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presença d" uma "ria.tul"<>,', em
quem se 'obliteról1 o senso, t=�

t() das realidades C01lJO das nc

ceasídades nacionais.
A hora. ·recla.ma, éondut�!'es,.

que não se' precipíteni, Qu�;r re
flitam; antes. de' agir. que R,.,

aconscínam, antes d,-<3 fala;; ,

'

..

Que contem vinte VC7.eS, antes
�e abri.. 3, ooca. E que, sobre

tudo, rerreíeem impulsos infe
riores e sopitem'ambições pes-··
soais, até porque, quanto mais
desambíctoso . .:; ::.e mostrarem os .

poütícos, mais seguro -e maís
firme estará o regime. O que

.

dev-erá contar para 3.S índoles.

stncéras, 'neste momento, é ti.

instabilidade das instituições,
•• II que entramos fi, recupe'ral',.

m-un'Ic IpaI
Jlm'tir de 1945. 8€t11 lições de

de-saipego, SCID exemplos de de-
. ' sínteresse, elas resvalamo- de

'.
.

��o 0�����ah��,P::d;!�ti!:�� : .

Concessão numa base compativel com I . ;��:s�n!�ti�:::ra.m a extin�mi-,:,

a s i I u a çã o financeira da Prefeitura Importante'a .'.

nos EE' UU de��ee pX:::!��a f�:";� d� :;:i�'�'
OPINA A I�ESPEITO o PRESIDENTE DA COMISSÃO que o sr, Otavío l\Ia.ngabeira?

II ii Como ministro de um v�rd!lr,DE FL.1VANÇAS DO LEGISLATIVO BLUiUENAUENSE deiro ditador, ele foi um notá-
Entre os assuntos de maior importancia, a serem

- Poderosas centrais hidro-elé"rical-� construidas na Cacllaeira de Paulo Alonso �';:i�::��eb�!���: ��li��;�a:=examinados na sessão de hoje da Câmara Municipal, en· rr -- -

.
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"

RIO, 6 (MERIDl - Segunüo choeíra d-2 P:..ulo Afonso, no minada em 1952. Nas suas decla-
ti, dr/pois de tantos medalhões.

r;�;���i��������;r4:�;:;���:::= 1=·"Õ""C'ãiÕ"""dllllallllllmrlmelUismjl�lslmtmeunn,,"�.ml·.llaníllt!"",;.• ª�;f�;f�1��{{� I�g:�5���f�4::�;i�� f.?fI�:2i���n��;r�;�� �:i:�:J�I;�!�:��ªsena a en Ir o, embora em escala menor do que a proje- .•
. _; Paulo Afonso, no Brasil, anun-} de S. F'ranctsco", anunciou hoje volvímento do Braxil, perrnltindo lutas d� partidos, mantendo '-�;.

��:�t;:���o� ��:S�ol�;:���ee:,ao n;l�íCi:�r:��ioq��e�� ê naClfllonall·S·ta 'na Ch'·I'n'a'c § Ci�: ��!�:e��edO. e� vista a \ :"S�e::i��::Us�;::�r:::::::te :b:�rír�:� :ae:õ:� pj�:i:S�!�t; :��:O��da�:�i1�u:e��manha
presidente da Comissão de Finanças da Câmara, fez re- ª

.
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',ê� real.�'zla.ça<J. da p:I�eIra parte do: W,�3tinghouse fornecerá mata-
sitivo consideravelmente aumen- 1 salões a atmosrêr-i que ro·", :"'�,

velações que não deixam dúvidas sôbre a inteneão do - - projéto bídro-elétrtco para a

,ca-Il rial elétrico, c .mecânlcn no valor tado .

i
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-- � = � ....", = -- - - _- '," -, - �� �, ���governo municipal' de conceder o referido auxílio. Ab
· ....

ri -1 dol- res compreen

Historiando

�r.;,:"t:rl:n "P:.��:::,;;a
.

HO"�������� ?S mtimos redutos HhomfenadgemN �o \ ij:,; d:::?.é:E:::�,:�.�:: IGréve na cidade alô
·

-

�·t' ta' C e e' a açao ra. a p�m,,eira de cinco cent,ra_is,

ínt
- - " �xerC1 0:< comunlS s ocuparam ,.0" In .ençao nos vereadores 10-

tN k" hídro-elétrícas nas cataratas de
ca.i:'1, pelo que se verifica, é bas-

- an ing, no sudoeste da China,
r�io, 6 (Merid.) - O presí., t

Paulo Afonso, cada uma das
tarrte nóbre. Na Câmara Federal. bem como Pachot, no golfo -de

tTonkin T h caiu Yuchi,'
dente Dutra -enviou o seguín e quais terá a eapacidade de

f1?i negado o abono proposto, solJ ,am em
telegrama ao sr. 1Valter Jo�

alegação ele que oneraria, e bas- quarenta e oito quilometras a
birre:

180.000 kilowatts, para servir O's

·tante,. ,as finança..'9 püblicas. En- !'udoeste da, capital cL'l. província h
.

M d h
•

.. _ "�Constituiu para mim mo_
estados de ,Alagoas, Ser�ipe,t.retanto, quando {oi para vota� o de ""'l!nan, n.1Iando ,"

. -
' c os da a.n c una dizem qüe O' t,'d 'al-' t· f�h-- o Bahía, Pernambuco e Paralha.�

'.1 .. gllanuçao ! : '>.. ,

, IVO ' e especI .·sa IS c)rao -, "

aumento dos subsidios, poucos se lo" 1 �n ,. l'
.

I consul geral norle-amencanO' '·em L I -' un'c h v-er

1
Sabe-se que a energia eletnca a,a' =, r�VOtoll. , .

. ",. ':" .. Leegr&nlfr que com I fi fi, ,

. ,. ,

lembraram (:i��o. Aquí está se' . Ml�kden;, _�nguS! \V.ard" lnIetata
(). conselho da tradiCional u_ ser prod�lda pG� e�ses dms ge-

fazendo ju:-<tamente o' contrário, Hong Kong, 6, (DP) _ Torna- ! hOJe sua VIagem Ule' regresso aos' ni\'crsidade do Rio G'rande do radores oe 60 nul kllow�tts des-

ds que nóssm: legisladores, nada se r:_<,u:a vez mais sensível a in- Estados Unidos, Warçl e todoS: os Sul mé conferido o. Utulo de tinar-se�á a se,rvir Recife, a re

pedpm para si, e sim, para 08 que' flaça(, da moeda na China

corou-l seus. funcion.áriús· tomaram "um I doutor •.·hon.oris causa:", Agr&. gião Propriá e Salvadm-. .A
(Íp fáto m�cessit.'un,

'

nista, AI) pas:;o ,,-ue inicialml'n- IConclúi n 2.& pga .. Letra E}" I (Con('.�ui na 2:a pág,} (Letra G) primeira c?ntral deverá. estar ter

U BIIRRO ·DE
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'l.'ELEFONE 1092

End. TeCA ':t-tAÇ.i\.O
Caixa Postal 38

.q. PAULO. '1 - Nnda tão p"_
noso par.. um '��pirit(l de ten- I

;:��:,:!:���1�;�!:�� Ida e!!tirpe t!!O governador- da

f'Bahia. Sua atitude agóra é qua
se a de um alucirul.'ÍO. Est.'i.,-",f'

_��_._"_t

yol do h ie
d ai I aos

"caçadores de €spiões" da Câma
ra estão' seguindo a pista da
misteriOSa! remessa di; u"anw
para a R\lSsia, c!urante a g�ler-,
ra. 'denunciada pelo antigo avia
dor Genrg? ..l.orda'U4 E.s�a rr·\�fola-

1950 l�:p�:i
t:�'"e:O�: m�����:2:��

.

'

�erá.proVavel.mente susper.sa, '-'m
.

.

JaneIro próximo, a proibição às

.��. Y,;:.>� __ :O', t:>:���, ��:Jl:artiç9�� do gõvern<l' de forne-

f' 'd'
"

I'
eet'em. aG' Cu:ng-n-;-;;so"jnfol'm::u�ê",s

.

,� er''a· I COns�d6radas (;onfidencj�i�. E;�a'� .

, ,medIda de segura'nça, lmp031:a

• «MarclÍamos para a ditadura política}) E���::�n�gO��o;:�:lt�ov;::�
Rio. fj Ci'l[2ridiolla!,I _ Con_

.
E:o-,se;, erros começar., na pro_

'1 !nas que não se basi'a,yr; eHl gramas, aSf'ist.iJ:nos aO seguirl.. I
('0mis�ão,' cuja! presidencia cai_ Oak Rh('ge, Ter..n.eRsee, 6 Cl'P)

Fin'l.!izando, acrcFcnntou: forme, noti.ciamo;; n deputado

'I
pria. ela]J�raçi'\o d'l. proposta. leis yigent(>3; vimos anexo;>. te, obras nacionais de grallde ba ao sr. Pl'ssidente ,_da Repu_ - Estão quasi paralir.;!adas as

- "Este g':s[o do Go\"('.rno de HoraclO LafeI' falou na Cama_ orçnmf'ntana,

I
rhpgarem á Camara ('om mês imllortanCi:l ·.-ão sendo execu...

! blica, e que trate dá dabora_ obras de pr.epara,<;ão de uma no-
Blumen:l\1 é tllH\ o rllai�," di'�I) d." ra, prei'tanclo conta,9. como pre_ �.'

" 'te. T e meio de atraso, ' ta..:ias cam 1:.'lltidão, enquanto, cão da proposta com a qual - ••� fo'�ula par" fabr.�aça-o ,'o. _..," -

'd' I C
' .'

l J.i'" "uno., e" 'e, a.10, mUll pro_ '

,

1; t
'= .�" - � .� ,,!

36l' rr,conhecil :', porquanto i-lel'ti SI é'nLe ([l ,CI?lES"'_O (F- 'man.·
Dosta en1 (lHe foram: ,squecL Todo:; esses fato.,,; d.etenni_, por exemplo, no 1\1imsterio da e somente com e 8" -'iSe en en..

urânio 235, a matéria prima daésta, a primlJil'a. wz que se cnn- Ç;l�;, >,obre a ��tm.<:,a,) 0I'(;:1:,\:n_ �as verhas ptll"a d",�pe��aS' de_ naram 1Jnl aCllIllu!O de sen"iço, 'Ziação, ramr.�s, lL'lhas novas dam os l'elatare" do, Congres.
bOll1.ba atônúca, O motivo é umac€derá. lIm '.1 honn de Nat:!l, quo I t;�l "', jõco::Hom I< fi f' fllHl.�,' {II a.

(!orre-ntes- de leü;; vinlOs a 0'-
lUll. I'2tarduln",ntn do trabalho, saq constnudas e 2$ velha., so, EYita..-i"nlOs, assim, a preS_

greve absolutamente imprevistapor men"l' qu� "eía, eonstil.ij;ir;; ,DI�,:;(' cnlao:
mi:;-são de \'erbas para obras W1]'I. balburdia no estudo da não podem ser utilizadas pOL são dcs l\Íinilsterios, dos Chef€'s

�

i D t t d-o' de'várias clailses de operáriO.'!" oalém de UfiR, pró"a de con;ide- Manda:l "tnceric1acle confes_ em eXt"{;ução; yim,QS a clas;:üii_ proposta oJ'(�a:tnentaria, que faltam vagons, faltalm 10_ ((, pp�r amen '0, que a,

ração e 'cê,conhecimeni.o ])elo,.; S:ln,- s qllC' os eao", em mate_ caçã.o feita, com o alto objeti_
; l�a y"tac;ão, assistimos á. a- comotivas e os leitos não se a_ 'Conclui na 2,8 pág, Letra, ".e, primciro movimento deEsa natu-

,serviço:, ,ks;;€;" funcionários,' um t'ia ol'i:ameÍltaria, se acentuam \'0 de permitir meUIaI' fiscali_ )Jresf'ntação de voltrme inlpres_ cham consolidado-3, No MiP.is�

RaUXíleiOPdr'�CiOI�OI' z'Cl�I: quc,o,!
as e

[lumentadmde
,e

alnOI.Pcal'al�nIO. dzaçãoO'
por

PBartf'rdOacosngrel:SOI' ���i�:t��::::,�d�;,�� ��:.����:g!g� Correntes ponderavelflls no seio da:!'.·A�!'im, C'Ollstata,mús, !la vo_ eorelo com as cIDendas aprova_
tução da Lei de ]\feiol>, dois das e, muitas Y€zes. sem que a

:._-�---------....

centralizaçao de . -poderes da U.; - -i;De�tro da sltuaçaoa-I,
,

'

6 r'd )
.

o C
.

mão e penetl'at nos territorios tual, sr. Pr-esidente, só vejo R i o. 6' (M: '; r 1 (l•• -- =� nota da UDN mineira p!ll'a a

I
Rio, i)\ ,€'l'1. ._ ({ °17...

,

t'd
' '

d nunci9Í_se a c11e2".ada na manhã UDN naciona1. Quallto á reu_ ' reio elo POVOt, ,ele Porta Ale�
t d U'd

,. mUnICipais c estaduais, pene rês proVI ['nClaS que evem '-'

_a os nl os, para os prImeIros tra�- , �
cer Mor'�das A pr;·me'r lrma d.' hOJ'e ao RI'O, do POI"'a.dOI· d," mão de,'1tn últinla, talvez s"f'!'á gre publica Irma longa. r-epol"•.,

, f I d C S �20 505 000 "ao <,ssa perlgoSa, porquel " , G. • 1 a, ,� L"

�:,ecm:s:sc �� :e r�it:n;a �i- i
"amo já acentuei. é este? ver -_--;

hoje,:§. noite' e ca�:o seja im_ t,..geni aceJ'Ca da sittwção poli_

Ihóes de dOlars, por mês, em mé- dadeiro caminho para a dltadu.
dia. Tudo indica que o comercio :-a politica.,
entre o Brasil e os Ê5tados Uni- O segundo erro prende,csE' ab

dos alcançará, -enl 1949, a mais �ato de O OrGamento ser um

lars, na balança comercial com comércio entre o Braai1 e os Es- uma vez, um bilião de ú<Jllars, programa de ação do Poder E_

nível atingido em ]94,1 e em 1948, :;(,cutiva. q,l{> o Congresso a.

Esse total é mais elevado do que , .. recia, rejeita ou aceita. Mas
o do intercâmbio dos Estados �c;ontece que as emendas vão

,

i nha fOi feito o bahc.,c','J "a.�
Unidos com nualql1nr out a na >',stabelecendo, dentro do pro. ,.� ,�ç r -,

p t r' ai a lugoslav.-a I fO,rç�� favoráveis. á f6nn:,'�·,.
-

t C d" "'_ grr.\na do Poder Executivo, mu rOR as pa a um aque '

I'mlllelra
e. contrá!"]:!, ..;','.,:':,' '':'uçao, exce o ana a. '= as im-,

D_ rogrruna, por assiIn w.zer, .

e
'

port.'lções dos Estados Unidos, ,No pr.óxim.o inverno �.8. trop,as t ca.
r de braços c.ruza.à.o.,s se f3. Rús· omlss,ão. Execut:va dn_ -TV�';.pararefo. Então não s� 5a €I

. '

.

em outubro, ainda não conheci- d russas., por ordem de Sm.lm, ata- SIa atacar a Iugoslavla. conclumdo e apontando ,_ "'c_
qual o programa que eve ser ,

t
'.

da;;;, foram mantid!as no nível de od E
" carão a Iugo3la.via � a.firmam gUln e ma1lOna f.:Iyorá.v,-,] ,]. t(':'_

o:xecutado, se o P er xecutl..
Imail' de trinta e cinco milhões de d eirculos políticos de Washington, O "Telegra,ph" de LondreF mu a: srs, Se'Verino Nunes ele

vo 0\1. o Congresso. E, quan o

dollars, o Brasil ....oltará. a ter b'l'da de acôrdo com os últimos tele- anunci,a hOJ'e que a Rússia mobi- AmazQuas, Agostinho Monte ,_
se qU€'r apurar responsa 1 1 -

d á
des, o Poder ExecutiYo rliz: gramas do exterior _ lizou quatro milhões de soldados :'C;' o Par . Liniú Pompeu
FOi o Congresso nesse ,��u pl'U_ SegundO afirma.nl estes IDaS'- armados, para manter sua posi- FernanLlo Ta,-ora, lIo Cearé,.

gr"l'a ,paralelo, E o Con"'·es.. mos círculos políticos, Stalill or- ção na Eurõpa; Ocidental. O jor- 30ares F'i lho do .Estado do Rio,
=. o' RIO. 6 tMh:fUJ)I

"'o ro,fi,pO'nde', Fo,' o "Poder H'.xc_ denará ao exército soviético que nal reclama do blóco ocidental a Jurad :;vragall1ães, da Bahia, "

- -' - - reio da. l<Ianhã." ,�fil'm,," 'lu>! a. iTis-
Cutivo, Assim, a, respons-abilL invaÚ'a. e .ocupe a Iugoslá.via no organização de um sistema de- Argelniro Figueiredo e Fe=all�

d P 'h V t6ria do sr. 1/itol'ino F�eit'e scbr,=-
.

dar.l(', que devia ser

d::finida')lpróXimo
invérno. Essa.

.. dc:cisão fensivo contra éssa vasta moti· do Nóbrega;"a aral a. es_

::e dilui. do "tzar vermelho" oomente será lização soyiétiM, inclusive e.om a pa:;;iallo l\-!arlins, do Mato Gro>'

Como, !'ntretanto. a.s verbas impedida pelos Estados Unidos, inclusão da Espanha nos qua- so e mais as secçÕeS ele Ivli.

(ConclÍli na �a. pga, Letra. F') '3ão insuficientes "para dois pro� através da sU,a decisão de não fi- dros do Pacto do Atlântico. n2;">. Goiás, Paraná �,Santa
catarina, RelaUvamente aos

governadores. aponta_se os SE_

guintes favO'ráyeis ;} fÓlTI1.ula:
Faustino Albuqt:c'.'quc:, c1ti Pa_

OS l'aíba. Coímbra Bueno, de Go_
iás e Milton Campos, de lI�L

na;:; G('Ta.is, A pOsição do !Si', 0_
t(Í.vio j\iangabeiril _ Cl'-i3sific::L_
da como dndefittid&t<'.

NOVA YORK, 6 (FPl O óL'a rev-3)ados, nos meses de agos
HThe Bl'azilian Bulletin", orgii.o: to e setembro o Brasil conseguiu
edibdo pelo e"critória comercia! Uill iõaldo de quase vinte e quatro
do governo brasileiro em ;",fova lnilhões de dollars, o qU,e lhe ,pro
York,

. afirma que "0 Brasil 1'8- porcionou meios de conseguir
duziu o seu deficit de aproxima- uma a;pl'eciável redução no volu

üiamente se:;senta. milhões de dol- me do t.!:efieit, O volume total do

s
,

os Estados Unidos, para aproxl-
madamente trinta e c:nco m!-

lhões e novecenJos e nove mil

do)lars, ao terminar o mês de

setembro do co,rrente ano. 1";;0
de acôrdo con, dados fornecidos

por font.es hrasi1eira.s e nortc-a-'
merlcanas,

Os cálculo;;;i, que n1.0�tr[l111 os

efeitos dos novos contrále;; de

Iimporta,ção, adotaú"Os pelo goyer
no brasileiro" indicam que ,en

quanto entre janeiro- e maio do

ccrrentn ano. o deficit no comér-
cio com os Estado!' lTnidos subia.
n. cinquenta e no\"e milhões e.

quatroceontos e tl'inta e qUfltl'O
mn doBam, 'p61'mn.neceu estacio

nario até julho. a partir de quan-
do o ;Brasil começou' a DJ)r€3en
tar saldos. A bala.n�a eOlu<:rcia.l ('-.

continuou fil.voriivel ao Brasil
durante os més€;: de agosto e se-

temhro. COTa todü.s os indícios llP

qun G mt::2.mo ráfO se re�etiria

Solicitará
aONU a suspen·
são das' execu ..

ções na Grécia
LA,KE SUCCE:3S, 6 (UP! _ o

general Carl03 Romul0 pre�idén
te da a.:;scmlJl€,ja da. ONU devc!:'fc

brevemente �olicitor :"0 gO"\'CTn('
da Gréci.1, que ord·:;ne a su;;;pi"n
,<;ã.o de' todn.s as t3Xecuções e qUi> INm�lúa trabalho:,: fle ::Lmiz::Jdc;-,

Red. Ad. e Oficinas
Rui são Paulo, 269
ITOUPAVA S:mCA

o ciclotroll
'Vashington, fi (United) - Os reza qu,e se

.. Bogotá; I) (UPt - Notícia:;;,
não· confinnadas d::; 8,.1,1 A1€_
jandro. no núl'te dt: Antigua,
dizem' qUe ü 11'..r dos l'Ol.v1"ado_'
res Alfonso e 1\bria, AlToYaV'B.
foi &lu'iquecido com () na.sci_
mento de cincu gt>mpos, Os·

,cinco, tOdQs nleuinos, estãO'

_passando bem,

eXpef'_
com'i�

•

meio,� de r�duZir o seu deficlt,
desta vez para vinte e cinco- mi
Ihõeg de dollars, o' que 'sucederá
pela ,primeira ,�ez -em dez meses,

Déve-se notar. conLudo, que a

b�lança�comerda.l favorável, con
sf'guilia pelo Brasil nos mes"?: d'8

IhnniliU�miT·
.

--
•

tr!e;;:fé
� Estabelecida o nHor�ri� de Nata/II para

�EU�IIO� Estabelecimentos Comerciais ele -Blumenau
Deliberações tomadas na última reunião da . Issoc.iação Comercial e Indústrial

a eleição do :,:-r. :t..rei:'�U RalllOS- à.

Yice-presidenciu, da Repüblka e.;�
tá mal COllVld:i: N<L vC!'d<l.de, ell"'
quanto o PSD 'qU€t'la ú sr. Nen:u',

Sob a ;presidencia do sr. Fede- sé Soares, Jaime Laus, Frederico cios expedidos 'pela A.ssociação ras a.té as 12 horas; reabertura
rico CarlC's Allende e com o- com- Verterle, Luiz Len.zi, Emprêss. comunicando a eleição. da nóva ás 13,30 'e e�cérram.ent() as 19
parecimento de numerosos

mem-I·
Industrial Blumenau;;nsc Limita- Diretoria e <S'a ·lelturn. do bal:J.r.- horas - nÚt 17 abertur'.!. tis 8

bras" esteve reuni!lo na noite d,; da, Alfreruo Siebert,& Cia. Lin'li- cete do Caixa. referente aos mê- horas até as 15 horas 3em inter,
ante-ôntem o Con,selho'

DeHb)r?'-1
tada, Richa,d Kaulich,. Jacy'

1
ses de setembro e outubro do C,l!"- valo; Dias 19 a :JS: abertura ás

I tivo ti']. Associação CorneTeia] " Campos, Comércio de Bar e Res- rente ano. 8 horas até as' 12 horas; reaber-
IIndu3trial de Blumenau, tomando taurante S:A" Carlos RicHa., l.'[a,'�", ,tura ás 13,30 com ,encerrannnto
f
conlu:cimento d: vários llSSlIm:O:; Alten_burg, João Za�ini, A��-! Tratou-se: � :;egu�l" �,ãen::Jmi- ás 19 hora:s;· Dia., �4: abertura ás

e delIberando, ,sohre outros. do Sllva, Alfredo LeIte, Escnto" nado "Horano de, Nata] paHt os 8 horas com enC(lrrament.:J ás 15

I
.

t d
-

T'
'.

F H
.

•

F' t b I' t' e' 'l'S de'. horas �em inter-vnlo, devendo osruClalnlcnte, ,:foran1. es;u rLC:J.� rio acnlCO . Oro.zeK" e:nU1l1.-1 el' a e 'lClmeu os com reJa,. ,,,-

divérsas propõsb.s �<!.l"a novos �Ó' di) I\:rn.clk e Dr. LuiZ Na\'n.r=o
I
t..'l. }>ra.'}a., ficando .decidido ,0 sc- 'Senhores comerciantes at-:=nder

.
cios, sendo :lceitu.s (lS segulnt.;,-s: Stotz.

I guillte, de.pois de amplo dehate

I J.F, K€'ller, Alberto Stein, Ir-I O expediente con!<tou da leH.n-. C'O assunto:
mão!'! F;,),Dt.os & CÍs". R.o�,9ndc> Jc� ta. d,s dlver.;ns rasp651\:.as 9.QS cri'i-I Diu.s 12 a. 16: ·n.bert.tl'ra as 8 ho-

�iIlilu to

dil

LUOIUT6RIO

LICOR DE CACAU



., Cootrarado Messerscbmitt pela lu.dia

Blnmenan '" .JoinviJe .

VI/l.genR rápIdas e segura'l RÓ I
EXPRESSO JTA.IARA

',Ar
.

QUE:r-.r PODF.rM03 COl'lTIAR O CONCERTO f,

NA.rimAIJilENTE SO° A' OFICINA iRllDIO�
ESPECLU..:rZADA Eltf CONCERTOS DE A.PARELBOS

EUROPEUS E AMERlc..4NOS

Procure ainda ho/e o al'l\Ilie ••
"PU,rlo de 8.Píl.u)o"nfllt&dd&d••

E n...uo x

OI'. Oscar R. Kruegff
noenças de Senboru

Operação oe Pal'tos
Consnltõrto e relillileüelB:

Rua Bom ReUro, 21Pereira
Fone 1.2511

(em frente ao Hospital Ca
MlIco Santa Isab4ll)

CONSULTAS

Atende chamados pelo Fone 1197 Dr. Gebhardt Hrcmadil
das 9,30 ás 12 e

das 17 ás 18,3l) hOT&III
1IlllllllllllfllUIIJIIIWUllumllumf

·das Ruas Floriano Peixoto e Sete de Sntembro

Emprt!Sá· Lima & �Moreira
. LINllA DE ONIBUS DIARL4 A' PRALl\ DE

--_. CAMBORIO
.

A�ência Blá-Elú às



Hora. de

Seus "taíttenrs" ajHsbrl1-.�.;' ao

talhe por meio de clnto.i, tr-dns
eles bem fofos "nas <:O,J':1ió. Seus
vestidos de noite sâo suntuosos,
mais longos 'que curtos, evocando
estilos conhecido". S'io. gua"nE'ci
dos de joias antlgas a"ti'.c'1 t'n".

ROBERT PIGrí llT

I
Vestidos de' tarde, muito strn

pies, com gnlas her:n'�tk:1.8 que
podem se transi'oi'rnar em 1m gos

! decotes ,se iPrenã_li;Ias. r�pu"adas
em movímentos la pt'E'VlSto�, até

I (Ccncíu � na 2.u. p;ta;, !etra ,A)

Fazem anos hoje:
-O sr. Francisco Voigt.

Ciente em Juraguâ do SuL
- O sr. Matias Ruysan.

rest-

beber, incontinenti. um balde d3

água gelada, na qual despe] vra
uma garrafa de exoelente whis

ky. E o diretor do 2!w!ógico, qU3
contava essa história a Maurice

ANIVERSARIOS

Conselhos
Dekobra, sorriu:
- Sabe o que aconteceu

dia seguinte? Os outros
f\lefantes tambsm tossiam!

no

onze

.... ! ......,�""'<BtI!4t_''f,.,
Conselho a um apaíxonado:

Nunca diga a uma moça que é

indigno dela. Deixe isso aparecer
como surpresa. mais t.ar-de.
Robert V. Prochno,,;.

Seus

Curiosidades

lvI.€DICO
AEROSOL

ESPÉCIALISTA '--

A UNESOO. fi.. P;'(l1!Ç{/ C n

BnJ.8'il

,

Ela prosseguiu: "Nosso drama
interior é não .pcder-mcs rev:õlar
nossos verdadeiros senttmentos,
O aspecto superficia.l tem que HeI'

.In'l.ntido .a bem. da. sociedade
..

Para exprtmír todo o meu racio
cínio. <l':.evo acr-escenta.r. que ' nito
acredito na vantagem da arniza
de entre tgtrais, Estamos sempre

ração
DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENTRE, COLITES, . AME� ,i

BIANA. b'ISSURAS. COCEIRAS NO ANUS.
CORAÇA\J, 'Pm�1\roES. RI NS, BEXIGÁ, FIGADô

Dr. A. Taborda
A última palavra no tratamente das BRONQUITES,

. NUSITES, RINITES

A CLINICA DE OLHOS '����IExpresso ,Blumenau Curitiba-
VialeUI Dj6rlal em LlmoUltDel

'iif' •• ••• ••• DOl\UC'ILIO A Do�nOILIO ..• ., o • <

I Preço d� passagem: Gr$ 155,00

I
'�%UéAM4A6W .• $(.Zó$N&W��.m����..�����������

ser escovados. enquanto hu
midcs .

. A melhor escova. há-de
sei' nem muito àspera, nem
muito flexível. Deve-se ter o
cuidado de Iavà-la díaría
mente e secá-Ia bem, de mo
do que se não torne muito
macia. Escovando-se os ca

belos de trinta a quarenta
vezes. pela manhã e à noite,
é o snficlente para eonser
và-Ios em boas condições.
Não h.� regra rm:a p.sra a

(Eiflficio novo e iIlstala�õt's modernas)

A a e N C:f A:
HOTEL HOLETZ

RUli lã de Novenibi'o N. BIS

NARIZ e GARGANTA

do, Dr. IIrminio Tavares
mudou-se pam a RUA 15 DE NOVEMBRO,

1135 - 1.0 andar



l"'r:í� :& Nk'OAü
, -

�'Jc:L ;e::"ZUl__ . __ ...="" -._ .. "

anta se deu .desestrede Ribeirão
.

Cl ro
i-o· raspou pelas copas das árvores chocando-se contra a s rra
caboclos cadáveres socorro aero�moçarecusaramsaquearam os

'eirâo Clul'l', 2 (De Orlan., I plornndo auxí lin, pois preten. � los 'rejxeira. Gernldo Mage1a•
Críscuolo enviada ela Mel'i-I dia tOJ1:ar uma injeçe.o e, supor_I.A,ntõnio MaC�do, Henrique ii:�a_

J:ol'.all _.' No pavoroso desas-I tai- 3SS1m H''; consequencins dos LI, Tllcodorrllro Ramos e RIta

!'l oCOlTido ás primeiras horas

I
ferimentos,

I
Gonzales,

a, tn:rde do dia 1" com 1.11n :r..r,'nhum caboclo Se ,:proxi- Essas vitimas foram.?�
vião que se espatifou de encon mou da inditosa jovem. A tlin_ mesmo sepultadas no cemité,

1'0 a. serra. Taqllaracusgu, so; ta metros do corpo estava �t rio de Ribeirão Claro, tendo

apenas alguns mon; caixa e12 medicamento que lhe serra dI' 'I'aquarncuasu, SiI\'ia

caboclos a, :il1.feli2l ael'omoça; ta cidade, quando tun médleo,
nínda estava' com vida. So!ici,:" que lhe aplicava injeções, clis
tau então qus procurassem se.Ihe:

uma caixa com remedias, [m; <:Você ,está salvo. Daqui pa,
co;rnparecido ao sepultamento ra a f!'ente

.

tudo "ai correr

perua nós vo,

migo um coração cançado e J dants do avião � :Valério s ito !!!l:":l Ja(':·_ré7il·,ho, no Fac

doente. E o pior é que êle se, � (co��ilóto), João Fonseca e ..ran;). Emb1lrca.nIJTl ontem. em

freu mais do uue a minha rier., l Silvia Arlete Moura, ConlYOnhaH, Porém naquela cí;
- .. I �

113.>.', 'I Irineu Gonçalves de Jesus, dade do sul de São Paulo.. onde

E Mrrindo Antonto Machado João Bflptista Rabínnwsltí, o PP_YTN fez escalas, preven,

entregou sua alma a Deus,
I Antônio iv[acha!do e Eriberto do o -desast re. de:;ceram E re-

Machado foram removídos pa; gressaram a Sã.o Paulo de au-
S.

ra Londrina, itomoyel, voltando a llOi'pecta.
Eribertc Machado, criança rem.se no mesmo hotel. Uma.

de colo,morrcu nos braços de senhora tove identico gê�t,)
sua. mãe Lína 1fachado, esposa' {! tamlJem desembarcou em'

de Antônio 1\L'l.chado;. :Esta. Ha.petininga. B (�a Mndalena

sah'ou�sp,. milagrosamente, do I Cogo ou Rita no:c.c:21e8, )íes.

desastre: em companhia, de y,in mo ii. direção ú!! it<,ai ,1Ü<l sabe
outro seu f'í lhn, Eviberto de a'o certo G se'J nome f' não a

('iIiCO anos. t conseguíu, até o momento 10-
OS 'fREiS l;líJE F�CAPA�AM I caljzar.SObr,'voavil: o a\'rliO a CIdade

de Ilaprtininga, o· f'uncinnamsn.,
- - �-o:-�����_�_.,..",:

to do aparelho de rádio da Nova redução&eronavr;. Descendo naquesa

no:� preço da
penicilina

mais de mii pessoas. bern.: Esta SUQ

A JlfORTE IMPRESSIO�'·'mos curft.la'"

NANTE DE ;ANTONIO:MA':"
CHADO

PAR,'\:REMOVIDOS

PAULO

Os srs. Mário Bras Pereira

Gomes e Sebasti5.o Osório arn_

bC,H procedente;; da Itajubá,

Antônio Machado, com um

sorriso nOE; Iãbíos respondeu:
(,O senhor está enganado,

õas de ferros retorcidos e me,

chamuscados pelo fogo,
lamentavej SR.

Ditaduras aparecem e desaparece
sem que os Estados Unidos se importem cientificado de

poderia' ealvai- fi: vida. Bàstava
Arle�e foi atirada uma dístnn, •

da, de 50 metros mais ou me. I Dolorosa foi a morte de AlI';'
nos da' cí!rlinge; do aparelho. I tônio S. Machado, Recolhido
H denoí

• t .

oras epois, quando se t com vida, êsse passageiro es',
I '

aproximava do local alguns 1 tava sendo conduzido para: es;

Em avião especial da Real,
foram removidas para São

injeçãn (_-�ue �ão

porque os curío;

apcna =� nms

pôde servir,
Paulo as seguintes vitimas:

Pedro Faria, Gabriel de Franci

Carlos Pires da RO�lla coman,

doutor a perna eu poderia, t.er-,

deixado com o motor do aviá,:,
O diabo é que eu trouxe co-

sos não atenderam ao seu ape
lo, Me8mo'assim, a infelis Sil_

infelizes vití; via somente fitleceu a.pós·6 ho,

tragedia IJ.Ue abalou i ras c meia! de, atrozes sofrí;

mentes. Seu corpo, removido
hO}i) para S. PPaulo�erá. envrdo

para Curitiba onde reside ;Sua

tamilín.

€jT1 que redigi.

SE1S PASSAGEIROS

CARBONIZADOS

cidade, para conserta. lo, o co,

Lond!"s, 5 (E.N,S,) - Amm_

,\,!st8, do avião em destroços Ao bater de encontro á ser.,

autoridade policiai deste mu., ra, depoía dt· paíssan por UID?

iú�ijio, aO chegar .\10 local do distância de mais ou menos

encontrou cereal de 100 metros, raspando as ãrvo,

cabocol destas t res o avíãr, chocou.se com

criminosamen- .
uma pedreira e explodiu, Uma·

A parte pegou fogo, enquanto a

mandante foi

que três passageiros, dois 110_

Preocupaçã" ::ãquanlo aos gOlpes de
-- ocorridos na Imérica

ultimamenteEslado
. Latina

mens e um senhora, não con;

tinuariam a Vl:!;;em,

Api péSSimas, condi�ões cl,J..

t
ciu_,:e q1lB um do.3 I!:<:lOrc� fa.

.

, bricante" de penieilil1a u<t Grã_
matéricll.s e a suspeita de de. Br!'i"tf,nh'L :reduziu o preço de
feito no motor é. que os 110'.'8._ seus produtOf; fl tel'ç, pa!.'t" do

ram áquela altitude. de 1943.

-.

O .; LOH A,nge1('s 'l'inH;s '" con_

ch�l no:,; seguintes termos: -

QllaICJll"l' homem i11be]igent('

VíTashing1.nn, (UP) - O jür_ ;.:Chega�l.nos notieías de to_ Unidos negligenciaram, indubi.
outra: era arremessada a gran� n1 ',Los Angeles Times>', pu_ l.lo o ]�1hndo ill'llc;Jlldo q:�e 0S tavl?lrnente na sul de nos;;;as

de distância, SeiS passageiros blicou um artigo, com a. assi- 'esia'L<;: Un!dos dc;rct'[\') den� fronteirar., Nossa poIiti'�a pm

ás 'passageiros vitimados. que tiveram a. infelicidade de natm'H dE: Po}yzoides, qUe cons_ tro em hreve fixaí.'
.

a sua li. relação ã. América Latina PR'-

I
ca'r t d

,- titui" uma espécie de grito de llha de concluta em certa. zona rece mna politica do daissez
. EQUIVOCO

I com a, par e. o aVIa0 que
alan11a l'(Õlativo á politica, ge� falI I',;' e, enquanto ao sul do

.
{,xplodiu. ficaram horriv.elmelL Icerí�:'::-rs. onde os interesses

ral dos Estados Unidos em re�
c "I'Iestigio do, americànos :Méxit·o e nas-Caraíbas ditadu- mental',<I1! C'\l i"J'1€'1105 de doiA

I
te queimados, São êles: Car_ l'lção á America, Latina, . bOrit<:;ão sadia da política eX. em };Hnas Gerais chegaram a

.

1
'

t
...Jnfornl�çôes colhidas pela ,. c·'ci,,, srJ,j>lmellti� lIm(':lr;a(ios',', l�as aparec6lll e dE'sapar'ecem, anos en! lIlaJ;,; I. e ('mquen ,8.

eport:lgem adiantam que o

1
I
diz [) jorlJal. ' i'· '*11:: OR EEtados Unidos contemplam terio1' nmer1cana. A ll('ô'ligcn_ esta Capit�l dia. 30, em trân..o por c(,TIto. E'nqllanto q12e 8 "}�-

l Examham;o (,'" acontt'ciGlPn_ a f,ltuação como se nada ÍlTI_ cia prolongada de '-<)ssos inL,"_ port:H:ão "f: (h',;t'l1'\'o!VCll e-:!l

mão fOi de encontro a serra

b d
I tos do Panamá, o ('LoS A.lls

portasse. O n'sultado dêsse es_ mais de {'.'m !,or cento,
a'quaraeussu em con:o:equenc;a I uma· em use a gelf',; _1"':mes" S,alien.ta o, car�_1 tacto'de c,onsas e que os melho- l'eSi'les no hel1liRf"1'io oeidental I·' R A Q {T Y" '1J,� ,; E R A IJ Ase entrada" pron'ni<ntes da

"o ellg:1'Y> do piloto Cll] r� Pi

-,
ter mquetadOl da!' Iecent",s

I
res elementos dess'es paises, \'Th'1fO CREOSOTADO exporta(:ão "fw hoje dez YCzeR

. ' • • '

1)erdc�vel e 'provorará maiorp'$ d.o ([111' 110 pei-fodo'es da Rocha. Julgando estai' peJ'_tlll'ba.;óeE', aCl'eS(�entanto: O qUe sempre contaranl c,onosco
R 1m .', J" .. 'j" (SUvelr:t) :»

Itai. desceu àe� Morílo pelO bando de G.'"ul."ano o fato cl?ssei' }jconteeime�t0.s Se I para conselhos e encora.lamen- gTandcR deccPÇôe,,!\(' peTIni.
193tL39,

I. � prOdnZlr('1U na proxmndade

I
to. têm sofrido decepções". Of! fnhricnuLt's de F':!licilina

se chocar C"11_

eh f d P I'· d 3 t.'" imediata das linhas principais
- ---' ..�

lTll'l1ei,)h,H'!OS fora!l1 dó;; prÍJTI<:í�
que o aviií.o não e e e' o leia e agsi.lora de wml'j]JC�tG3{) entre dois oce_ '

O editorialista de ,Los An_ tir:mos que conti11ni",
TOS !l prodllzir {',;tre)ltornkina

anos (- ontrl) detalhe impor_ geles TiL'1.es» condena a pratL _--"--�--_�---_

I
Tln Grã_Bretanha.

t1polis.: qUE' i'iea [\ st!dOPsÍ" de Palermo, Sici] ia, 28 (UP) (] bando do Robin Hoo_>, da I tnnt� nn 'lhP"etO ;ZN'aL-,
• ca· ultimamCÍlte utilizada, de HESERVE SEU LUGAR· I

I c\. pl"ool1cào tk �"J L �lOV!l. feL
.

bd· se reCOME'Cel' oS ditadores de I no t .

t:-iÍ. e tem. como divisa a se!'.,
-- o an o de Sah'atore Giu_ Sicilía iit:lea a policia a luz do Sendo nb:::orddos depois do

I
!nic.a <1(, 1Ih'" Eton "" rlo.'��·'_

1· fin1 d,'l .'�71Ierl'a por olltros ·pro_ todos ·.OS tipos, seja qual fôr a I EXPHF.SSO :t T A J A TI A 1
J L I· 'd' '7 �1' <�

, . Jano matou tun sargento do dia, desde que foí iniCiada a .

1 t vo v" eom Ln 1':1 Jl ('_. L'''(' ,'.

'3; 811 (WC ocorreu o Sllllstro,
\t<! t d "li'" d b" I h' l' blemas mundiais. os EstadOS maneira. pela gua omaramt 'e viaje com seguran<jEL dA I

I
"'·,.1('1';} i'enha n (j;�P')I' ('ln ]y",.

Ji'II\f TR"'\GICO DA AERO. �
",-,s a O'•• J.••mol' os cara melros atuo campan a e.e ':' lmpeza", conta. do poder. E frisa o fa o BJllmenau a .Toinvl16 I

1,,-OCA t sicilianos e feriu um outro nu_ O,· ataque, verifiCOl,lJse n,a� lo� de representantoes de varios re. I A g e TI c i a: 1 \O" ,:1,0. i'X2<:{,d,'íkiJ :púr" :�

_c_I _
_

. .

ditatorias da Aniérica 1 Rua j5 de Nov" 36ê - Tê], Buu I IW,'Lã,;an.
de ]',<[o111"'a ern � Dl.a !'TI1boscada, l'ealizada: em l.c81�dad,e" G,e

_ B11����.1.era,SI,�",la-da
f

,- ,
"

"
J desfrutarem tambem,

.- • ]},,_ plena luz do dIa, '" ln �11]l,a.s,uo Nor.Ll' d,.f'•. ,u,ler,":lYjao. _'-10 " I." I oS
.

privilegias como
E Encosta dó, Esta fOI a prim,eira, vez qlle'

no, Um c<)) onel dos c.l�al:l"nel�
menbro· Unidas

.....-=-��������_. ros ficou gravemente- ferido I *'
das Nações

Rendo hosp!talizado, .. 'j I: nrganização.

Palermo, Sicilia, 21:; IUP.l _. .' ' I IsBO, não obstant.e as lei):

�:Ulj::O���:..n�·, s::,�:o,;: fi .l �::tF!ii���,��:· :�:t,:= Como podemos ver a desintegração de um

::l�:'�!�lad�:a BOag�,,���:,::l.l�ln:u���
-, i I :�il;�r\��la r�;���g �;:�'���.C��g�:, átomo e o desabrochar de uma rosa

",.." ,"""·'1 "'"'''h IM,li"," te�!!_.�1 II, �j�:'�:�j�i�}1�d�-:l"�sta��:nl:J��d;:.1 SChe��tad�
--

(S,I����� :; I�: �;:�: ('��::�:::, �e��:: ���:�:il� memória d� George

esenteadalnossa (redação com de.
'", 106 PÁGINAS' _ 50:;GRAVURAsZ''\ Quándo personalidade"} como Fotogra .las (> uma 11 _co.. '," I' d montagem de to.

saboroso bolo
o a.taque ve-rifir;oll.s(' em 'nn!llfla�2 PIIn!.� D!la"'�lIltl1l1fK!r.1 'JI.� 1lI1Hí:, Romnlo Ga.liegos, por exemplo vôo. eb. {"t;:'fün.tegra\;ão de um mformoll o orador. Mm ('-JOS e

U U ((lena lnz do dia e aprl1ll1oll a vL
IIll �:K!

U�I�cl�;!II::,�!·�:�",!!q..!.�""1 �5,d clernlbndil:'c; por um grupo l1JTln Entre o material exibido lü dos os tipos de câma.ras, das
_.- ..

, t' 't
'

t' U
' eh"· Bras'llel"a�S

Á, d f'" b'c' sos e acei
átomo, do desabrochn.r {;{'

d >',nU.!:!",",� lnàquI'Il". s cin€matobeTa_' primeiras de há mais de cem
Tl'l(' v. 'FI um trans(:urso bri- pl'il11eiros ing;ll'CS cOl,bel'anl á ,una In e11'a111,cn 'e 'le sttrpr"'_ � zmas �mIC�S�,__-:--__�,�, 2:1 e O·lClaIs amJl 10 -

rosa e eie r;l1alTIa.s projeta as - .",v� "

�n�e' ;;s' festividades Pl'omo_ Hospital Sftnta Isabel e sra, ,CAIXA POSTAl,.74"Ae-�«;>..r'CA��!" tarnos a sit\1a�ão como inevi- ;f;cas e projetores controlados anos ás mais recentes má.qlli_
ldàs ,pela SOCleel;1d{' DramátL Berta D€'ek(,. i;j' .�:!ode��·. "", .

teve e normal' perdemos o di- pelo 5c,1 constitUüIU uma pn'r_
por botões de pressão. nas cinematográ.ficas, serão

ó. _'_lv1l1sieal <:Carlos Gomes·,·, i A surprêsg. ,principal. ,Jara, . 1 r€'ito á simpatia .e o apoio do� tt' ('Special de uma coleção de
pxihidos no museu.

.

- 1 1 J
.. Como uma demostração de

ill'l11w,{ os domingo, constante nó". já ge ,·ê. foi proporelOna,; �� Ingilaterra melhores elementos do munuo foto"'j-fjLl�: einematogrn[icas
e' <ira coquet ..!. Ofel'E"cid,� pe!,'t

I

ti,., pela srta. M',ll'ily Deek" .. nOí 51 I grando' per'gor
'"

t' foto,!:':ra:fia em câmara lenta se.
L " '"' <

. J '

cleserita:, aqui pelo Beaumon ,�

aiilhrt. Marily Deeke, Dela ma_ : que em companhia do 'sr, An-
d rã tão \'a'garosos flue a \'cmos

hã festa infantil. li t�rde e, á : tcni'o Reinert. esteve ôntem á C b Olltra a NewhalJ, conservador o mu_
,

I atll'lR.patY.A a tf'i , dObrar ,IS assas como s�· fnss?:
()�tt,· saraU dnl1sante, com ('11- tarde n<::stn r('da�ão. presen... ..... .. '. =_,!UIIUmmmilVimmlhiíUiílilrUli ',211' fotográfi'I)O 1� Gemge
·etirT!eni.o (,xtras, com,o ü� ·,ell_1 teando_nos com um dos lindos ..

d
.. '

h te
uma gaivota,

.

naltllo- I"
-

da ID gstrl8:::': -' ::;: Eai'tman HOllse, üe Roc es ,r,.

eó< slll'pr(:'5ns". ,'ont0ndn "apetitosos bolos que partici� .....3 Izaçao "C:J:: A eolabora(�ao p:U'tleo =

O falou no Fo_ Em contrsl.e. o <;1', Ncwha.ll
e eoneur'�G ,Y'. -::"i10", ,I param do, c,"oncursn, Excusa.do 1 t' :: lar valiosa 'e efetiva, é:: sr. Newhall I f'J lt �

-

f Londr.es, í1 (DP) - Sil' Har�- fringÍl:am às leis e ei or3J.S, mo- ,= de que o pa.l's ne,c"',"'.."'I"__=
descre\'eu um I me u ra.r",.

b!�in(1es I1-os veil.t�€dc<res. I :-'p torna dl.Z�r qlH� os 'uncIO_ < I •

,... r
� l..�Q ;' -

G 1 E II ..

d';
,

1 f' Ih ley, procurador geral. declarou à ,vendo campanhas contra a n{1ClO- = ta paI'" le\'ar a bom ter- =_ rl1TJ'l de Ciência (Ia e,ra ·5

11ido (l'ue mostra. as pétalas de
...CúlocanlJn_sC' em pi'jn:;et1'O Ilianc>; es.:€ Jorna ·lzeram_ e

',-
...

k;.".'tt,l" no CClüCUl'"" pr-incipa1,·,,8·j' ns devidaS honras, ei,s que o Câ.mara. dos Comuns -que :o go- nalização. ,AdS mald'or�����a-:: mo. e um de seus mais: Jectric. o novo museu, maugu-llillla rosa abrindo_se em a1-
h

,- verno não tenciona tomar ')1'0- nhas tem SI o con UZ1UUi> IPC as _= l·mpO-':';',nte'" mo"";men<>_= t d se'n'},rrí'ei1::l'i:l ,; 13('ÍJllli"l1, Pola'r e 1 nWRl11n e '8g0U, numa oeaSlao I' H,<t _"'" U ra!do este mês, mos ra', o e, •

f
gnns segundos.

.� i • bastante própria, {lU seja. na videncias legais contra. certa.s indústrias ,do cimento e do ,açu- :: tos é a. �el'rn, ao a,na,l�= t t pI c 1,

d
- . ..

J 1 contr� o plano do governo
-

t' - \'olvinlen o e as :1 UnIS a 1:1.
C'

- •. Uru'·T'er-'lda('e A-I1m'R, do cHfé. [ln US1:rms qlle B· egac amentc in- ca,r <. :: fa,be ASmO. = ' r1nçao (L'1. >';:", Uto

p:u·tlcu!ar, (JS trabalhista e'e rracionalizá-Ias. De - - ÇÕPR r1n, fotografia pos.ad.a e
7>, h! d Ea"tman I{o_

.=,���
�, �=_ acôrdo com as leis eleitorais vi- :mUII"Ummmllmnmllllllmm�

.

Il.oc ps ·er e a ".. . L

S b '-I d I
te d"d i ode gas- dak Compony o mus!",n é emn 11·/·.....:...�_·_,·"--�·,·,-�-="-"-��-".l U S' I 010 O P a's a I�:: u:�':�x:� �ea4�OPrrbr�s e� �-"P�O B' R- E Z D sifler!ldo como ilma Viva nom€� I

a� d_��e� CeSSanl \ ..

. ., Il�:�::sa: �:!�or�: ec��iSele:::: . .. '.
_

�
.

__

tom Togai J
f b· d I' I I I r!um hurgo e dois.pense p:u"a C?,- "flBIBREIRl .

IIONTRA I P I Za�����r;��:.J):���;O�: ��: 1 a rlca.lro na no a erra ��i���.tor dUm condado - mu- 1j bU li a .

G?U1 1:e\l:miü�3, n�:Tá]gic;1 f .

Vi I
Olt gTlpal. J)flO resistem .L I LO;ldl'e,;, (B,N.S._, _, Uma al Rrwiew.·n citad;1 f:lb,'ie'\., t
·ação de TogaI. Os

comprinll'll'mpre�:ab��C�:�;; d�l�n;ll�ot���� a S���:���r�!' B��tjCl�01������!11�
� I

CI1lin1tcaeham.fldc <dexí:ran>, que é nnl B1'Í,tánicn!,,: pl'dllZil' ,., dito Sl1�
.

'iUbstitlltO do plasma do s,lng;Ut· :lstltuto Ja pronto para a

transftl"ão, O -<d('stl'an·' é uma OUVIDOS, NARIS E
..
'rogal. eSIJecífico de fÓl" I e c.·onsidt'l'ado cOlf1o '.uma das

t·
'

'd j',� \ 1
TI:. e1'l.l pareCI a com n. g \.co_ , GAlRGANTA• 'mula suíça contra H:; dOl.',,,,.. mfl'IOrei:' (eScolJE'rtas desde o
l'e que se produ:,; medi:;t(� I

......_�_����_�� 1 ::l]JHJ'l'cimento da penciiina:'·, 11ma fél'mentacão e"n("ci�1 de' DO

h3cteriu ela. C":U»". (lC ,;',i] ('ó];' ou I DR. WILSON SA._1'Ij'THIAGO
à� mel;l�;o. Além da "al1tagf;�l1, Assistente da Faculdade de,
:te >,e1" livs," dt: VfrUA, afirma_

.

:Nredicina da Universidade
,'i' que ::oe eon'serva foxtrenla_

do Brasil
t1wnte I'stfv�J 'em. gU'lse todas
u" condições ctt' al'lTIaZenamen_ CONSULTAS�

t." -" fat[»' utilissimo nos paL HORARIO:
=: I St.s onde nâ.o axiste',i �1'l:\'iGJs Das 10 às 12 horas.
=: 'ie transfusão ou onde estes não

blcmas exigidos por uma ela_

Esta p"O(]11r;ã.9,- dp Pm' f.'{)m

11 diminui<:ão \'l'l't1('a1 ,jo seu·

custo. _.\ s I'rílrada'3 tota�s au_

dE.ve se eompenetral' dos pr�_

Um museu· de fotografia

Veade ..se
CHAOS DE CASA

por preços de ocasião e a

pl'estações, situados á rua.

João Peesóa.

Informaçc.e3 com os 51'S.

Feo,.A, BRáUN t'l

U�.l{ SCl-I\VAE

i�-�'=-:::::::������-���'�=----------��X�'�
I Banco Sul do Brasil SIAF1ushing Meadovl's, {USIS) 'bléia'. �Ísse: ,

,_ o sr.' Philip G. J€SSUP Em_ ',:A pobreza ("'.l6 EX�'�! na

maior parte do mlulelo consti-

tui ,3. principal barreira contrade ol�os Fundado em 1920

«DEPóSITOS POPlJl.ARES}}
D3IITE CRS J 00 ,uoO,OO

TAXr'\ 6�á -

RI'tiradas seru.a:nal'os de Cr$ l,OIlO.OO, SPffi a.YÍso. pa.ra

Ikpósitos atf er� 10.000,00. l'a1'a ("fintas sU(lf'rillT(,s fi, Cr$

10.000,00, as I."t>tiradas semauaps seHl a;viso, sf'rüo f::;.

cilitadas na ba.'ll; ,li' lnr§� sobre () montante do snldo {la

Tl'specth'a c&'11ta,

hai.xador Especia1_ dos Estados

unidos, declarou,· aqui,. que o

H. paz, Nós poderimllos ellmi_}
nar aquela pobreZa conl a apli
cação dos üonhecirnentos tem

Programa de Assistencia Fêni

ca. . ás regiõcl pouco desen_

\'olvidas do mundo e a deC'i'�ã')

PREMIADA

cos de qne dispomos. A impor.

PauJo;

!�D..lia�-�·H-. súo as�uIlt�,x� ·.;::t� n1;:l,

gna. huporta.ncia., os quais está?
sendo discutidos !la A'Jsemblp.

ia Geral elas Nações Unidns,

ianeÍa (10 Pl'ogram,a de AssiS'_

tencia Técnica. tornal'.se",á evL

dente a pl'oporc:o que flS a:nos

passn,rem

Entrevir,tado 11[1, estação de
Das 11: às' 18 horas.

CONSULTOR1O: � RIJ!I. 15·
_·)lDVOGADO radio_difusão das Nnçes U!1i_,

d;s;' o sr. Jessup" referindo_se
de Novembro, 742 - (AO�

I Jado da «Suafarmt\:$'). _, a.o'- Programa de A,,'Ristencil)i
Técnica, adotado pela iU:lsem-

"SFiO' l",llit,-. d('se'lvolví<.!os,'
A publicação "Lancc". refe_

rl!1do_s" cm )ll'íneipios· d:"st?·
ano ao 120VO substituto do l)las
to ''':, (,:;crev€u: d.Jln dos

.

g;!'�ln�
cle� méritos dn dexh''-''l

_ qu'!
·provavementc pO(le ;:;e,' [;ll)1"i�
cado saÍ) fO),1113 milito próxima
(! esnecificaçii.o i;le,II d., �.1l'"1

substituto artificial do pJ:lEima"

�---_.,._..�-...._---�---�-�--�---:::--.--:=-

Fi'BRICA DE HARMôNICAS
JOÁO SARTORELLO

-
-

-
-

-

-

j�U!!mí!fliii!t!lllmjl!lllmlmnnllmmmmmmimmmmÍimmnnr:

cnrEIS. COMERCIAIS E CRIMIN_AJB

Prclirl'.ID lmFL

.' S A R T O R E L L O ..

pela mIa a.finação nítida e temp€'!'ad;a.
Máxima sonoridad;e

Peçam cat.álagos ilustra,dos

.i!]zcritõ1'iG: Rua. 'lã éle Novembro, 389 - 1,Q Ande.r

A MAIOR DO BRASIL

Diploma.s e Medalhas de Ouro .em

varias exposições nacionrus e

€stl�3..ngeiras
CONSERTOS E HElFORMAS
.,- DE HJl._RMÚNICAS ,_

Fr.;;:necemos tamoem materhis,
Temos em suock harlnôniea.s

estra:ngeiras

Ricardo Hochheim Sobr.
-

-�IGomes'J =Cirurgião-Dentisto -
__ .I,_L_

Dia. 20 de
'fpraJca,

dezembro --.,....---

Com 2.7 anos deESTRÉIA

NÃO ATENDE: A'S SEXTAS E SABADOS A. FREITAS 'SARTORELlO & elA.
- -- - SUCES SORES -- --..........,;

Emd. Telegr.: -."SARTORELL.Q" - S. JO ÃO DA BOA VIS:!'.A. - Est. S. Paulo - C,M,
._4'h:1iai "51. ítJ'J. < a.eL! )_� "t' � __ b_

J



diferente
noviciado. Estarão em �.ão' pes e o llrestigio do futebol te, ano.
os garotos que num futuro local. O Olímpíco, Palmei-I Vários troféus estão son-

;>róximo defenderão as equí- ras, Gual'1H1Í. Operârlo, B. 1
,

L{k\tirO, Flamengo, 'I'aman- do ofertados, aumentando o

.Iarê, 'I'oríno, Centro Estu-
empenho da petízeda que

dantll e Empreza Industa-íal
Gareía sedo as esquadras prnporcíonará sugestivo es-

jue estarão se degladiandc I
,

'

amanhã. empregando-sr iJebll'ulo, repleto de sensa-

com o máximo entusiasmo •

No referido torneio nâc >:ôes e que por certo decor-

poderão participar elemen rerà doutro de um ambiente
cos que já dísputaram jogo Iofícíaís da I...B.D. no correu .·ordial I� disciplinar,

f

v

os garotos

BLUMENAU CURVOU-SE ANTE
UMA POTEN(IA SUPERIOR

(PEREIRA JUNIOR)
o conhecedor dó futeból que

nada de posttí.,
,

,

('xibição portentosa. vmbtpã ú

não é uptJ.xonado, 'por certo

ponde: estabelec('r no prélío na'ndo com a obtenção
realisado domingo ultimo na to de empáte, fruto

Alam'§él_a Rio Branco Ó grao de jogadll; Indlvidual do

supertorídadr- do futeból de atacantp Nade, bem conclujda

Floriunopolis sobre O de .Blu, pelo

'vo ma,; falho nas nrrprunetidas buíu com perf('ição.
chegou a comprometar, Dían , Formou com Braulío li du,

te do eposto penas pcderr-; I 'PIa gigante da equipe da F.

,mos ressaltar as figuras de

1
C.D. O «pívct». que j:i defen,

'08:1l1', .Jaeger, Ni�olall'; Pac1�e_ deu as cõres .d� _G.E. Ol.mpico
.quinho e Antonlnhn, CUjaS teve umn exlbicão portentosa.
a'tuaçqes foram bem superío., Geraldn r.evelou excelente!"

1'eS ás de seus compenusíros. culídades para o posto de mé,

Téndo' ehegado' ao «ollhe- acrescentar ao Regulamén
cimento do Departamento to do referido Torneio, (

de Futebol Juvenil e, mesmo seguinte item:

ra deante créseu ainda' mais corrido pela cidade a noticia «Não poderão integrar e· I
ú descontrola nas 6ste� l)l�d(a� de que alguns clubes 11rete�-1 quipe� juvenis

.

jogadores
Rio. 6 (�errd,) ,- X estréia

<d,0lm�s,
2;pef'al' disto os alvt-negros Idi?nt�}a CBD, :1', Irineu Chaves., ll:-l Vimon B<::?-ogini atu, Jem participar do 'rorneío que disputaram Jogos do'

'�almoe, nesta" '< capita.l €stuva ahmenl.anl a, esperança de que- seguirao amanhã para a Em opa, b
de Futebol Juvenil, l)romO- 'campeonatos de futebol da

,:o. < • ando a aíxo da critica, o mes_

arcada parn o .dias no, campo brar a' invéncibilidade cruzmattt- afim' de._representar.em_ o B,1'3$J.I ..' vido p'elo Palmeíras E. C., '-'.B.D., no corrente ano» .
•' d mo acontecendo com Laztnhn.

o Flamengo: contra o clube 10- na e assim conservarem-se no na' reuniao a' comia ao o, gam· incluindo em SU;lS equipes Blumenau, 5 de dezembro
aI, contando-se que nesse dia tT�rceb:o posto, em que vOltal':':1 za��ra. da Taça do Mundo

..
' �enê e l�eliO, .Tuares com�atL jogadores que tornaram -Ie 1949.

ser-ia, feriado, permitindo asstm a se isolar com o empate SOHl-', i'Sao �a:ulo. ,6 (�1l -:- O� crrcu- \,0, mas l�O nas arremetidns ":

t t f'
o jogo fosse à tarde. Como, do domingo pelo' Flamengo. A los' :a.t1f!tICOS estão festejando o

f'" .. '. par e nos earnpeona os o 1- Argemíro Oarvalho, Direto!'
orém, já �;.. sabe quê não será rodada será complétada col'll os. nct ável f(ito' do atléta. Adernar lDlUS, tn1vez_ deVIdo �" .lmp:_ 1 ê_iais das l.a e 2.a' Divisões ·:10 Dep. de Fllteobol' Juvf>nÜ

.

t' Fluminen'<e x Ferre,ir:l da Silvo., que esta,bele-, ca,vel m.a1'caçao que lh(" Impos
I ela LI'ga Blumel1aue'llSe de d P Im

.

E' C'eriado o match foi transferhé'O' segulll es Jogos: .

I
o a, eu'as,:.. <.

a.ra o' ca.mpo do- Fluminrnp€, à Madureira, n� Lar;m�eira,.; Fl.�- �eu
..
ontem. no,"'O r.ecOl�d sut-c.- {l zaglleu'O Garcia. De l:L,'l,dn Vfl_ ; Desportos fato que foi co- N. _ Ao que apuramos, o

oI·te. A segund'a. exibi"ão fio mengo x DIana, na Gavea; Bum- nerlCano para o i!alto tnp:o com le'! a cntra,'J.H de Sadinila ('
I r' • _

•
�

, , B 15 metros e 51 centímetros, tra-
"

I menta,do por um orgao da. referido Torneio de JuvenÍs
Ma1moe 'será contra o Flumíu"n- suce�!3O x Anlerica, em om�uecs' AUgllstO. p01S os mr,smo aCfl_' imprensa local, r"'solvell o
..e, dia'H' e dia. 18 éàntra o Bo. :.\0 e <'::"',ahto (1.0 Rio x Ba:ngu. �m '�endo, 3<;si1n para o Bra�il a m!'lr- ... ' será l·e:t!iza.do p-rfrvavf'l-

� ca que hmia 25 anos eSlava t�:' baram sc eclipsando. .Aducci, Departamento de Futebol mente arna·nhã. dia 8'J quin-ego. Os 'rolaiers escandinavos Niteroi. ,

mostram-Sê' francamente Rio,. 6 [Merid.) - ,Enconll'>t- posse do atleta argentino Luiz que entrou em lugar de Jalmo, ; Juvenil do Palmeiras E. C. bt-feira.
"

� Brunetto.
fiaIltes cm, ,desfazer ai má im- se nesta ca,pital o prefeito ce

N São Paulo. 6 O'"ferid,l - De a.-

oressão, dOll primeiros jOgo�l a- Belo Horizont'.) sr. Ot:lciJio e-

corda com a tabela elaboradfl e

�ora que {li sentem-se mais ac1i-,' grão' 4e Lima. O conhecido 4e3- ,

p � qu.e, será submetida à a,prov3,ção
ntadi)� e ,�onhecedores do '..:!sti- portista e dirigente mineiro tra-
'"

D dos clubes' cari'Ocas, o' torneio,
lo de- iog() dos br,aslleir<ls,' tará com:, o ,presjdente da CD ,

Rio-São pãUio'será iniciado dia
Rio" ti c�le-;'ld.) - O darn:r,iiw sr. Rivadavia Corrêa M�ier, �e

, ,

aS"ullto= rofere'nte!'" à reali..i;:tr·ao 17 com {} jogo Palmeiras Flumi- ,

n,�to será encerra,�'O - � � " ,- o<

1 R' . ,I
� ,

" nense, nesta ca,pna, ou no .!O, I

1" V' dos" J'ogos do Campeonato (10
•

com o c a..SRICO 3$CO "

d ,.t d
. alment�" segund'O for indicado pejo sorteio

go. que �stá 'despertando o me,i", Mun o, pIeI ean o 19t1 -, <, �
•

, .

f' 1 do a ser procedido. Certam.snt�" ('s-

vivo interesse em virtuue 'de ser lIlisputa 'de uma seml- ma •
'<

• .,' "
,

<'

I peo�ato BJ'asn.3iro' na capi-
l
tá prevIs:t?, para term�nar a �

!l' ultima etapa que os cl'uzmalu- am
'de fevereIro, tent('o ficado estl·

nos terão que transpor para ss,. tarmi�eira. ,', pUlado que poderá h:lyel' nr;§ t�'ê3
j

. t' O R" 6' (Meridiona1) - b con-
g-r.ar.em-se campeões, nVlC os. 10" '. sUbstituiçõ<9S durante os jogo",.
KO será. no <'campa do 'Vasco, sul Sotero Cosme e o sup-3rmten-

l�·:hn:::tU. Quer individual. quer

-colettvamento apreciando a

o.gora. ainda não ('{leram oportu
nidade para O rapaz. Esperamo,>
que no próximo jogo,. os' respon-'
saveis: pela. selecân, incluam na

G 'cFritro avan-

da TôMBOLA instituída pe
, la ,S.D, VASTO VERDE.
cujo� numeras sorteados fo

seguintes:

Prêmió 7+B
1361
692

584
527
80,1
302·

'Os prêmios dtweriio ser

re�irados na Séde social, �t';'

,o dia 20 do corrente, medi
ante entreg'!. do Talão da

Tômbola..
.

"lI'1"
'

Rio, ,[I (:MERIDJ _' Um'!. s')'

nh6rfi, de nome alemão, qlle< foI'
'cnénnll'n.da uc'ormocid 1 soh m:�tO
ae; tÓll'ieos, tê>ve sua iéIcntida.de:
e!:cJitre�i{lR.. Tl'liw,-:'!e', dinn'l teu"

t3-br,',Silelr'l. de f'auta, C-t3YinEl,
cujd ,'mll.�ído nJemii(} se encontro,
na Alf'ma.nha, tena,.. sido p"r�o '"

a,chirndo-f"� 'em terrÍyeis, dif:cu'

d:i,h<;. Dfi�P.,'ostó�a. tie�jdiu �uic'-,
dEI.l·-se. A senhora contínúa dor

mindo ett' ag:or,,'. !'to Pronio' So

corrO, :parecendo f6ra de pel igo, '

pInto, 'mos, tome

COCIRC de ·IILCATRão
ê: UM PRODUTO 00

,ÜiOiUl:T:ORlO Utall Df CACAU XAVIEi fi, A,.

Hottcias de Riu dO Sul
-- o Duque d" Caxia s, jug::lI1' -,- ANDRE·. o notável goleiro

xxx

- Seguiu ôntern 'Para 'Blume

nau, o técnico Trineu \Verner,

rlo Coneordia F, C ..

OFERECE PARA FIM DE ANO OS M]�

LHORES ARTIGOS PEJJOR MENORES PRE�

ÇOS EM

REDA�

CASE1VíIRA�,
o n A P f}' U:';

�Ol\1B�INH!\S
nRINS

- (LINHOS ESTRANGEIROS)
F.l\lAIS Ul\lA, INFINIDADE Df� AI�TICrt)S
DO SEU VARIADISSThIO SORTI1UENTO

REASSUMUi O POSTO DE PRESIDr�NTE DA L.B.D. o
SR. :FRANCISCO LUX, RETIRANDO-SE O TltCNICO
JUNTAMENTE C01\1 O SR Bl"::N.IAMIrrI 1\L<\.RGARIDA

ocupandü a Jlre,�idencia da L.B.D.
inkl'innm,ente. uma vez que o

,"r. Fr:lnGis('o Lux estava, de li

cença -por 90 dia�" Es�e prazo ex

pirou, re'l2sumindo o :1ntigo pre·
,dente fi. sua po,·ic;iin. relirando

�(!. pOl� con!-':eguinl e, D Br_ Benja
llÍlll �r.l rgal'Íd'L. Aprov�ita"d(}
�ste, fáto. o sr. Félix Prnun reso1-

\'eu renunciar .10 cargo de técni

'0 do 011'· p elcbrdeano, Como ve

ele" m:�js 11m autentico n.baca:l:Í
�Hlrn O� djrig-clilC-'S elebcdeano3;o

l�rf.lnCanlente· ::.t forn1.:J.,�ão (l"

selecionado 10cal tem chwo TI1ui

ta5- dôr:�s de enl)(!ç'] a.os �I_:us r _ : ... -

pOI!sáveil'i. Ja c'''Tera ,a notíci�

de que o sr. Félix Praun. téeni·
cO .'0 ,ocr'atch C:,1. L.B.D" linb:i
solicitado dispênsa no t'l'. Benja·
nlim }.{argarid 1, df ggos�o:-'O com

os último" a.contecimentJ�. At n

dendo, entretanto. um pedido do

pl'ci'id::nte da entidade loe<�l. re·

I
!?o!veu o prepnrRdol" p.":!mcÍ!·ense
continuar em seu posto.

I Como é do conhecimenio geral.
o ::<r, Benjanlim l\'íarg'ar:,l 1 ,,'nha

por vários pro-

�
I�CONOMIS(J
TEM P O

e

:DINHEIRO
ADQ1JIRINDO UMA BICICLETA

EM PRESTAÇõES NA FllllHA

P R o S D o C IMOS. A.

!lt
.

:1
.
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ImJJOl'lação e Comél'cin'



Cout.o a· ·re.�·J\..�\.�ti.\"�
entreganq<dhe 8. relação d

materíad, constituído. de apa,
relhos do, ondas curtas, últra_
viclata; ínrra.vermelhn e- ou

tros, Parle do material. encon;
tra.se aqui, devendo o ambu,
latõrío instalar_se nos prímeí;
ros mêses do próximo aiao.

abrigar ·escolares reconhecidamente pobres

Adveriencta das Classes
Cronica de Barrefo Pinto

ga-lenga, para não dizer a baga- dadas de economia mista? custas parlamentares, contra to- RECIFE,' (Meridional) - Para esclarecimento da
ceira do, discurso de José Améri- Não ha rna.is tempo -- rei'pon- dns as normas zeg'ímentufs. opinião pública de Pernambuco, o general Americano
co' de Almeida, senador pela Pa- riem os mnãandríns, em ent.rc- Nunca um Congresso se enfra- Freire, comandante da 7.3. Região Militar: o brígadcíro
raíba do Norte'. E' que ele (,Iiz vistas concedidas aos vários jor- queceu tanto, como este que aí Alvaro Haeckel, comandante da Segunda Zona Aéreac o
sempre a mesma colsa, com pa- nais - e os corres do Esta.do es- está funcionando. E' pior do que almirante Paulo Nogueira Penido, comandante do J.o
querias alterações e para pior .. _ tão depauperados! Esquecem-se, o de 1930, e muito mais perrrí- Distrito Naval, expediram á ímpren.sa a seguinte nóta
Guardo, avarenternente, os dis- porém, de dizer' que houve tem- cioso do que o de 1937!, .•
cursos desastrados da sua pro- po para conceder cretl:.itos 1>ara conjunta, en} que declaram:
paganda eteítoraí de 1937, partl _ __ _ _ _ _ _ __ �_ _

_

_ _ _ _ _. _, _ _

«A - que não são filiados a nenhum dos partidos
confronto. I d d h

. políticos; B - que não receberam orientação'de quem
A propósito dos discursos do se- guar a a para Ole quer que seja sobre a atitude que decidiram tomar de lu-

:::::, :':t::d:::n:�alu�:t:;:'ts� Funda�a-O da Federa�go MOOIlllClipgl dos !���!�e�t�O�U��%�i�entoq��:S:!h��U�: �:�:r��
o presidente Vargas, a que as- U .-. U U do domínio público e das' funções que lhes são precípuas,�lstí,. no [ardüm de inverno do .

Guanabara.
' como bem acentuou na oração proferida o representante

Tais foram as gafes produal- QllJldtlCglos "Ivres oa-o COlDunJliIsl's das classes armadas; D - que a posição em que se colo-
nas nos discursos de José Amé- OU. li \ U caram decorre da necessidade que sentiram de alertar o

rico, que o antigo mlníst ri) d" pOVO pernambucano contra a infiltração de comunistas e

Guerr-a, não se pôde côn ier-, e Londres, 6 (UP) - Os delega- ,rado um programa que prevê eripto-comunístas que conspiram contra a integridade do
dísse. a Vargas: dos ao Congresso MundiaJ dos auxüío aos sindicatos do mundo regime, abuzando da magnamidade das leis democráti- Florianópolis, 6 (Meridio_, cultura; tnvulgar, orador fluen,

- Se (} ministro José Américo Sln!l:ieatos.-·Livres vão reunir-se inteiro e luta aberta contra os
cas que nos regem, das ouaís são fatores: E _ que só a nal) - O mundo católico fl(}�. te, coração magnánímn são, en;

conseguir ser eleito e empossado, hoje, em diversos Comités para. "Inímígos do sindicalismo". De . -

lítí 'd r tit d d 1 d rtanopolrtnno, pr-estnu domín; t113 outros .os predicados valiq.eemo presidente, não sei o que s_olucionar as principais díver- acôrdo com o projeta de estatu- _: �lXaO po 1 ica p? e exp lcar :a a ::r e aque es que, es-
go último, expressiva homena, sos que' o concaitam como no,

vaí ser do Brasil... Rencias e dsfxar- aplainado o ca- tos, a federação, por meio da vírtuando O sentido das palavras ditas, pretendem ver no gem a D. .Ioaquím Domingues tabilissimo principe da Igreja
O nosso pequenino de São Bnr- minha para a criação formal a,.. suprema autortdade, organizou

I
nosso gesto uma ameaça á autonomia do Estado ou uma' de Oliveira, Arcebispo Metro. Católica, tanto mais admirado

ja, ríu-se multo, e perguntou a manhã duma, nova Federação a convenção que se reunirá ho- agressão ao seu Governo, -poder legalmente constituído a polítnno, por m�tivo .d? trans_ e respeitado quanto é certo,
Dutra: Mundial de Organizações Slndl- je, quem ja' afirmamos publicamente o nosso apoio; F _ c_u:'so d? seu .allIversano nnta., deverxse a sLbia orientação do

- E' verdade. Z5 Américo tem I cais não comunistas. Haia, 6 (UP) - Anuncia-se a-
que imbuídos do mais puro espírito democrático e patríó- lJ.ClOA, Des�e cedIo que aO

_ �alá_. seu pastoreio, o triunfo da

síd telho a iudante pre- Reunida I'
-

t
-

f'
- .

d . CIO rcepiscopa começaram a cristandade em Santa Catari_1 o ° n r J c em)
� cunl em p enano, on "!nl, a

I
qlll sem con lrmaçao que a. se e

'CO asseO'uram rol povrl pernambucano que continuarão 19.t1u· -o só < f'g a� de t d dcipitar os acontecimemtos, nEm confe-rencia examinou a ropós- ermanente da futura lt�:Jdera, ia
1

• .' o
. _

-. v.
.

.

Ir na a� 1 :l.lr :; na, con ra a on a o� que pro_
mesmo Arma.nt!\') Sales, consegue d

11
de t internacional de Sindicatos, ÇL- VIgIlantes e deCIdIdos a permanecer no rumo traçado em mawr r€presentaçao SaCIa], co_ curam solapar os ahcerc2s da

verícê-lo.
ta de que a. nova enti a . o- 1-

defesa das instituições vigentes contra a horda vermelha � mo da gente simples do povo, fé � perverter a sociedade. Daí,me 11 designação de "Confe!l;er:Jr vres será ejIl Armsterdan1 0\1 .em. • "" 'i.: �.,
• ••

•

'

,'todoS
empenhados em apreS'en.. as Justas manifestações de a',.- Cinco dias clepoh, tínhamos o ção Internacional de Sindicatos Haia. .ue consplra: a SOl'n",faJ e :age�om metados mSldlOsoS, qUe tal' ao ilustre antistíde suas fe_ preço que lhe fôram tributa_

lO de no ....embro! •
Livre2"_ Já. está tambem ela'bo- com a presente declaração dão COlno encerrado o assunto» licitações. Espírito brilhante, I das. I jAgo.ra, nã.o sei qual vai ser o

l1esfêcho de tudo. O que eu S0Í é

que, (; último discurso do Bena

dor Il3.raibano, pondo-se de lado

o "eu despeit.o, e n. sua amargura,
está verdadeiramente piLOresco,
n�tadJa1nente quando afirma:
- "Precisa-se de um homem.

Nunca ° Bra�ií teve tanta, neces-

Será inaugurada eU1 1950
os pescadores

Florianópolis, 6 (A. N.) - Pesca, quando de sua rncenue 10 almJ.<:nto da verba destinada
Tendo. o sr. Mário Couto z-eprn, estadía 110 Rio de Janeiro, a- • á políclíntca dos pescadores. A_
sentado Santa Catarina no :M:i_ companhndo do deputado Or� I cedeu o :Ministro fia AgricuI.
ntstérío da Agrícültura; che'_. lando Brasil, foi pleíteado jtm., tUra á solicitação no :s�ntiG:
fiando o Serviço de Ca.ça e to ao Ministro da Agricultura, da iIista1."ação no'sta' eapíta d
- - - -- - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ um. ambulatorío, Com es� olJ

jet.ívo, esteve aqui, o sr. Jos
Paulo. Eugenio de SQuza Lobo,
assentando 'com o sr. ]vIárioHomenageado D.�Joaquim

Domingues de Oliveira

sidad� d� um homem".
'. nesta colunrL, transcrevo,. en

r;ão, o. anuncio que lhe faJtol1. co

r.age:in .para fazê-lo.

"José Américo de Almeidx ofe

l'ecé-se para PK e á �."r indicado

por qualquer pa.rtido, dando to

das ·as compensações. E' {; Ho

mem quI'; I) Brasil precisa.'· ...

I Colônia
.

ele Férias na (apitai c/o Estado para

Funcionará na antiga escola de AprendizesMarinheirosalniciaUva do Pe� Itamar
.

.

Abono de N::L�1,1? Um mêJ de

vencimentos nos funcionários. Florianõpo!iE, 6 fMeridional)
-- Iniciati.va de largo a.lcance

�er\'entllários púhlico?, e aos em-
;:üdnl est:.í. men:ccndo a ateu_

- - - - - :--
- - - -

�ão ;1('. quantoS' se interessam

(,0 NT RA' pela proteção á juventude, que
.

o ll'!eSmo diz!)r p€-1o futuro cuI

! i tural e físico da ra';3. Visa e�

A CENSURA U:\ 11yfPRENSi la desde _.i�', o 'c:;ta�-!le:��ento
Bogore, fi (UP) -- O C�!'('ulo el.E- _�h:',� cal!J.m� dp l' ;?na"" �:s

dos .Jornalista:, dI' Bogot.a a_ tm, .. j,L a abngdr durante o \ te_

pro'/nu ônterll á noit" 1011[1 re_ irão, 0:3 f\scola.re,;, que, sendo

solução,
_ pr:..t25t.311do cOl�tra. a, I �,e;s:r.teIro" , des('e�da!n de fa_

cenSura (Ia Imprt;np.a. Rec,olvE'tL mlha" reconheCld.ll1l_ntc po_

expulSar ele seu seio Lodo o I bres, iniciativa grandiosa e sa�

jornalista. que estivei' irailn_ r
lutar qUe se pI"�tend('

. ilmpli�r
lha.ndo conlO censor. futuramente com a tunda,;ao

Florianópolis, 6 {l\7.eridional)
- A "Semana do Marinheiro>",

iniciada hoje nesta capit:ll,
com a coloca)�ão de uma pal'T1u
de flôres no busto do Aln,ü'or_

te Tamandaré telminará n o

dia 13, com ,mla con�el'enda

pronunciada pelo capitão de

mar e guerra Benjamim Sodré,
comandante do 5.0 Distl"ito �aw

val, no teatro .Alvaro de Cf... ·_

valho�', 'sob () tt:cm.1 . A.;à,) (la
Marinha de Guer-ra na Hi.:::tôria
do. Brasih. Além de várias

competiçõeE; de.sp(Jl'tiv[l� l'ealL
zadas durante a festejada Se
mana, haverá Tnissa, no domin_

go, dia 11, celebrada prlo re�

verendo padrE' dr. Itamar Luis
da: Costa, na' Catedral Metro_

politana, d(> sl'frágio pelos bra_
vos marinheiros icmbndos no

com-prim·",nlo do dever. Ainda
no dia 13, de lllanhã. o Contan�

dante Benj;.;mim. Scdré, fará 11.

ma pal05tra (1,;');; colegiais, no

pá.tio do Grupo Escola.r' Dias COIKc fos ..··;; coloeado no trono.

_ __ _ _ _ _ _ _ _

Um dos seus documento. q-uinze-
nais distr:i'Jllidos ,entre 18.000 par�
lamentares. personalidades reli
gió�a." e outros líderES do pensa
mento n�L Franc:a declara:

OS lUAT_'U>ORE8 DE T-'R_-\:S -

"Vi"to que a" inc;t;ituiçõe" )0:0-
- CISCO GIL��A -

. _

Lima, 3 (UP) - __ Foram 3:.

[vern.amentm",
nno despertúm éco

nlÍndoadalO, :1:< U'ês ü quinie da sentImentfl: no,;
_ cor�<:ões e al

madrugada, as f.eniên(.'as con_ m�s d�s no::,.;o3 �Ida�aos•.e q�e o

tra df"Z pl'-:;�O'l'" .:lt:I];;::Hln� pulo p:l.I,<: nao cre mm2 n '�Oas Instltui

:t�g!J.':s[n,üo ri.. rli,',.[.nr d-, La ções como acreditll.vam 0"" nó.�"n"

Pren;;a ·'t lf\callebwt1 Cl�311a-. T{!.s.. n.ntep!l�:::.ados nn. nl0narquia. �; r..�i

;,C jürna]i5Li pf'rl.l�lllO foi 11)01"... nó�;:.:o� n.V('3 na rQ,púh1ica, o fIo ép

to ('Til Sete rir jll.neirr. dt" 19r.. , :-dei';úr, emre govel'n�ntp.s Ü' f'()
Os dois prilleipais n.Cll"·,tlOS, l7ern'lU"f' está partido".
0$ chefes apj·ist.:,s A.lfi"Hlo 'r�l_ Pierre Del"ngl'ay,�-Montier c',

lo e H0ek.r p,.,,(,,-.1],
-

focam COll_ Phrre Longone, qu,:) de um tr:m

d�nf.dos �: vinte an.(';1 d." p!'isàr,; 'lllilo (' m'itório em Uma praç2-
os dc:;m:ti;,; fi Glt.f.,·úi; ,. ,�.,.-,q;:. 1.111. qjardin:ie}·, pn:t"lo (:;1.. A�?('mhl€i:l.
Ascala dilCre:5("�J-.tt: :1.1.(. um n no ".;',,,>;01;'1 t F 1':1nc[;"3, dirigem os

PARIS, 6 (UPI (Por i,ViIlin.m

Lathan). - O" representante,;
policiais do exilado conde de Pa

rí,;, d3. ,to anos, pretendente ao

trono francéB alegam que a rES

tauraçüo da monarquia rropor
cionaria maió!' e2tabilidade à:;
in�titui'�Õt:s do :;nverno francês.
Arg-unlentanl que :-!. insta.bilidadet
que se refléw nas constantes cri
�e!' polítiea:�, desapareceriam �e o

Noyos fatos chpgam ao nos_ 'sendo \itima. de atroz

ofensi_1 bucano .encetàram terrivel per_
30 conhecimento, para cOluir. va policial, exercida JJo.r che_ seguição contra aquele cidadão,
mar o U r1'or policial que Aga. fcs políticos do interior, liga� o qUall foi, por varias vezes, vitodo E a todos, inclusive os pl'O_ lfienon l\1agalhãE,,; provocou em dos ao sr. Barbosa Sobrinho. Lima de seríos atentados.

pt'les progeniLores c lanç:rndo. Pernambuéo, pnrn evitar o for_ O caso paE!2.ou�se no munlCI_ Recentemente, Pedro Soares
se á pratica das mai's atrevidas :.211e<:im€nto daH fnrças popuiaw pio dE< São .José do Egito, onde, Filho foí atacado pOr um be}€'_

tropelias, mml:! violação in. tes, fi r:mE!11en1.{' delillcarto, COIl.. Pedro Soares Filho POSSlÚ u_ gdm, na Feira. de Livramento
consciente dos posh;lados le_

Ta r. nefasto gOVel"nO [temam. mr I f;,zl'nc1a l' levanta o nome Franldin Danta,s Filho, irmão
.

O 1 t'
.

t 'mcano qll.: ·.'l'gue SlI'l ol'ienta. jo brig9.dt'Íl'o, fl1zemlo prosplí_ de João Dantas� celebre mata_gaIS. €xemp ° eS.a paten e _ . . . .

V ('1110", sóbl'c com o que se yinha pratiC'l.11_ ! .::.ao, eUJOil el.elLos nOCLVOs fi se_ ti;;·mo. dor de .!oão Pessoal.

dr) nesta .",'t 1 c d fll! gUl'anCa na<:LOllal. atrnycs da Não concordando com quaL Comunicando o fato á paU.do AlJnirante cUé a, >fi � OS r�, -; l'b
-

d '1' ..' ... .

mandaré. to!:' pl'la audacia espetacular
CiE' l em n cO eran<:lU) ao mOVL 'quer lllLclativa divorciado dôs CIa, esta ao invés de tomar as

_______________

.

__

' .

rncntn sllbteaan('o flos comu_ objetivos de Agamenon, capan_ providenciás legais, agiu como·

Volta do Conde;;; de Parllls
nistas, acabam ele ser demm.; gas locais do deputado pernam_l?e habito, discrecionaria e in_
ciados por importnnte patente -- •

I
Justamente, prendendo o agre.;

militar.

M3nllllesla�a'" U· dr_i,.daOI·s eandlepÍXalan1d'1<bonr-dOadaegl'.essor nEI
PRY:-:o 1>0l� RER BRlc}ADí<:L L

•

..

a O I r·o n o d a"' F "ra n ç a
A intole�:;;�;� �o governo

-

ca�:ct;:°fa��r�a� !;l:e�/O\e���
•

'J

pe:-nambue'tno s6 sc' evidencia DE SOLIDARIEDADE AO SR. coneeguido desarmar Franklin
pf i 'H rcn.:;;ir contrr. os parti. Dantas Filho que correu, apo's. OSWALDO TRIGUEIRO

FORl.\IULi\. PARA RESTAITRAR A ESTABILIDADE dos reconhecid-amentp demo_ o atentado, indo homisiar_se na
____ DO f1�V]j'DNO FR. .tollNCÊS __ __ crátiec', que fazem oposição.

JOÃO PEc'SOA 6 (":I:ERID-, propria dElegada da policia 10_'Uv J.I."_ .o..J.
O terror poLicial instalado no

.-,.. '" , "' •
-

cal.nf>gócios do conde, d.echram:
;rat-,dp (!]"tac1o I1m'destino. p1'<l.

O diretório municipaJ da UDN
"O si:<temá brltanico de monar- tonde de:;artiet:lar, :pela. \'101el1. daqui, vereadores. � representan

'lula é um exemplo de como um ;�ia, ii. açf;o do povo livrE, de. tes de todos os baIrros da cid'l.
reino ·e uma democràcia fundo- Perll::lmbw;o, qUe vai d!' ellCOll_ ; d:; �restar� no :r:alá�io um?
nam lado a lado. A França ne- tro ai.: diretrizes r'ótrogTad<'l\'; rnamfe!5taçao de solidaneda.de a

cessita ccC uma revolução., no do gov!.rntr. política do governador Oswaldo
sentido verdf4deiro da palavra, PCJSS[ll'FTIlOs a narrar um dos Trigueiro em face do momento
para. solucionnr os seus premen- milhnl'f's de CaSOs que' dMinem <,tua.!. Usaram da palavra vários
teR problema:�. Não [,('reditamoH r. politien opresê'orn ditada pór oradores, tendo o governador
quo, [I. rC3taura;:ão tia monarquia, AgamenoE ao governador B::;l,'- agradecido. dizend'o :poder assegu
eliminar.ia todas :ii: dificuldades, bOi;1l Lima 8übrini!cl.

I
rar que o próximo pleitú decor

porém crLuia uma atmosféra O fªzel1ct�,iro Pedro SoareS )"erá mL Paraíba num clima de
conducente ao estabeleciinento Filbo. qUe expontaneamente tranquilidalT,e, sendo asseguradas lJIcel'llJJ e Rl>,umatlsnlO
de instituições governamentais. fq�; c[lmpanha a favor do briga_ todas as garantias para o Iiv-re I
em uma base duradoura. clpjro }�dllardo Gome!", (istá-Iexercíeio do v6to. Elixir de _, Nogueira-

de Lm ·.Patronato>, destinado com qu:;: SE; l't'alizul1l. crí::tt'um I dré Itamar Luiz da Costa,

rNl_.,
que o domina ele formar os es. !llstre e abnegado pioneiro

'i recolher todos os meI,')res I mn verdadeiro pftnir:o nct "popu_ j.nindO todos os doming'os, no piritos em embrião, aprimoran_ causa da juventude,
d{'s?jt1b<t�doR, l;r�parando_os _e 1,' :A(:._ e que são, lla i;:l� qU:J[oi t q':lldr�. da Catedral, eêrca de 2 do_lhes os s",nti�!lentos" que se Comandante Benjamim Sodré;
6nSlnanao_o:, a to:-nal'em.s':! "!- totalw<i.de, lcvfldo;; a et€lÜ' por !lul crianças, a quem

evange_1
consagrou á glonosa e rmpres- ChEfe do Escoteirismo Nacio_

dad5.os uteis li si e á "odedade. I ml'no,'e:-; que :, '- d!':-lujn?tfl ram li�;a com ,;aIntar' S conselhu3, <;ionante cruzada. s ..u ('ntusias� nal, figura cujal fidalgliia. e. -cu_
Hoje, mais do que lllmca, () I fiados na irreilp�p_'X'1bilielade ga. torna,,,<;�, em face do mom:n_ mo contagiante, ::traiu á

cr":_1
ia cavalhe"'ismo se �l1.stam á

importante, problema. !'Wrc'c;, ! r.1�tlda p2-l>;l. )PI r;rotetora. O t�, de, Illcomensuravel . rele-:,an_ zada, lrm ontro naa menos 1.. bravura e o valor que o distín_
S(,l' f.fl('arr 1\0 eum clcmz:tO. A lrri ),"1110 desenvo1vulo pelo Pa� ela. m haseado no m.teresse gnem. Com ° seu auxílio valia.

!;!.it:j����::;��Ji�
ri

';'�}�������� Ter.ror polllic1ra--1 em-
-

-Pe-rn-,am··b-ueo ��.:d�;::�l�E�'o��:����:::
li! pfdn. cXf'!?-s."3iv:l. protet;ão eonl

l� 1l-a '-'ReG a de J\_prendizcs Mari_que, .. r llt,.-'IO, "e }1l"Hl'l1l1,'U
u,mpa!\'1_1[i, incutindo_lhe no nhüiros, local admirav21 para o

:;�í���:gi�:�ó������;:v�� "��� PersegUido I cldadio' e sua faD1ilJa fim a que '"(; destina.Os tr(lba..

eha das suas prerrogativa.'l, ., I.hos de adaptação já foram L

envenenada ,pda'3 filmagens e

por ta.er flliaDlpanha brlgadeJlrlsta .':J.iCilidos, de forma a ser possLleiiur:as turvadoras p excitan.. l1li.,'
._ .' .

..
te!:, a criançad.a tornou_se a.l1.

- vel, aínda ne ano corrente, ser

levada a efeito Rl respectiva i_

naugurar;ão<
�;,.

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

"Semana do Marinheiro"
n a Capital do Estado
Está sendo comemorado com brilhantismo

daciosa, uI'quitelando, os planos
maqui:wélicos. desrespe.itando a.

Sefenciados

num bãirro

QUEDA DOS 'CA:
BElOS f DEMAIS llúõ-/Ía'de fjue_ &fefinna, se/!/flIl

lenno-prazer em enslÍltiràs Il/Illl!ú$
(j1lll§(iS ().seyrerlu riaper/e/Ia SObre·.
mesa. 8m{/ifct-simp(esesco.(hfl'
11m entre os diz sabori>.s del/do-.
S;s das ,JíCiidins/}(ec/eira$.

.

'Passageiros
Baltimore
New York
Phi!adelphia·

I
e

compareceu

RIO, 6 (MERIDIONAL) - Pavoroso desastre oco '.
reu no subúrbio de MaAiureira, quando um eami:nhãa.ttin
que _chocou-se violentamente contra outro' veículo, incert
diando·se logos após. As chamas atingiram vário.s p�
dios, que foram devorados pelas mesmas, empenhando�se
a políCia e os bombeiros em grande atividade. O chóqúe
entre os dois caminhões·tanques resultou na quooa<de
vários fios telefônicos, tendo perecido' um homem. Va'�

rias casas, como tivemos oéasião de afirmar, foram de·
voradas pelo fôgo, que se alastrou de maneira impre$sio
nante. A polícia acha-se empenhada em averiguár'o cas<;>,
procurando obter a confirmação das notícias, segundo as

quais tería perecido vádas crianças e outras pessôas no
pavoroso desastre. Foi enórme o pânico que se apossou
dos populares e moradores da:guêle subúrbio, encontrah
do-se o mesmo às escuras, o que dificulta a ação dos q-ue
se acham empenhados em restaurar a óroem. E' o segun
do desastre no dia de hoje, pois na Avenida da Bandeira
houve um outro chóque com um camirilião tanque; qUe
tambem Se<' incendiou.

Toda a f21'l1ilia da vitima ;so_
fre perseguições doS eorreli_
g-jontrios de Agamenon, em S.
José do Egito.,dos quais se des_
taca" pelos metodos violentos,
o capanga conhecido pOr WaI.
fredo Siqueira,. a

FerMas, EspInhas, lTlanebas.

Getulio não

DF.OEPÇAO NA ESCOLA, DE

Gi'ande }Jepmati"o dn Sangue

- .-\G:RONOlUJA -

Hio, fi i?ferid.' -- Reálizoll�
"c f) cola(:ão dli grall rIos :dtL
-.".C'. da Escnln dE> AgI'onomia.
Era p3r[,ninfü i) sr. Gf'túli<1
Va:-gn,"'. rjm; tió.;signon um rc_

preE',�nt.antê, decepcion.ando a
t u r :r.l:L 1 l fi r.�:,pí"!:--;1'� l rp ;;'.

�cmpal': ,�e2S" pC'ssouhuente.
-===

Reserva de praç.a, pas�agens e demais imo]'ma�ões com os

AGENTES:
. . .
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