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lAssociaçãoComercial el
IlndlJstrial de 81umenaul nos
I São ,omÓd.! to�, �C!'<i�t.!. �dum"w, �nsidma ! Ali como todos os componente:! das clásses liberais que =

,, não faç<L'11 parte de nósso quadro social, a se inscreverem nést::L
•

• associação de cla.3se para que, unidos em tôrno de um único
,ideal, seja põssível à at.ual. dirêtoria desincumblr-se do man

t .lato que lh� foi outorgf'do. qual seja o de trabalhar pelo de- t
& t;en.YuIYÍln�lltu "pmpr" maiór de nósso comércio, indústria e

•" classes correlata:::.

, As propóstas acham-se à ãisposiçao' dos interessados na sé-" tde da Associação"
t Comunica-se, outrossim, que para as. inscrições que derem en- ,
1 tt"acta até- O' dia 31 ua De:zemôró' i:ip.ste ano, estiio dispensa!!iOs

t' o:; pagamentoS' da� jóias.

t Blumenau, 10 de Dezembro de 1949 t
•

A DIRETORiA. .

•

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

t

I'Provocará profunda altera�ão
destinos do próprio país'"

I·NTEGRAL ou \ PELA METADEi� --�<---

. Pontificé, em São' Pedro, por 0-'

DE A(_ORDO COM, OS DIVERSOS Avião·.a jacto britanico ��;::.'::iE':::;.��:��:�: �SDE��O";;��E��T�A;

P�D�9M��) _�'u��.EQu.���!��Ç�� vôo 12 h . ra ." -d" :!��:�e�:u�:I.::����:�o�� �:::: 12DI:leridiÓllallo s seguI Q.S Rio de Janeiro; depois .de decla- govermtd.or·.JoB'S Buabatd assi
grande sensaqâo na Camara o res tívéra juntamente com G S·l·.
dí scu reo do sr. Acúrcio Torres, Gustavo Capanema no Catei', .. ,lJm. avu;o a j�cto oritúntco zia a velocidade hora,ria para 1.125 litru;; de

combustivel'l
rar a satisfação manifestada pe- nau decreto suspandeudo

comunicando ao presrdente riu- O sr, Café Filho, porém. pediu «Met.enr», pilotado pOr Patl'icí{ 1520 quilômetros. parando automaticamente a lo Papa com a vínd.a a. esta C�- mês .de dezembro os �eS';ollt�s
tra que atendendo os desejos da preferencía para a. emenda do HornlchE:\J. voou n�Cellten1cnte UnI «Lnneaster- britânico 1e,_ passagCIll de liquido uma vez dade do chere da Igreja brast- ccnsígnados em folha (o'e venci

maioria, a Camara estava dís- sr. Hermes Lima. que foi apro- 5.800 quítômr-tros pr-rmnneeen, vou a efeito o _reabastecimento cheios Os tanques da aeronave.

I
leira, acre�centou: "Encontrei mentes dos ·funcionários, "e�cet(J

posta a atender os funcion'Í.rios valia" embora sem quõrum. do nn ar doze horas c três mí, passando um total de 10.7QO li. Na fotografia acima vemos Sua Sanbdade de melhor 11S- os referentes aos eznprêstlmos

desde que a formula sob a con- Rio, 12 (Mertd.) _ Na sessão mitos, sendo reabastecido em tros de combustívnl para o o <iVleteon ligtVcio pela man- ,pecto, comparando com a

Ulti-,
em insdtutos de previdencia,

cessão do abono onerasse o me- de hoje da Camara, ') sr. Aga- gueirn ac avião-tanque "Lan- ma vez em que o vi, no ano pas- hipotecário e contribuições devi-

nOR .possivel o 'I'esoura. A a t ir- monon Magalhães venceu mats c;)6Le1'", durante o rr-abastocí., sado, quando do Consistorio no das ao montepio, ficando este

mação é consequente da. conver- (Conclui na 2.a pago «Ietra C,,) monto. ati dois aparelhos sobre; curso do qual recebi" de Su�s I
autortznrío a conceder aos seus

voam poo!e Hurboul'. em Dor-, mãos o Chapéu, As pessoas quê pensionistas -,
um abono de na"

sc t, Ing'[a.tert'a. me acompanhavam' tiveram a: tal de trezentos cruzelros,
íFnto BNS) mesma Impressão. Pio XII pe-l respondenrs a cada pensão,

Rio. 1� (Mer+d.t -_ Não há
nada 'u respeito da »olítlca con-.

ttnuarido a expcct u.íva em tor

nu dos :próximos desenvolvimen

tos decorrentes das reunlôes

programadas pelo PSD e UDN.

Nos bastidores correm mi l ê um

rumores .. ruas sem qualquer cnn

ststencía. Sábado, por exemplo,
corria tnstst.ent.eme nte

! Blnmenau .. ,Joinvile I

Viagens rápidas e seguras só f
, EXPRESSO ITA.JAP..A

.

Partidario de uma solução. nacional
para o problema· da sucessãll ..

Firme em sua atitude o governadordo Rio G� do sur':
Porto Alegre, 12 ClHeridional)

IfiéiS
ao princípío de uma soiu- velmente acompanham

- Em entrevista concedida ao ção nacional e não regional pa- partídartas em competições elaí-

Em CReIa. operação, o
. Me- jornali"t:l Oswaldo Chateau- ra o problema pl'esidencial, Ens- torais da magnitude d'3.S que Erê

teor;· "rfll reabastecido com brianc'. ° gcveriw.dor \1,·".lter pirado nes:,e alevantado propo- avizinham, Entendo que� talvez.

Jobim disse ;) ;;oguinte:

I
;oito, irmão gcmeo daquele que a em circunstancia alguRla da

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

__ .Retllmente. estou otimista. e
Comissão Executiva do PSD SU� vida� como agora, re-claTnn

Oe'aS"lonam m'artes as te'mpesta confiante quanto á. solução do gaucho esposou, entendd que fo- �".Nação um clima de ordem, de
. ..... raro novamente abertas a - Dor- "ompre�n··�a-·o·e de con'zra<'am,en-
.

'.
.'

. nosso prc-blema basico: a suces-
.

'"
-

_

� � - - ..

.

,tas
para o rp.exame da "ltuaçao to, i fim de podermos consoli-'

des de '"nverno nos Ec..tados Un"ldos ���� :O�r�:�nc��::::�;!Od;�r:;� e' a�ora cO�1.· :ant�g;m SUb'�� dar as nossa;> instituições demo-

'" ..' tancIaI da experlencla requcn- eratica,,_ adquiriGias com tantos

'. I Vc�o:_que a gl'ande co:rente de
{:)a. •• Nada inlpede, portanto.. p':!- sacrifici()s e á custa t'.e tantas

Chl('i)go, 1] (UP) - Ja

SO.IVCl'llO'
no meio oesté dos Es-l oplmao encara a questao suces- lo contraria, tudo aconseuia c renuncias..E quem quer ordem,

Je a 51 o niUnet:o de '1?esso3� toados Unidos. Essas.mórtes fo_

\
soria pmticamente sob o mesmo justifica q,ue., partindo novamen- coropreénsão

me l'tas eDl consl'quencla da anl em consequenCla de tu. angulo que o PSD gaucho. Como te da estaca zero. conduzámos tem "que.. começar por casa. tem
primeira tempestl'Jdc desse jll- Eoos lO das cobertaS de gelo. nós, os udenistas se mantêm

os entendimentds inspirados de dar o exemplo de�armando o

num critcri.a imnessoal e harmo- p,opr�o espírito, libertando-o de

nico, eelll impo;ições riem exclú- alergias e prevenções e ab_rindo

siVismos: vjsando ape_:,as. o alto,: I'
0$ braç.(Js; com franqueza e ÍeaI-

.

onde prura o verdadeIro lnteres- dade CÍvicas. para unl lar�o e ..

se nacional". .;{Conc!ui na 4.a página)
MA.IORIA DOS BR_�SILEIROS :----------.

O �r. WaltEr Jobim pross�gue !C ii I',. :
é e�e proprio form�la a lnterro-

.

.

I r c u a r a:·gaçao; ·e onde esta realmente o

interesse Dlwional? Qual, e,i:n DENTRO DE POUCOS DIAS:
ultima ap.aiise, o objetivo fund'a- lJl\l NOVO JORNAL

.'

mental da proposição que apre-, FPOI IS
sentei, senão a consciencia da iI' ; '..

. : ..

necessids.d.-e de promover a so- ; (ep}lt8 0. tra�anÜ3ta Braz J�I'�il�:;
lução do problema sucessorio.

est&. se-ncl0 Vlsto todas. a� .tfl.L"�",s'::
.

. nela. reportagenl ent-n'�nn ....�,.

atr3.vés de uma formula qu:-. ;
<

f'
. ,_' . ''7'.",'� ..

-.

congregasse, sob sua egide., ce- '. o lcmas da orgao 49 se.u,k'-at�
não a totalidade, pratic2.menti:; c�ja pUblicação:esfá:sofl

inatingivel, pelo menos decbiva' ciada para d<eutro.·qe,
.

maioria dos. brasileiros, indepen-) Sabido que todo u jorna.l .'. .' ....

dentenlente de sua fíi{ação lJar-
: ter umaW'ieritllçã�Z:'se:lr;t põ� !;aja:

tidaria QU. ideologíca? I má" 11ol:1rp11P.:5 aute<5ip:,í: gue .o.Ju,-,
E esclarece (} governador:

.

'i:.;jro·6qtácl'. fi'aba.lht;lta, 'salr� 3:::
- "Quando sugeri o criteríci ii!.l1i:d.e:�o�to.;ern ·�ra��o.· terçan

dia. consulta :previa, e em abso- �o .af0.1l:,!:jJ,elos pX:InC1plOS do seu

luta igualdade de condições, a prdgj:'ani�.:jinnaiB pen3ando .

em.
todos os partidos para constltui- .dés,é.;'1-r�ar -as lúvas, 'lue são o sím"

cão dos futuros podere.s. fede� bcila'<do··:·c9vp.lheirismo.
rais, visei simplesmente evitar Isto.o que nos disse., à. porta
'IS perturbações. a intranquiIràá- do. Café 'Nacional. o deputado
de e o dll3assollsego qUe ine,,;,tév-· SaUia R8ffias

.

o mal estar no" círculos gcver
namentnís 'CIn conseoucucta da

atua! r.-ré'l.·f' do" ferr·,,:.:iqh:'!i'i'jlk
"

______,L
Destruld.'o
"por! UMA l";XPLOSAOr·UM
EDIFICIO EM DwrROIT

ponêses. Apesar d� estar excluí

da presentemente a possíbütdu
de de uma crise mínístcrtal, os

uhservadores ncredítnr-i que a.

atual orenstva dos operarros

constitua. (I prelúdio de sérias

perturbações Eociaiz, esp2ritdl1.3
para a próxima primn.yer.•. E.'
tão paralizadas pela �r,�VE: aO!

principais cidades ,lo ,Tnpi'" A

qui o::: ferroviários fazem gr/�ve
de fome sendo que muit.os �srão
deitado::; na3 l)raças da ciJatIe.
Numerosa- uelegações :;indicais
continuam atormentando (} go ..

verno, parttcutarmente (I

meiro ministro Hyoshid,'"
sua reé'ideuC'in partirlllv
campo.

vr� .

rm
v60 dez vezes durnnt« esseperío,
do. '0 :l)larêlllO, fJl!€ estnbeleceu

uo

111111
. recoril n,1 nvínção a jac

to.' xobrr-vonu o BllJ da .. Ingla.
'.

torra. viajando a 480 qullõme.
'I'óquio, 12 (UP) �. O 81n::.:- tros 'pai' !l01'3, exceto durant« ()

cato dos fel'L'oviárim; -3 empr"·· • rcOlbrL't,!'r-il1lcntn, quanrto·· rerlu_
sas do ljoverno ameaça uma

gréve c;� fome de âmbito nacl(1-

nal, enquanto no Comité C�JL

traI, oito membros pa�lsar:l.\n Le

tenta horas em gré ....e de fome,
em sinal de protesto contr;L a

recusa do gi),verno eUl atender

suas exigencl.as quanto ao au

IDento de salá.rlos. Mais de tÜ!"!
ta líderes sindicais estão atual

mente fazendo gréve de f,:,me

em várias partes do Japiio.

,,;�rcteo!·,,· (�ue, voando a-haix;l,
aproxímavn.so pela retaguarda.
a. fim de receber. o liquido por
meio de. uma lnangl.lejra pen ,

dente.
.

Preludio ele graves perturbações
sociais no/mperio doSó/Nascente
Como está sendo interpretada a parede dos ferroviarios
Tóquio, 12 .:up,

Detroid, \lJP I - HO\lye c in
ca mortos l' quatro feridos nu

ma expln<:ão de gaz, que ar

raZOll um edifkio de doi� anda-
r(\S dIana. loja local.

Dois. d:::;; feridos era111 poli.
ci::..is que se dispunham a pene
trar no edificio para inspecio_
nar o aspecto do g'[lz. quantio
ocorreu n sinistro.

Vai á JoinvUe? 1
I Reserve sua passagem pelo f

Telefone 1455 I

instalação de centrais hidro ..elétricas·· no Rio SãO Francisco
São Paulo, 12 (MeridiQnal) 1.;.. 'do país, nos ultimos .tem,pos, no', O sr. Pcodolfo Ortemblad, dire�

l·r3.�,ãÜ
!la seu ambiente' e nos

O recente 'contrato a5sinad'O en- \ setor eeonomÍco. O sr. Mario: tor da ;FederaçáIJ das .Industrias d,,�tinos do. Brasil.· Essa previ
tre .:: Compa:r:hia Hidro:let:-ica Penteado �e

_

Faria e. SilV1'-,. f�- I do Estadu de são Paulo e q.ue :'ao ii ,mfi��ie;n,tellwllte. atestada
tio ::;uo Fnl.IlC15CO e a \\eslmg- hnrJu hn d195 a. eó;te'Jornal :;obte recentemente tJsteve em Reclft'O I jJ�l�u; eXpel'lenC;lu,s realizadas no

llouse Eletric COmpa.llY para a o a.ssunto, fri:;uu <11.11), �endo um
. e Salvador, expôs ôntem á re- ':ul pelo gl'UpÜ canadense da

execução de parte das Obra:.; doI' maior!);,; probLem,ls do :8ra- portagem 3.3 vantagan:i quê �� Light & Pcrwer",
progra.luadas para {} aproveitn- :;n a sua unidade economica, a sidera fornehetá:' � e�preendi- REF'LE:XOS EM OUTROS
menta do potencial hidroeletrÍ- construção das cinco centrais e- mento.

_ SETORES _

co do rio São Francisco, é con- l�trlca.s no São Franci.sca, possí-
- "O apr:>veitrunento dó pu- Referiu-se o !;r. Rodolfo Or-

siderado entre elementos l'cpre- blIi��rlad. dese�volver lmportnnte tencial later te das cacholJíra:; t:"., 1l'lnb!au Ü. sua. i<;agem á Bahia

sentativos das classes produto" I regla� '�PD.l�. cooperando na.
Paulo Afonso. ]lu, i>rodução de e- e Pernambuco

.

diiendo:
.

ras d�sté Estado como uma t 80lu(!ao ruaque e problema. nergía eletl'ica abundante e ba- _._ "Ela"'tne �fereceu' a. oportu
das mais acertadlas realizações i .4.8 EXP)3iRIENOIA8 DO SUL rata, 'provo�ará prOfunda. alte- 'Ccnch.1i na 2.3, pg. detralTI;;·)
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"A oportuna e paú':;otfca
resoltição t!;o presídenté Dutra,
no sentido do desenvorvímento
industrial do Nordeste brasíleí

r�, marcàrâ, sem duvid'!., época
de na historia aconomíca de nosso

: vasta país. Oxatá que tal provi
de dencia seja suficiente paI:'a com

pensar e 'corl:"igir a :utura e já
anunclada escassez de ene!":tla
eletrica. na zona. de São Paulo

uma vez. Seu reemerixu!mh 'na
ra . a vota!}$;Q da emenda. -80 -�r.
H�!'!nell Lima. foi aprovado e a

provada tambem a emenda, A3-

sim, o' tunc,íonalisml.l fedéri\l
terá seu' abono de nat.al. corres

pondente' $o l.LTriõrdenado mensaí
ou SUa metade, conforme () pa
ebrió a que pertença.

Vende-se
1 Radio RCA Victor,' "

várvutas. ondas curtas e

íongas. em estado quase
novo.

Preço: ces l.ZOe,Oo. Infor�

mações pelo telefone 1011,
todos os dias úteis duran

te a tarde, com o Snr. Ro·
drigues.

Pereira
,/

CIRUfU�tA GERAL, prindpafmentê 6iieri2�cte� d�

ESTÔMAGO e VIAS BIUARES .I
Consultório fi Res!o:iência: !'

das' Ruas Floriano Pebwt� e S:>,te de Sl?t"mhro

Atende ehamaúos pelo Fone 1197

CllnicLt dõ Ati:H'é:íhõ Digestiva � Prol/as t��m:ionai§
ESTÔMAGO rIGADO E INTESTINOS

CONSULTAS:

ã és 12 • Hospital São' Luca.s ": Fones, 4ti96 - 4691
1,1 ás 17 hs.· Av.. ·1oão Pessêo., 40.2.° - Fone. 1988

o 'VJTAI,IZADOR ELETHICO WOR;,\lS. restaurando a

energía .f,létricll humana, põe i,(ldi)B 01'1 orgãos em pé'rfeitl1 fun

ctonamento•.- Encomenda3 no Rio: liirSTITt:TO VITALI
ZADOR ·WORMS. - ]7.. Rua Alcindo GUQm;!:lara .. Sf.13. GOí:l -

-

(;.l) a.ndar - RIO; - Em Silo Pa.ulo: Demcnstrncôes a

_ �''P'" - .". • .._.,...--�..,._�

'. ) '.'



RELA'rORIO
da Presidente da Comissão Cenlral Executiva dos Festejos do l' Centenario de Blumenau

sôbre a situação dos trabalhos preparalorios realisados durante o ano de 1949w

Herma do CéL Pedro Cluistia

no Fel' dersen: Campanha patr�
cmada pelo Rotar'Y CluTw dfl B1[1-

F'er-retrn, da SIlva, Dr Paulo Mal-
I Agrtcujtura, estando prevista a Para o CentenárIO está pre,'is-'

ta Ferraz, Dr Max Tavares d'
I aquístção de um terreno adequa

I
to o lançamento da pédra funda

Amaral, F'reí Ernesto Emmen-, do para a ASSOCIação Rural des- mental, O fundo InICIal para. a

doerfer, F'reí Estamslau Schaette_
I
ttnado á construção de um Paví- concretização dêste proJéto será

P. Hans Methner, FrederiCO, KI- l�ão (r:flmtivo par:: exposições constítutun pelo eventual exees

Iian, Carl Wahle, Eduardo «� LI-
, deste genero, ou entao, pelo me- so de renda dos Festejos do Cen

ma e SIlva Hoerhan, Dr, Kull- I nos, para a mstalação provisô- tenárío. A Iníciatíva, seu desen

mann, TC Jamundá, E Neitzel, I ria da sxposíção ngro-peeuaria volvímento e a futura admlnls
Ingo Herdng, A Fouauet,

_

Da do Centenano. tração desta fundação fIcarão a

Gertrud Gross-HerIng, Al1:redo De uma fórma ou de outra, em cargo de uma Socieda.de a ser

Baumgartén, Dr À. Balsini, escala menór ou maiór confórme constítuida sob a denominação
Raul Deelce, Custó�io Campos" O� recursos que se vanha a ob- de "Amigos de Bíumenau", em

Fr. Hrozek. Capitão Wíeders- te. a exposição agro-pecuãría conttnuacão á. atual Comissão

pahn e outros mais. obedecerá ás díretrízes traçadas ,los F'estejos do Centenário, ln-

Iigados si.! A Sub-Cómíssão do Livro está pela Secretaria da Agrtcultura eluíndo-se ainda todos aqueles

_

ntando _:nesmo com a coopera- I empregando os seus melhõros do Estado, que a patrccínarâ que demonstrarem tnterêsse pe-
o e a boa vontade de todos os

I
esfôrços, no sentido de receber EXPOSIÇÃO-MUSEU DA CO- la causa. A Presídencía de hon-:

h:m€nauense� afim de garantI.'" to�s as colaborações em devido LONIZAÇÃO DO VALE DO ra da. Soctedade, será sempre do

o ... FestejOs e atos comemoratI- tempo. afim ele pOU21 sarr com ITA.JAI respectívo Prefeito eleifo e empos,

O" 'PlaneJados o exiLo almejada, 'I LIvro, o maIS tardar, por oca- �ado, cabendo aos Vereado-

r
EXpOSIÇão que SCI'ã. OIgumza-

erecemos t'm ,:;U(,llltu Rele';) Eião dos Festejos do r.entenár,t) res o exercício elo cargo de

t
da por suge.�tão e com a colabo-

a. adas as ,n�Ornl'lçOe5 �obrD o senão com al""ma antecedenCla Ih
.

"'� ração do Governo do Estado e
Ee eira".

rograma e�hoçado com os di' e1- A edlcão do LlvrO será confia- CONFERENCIAS:

d t Ih
-

- do povo em geral, "oh o patrocí-
os e a p� LÚS quru�, uns Ja "" uma Tlpografm blumenau-

<:l.ara resolVido" e assenbdos e, en"e

mo l':a SeCletana da Agricultu-

uilo;; aInda con"tltuern OhlHo
ra. Reumrá, além de amplo ma-

€: e�tlJdo das dl\ül""::l" CO!tll::-SÕ"'''' tEXPosrçAO
INDUSTRIAL E I terial de mapa."', docume�to" 1I

O proglama deflmtlvo coos l�p _
AGRO-PECUA'RIA DO VALE "ras, fotografla�, etc, da ('poca

eJ0"> ",el" organIzado i"omente I
DO ITAJAI da colonIzação tambem mó,'eis

-m epoca oportuna, proxn:na fio
antIgo" e outros ob3{·to" 11l"tõ

<.) ElxposIção mdustrlal Apó" d d t
entenár o, tendo en1 VI,;ra even

llCOS arnlas e ln lOS, e c

):;odec, 1
longD:;; e demorado" estudos du- O local pre"nsto para esta ex-

ra.,Üe os qUaIS haVIa-se chegado pOSição e o andar "uperlOr do
'sbü' "ujelto por UD1tl ou ontr.t '

a ,arIa" ,olucões quanto a loca- p.lhficlO novo do Gmá."lO Santo
lI"CUnst"DcIR. Assml llzação da exposIção, mas toWas Antomo, arrendado para ri ms-

deflclentes, uma Vj�21 pelas gran- tala"ão da exposIção mdU$trIal.
o um. progI"ama provisorn qUf'

"

de'" despesas que ncarretallam EXPOSIÇÃO DE ARTES
se ach1 eshm;a( [\ pe'i) rot'ma <e-

e. OUtl"L vez pe13 própl'la locah- Compor-se-á ve pInturas, es-

;'"açr,o qUi' de\ lU. ser no centro cultura." norcelanas finas aua

da cldad" to em lo'�al que pSI-I <iro" no�o� e antiO"o-; oul"�s 'oh-
10 de s<'temhl u de 1950,como'el.o-,

'" ,

ct:l
TIlIÜf;Se () 11Inclonan�"nto ané::o I Jétos de arte, além de sêlos e co-

do parque de dlversoes, de

acol'-11sções
de m�edDs, fotografms ar

do com, <1.'" e:ogencias do pro- tíshca" etc

ATOS COM'EMOBA'l'IVOS 'd" t _..

pnerarlO Cs e o,m'eceu-se-nos O I 1 I
-

d'
PublH'ação do Ll'TO Comel11o

I
u, solução lt'eal da que"tão na

I oca �ala are,; _u:aca? �s

,. _ _

'ta expoSlçao amda 11ao fOl (_efI
nn.\O PlIbllcacoes em IeYI.,ta� locaçao do novo édifn::lO- mnda

• E
-. - -

' nltlvamente assentado, pod3ndo
JornJJ� etc xposlçao IndustrI�l em con�trucao do ColeglO Santo
<" P

•

- , ser In:otalada n'uro Clube socral
(' ",-&ro- ecuarHl do Vale do Ita- ,"-ntomo SIto em pleno centro da.

J'U' Exposlção-lvluseu da Colont- CIdade e com espaco mais que
zaç'o 00 Vale do IWJai, Expo,,, EllfIClente ,para o fim Visado,

ção de artes \quadros. escultu
I
além de ser rodeado por terre

las. j}'ntur�s alem de smos, etc, I nos baldlOs pr�paravels para a

In.lt' b uI "çao l LI bu�to de hronz"! instalação do ParqUE; de divar

Coronel Pedro Chl'. Fedder3en"; I sões, não hesitou a Comissão !..:'!

Il1augu!uç:.lO ao busto de bronze fechar o contrato de arrenda menau.

previsto o tér- Já foram anganado� os fundos
mino da construção para os mê- neces"árlOs ao custeIO do hu<:Lo
ses de 1.!aio ?U .Ju.nho do p:Ó!�j- de bronze A modelagem do bus
mo ano, a DlretOrut do ColeglO, I to foi executada pelo escultor
tendo em vista a elevada finali- lJlumenauenE'c E r 'v 1 n TelCh
dade désta Comissão, dIgO, fina.- mann estando a ser fundido n

sendo patroclUad'l, pelo
lldade ctos interêsses désta Co- Empr�za IndustrIal GarCIa � fllat';llco d" Blumenatl.

mis�ão. resolveu protelar a

I berma será colocada no L'lrgo
ocupação do prédio até 1951, ce- Coroné1 li'ed(lersen, em Itoupava
dendo-o, mediante aluguel rn- Sêea, em frente á Fábrlc t de
zoável, llara a instalação da. Gaitas, 10ca.l Já fixado em lei mu
nôssa progrflmada ExposiQão mCIpal pala o fim Citado
IndustrIal. H-erma de Curt Hermg Cam-

Resolveu-se désta fórma, um panha patrocinada pelo Gov�rno

dos problemas que maiór preo- Municipal de Blumen::ll1

te repIque de cupaçãp tinham causado á Co- A angarIação de fundo� será

31I10S MIssas campaiS e nos l:em-
mIssão, Iniciada dentrD de poucos ,lms �

pIu'" Ssssão magna na Câmara Isto pOStO está, agóra, a res- fi modelagem do busto tamh<,m

M1.LfiI{·lpal Cc/mquguração de re- pecüva SUb-COIDlS"ão estudando }li foI confial'a ao escultor Er

t,'[Ito,; dl� vultos da nóssa histó- tOc.os os detalhes relacionados wm Teichmann. A fundIção em

1',[,), F,frque de dIVersões; DeSÍl- com fi exposição, esboçando o bronze será executada, 19t'almen

le dt' alegoruu;. Competições es- l'especÍlvo regulamento. orgam- te, pela EmprEjm Industrial G'lr

portLvas; Fogog de aniflcio; Con- zando a planta necessária á sub- Cla. O local previsto para a colo

sê! tos e bmle", Festa Veneziana; dIVISão dos stands, etc, afIm de. cação dêste busto é 3 praça que

Fé",ta:s l'scolates 110 InterlDr; Pa- br§vemente. procurar contacto forma a esqUIna d 1 Rua Ber

mda, militar (7 de setembrp) com! com os IndustrIaIS mteressados mann Henng com a Ru� Sergl

° conCUI "O dos ('stabeleCImentos I
no assunto. esperando-se. natu- pc, doada á MunicIpahdade pOI

<'f:; ()l1"lIlU. atlét[t� e orgamzn.�ões ,l'almente, que
a mdús1:na do Va- membros da famílIa HerIng que

de Classe outros dlvertimento� 1e do Italaí se faça representar tambem a entregarão devltta

::Jlem de ll1IClaU"u" partJ- 100cf nê:;:se empreendImento qllZ mente preparada e ,qardmada

cl.O"rc" será a maIôl atração da Come- A praça terá o nome {TO home-

O" dIV<'I-OS; det"lhes dêsse es- mm'ação do nos"o CentenárIO, a nageado

nt,<:o do plO;:;I,lma e os trabalhos llIÓV3. paü'nte (lO elevado valor Herma de D Pedl'IJ II Cam-

Com, o intuito <1ó trazer todos

componentes das dívêrsas co
Issões do Centenário, bem como

púbtíco em gera), perreítamente
par da SItuação dos trabalhos

CONCURSOS

Els- cem rol! urrídade,s lnlpréssas, Já um projét;o pedindo a abertura. aspecto mais agradável por OC:1"

Ar- foran'! colocadas cerca de 413.000 de um crédíto extraordínárlo w� SIão do CentenárIO.

a Cr:j; 0,50, portanto, num total Cr$ 3.000 1300.00 para as comemo Tambem íntcíatlvas partícula

de Cr$ 20.000,00. r-ações do nóseo Centenárto, assi- rés poderão contrlhUlr para um

Seria interessante que tOC.iOS os na.do por êle Juntamente com o melhór aspêcto da. CIdade, como,

conlPonentes das dlvêrsas corms- nôsso Deputado E!". Roberto Gros- por exemplo o preparo de jar

sões" bem como o povo em geral. senbacher e os dernats membros díns, ítumínação, etc. Nêste par

em cooperassem com as comissões da bancada. catarínense. Ei:pere- ticular, há a mencronar especial

contacto com o snr. José Nasci- de propaganda e de fmanças no mos, pOIS, que a. Câmara apró,"'e mente uma propô-ta da firma H

mento, propríetárto do parque, sentldo de uma maior colocação o crédito sottcítadn, nem que se- ToenJes que se proo,- � m�blar.

afim de ultimar os sntendímen- e difusão dêsse sêlo. J:), com pequena redução. gratuitamente). Iuz 1)uorescent�

tos e negociações já havidos quan Outro material de propaganda Com relação a renda decorren- em toda a. extensão da Rua 15 de

to à sua vinda para o Centenário. está sendo distrlbmdo gratUlta- te do aluguel L.lC stands e da ven- novembro 1,elo período das Come

Outros festeJos: Todos os de- mente ás indústrias para ser- in- da de ingresso" pura a expostção mornçôes ,

mais pontos Incluídos no progra- cluÍc.'O nas rernéssns de mercado- índustrlal, espetamos que a mes- DIS'l'RIBUIÇÃO vOS 'i'P,_t;.BA-

ma provtsórto de festeJOs serão nas.
ma não venha sómente cobrír, LHOS E COMPOSICAO DA:'"

estudados e tratados em devida Publicações alusívas €In geral ruas SIm até superar a despêsa COMISSõES:

época 1'81a respectiva SubComis- no", jornab, rnvístas, rádio. etc ,; proveniente da ínstalução 0' trahalhos preparattvos, con-

são, cabendo especial a.tenção ii. antes e durante a comemoração, 'l'ambem t'õa parte da uespê�a

I
fólmp o T p,;pectlvo "êtor, acham

orgánizaçao do programado DES Fão uma das mcumtJencia� da i a "er feita com a publIcação do se a cargo da� c:egmnte<: Comi'1-

FILE DE ALEGORIAS, cUJos respecth'fj, Comlssão. f Livro Comemorativo será cober- sÕes.

tambem Nê3te partJculnr meréce espe- ta com o produto da venda de ComI:>são Central

CI'il menção a mlClll.tlVa proJeül- gr:lnde .número de exemplares C./J Compósta d<' Cilmar:l do, Verea

da pela ReYlsta O VALE DO mesmo, além do que ainda tere- I dores, (Lo DIretO!

lTAJAT, de propriedade do snr. mos o produto da venda. de sê- Mumcip'lI

Odas Guimarães, pretendendo lo� de propaganda e de distintl- cios o;; P"'r"ldenteo:; ·h"

puhlIcar um número e!1peClal pa- "O", partIcipação na renda de rnl"sõec: Prp"'llpnle'

1'a o CentenárlO. com mms dI' I dlVer"õe� e, posc:ivelmente, uma Deel,e

di.d o prohlema. das acomcdaçõe" ! !!50 p,i.glna, amplamente Ilu -tra- I contribuição razoável '-<os :Muni- SUh-COllll',,","O

aliás. um dos mais ::0nos e UH'
!
do e ccntenào rim os �oP"e a hl� 1 rmlo" deQm"mblado«

moratlvo' PI3'iclcnte

portante", (lado o gl"::tnde núme- tOllo d� Blumenau, e"tatí�hea'"
ne,to Emlllendoerfer O F.M.

INTEP.ClliBIO
ro de '\'"isitantes que nfl1Urõo :1. rcportag-ens e outros artrgo� ah-

Blumenau por Qca<;üw de "'eu nentos ao aconteCimento c de m

Centenií.rio.

Casa
DI BlllIPenau". SêIoE' postms c[)

n,cmol'<Lbvoo, Conferendas (�o

clOlõglCa, t'conômica e histÓl1"O

� eográflCa), ConcU! sos de' Le
tt '1 e músIca de 11n1 hino it Blu-

FESTEJOS.

1
Sub-Cormsc:ão cia E,-posi�ão In

Referindo-oe o ('entenarID fi fel' dustri"l e Agro-Pecuana Prell!

comemorado não FÓ á atual Blu- dente. VICto! Hor,ng-,

menau, mas sim tambem a todo:; Sub-Coml,oao ('e FlIlllnç.lS
{'" :MUnIcípIO" que outrora. fa Presidente, Dr. U,10 Deel�i!;

7:1am parte désta. Comuna, e�pe- Sub-Comlssão de Fe'<te,os {

1'=08 que os mesmos p:lrnClpem Acomodaçõe'" Pr"slnen:'e, W1l1,
e cooperem atrétamente nos Fes- SI€yert (!Ir.)' \'11 p An' OUlO R'>J

t€Jos Trata-"e dos :r.fUIU<'ÍplOs de nert.

Caspru, Indrual, 'flmho, Rod(lo, Sub-Comis�ão d€" Progl'STl'fi
Ihlrâma, RIO do Sul, Tayó, ltu- Propaganda Pre�ld('nt,

poranga e uo dI"'trttO (.Je Ma<:sa- co C, Allend",
randuba do no'\o llllmcíplO de .suh Com'�Sãl)
Guará-MIrIm. Os resj)�ct1YOS PI'C- PreSIdente, Dr

feito.;; MUnIcipms foram lncluí- E PreQldf'nte

dos na Comi�"ão de Honra do missão do" Fest�Jo�., (h) laCem
CentenárIO, além de se ter con- t' d BI P � to

.A cQnsecução de fundos neces-
enarlO e umenau, ore,,,!

sárlOs ao cudeio dos FesteJOs e
,,,dado várIOS cidadãos dêo!"es I MUnlCIpal, snr FI'e,'e-nco Gul

demaIS reallzações pla.neJada.s
MUnIcípios para. integrarem a Ilhérme Busch Jor, compondo S"

ü'm SIdo tire dos a3suntos que
Sub-Comissão cie Intereâmbio Úl a CumIssão de Honra dos Pre:'d

1l12iór atenção e carmho t�m me-
Comissão dos ,FesteJOS. Atra.ves to" do" ]\I[UlL1ClpIOS ál',mpmora

recldo da ComIssão O trabalho 110
tralJalho dessa Sub-Combsii.o doo., JUIZ de DIreitO, Prr.n\c.tOl"

de"pnvo!vwo nêsGc setor, ",nue
Jlret('nd"mo� manlPr o ne('e,,�á- PúbIH'O, ComrLntl lTlt, ,lu BUota

-;11" :i 8ub-Comlscãa de Fman-
rio mtercâmbio ('.om o Inwrlor, lhão e de OUlr'l� aHtl}ridades

r. {l'Tfi ,telo PIÜ,noo e eOlJ1f,cn-
afIm de con,;eglllr o ll-POlO moral pesséiao; f\lndo a "eram convlda-

:ad'nl'. e fmanceiro das respe�tiva..; Mu- (!'a.H:

Pela" � 'UTil:1.LIVIB or<:�lr,1ellra
nIclpalldadc", do ComerCtiO e da O trahq_lh{) das dlversas CO'-

ria e com base no I esultado do Indú;;trla, inrmmblndo-lhe [.inda missões OrItnt'L-�e de al'ÔrGlD com

trahalllO já (jpsenvolvido há e�pB-
de art.i(,1!lar l] propaganL1a, co- as nórmaf el'tabelecIda,s no Rs

rança hcm fundamonwda que o operar com a Comissão Illdus- glml'ntO Intérno

• Fundo de Feste IaS" pósr<1. ser
1A:ial e Agro-Pecuária tem como Ate a presente dala foram rea-

prOVido sufICientemente para
bom a. de Festejos, etc. ,lizadas as seguintes reumões:

atender a todas as neCeS.3H 'ade� E' a

inclJbencla
especial da Comissão Central ExecuU�'a

pela fôrma seglllnLc:

I
Sub-CDmISf' de Intercâmbio de� 13; Sub-Comissão de Finanças

Contl'lbuic;ões dc fIrmas, (IoeaIs. ta

fe,
d estabelecer o �nces- 11; Sub-ComlssfLO do Livro Co

do Vale do Itajaí e de fora. da- san contactO com os membros memorativo 8; Sub-Comissão d�

qu(J.ct< que têm interê"ses aquI); da mIssão no Interior, afim ·dE Programa e Propaganda 4; Sub

ConLrlbuw;<o da Prefelllll'a 1\fu- lcrnecer-lhes os det;alhes sõbre Comissão de FesteJOs e AcomD-'

nicipal de Blumen;Ul, Aluguel de os irahalhos a serem c1eoenvolVI- dações 6; Sub-Comlssão de Ex-

"tandF: e rngré�so3 para II e"posi- dOR. posição Industrial e Agro-Pecuá-

ção indu�triar!" Venda do LIvro Tia 5; Suh-Comissão de Intercâm-
PREPARO E El\fBELEZA.MEN-

':!omemor_,tlvo; Venda l'2 sfloR de
TO DA CIDADE'

propngann3., Venda de <1isunti

vo� do CcnlenárlO; PartIClpa�-to
lc rend,L em dlversões, Contll

bui('ão do� �,IumcíplOs d"�mem

brndos; Contribuição da União e

ia E-t'ldo; RemTas dnér�a".

As contrlbUlçõe� coni'egmdas
)UnLO a.Q firmas locais "ão, até

.qUl, plenumente satlsfatónas e'�

cedendo, me"mo, a. previsão
orçament:,rta. A"'Sllll :l Indús

trIal e o comérciO d� Blume-

As conferencia.'> programnua.
serão realizadas soh o patrocínIO
da Secretaria de JUStiÇeL e Edu

cação do Estado, devendo obedc

cer o seguinte temarlO sugerUo
pelo exmo. "I Dr. Armando i':f-

mane de Oh"l'eira' "

Conferencia sociológica, histo

rico-geográfIca e econômicft

ou, talvez, no Grupo Escolllr LUIz

DelfIno ou outro qualquer esta

belecImento de enS1no

MONUME:r-.TTO E PLACAS.

InstItuído pela Comissão

Centenário Para n. composiçã.o
de Letra e MÚSIca c1Je um hm') a

Blumenau, confórme demllt""

publIcados pela imprensa.
Prêmios em óbras lited..na,> aos

venceliores

A "er InstItuído pela Secrete

ria de Educação e Justiça do

Estado Para monografia e

mance sô1Jrr Blumena.u:
PrêmIOS em óbras hte;á;iãS:
SELOS POSTAIS CO:&fEll\m:"

RATTVOS

poUpatlG e"rõrço �

no sentido de conseguIr a cons·

EPOCA DOS H'ESTEJOS

Será IGquendo ao

da Viação e DIl'elDr
CorreIOS e Telégrafos o lança
mento de sêlos postaIS comemo

ratIvos do nós>o Centenário. Con-

conJunto consi a dos

aparêlhos'
Auto-Pista elétrico com

dâ.q as neces!1idades de Blumemlll

para o seu CenteYlário. POI' LSStl

razão, acha-sc em e3tudo a pos

sibilidade da cnn ;tl'urJão d� pa

vilhões provisórios, de m'K'é:ra,
com todas àS instaJa.çõ�s D( ce<;

sá.rirur, e com capa-:!ldadé' para

cerca de 400 pessõm;, p'lrn. o <1'18

o Governo do 1Jst".,do J" "e })1"n

paz de pôr á nós!]'! di�l)O�lr:ã.O 400

cã.mas compléta'3.
Tambem é po,,�ivtl, que ;;e con

siga alugar tlln ou Ull1:r G ]Jrf'dlO
próprio para Q ftm VI53d·). Da

qualquér fórma, porém. o pro1Jlo
ma terá a .eua soluçã0; psr�nt1o
;e apenas a estud.lr o módo mal�

conveniente e, :natura1ment�, me
nos dispenilioso.
AfIm de aliviar O"

sóes e outras acomoda'C!5eb a �t;

rem improvisa.das, apeln.r-�e-á ao

povo em geral para acolher, em

suas casas, os hóspedes amigos e

conhecidos ou, pelo menos pa

rentes que afluirão a Blumenau

nau nó, .l.nlente,

A nt2ce�sldadc do prepaI'3 e e:n

belezamento .!a nossa CIdade Pa
ra os festeJos do Centenf.rI'J "

bio 3.
Notou-se, com pezar, que mui

tos do" membros das divérsas Co-

Parque de d!\ersões:' A

1l1enaU, l\!onúgrnfl'l
"0111'.. BJuIUCrl(HJ
FEsTEJOS

com o dono de um dos maióres
e m,a.iS mmrkrnos parques do gê
nero no Brasil, o "Philadelfla

Parque", de propriedade do snr

.ros� Nasclmento, São Paulo, O

econônuco da nóssa comuna e

:ts�im um tesTemunho eloquente do 1a.- ense".

ou
boI' e do ..�pirl1o progressI",j;a de Para a an,,','a1lação do� fundos
�eu po,o

)l) E't.poslção Agro-Pecuál'l:l.·
Par" 'leahzs.cão dê,;te certa
'11en estamo" 1 endo todo o a,pÔlO

� oIl"nt.Lção J_l)
� anlIJaro do Govelno do Esta-

L,vro COInpnl0-
dr} E' por 1,;:;0 Qlla."'l que cérto Esta! Dl e�tudos j fÓll1l'l da

1\1" n expoSlf;ão t PI á <J patrocí consecução do husto unla Vf Z

Ser,1 uma ohra completa sohre
nlO da, Secretan.l. de Ag-rIcu!tljo I que la devenl Exwttr

Bll,'n�nr!U (onten('u Ula1S de 1511'
L do Estado I�clmndo, nossiveJ- T<lll1hem f!md:l n30 e 1(':;olveu

canítulos dlStllbuIdo� ao v ...!"los
lllAllt.· re[dlZ"r�oe� COInPlenlenta-1 �obre o local da coloca<:ão do

coLhO! ad'ne" O �onteúd"

obPde-II'''�
"on,o

..

';<'lnano ruralista reu- rne�lUO, dada 'L fúlta de nrR'l'l'

�t? l�lal':; ou l1"lenos P.:. seg-ulnte
nf

......� "elononl1co-agTlcola ou ou

! �H:�pO�lYelS par'3. eo:.::s� f lU'! Ha

,18"Slflcação:
tI, ,emelhante�

I Lodavla, diveI"o;; pIoJetes em ""

P3.IaVI'l>; d�" autorI,l.ldes lele A lespmto e�ta Comls:;ã.o e,
I tuno a r!>spelto

;;ldellv, ,- Vlce-Premdente dfJ, Re- I r� < III contacto consta.nte com. o I Placa em �omenagelll nos PIl

publua. GOVetnador do Est'l.dc SUl' :4ecretárlO ('!O Edado, eXTUO [meuos 17 mllgt'anfe� Incumb"n

BISpo DlOcpsano. Prefmto Jíi!llUl- '" Dl J.Jcoberto Leal. que enVI-
ma do Governo ll.funlclpnl e da

cipa!J. AllllaS de Blumennu, Tér- o� ,;�U" melhóres esfôrços no
I Pí'ÓPl'i<1 ComISsão do Centenario

F'moamento, fienndo de consegUIr tambem o I Placa que será ('oloead", no

COlOnIzação. Athicades econOfm- apóio moral e mater�l do Mi�is- monumento (11 funaação de Blu

tério da AgricUltura afim de mcnau. contendo os nome

primeiros 17 imigl'.n.ntes

panha do" a»colare... hlumenau

�arro", !tóda GIgante para 36

pas�ag81ros; H.umba. (montanha
russa) para 120 passageiros;

Dungler ps.r3. 24 passageiros;
Autodromo (automó,'Cls a gaza

lma); Bala.nços para 12 pessõas;
Auto-P!sta mfantII para 12 pas
"ageÍros. 6 aVIões; palácio da

gargalhada; Tlro ao al....o; Jogos
de habIlidade, Pavilhões esporti
vos, máquinas de fôrça; máqui
nas de pipóca,,; alto-fa.lante cam

amplifIcaa'Ore'l

missões têm uma frequenClamui

to baixa, havendo tambem gran-

um assunto de que 115.0 d""'l'lll"CU

a Comissão e em atenção "o : eu

pedIdo, o snr Prefe_t') Mur!1( ipal
Já lançou um apêllJ á popula(;ão
da c\dade concltando-� no "�nn

do de colaborar com 0« Poderes

PúblICOS e a'ComlEsiio do Cente-

de numero que nunca compareceu
á" reuniões marcadas. sem ter

apresentado qual_9uér Justtfica-ItIva.

Por éssa razão e afim de evi

tar que enl futuro todos os traba

lhos contmuem aietos a um pe-

õ'lvérsas Comis"õe'l que faltassem

PROPAG.A."\DA

Uma da.s condIçõeLl eS3enciaic
ma, tl�dI<;Õ€'". dando ll1"llC urr.a passeIOS, cercas, €tc, rem como

feita", desde lógo. pelo dono do O programa de propu,;anda. nróva ln -(l'l!\ o(,a de 'leu el,,"HIo de m.andar executa. ú" .mcer'os

parque foi a sua. localização Jlln-
�ntes e durante OR festejO resu- espÍI1Lo de: COIl..l1HCf'nsfio e de s,-'_

necnsRárlos ou re!l� "rl/:-.:�o dE- fa-

to á ExposIção Industrial e em me-se., maIS ou menos, no Sf.>g'Uln- lidalled:ulf1 que e um do' fatore'" ch_da.t;, pa.sse'os, �tc

pleno centro da CIdade. Assim, te:. essencial" l.) prog-ré��o désta A p,lópl'la Prefeitura este! €n1- por dua.<; vezes con�ecutJva� _em

antes de maIS llada, eahia illlcon- J
Fllmagem: Ftlroe dc plopa�a11- terra Sóm.cnt" }loueo,; -ão O" penhada em conseguir a P,LV1- mOÍlvos ]ustlflcadoE' f'irá a reVl

trar nóva "olução pa.ra a loca.li- da �e Blumen_au,. de suas

.Indúo-, que
se c:s:elmrqm do rol d.HIUêlef' mentação das prmclpab J;tUd.5 da :::ão do qUn.dlO de frequenCla, ;:li-

tr1a,- d
- , cidade até o CentenárIO A-C'l� d d t d

=ção da E�:posição, par!!. a qual . :"_ o come�clo e (lemaIS lllS- ql!f__ com despretndlmer,to e ab-
� li.· mman o os eSln eressa os e

Já haVia sulo pre-v>sto o prédio h�lçoes. orgamz::do sob,a Ol'len- nega<;ão f'ontrIhllem "1rabalham
contratará o calçamento de toda convidando no,os membros par"l.

lTl() snr L Zarlmg, á Rua São taçao e os ausplC10S desta Co-l para o m.alOl' bulho ctn. COme1'10-
u Rua S;;'o Paulo pala entrEg,! (' preenchImento rln.� \ngas a�Slm

Paulo na.� proXlmldadcs de Itou-
mISsão e da Prefeitura 1ihtlllCl- ração dn, dnt 1 magna cli' Bhm'�-

ar] és�a l J.ta, executando sImul- abertas

pava Se"ca. Resol"I'do que esta", paI, com a. c��eraçã.o d.n l.ndús- nm'
tàneamente o calçanlento d t Rua. A 1

- - i

� 'F �"
...'"1.ssentar Os {'orno estao, agora, I

"=o·ra. """se problema com A)� tna, do comeretO e de lXl.rtwula- Alem l'a" 'eI\-k.oo ., sel-n1 pre.Q-
7 de setembro, no trêcho com

b
.

d \u:'; � � �

- -
� " as .v'es pnnClpal5 o plograma

ca",iio do novo edl'fício do GI'na'oio res. A p�líCula. denommada "Co- tados pela Prefeitura MUnICIpal
preendldo entre a Alameda. ]tJo

do, s COln<'mor'aco-es e rpalizados

\�

heca Blu " t 10
Branco e " Rua FlorIano Pe,xo-

,. -
-

Santo AntontO, résta. prepa.rar os n" mena.u. con em �",tá Já "Isto no orçamenío para os nece;:oáno, trabalhos prepa-

"Artes e �Ara' d'�t� hu da fo'r' 19-0
to calçando esta últIma d L P.ta

terrenos baldIOS adjacentes p�, ra
..<- .=.0 d 1 ,em - uI mSh .t ftlltlTlt![t d- <'rç t I

,-

ma de nompTeme t·� co selo 1'1 100 000Nl
15 alé a Rua Se.e, e<;tando pr c

Ta 1\ o". enl. arenlO�, ('OP-l o 1'!1-

a mstalação do parque. Impôrta
v n ,-,!l, m, ,<A'.

".Isto r C'onTInUd.ljão dn. pa,inlen
CIO (!j{) prox!!no ano, que c o do

êsse preparo em r;randcs óhras cópias, :por todo o Bral"ll, achn.n- O Governo do E'ltado "olltrl- Centenállo nnma flo·'a fa�e que

de atêl'ro e de terraplanagem"
do-se uma. cópia complPtrr em po- buirá em fÓllua de prbuL',ão de iação dé"ta Rua em fc}rm" di"

e ge d tod (lma dedlc"

''''� dA Com'
-
A

asfaltamentO até J'gar COD, o
1 I, e o� 11 h. - �-

além da. mdispensável canallza-
e;". (� 1111<3.". ervlços e "C propõe ('e !,romO\'er f 1 d TI -1

('iiI) !Dal,' mt"nsa !l 11m trn�alho
_ , nsatarnento a .Ul }-crmann

�
.-

ç,ão {'" Uln riac�. Dado o grande A cópb da Coml�-ii.o €,,1;tã "en '1. !;�pO"Iça� ,L�ro-pecu�rla. que, Hering. AI';m dl�i10. 3 -J 'refernl- ,maIS pO",tl\O pa.ra a. con"�'e,'t1za

vulto déssns óbras, foi êsso um do exibIda a títUlo de propagan
'Iesl at·te, Ja n 10 pe"ara f'O or"a- !

h
• t

"ão dos planos <raC'atlos
_

• {ra tan1 em pl'e\e o -eu1I!U.lll-"n o $ •

dos assuntos que inalóres preo- da em todas a.q CIdades c vlb� mento da. ComIssao. .

R N
-

R "'- I;' E, para B"iJ, devemos contl;l.r

- -

C' F d To' t ..... d 'l'anlhem ternos ra:-f)es bastnn-
(ln \la ereU .amo::o luO ogo -

f
-

cupaçoes causou 11 omIssão. e- o �s 0.""" reverten o a percen- -

e::-reJa tertninat(o o ti"Falt'lrl1(mto
com a colaboraçao e ICIente de

llzmente, entrementes, o proble- rogem que nos fôr I'''servnda. "ô- te� para esperar uma hôa contri-
d� Alameda Rio Branco, d€"nuG

todos os n embros das C'omissóss

ma acha-se em vias de "..oluçáo, lJre os recspectivos ingrf,s�o� em blllÇão do Governo <la União, f' o ':ipÔlO do novo em geral afim
de .alguns mêc:°'s. será ;niClado o

r

graças á bôa vontade -encontra- [avôr do "Fundo dos FestejOs {() pois que o násso pedJdo np.sse ne conseg-ulr i7e torne a romemo-

-serviço em outra" Ruas, ('omõ TJE.

d'l Junto ás a.utoridades munici- Centenário". sentido está sendo enf!arado com ração eondIgna li lmnor,tanela I. .(1axias 4 (lp l'F-vPI'eirc f:': nu.tras
:r

paIS, estaduai" EJ federàiii. 'A�siÍn
• -

Outrossim, está Jlte,i�'t:l l fJl tOda 11 <:iropalÍa pela.0; :luion-da-
. ., que o ,,"conteci�nto �e�êSC%lta

é a, cooperação e o auxílio da ma.gem de 13!umen3.u por oca<ião d"s "omlJetemes Confôrmp co-
mais,

na. histúrla. blun,enaüenSfl,

PrffeIthra Municipal (l do:'! cnge- dos f-estejoll, pela Agencia Nacio- munic9.ção recE'hida do nós"o D('- Af':!'im, :d.G 0- llÓSôlO<; \,�lCi1 fIlie> BlUmenai! ';' ne deze-mhro W3

nheíro<: encarreg-ado.s das óbrw nal,�rt!l.nto, gratuitamente pmado Fe{l'rlil, Dr. Max Tavares tOdOS os serviços v('ntl:>-'i! '" 'er liH9

ff'deraJ" em Blumennn, a serem Sêlos de propaganda: D!,oti- d'Am.ll'al, o mesmo õe" enrr3.da E'xeeuul.dos dentro des�i' progra-' HerdUo Deckc

ll,icradas (TII'ntro de br�Vl"l !'lias nr.:rn-se éstes á. propaganda e pa- na 1\Tesa. da. Câmartl do'" Depll- i ma,
afim dI' aue 3. nósoa cidade! Presidente da Comissão Centrai

hem �nmo o !tmpa!'o e a bôll. ,'on- ra a. angllrlação de fllnrtoR Das 1 '100"', no cha :19 de novembro, de tenha uma aprEsentaçãn il 1 ..n - E�8(,lltiva. �

honr[;.m ás
nárlO, prondenclanda, "m ,'e", (lO

tempo, a construé'ão 'ie muros,
queno número de ahnegados, :lo

ComIs�ão Central Executiva, de

ante da resolução anteriormente

lualS

tomada e segundo a qual f'erão

excluídos todos o;; membros dall

rO:'\[EMORATIVO DO
í'ENTENARIO DE BLUMENAU

necessarIo,;; ao custeIO das des

lK,a c d.ês�� bu"to pretende-se
Iancal :1 c"mp<lllha do Cl uzei

'lO" ""colare" hlun�e

CA8� DR DLUl\IENA l'
dos dlv.�r"os eltnncntos que.1. "x]1o>n�ão venha correspon-

(:.. Blumenau, d!)l' fi lmportanCla qm!"represen-
I'in eampanhas ta 110 pl'ogl'ama dl1 Comemora

re,,; Bllllne"[tuense,, Ilustres; r,ão do nóssQ Centená"io-
Goverú'ldoreR de Blumenau; BI- _'.."slm, nad}, ha em defmltn:o

sóbre Bll1n1enau, 11us- �":;ent:ldo sôln'e Ô assunto, de

Dndo'l

e,"tat;s-,
)Cndendo 11 coor("snação dos tra

halhos nêste õetôr do resultado

p_l!lcil}ais colabú!,,'J,dores que iôr obildo, pelo Governo do

Cal lO'! FouqJlel, .Tosé Eqtado, Junto :;'0 tfmistél'lO da

ProJet:l!la pela Comls,ão
CentenáriO e nrL qual. em fl!lll

ro, "era instalado o arqmvo mu

nIcIpal, museu da {olonização,
biblhtéca púhlica, comendo, ain

dI!, s"lão para conferencIa" f' Gtl

lr,'S depEnrlencbs.

naS

do Centenário de Blu
f
181 Os [ra1?alhos serão )ulga_

di}
e Cl&�sifitados 'POr uma Co_

m são clp �tendidOs nomeada<
p a �omlssto do LIvro do

centenáno.f,9) I Co são do Liwo do

centtl:'1O
scrva"se o direi-

to d ejelI;tf" todos 05 traba. ..
lhos s"

01
Mne :fõrll. dê éOfu.

menau
•

Ino
aVISO dI' rec('bimen- (lições,

10) Ao concorrente c1ds

sIflcado em primeiro lugar e.

eventualmente, tambem ao co

locado em segundo lugar. será.

oferecIda valIosa coleção de li_

vros.. ,

11) O concurso para a músi_
ca do Hmo 'lerá aberto �m. ja...
neí1'o�

ser

6) Na ocaslao da 3pura(ão,
<:-t:rá publIcada, pela. rmprensa

local, [j lista dos concurrel}tes,

peJos snus pseudônimos.ou marca.,

'O Não se restituem ongl.
Cor.reio nais, e os trabalhos premiados
;padendG fican'i pertencendo à Comissão.
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NOITE TAOPICIlL ----_.------

Est:;.bilidade absolutn da noite tropical.
Tudo está plunt lido, finc�o. assentado, <equilibrado,

Inabalâveí. As folh3.<; estão tão firmes e imóveis nos galhos,
como as estrr-las no céu. Até o isqueiro, no terraço, sem ser

preejso o abrigo da mão em concha ou da gola puxada do

paletó, a,�encle mntemátical11'<>ntej com uma. precisão de lâm- I

padn elétrica, a sua pequena luz de benzina, infalivel e fL'l:a,
• Cnlou.so, abafado, no radio, o último boll"1'o mexíca;

no do último progrnma.: uma dilacerada queixa (';:pol'que si
tu no vnelves me matará el dotors ... ) que parou no ar.

Agora, li terra. range c. vibra de insetos im'isiveÍs es_

condidos nas ervas tor-rndas dos terrenos baldios: range e

Vibra como se fosse estallal' de calor e saltar como um ':&_
malte espatifada.

E esse cicio e';Pl'tadü de dí:;· tOI nam maiores o silen
cio e a quie tude, Assim, este sílencío e esta. quietude são tão

completos, que chegam a ter f{>rma, côr, som, perfume e

gosto para pode.rem entra.r por todos os sentidos. São como

um homem e umn mulhar dentro de tuna. noite: são corno um

�or.
As Iuze-, brancas dos postes fazem nascer casas de

cal no longo das ruas. por aí,.,
Anda. 8In torno da terra, um jogo amnroso de luzes;

um .namoro mudo d � estrelas do céu e de lâ.mp�das da. cída,
de; uma ronda de vagulurrres nístérícos aqui em baixo, e

uma explosão de relâmpagos vagos l:� em cima.
Clarões ...
A terra parec'3 ilm fruto dos trópicos, mole e insípido,

que o sol, clUl'ante o dia. amadurecell -demais, -e. que, de noite,
Já numa quasi decomposição, ficrt todo fosforescente assim ...

Uma quase decomposição ...
G, de A,

�__;.----�-�_.--� --��-.�---------

ANIVERSARIOS

- Deflui, nesta data.
mn ani'r'rsirio n�tali,�o
sra. Otina, esposa <10 sr.

berlal Machado.
- Transcorre hoje o

Pano
mais

da
Ro_

,
Todo I) tP·u. NH'PO 88trF.7JleCe

..
W' te ja.lo � que doidice! .. ,

Qlt-e dini ,w;; eH te' dis8fl8"eanL

,p�es�n_te I
florlda�

\"'ers:irio da sra. F�riüa, eSpoBa
do sr. Antonio Tobias.
A ela.ta de ôntem l�egistroll

3. pa.ssagem flo aniversário na.

talício da sra. R,':sa1ina Pum.

plon:l, l'éi"irlentc l1e81 a ddt\'Je.

VrAJAN'rÊ�
Em companhia !la Cf'pOf''l, e

filho!', ?',1:)Jn-s,? IW� t.a eiclqde,
.ctn visita. a peS80!1" de sua fa

milia_ () 51', C.1rntelo Ffit8CO,
fllnejon{.i'Ín d:l ag-erll"ia (10 B:Il1...
('o rl0 Brasil, f:m Fim1anopoUs.

aqll.ilo que eu nãc te disse f ..•

;\f;T8.AL DO DIA

.-�

(Por Haga. Swamil
'l"el"ça.fdl'1l.. 1:1 de clezafi.
11m d,' 1.940. ,

Pode_pt> (!'atar. C tarei"" de
artes, ylins, modas, diví':r_
..-.J,es Jartl1t:,":;. puj 4t1F-fl. Os
n�ls 1 los hn �-'. "pndo c"l_
nllJ"; P jlondm'3Itnc;, nlll'IL
evilar p('l'jgos dE' belige_
rflncia, lograrão realizar
i :-.j ·Z(�:; f'1!1 nr'B..-:'l"r1iu' r�nt, 1-.

Sll:l n-clr:q rlP sorte é grll. ..I

Cor 1'1'7.111.

PellS8111entos
O rr:atr:monio é 0�mo a mor.

tf\: poucos chegam preparados.

TOTf11llaJseO

Passado
das

e

mesas

Sobre a. altura, rústica que
domina c!-,; longq a C"lita 40
.! ."vl :.-�'.: 'leo) :1lp.r.·�.- náo e UIn"

ti ssas l:.ult.iplap l'j!:1.,L(,(;es b 'l ,

";0. 'o.�. S "
-? se pster�,:r:r;_ G) E� ..

térel até li fronte!)",l itn.[iana,
nem urna localidade fL'l. monta
nha propriamente dita, Entre
ésses dois extremos, cue ca

ract{'l'Ízam a incomparavel di
varsídade dos Alpes Marítimos,
l,TEnce encerra em seus muros,

a volta· da praça por onde aca,

nn. de parar o carro que nos

traz de Nice, um grande burgo
amado' pelos maiores pinto

� €os dr- hoje. dl"sde 1\Iathis e Pi.
caSso. ,

-OnrJe ficn. a. Casa <10 Mi_
n...h'o'? E' ainda longe res-.

que a maior p'lrte das

grandes inven.ções foram leva·
das a. h0TIl termo por homens
de trinta a quarenta anos de;
idade.

.

-- que.• ·em certas cidades

'la França, exatamente corno

lcont�cía na Idade Média, ain_
Ia f'e vêem nas nws barbeL
'os ambulantes.

- que, sl"gundo Sinclair Le_

11
wi.� <"o maior temor de um in

glês consiste em que Df; de
mais ingleses pen..'lem qUe eY
não é inglês:».

_- que os fisiologistas nor.

, teQsmericnnos descobriram re_
f cpntem,ente unta curiosa ana

logj:1 entrp. r; cp .... (1h,...o r! .. l,...,.l- .... fl

'1 placa fotográfica, pois bm..

to o encéfalo como o iilme sena

sivel não são' impressionados
pela. luz �'ernlf'lhfl.

'

- rlue, no sécnlo XTn. o'

I 't<J.1i,,�,-� �r":,ut,�Y'ln� o idiomn
C'nnccls lna1S i ·lássJf'õ) no 'Pli'

1-11'1 lll'fim'in jin?'llfl. natroj; (> f1IP
�r., 1'TIl lll'l'llF"rito descobprto
h.", nlrT'ln1 t.;Õr,i110. V(�-Sf" que
T1M1 .....Ue L'ltilli, (l TOPstl" Õ"
ii'" p t F, pnrqTifi.� ol�i'-'·inn.rin,r" pnte
T1 f"!7'lP{'? o S{!t! famoso livro
. n Tc,;ollrrr'.

- (]{)(' o� di;:�iDnál'i(l!l, longe
,j.; ('."n..�tituir('m uma invenção

Lico grego,' el1:nnado Calimaco,

t ,-r:-,-l".-ll i;OO ntlO.:; !lnte� rlfl

J
ri •. , .... ') pj"'t1'1. ohr'1 'I Cíne f1(l1l O

" "'1'10 .j-. !\fTTSC'TT f!i11 J20 ]L
tr"nc:_; n'l (1n�l Cit'1V[i os nnrnes

J n ("I .... rh-·o .... (1.., f-",4n"" (\q' f'lptnr-es �
t C'lnhpt'ldoi=i s:'é sel1 tempo, I

!-:ão clev.l'mo:, aos nos!':os :1- I Os 8,cj'thas �grup�dO:<,; "I:n I '-''-'" �oClldf!� p..-lo fogo.
.

twus reqUIntes dê bom gO!lto I Lar'no (te suas tog1lelras festl_ I :MaIS t.arar os gregos. e os ro

o hábito de guarJlf'('.t'1 tIl' - ". , 1 ';aS, rcgalando_1'.e em suculen- manos. convencidos de que o

a rnr,sa. das ['deições. ESS�l rrl�_ :"" b'illf!II ..,t C>, J1<:ln

anr1lYum)' "roma
das flores os imunizava

da \,(�11 ele lo���. d�,; l"'imeL

I'
tlore:; "lh�estl'es, frutm; e s: c:ort,';t a eml1riag"11'-'Z :ey.c�'Ss�_

r08 diaf' tla clnllZnçL1.. (). qnnnd) ment' s. so p:cra que o oUaco \Ta e a.') mei'ffiO tell1'Jo os 111Cl_

éonstituia. lIDI estimula,nte do :-:e �(!elicis,ssc com J' ,::T[l!ffiP'1 ta"a ,). a.legria, j\UlCnvam de

3p"tite e do bom hllmor, que es·�as coif'a exala'\'flm ao ''1"rf's a nlt's;'J e C010c.'lVf-l.'n
'11irl:,mdas florinas ao pescoço.
'Cínham especial prf'dõ.lecã.o ne_

la.R folhas de rosa e de hortelã.
'ii" 'sr.re, 'Pr("s�R �;,ohre CriSPaS
'", t.itia. Acredjtando qllp o 3.ro

TlP. l1as Tl!nllta;:; tinhn II \"irtu.
.. di' dilntfl1' o;, ror,,!; e pc·r,
'1il iI' 30 ViIÜFJ :J. eJiminar:ii.o do
'>('li'" v �:-; ·esl ,im 'i ','lindo ('11 o

,su·:, suhissem fL cnbcGil" llOI-ri.
fave.m sobre o corpo fôrtes
infuf'l')=s de ,'erbi'na e l'p.rfll.
rn�Vnm_f'e com eSf'cTI<'Í:1_ ne a_

çafrão Ol! de balamlls., pl'odu
'1".1' que' I) dono ib P:ot �(l of�r"
d:l gf'ntilmentc' a SeU" convi.
�g I
0" rudes guerrelI'os gauleses !

orn:-r\'am de r:1mf")S dr louro, de'
héra OH de plantas silve"tr'es,
:JS 8nlas onde realizavam seUS

festins.

r;piOtfRE�ssó;"l
I Vollrath & Stueber í
�

Encarregam-se de: �

ESORI'fAS AVlTLSA8 (mp-smo ?"h'az�Hhls) $
ABERT1..TRAS E ENCERRAl\ll�NTOS ng ES0RI-

,l- TAS
F� REGISTROS DE FIR�L�S

� CONTRA'l'OS, ALTERAÇõES DE CONTRA'l'OS
" p ()JSTRATO� DE SOCIEDADES COMERCIAIS

j. CORRESPONDI�NCIA COl\1.ERCB.:L �
, IJEºALIZAÇ�O DE, J...IVR�;5 C01\1EIWIAIS, F1S- $

'. . CAIS E DE F-l\'IPRI<..GAnO:s

�!I
Ganhe tempo e dinheiro confinndó os :'1C1m
servil�Qs por nosso intermédio

Rua 15 df' No\,pmbro, fH2 w 1.0 AnilaI' • Saía li.O 5 in-::dif(cifl do nan�o «INCO;»)
�..eF........r''''''''�'''''''��.#"'''''A··I.:íI''"''''''���

'fIJI!'-'

A ClINICA· DE OLHOS
Nl\ltIZ e GARGANTA

do Drii Drminio Tavares
murlmH,e pa.ra fi, R,lIA 15 DE NOVE}ffiRO,

1135 1.0 andar

A moda d::\.s mesas floridas.
conquanto neeeRr..rríantellte
;nodificada, ':Jinrh hoje Hubsis
te, como mn indicio de refina.
menta e bom gosto. Tral1s1'igu_

I raram-se OS scntidos: o que era

antes sirrnj'es cl;tím1l1[�lt�. a!l

a.petite, é hoje tIDI com'Íte iJ.
a J.egria" as virtudes curativas
foram Sl1bstituidRS pelo luxo e

o::; colares floridos e infusões,

I perfumadas transfol'marrun-se
E.YI1 ·'1)ülltoniéres para Os ho.
mens ('. em I, bOUqUpt8 � paro as

mulheres, Nada de novo sob o

Partidário de; uma soiução nacional
para o .: problema da sucessão

:hj�1�CHG
-

das .mínas. l��' {�.stlfl_
n110, logo qne. aps.-ecem os ea.,

pacs tes e picaretas quo �d(.lY'_
tJ.:Üll a ('Jltqlda prtneípnl. sen,

I u'.se a gente trallSpqrtad,}, a ,

')' .. :;111' dai" :'Ilo{'s " dn-.: nnlrn �i. ,<'.'a, de Ljt�l"gtura Francesa. 110

(Conctusão da 1�1. pgà,l ! congraçàruenro. não vejo por
�·J.S r:o jat'din1. à reirí1;i.1) dOE México, Jaime 'I'orr'ea Bodet" já

rraternu I entendtmentc.. ona" . que descrer da. possíbtlídnde ii," n_?ml'llS ·enfan'uscadn,'l. Elvoc�
não hn.ía lugar para ciumes su- I 1";8. f ncontrni-mcs um denomí- _. çao paradoxal dehl1ll1 dos mars

b .. 1 -
.

I'
1111'"0S trabalhos urnanos em

atternos nu tntencões pnecnnce-

f
nadar comum. que reunu grande' ti d"

lida""
.

..
.

'?ona dI} Ut'l$ntO e e ocíostds-
. .

= ��

". � I)r�.5Üelros sob uma trIe. Evoc3.cãn do céu nardo das
O APOIO Dl;' �.r",.TtJLIO E A- mesma bandeíra asseguran<lo, b

• 1 1 P
DHElNLAR " 'FOR' .

'

minas so o ceu (lZU ( 11 1'0.
r • .M.' .MULA •

ao pa.is parf'ett.a continuidade ce
, ça O v'çjt nte hesit.A. toca

JOBIM" I' 1
' . -. 1 d

ven < • ,�a l - ,.
.

sua vrr fi. rnstrcucinna emocra-
com rospelto uma lanterna 1''''_ •

-

C
- d''''''

Referindo-se 8""id€ntmnente fI.' t.lca." . .

vencao. O!l}O nao po la, ..e um

. I
. "I'shrla õe arame e aprende nc, momento para outro crtar esco-

apoio publtco l'·S ;<J',�. Getu!lO 'a "prim�:ira vez o que é o dra., . :.
"

Varrro.s " Adhemar- (e Barro" ii 1 ATE' O .FIM COM A '. las em todo o México, la.ncou
'" -, '. c • c , m� (ln doenc» (1.,,,, nlln�s.

\
.

"Formula .Tohim" o

gOVernfldO"j
"FORlVfULA JO:BIM" A 1

• t' 111' um apelo a todo� os nl('X1Cano.;;
, .

. ,- • i'" -

.""- (oenca e ao ve u con10
1

riogr�nd:n:;" acrescenta;. r;(,Cf'(I"hpf'id:,; velh'l cOmo o
de 18 a. 60 nnos. con\,'('éln: J c::da

. �� .For dentro. dessa ?l'dí!111 d' Condui o g-ov,1t'nadol' próprio lrabalhn das minas. de um deles a >;e tOI·na.1" (} proft's.-or
ldêlir-g que recebi com Jubilo ci- positi\'o: 'llP � nrl1fl. conseqllenr:ia, inevL benévolo de um analfab';!o. pelo
vice. o apoio dos �rs. G.l';tulio 'ta:Vpl, O homem ]i0l·. ela. ata. menos.

Varga.q e Adhemar de B:>.rros . :í -_ "C''ta.nto ti mim. pCl'mane- c<'do tf·,m "�rd'ad"'.J·r.n,... Cl'l·."e" • .

." "'ç " "., � - Daí a poucos dias os propnos
minha. pre11osição, que eiitãv. já cel'ei rigorosrunenté fiél até d" nPllla, oue' chegam às vezes médico" da zona rur;.J abriram
não era mais minha' (;. sim

.

da fim á minha pr;;,pop,ição. em to- b, süfocaçãn; ê e;,i'"a analof?,"ía cursos em seus consultório:>, 8ell
meu }J1rtido, que a nc('itoll inte- da. ,,. sua i"ubstatÍcÍ't origina]. A- "r.fi ""'ln. {)lltr'1. doenç'l não IDe.- d d I "Oo inaugurados, este 1no< o. u

gra.lmente. (enau<t',J-ll. portanto, provada. que foi pelo meu parti- nos dpsconhecida, quI'
sua e incumbindo o sr.. ·Nereu do.. consideraria uma nl"gaçã') tisal' o T09] com, n 1111ne

Ramos de :ma execuGiio. po�t ,- imperdoavel ·a.o",,·. principio;;: mo- 'I"mn dos mi.neiros. anolO,

rÍormente interrompida, pm'.q rai!' ('om que ;;emp1'8 A 1 "'1.111;; es""cÍ» lish' r.hef"'l.J ensina.do a ler n, 1.200.000 pess()n�.

dnr lugar ú "Formuln J\-fineir'l", pautar" !ninha vida publica., 0.- (C0ntin1!� n:1 2·a pga. letra A-I
,1.gora afastada. handonn-la ou ac�itar-lhe qIte-
Como nã.o tenho nenp.l1n1 mo- rações. m:l.ximé quando outras

tive par;'L duvi<1ar da slncm'ida- nr'nderaveis correntes til' opi-
de de )1,·opoi,it.os dos hr'mens' :'C'? ... iiio t:m,hem lhe ("eram. e con"

pon!'l[iveis' qlle, df'i"de logo. :1,'11· tinuam d 'lndo, d�('lllr:lda so1id'l.
diram !lü apelo (i,� ronf'qrdh" rifldade".

� -' -- ...�.! -- ---
- - --

.........

é'ol. ..

��..,........� ..........�4íiijiiiio��������4iJIiit)" f

I IIS'TlTUIO, DE RlDIUM I
t Dr•.A. Odebrecht •
t

Diplomado pela Universidladoe do Rio de.•Janeiro e B,e:Jim
Ex-assistente do Ho!'pital Heinrich Braun e SFtna;Wl"lO t

l Grabowsee (Berlin)

t, Especialista em Cancer, TUnlorss e 'Doenças da Péle

. f
.

Radioterapia. - Fisioterapia - 1r��taboIisrno
- PneUlnothorax f

,t COIL<;llltõrio.!. � ..•
• B,LUl\lENA'(I - Uua 7 de Setemol"o; 1;) - Fone, a·H �

. ---_._--------_._---

, ···jj'·delll"�ezêi�ru'IHI"DO'lll'passa·�õl"'i
"li I illilJlllI1II Ii IIU1I1IIHHiI'

-

.4.?!dnl NILO TATUBCO
.. - em JSOl, foi gl'rlduadll com')· C01'OueJ do Regimento do,

Lin:lfl fIe �'jrlt(l. C:!tilrin:1, Ol:wo .José da G�:na Lobo Coelho
d'Eça;

__ em ]807, no Ei{i 'Grasde do Sul, nasceu Joaquim "Ma·r.

qU('s Lisbõa.. vmelo [< ''falecer no Rio de Janpiro, em 29 de

111['.1'1;0 de 1897, no p'Jstó l'!t, Almíl'antc da Marinha di?. Guer.

ra e com ü títd.(} de Marqnês dr Tamr!·td:3.r&. E' Patrono da

M,,\'inhfl dI' Gllerra � .

. _, em 1825. o Bras'!}' I� ü Ul'UgUlli declá.raram g1.terra à.

!\.1'g'cntilll1 ;

1839, o Rcgcnü' _",:ral1jo Lhn:l nomeou (l {'!ltão CO'roJlé!l

Ltliz Alves de Lima e Silva Pre€identé e Comandante das

Arma,; da Pl'ovinci:l. tio.· M:tran.l1à{), Entrw dcvnstad� pela

gUCl'!':l' eiYil; _.
.

_. , .

�_ tim '1839. ríaRcf:'u' �m . Arni'uama, na então Prt.rvincia: do

Ftio de Janeiro. o poét3. Pedro Luiz Pereira. ele 80UZ:1, vmdo

fi falecer na' fazenda das 'rl'ã� Barras em 16 de julho de 1884;
.._ 1&14, os tratados existentps com a' Repúblic[L Orienta!
[oram queimados por ordem do respectivo Governo; _

� (11) 1947, em :F'lorianópolis, teve lugar a primeirll co.

mc.lYloracâo do ,:Dia. do 1vlarinheiro:" apÓs a instalação <10

iJ.o Di;;t�ito Ntival.· Na sesRão solene. realizada = T-eatro
,.Alvaro rle CaJ"valho'''', um df1s Oi'}lclores foi o autor de!'\ta.s

!llotas; I--_ a efeméride. cIp hoj,. é cotl.l;iug;rado ao "Dia do Marinhei.
ro ,;

.-'--��'"""-.�-� t
VARIZES FJ lJLCIT!RAS' DAS PERNA.,I14: (,lli'a. !ili<'"fl (lP:f!oo' t

ração I'DTSPlTIPSIAS, PRIB_.tO DE VT.'lNTRm, COUTES. A1.W:· ;

BIANA, FISSURA.s, COClTIIP...AS NO ANUS.
enftA(.1Jh'), Pffi.MõES, Ri Na, BFLXIGA" FIOADO

Dr. A� Taborda
'.
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-:
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......................
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.r....::_ _

M'GlDICO
AEROSOL

.E1SPEC�LIS'l'A __._

A última. palavra. no trata IDP,ntO das BRONQUITES, SI-
NUSITES. RINITES ICllruclJ, G61'ftI de Homelli', Mnlhet'('8 e CrJançM

ITOUPAVA. SE'.:A: 5 M 11 e 11) ás 17 IIs•• BI..UMENAU--.I
-

OndUlação Permanente
Máquinas para· ondulaçãO, a. 'óleo, a eletricidad�� a vapol;, a

frio e a química. Secadores capacetes e manuais, :Baeias para
lavar cabelo. Instalações para Salões e Institutos de Beleza.
Móveis cromados. Vendas li .vista e a prazo, ESCOL...:t DE
APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSJ\.DOS, GRA
TIR, - A RECORD - Rua Emiliano Perneta, 210

-CURITIBA - PAP.ANA., --

Este é o poderoso inseticida que,
pela sua alta eficiencia no extermí·
nio dos insetos caseiras, os 2,000
cientistas Essa aprovaram. Pulve
rizado no ar, SUPER FLIT, pela
acão fulminante do' Piretro e da
Rotenona, mata instantaneamente
os insetos. E a fórmula de SUPER
FLIT, reune, ainda, Clorclana, DDT,
e TiocÍanatos

(F:rlil'jeio flO"(I f' tilstn.la�ões mod�l''llas)
.

,�.
_ ... _-=- ....�...eer.,.FJ"��...&'"�� II Venda :l.vuTS:l na

{[Em�raxàt-<1rja ].\liro"
R .........



.CD.
_. 'blar�áSio>W ,do selecloD�do. bluDlenaueDIe., resultou eleito satisfatório it Mesi1lo seDl

j'DtOlJibI1.UJ,PachequibhoJSadinlta,Teixeltlaha 'eOlear,a seleção da LBO, não decepci(lnDII�3a1 'o marcador
, ", . ," :_.

.'

(l?;Jr Njlton H.us�:) -. :.minutos 03 ,flOri�nop�Ütanós e í do geral, como Cli$SC1'10S. o r�;n· lhor ag-ressividade,
'

.

'I
{ase, Beutevl dá tini. passe 11 il barreira e aninhando o ta.. em dois tentos. Eneont.rnvacse

I'
Lazínho. muito tom. ReabiÜ�

.

segÍJnd:i peleja 'entré ..... as l

blurnenauensss ..: cntregaram.se I dimcnto dos dois quadrn não sa; 8uqm�-end�1l 'h "'�.IN-íón-ado N'éde, Jalmo, vendo qUê O a- Ião. nos fundos das rêdes de nuíto nervoso. Actuei. muito tou.se por compl-to da SU:1. má.

".B1eçães da LBD e da F'CD, foi 1 à luta cnrn extraordinária dís; J tísfez. o numeroeo púbrico que
.' d<l L.B,D, •

.. ..' LacanLe ga\l<:.llo estava comn! . A.c,'jfinho, :.: a 1. ·Jom. Fez pel'feit!l l11Hl'C';Jç'ao -rtuação de ,\mjngo passado.

realizadR. domingo ná capital �osição, . �ropord(.lna:iido uI? I
compareceu :.0 BsUi.eljn da 'F.

'. (� t&('11ic:, da seleção. .da

r
tarnente

.

impedido, parou. ':'�- ....•">.tuaçà,o dos jogadores .-' ��1 Sau!. A. J.i�!ta. média. com ,C{)n"tr�lill e .d,of6U::lfll _('orno eri.

do Estado, Venceram os rlo- dueto ren11.ldo em' que a mOV1- C, D.. ,
L.B,D., acertndnmcnta, aplicou Je {'nt,·ou no lance, (! sem dlÍl· Sem favor alguID, a maior .'11010, Bolngmm c ,r"l.lno, [<!\'c' ;ICCe3Blll·W. boa MU/l.;ao de La_

rianopoliú):los por 3 a 1,'" mentacão das jogadas foi a Aliás. o seleci(}Í1ado do Va,j,e Uma Lític;]. eompl!iCtamente di� .uldade ["brc a contagem. 1 a O. i:gura do gramado foi AdOlfi'l m Pimlo o melhor do" ti-és. I ztnno. nené, fraco. Este-ve ín.,

Como 5::= esperava, as característica predcmínante. do ItajllÍ, fez o qUe ninguém I·F,I'ente. Voltou a funcionar' a Aos 20 minutos. da segunda Ilha, com uma atuação espeta. 30]ogr.l:1i d;"';�:;11Jii'llJl(iU ;:�Iti"s· I t'eliz, " pontd;'o esquerdo do

'iuipe.s .não loferêr,.'·i'nm : 'Um E' de se asslllalllr ainda que ssperava, Jogou de ígunl para marcação vil. Ou seja. os dois fas�\ 1�nlldico, após umn falha �ular, praticando defesa's milB:- ,:atàrja�entl' () seu papel. 1Üílr. JI:mpicu. Nas:_iment.o, ml�to
('�;peJ::1cul() dos 'mais atraentes técnicarnento os dois. conjuntos .gual, com o adversál'io, tendo \'8.g11E'1!·05 marcando os ,pontas, 10 goleiro Osvaldo, aumenta pa., cjl'OS'l.q, Adolffrtho. pode.se di. -or: muito bern l'3 dfJJS centro n,.rnn;adn .. f'"l1bat.lYo. Val;

\·isüi. corno as suas possibi1ida� não chegaram :1 apresentar mesmo assediad::> constarrte; '" o cent r-o médio marcando o 'à. {j, ü; G l1nr('ndor. '�er, foi o cr-aque que ga.rantiu avantes. Tanto Uruhú. como dil', que substi tuiu Osvaldo, não

(�3S eram .redl';zidn{ dt>vid.6 a. Um índice de prOdução satísra- mente. li méta guarnecida por ·.;entro avante. Com t'S�tl, m9..1'. Aos 30 nunutos, :"ªll,' chut-i 1 vttôrta 'da Ré1rc;ão de Flona- mandíco, foram hem dg·iat1(>;.:; \
(''lude ll"aI·CCer. Sn[rl'u lia prí.,

falta·' de vários craques." 'En� tôria,· notànõ';..s'G vártas Í�lhas Adolfinho, que, diga'_se ije pas; ;;uçã,-" Os nossos ra';pazes -m rl;recão ao ar-co d", 08ViÜ_ iopoüs. 1')1'10 centro médio rio C. Ec.

I
meÍl'a mtrrvencão 11111 rorte

tretanto i .desde 'os primeiros nos dnis conjuntos: De um mo; �.ag�m, foi a figura númoro um prenderam por' C0l111)!eto ia, Snul entra na jOg':lda, e em_ rV:ln, Garcia. ."f" Nêd�, frn-::tn nl111:<, Jalmo. com"çoll bpm. P�!_ golpe nfi qllei:{!), ;,,,ndo im2{].ia.

-:lo gril.m'ldo, ç"[l,tieanclo (lêl",. florianopolitanos. )Urra D golEiro com o corpo. .utrfl-; granc1"s valOri's da c· rll. decair na fa;::" finaL O m". ;, I r,t.� socorrido lle10 m�díco

EnS milagrosas, Pprdeu fi. Hf'le_ ].'<"smo desfalCatia que foi:l )�valda sai [h jogada e Il pc. luipc>. venr.pdora. -lia ,'colored'" do Olímpico : és_ d:1 "eleç;1i.o da L.R.D., llr. T€'l.

ção do Vale do Itajaí" por 3 a sel'cção do Vale do Itajai, se1l11
'0ta ('nU'a fadlmentc nas rê_ Na "quipe da LBD, Arécio. sentill_.p da (·o:ttusão. IIHiú, mo DuaTte.

1., como puderia ter ganho, FaL :\.ntOl1iriJll), Pachequinho, S3di_ i:ks' b\lmenaue!1�es. E:�f'c; la�:c(' ·\duri. Pílolo, :r.ofO"11ini, L�zi. '!'fi ('o. no início. melhorou na, QuadrJs;

tnu a:} quadro dn 'VnIe do It:l' nha, Teixeil'inha e O::�31" jo� '.anto foi p�'ntiThado pela falha 'ho. Nicolau f; Nasdn1l'ni.o 1"0_ r,,:: complc-:-:.[·ll:l1l'.- qmlTld'J �,,1',":1O da LBD: Osvaldo

jaí. sort(' Í' oportllllidudeR. Ob. '{ou em jg'ua1âode com o adv::r� 10 g-ol'-iro elebedf':1no pomo do 'Am rs qll" s.� destacaram. ''lS!'Oll!l jog-q� na nnnta dirpi_ (,Taldi!') (Os,'aldo;, Adnei e

c:€-!'vou.se prineip11lmente que �á!'io, Apenlls o sel('cionado 'dp írhlü'o. C111e nii.o conf'igno\l . a ''"ínc'opalmFnte a.2ar.-:1. com A. '.a. Nicola1l foi outro gl':1nde \.rédo: Pilolo, Bo]oninj e 3aL

a's duas ofel1"jwu, ponco r�alL 'i']orÍano.polis souhe aproveitar falta, de Saulo "IPi é Arécin. cumpriu uma a.. ':J,lo1' {h equipe dú Vale do H:L ""I: ,'J:J'«'·imeJlÍo. (HeHo I, Ni·

�aram de p:'átjco, 'insistindo no 'OiS oportllnj(lades Sllrp,'irl"�. Por Aos·lO minntos. I"an eome. '\lft<,ão 1mberb'l., r>hf'!!n.ndo mes. :a1. Jnari'z. npenas regular. «'rmeJlIÍ fi1 2.a pág.) {Let.ra D}

jOg"O alto e improdutivo,

por>.,
is;;() o l'umltado firial foi l'cce_ ..... tOf!ve dêntro eh lÍ.r(':'l. (,111'111_ "" ro. Sf'� aP]'111dich Dor suas

S ']wmdo Úl':'� fadln1Pnte ,desfp.i. :id� p�r nó:: C(Jl� gl':llld" satis. ·10 j,"dos julr,avam flue o &;1"_ '''''''1n'1S firm"fl " nn"itiv!1.'1. R"_ '::IIIUUlllflilTllltlIltUIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIHIIIlIIllIllIiJIIIIll1IJ1JUrt'':

: ·0 nelas {lua:.: def�sns. ·E re�l_ �Hr.ao "t";[)T'{Jue nao trouxrrnos' lJitro iria, consignar. a pen8.1i- torrou 8..s,::ün1 i\.récio, ;1nq g-ra- :: :;

S j ··.'Fnf:e
f�,i notÓl'i!Í. fi snneYio"i_ '·aJ'a Bl\Jmenrn' ll11'" golead!i -lad,,' máxima eis ql'i': () jui?:. mfl,los com l1m:l pel'fomance

= Da BE1IiIi.l'1!.l'O· KN"lDS�N::;
: <lade do deseJnpenhn da::l dnas "orno mnit.n8 j!11f.':fl\'am. A vi. manda pohrar o toqu" fora a'l. '00 por cento. �=-=

ii

__ �:�co ._ OPERADO� __

o Ei

�=-t ?,°bguRrda.s; cm todo (j descn· '()1'i.,. [ln" ilhéu" f0; T"'e"C'pida e c�rpa:. Hélio encarreR"ado ele co. OSY'iJrlo '"LO arpo r,� ... t;"'111
r

I d (l',
.

t N f
.

t

. Formado pela Fnculdade de Medicina de PorTo Alel1"re.

4 1"0 ar . os ,,( mJl1U Os· 1, fI!;C ln;; a, porqu(' no futebol o que' ·'Jl'.a.r, faz muito bem cohrindo grandes rlefr&'lA. :M�s. falholl
�

$ ] f t d C I' , 1 d
Abrirâ sua clinÍC'a em fins de Dezembro em T N D A I A L

_

$ ���� ('�m;;',,�rl a :��I:�Ü ;1�·.
"a (' : :��'1��"�� �:, ��lli;l!!'(',n ]"ilmti;�II;�III�II;;-III"II;IIIII11"lIl1llrnll"U�I�lImll"lI"iirnll""mll��' - (Na antig-a J'p"ideneiij ii'!) :>1-. HpnR.1'l1I

_

in!': d'f'
-

d d • �.

d
:: m I e""" _-

f, '�="":�::_�_;��I PIacard Esportivo ""';;;III11I1I1I11I1IIl1I1"IIIII"'''IIII1'''''lIIl11illl''Ii''"''''''III''"I1'''':'�
,i I Banc'o Su=1 do B::'-ilaftl' SIA �i11l1l1l1.lImmilllllllllllll -

illlllllUllllllllUlllllh,
.... �; �.. EM U.tRPA R I (Sabado)

-. " -. Tupi 2 K Ca:.,ias 2 Fluminemle 1 x Madut'pÍr 1, 1
"

.

El\f FLORIANOPOLIS .. (Domingo)

- Devendo dia 16 realizarem-se às comemora

S çõéS do Dia do'Reservista; 6 Cmdo.· do lj23.0 RI.,
= COllcita a todos os cidadãos, reservistas das classes

;; de 1922 á 1928 inclusive, a se apresentarem no Quar�
= têl da Uni.dade as 7,30 horas, ":uara :tomarem parte
-

'.nos trabalhos e festejo$.
§; ..

,_ Os reservistas não possuidores de ceri:.iflca-
: dos, caderneta� militares ou· certidões, por nã.o

ª terem recebido ou pertlldo ou áinda não os terem
::: á mão, deverão tainbem apresentar-se,
: - Os' reservistas que, residindo em lugaJ:es
: muito afastados da séde do Município, nã.o pu

derem comparecer ás solenidades, deverão soli�

('.ital' á esta Unidade ou a Jtmta do Alistamento

mais próxima pelo córl'eio a remessa da ficha do

reservista para pl'eellchimento nq próprio domi�

cílio devendo devolver á esta Unidade a ficha de

pois de preenchida juntamente com o certificado

:::: ou caderneta aquai será devolvida,
:=; .� Os' rese.rvistas que por motivo de fôrça.
= nlaiór -não... pudel-\�rri cqmp�recer dia 16, deverão

S fazê-lo até 31 do corrente .e êxcepéióna1mente

S at.é 15 de janeii.a próx�moo
.

. f
-��--."�",�"""

flcasa�'A-capit-al
,i

OFERECEPARA FIl\:t DE ANO OS iIE-

I l..fIORES ARTI('xOS PEI�OS lUENORES PRE�

ÇOS EU
.

.

..

.SEDA.s

CASEMIRA'S

I (J BAP,}}' tIS. '.

f. .SOItlRRÍNH AF(
j
I fi R.J N S

i JLn�HÓS ESTRANGEIROS) .

'1
ú

.E MAIS UMA INFINIDADE DE ARTIGOS
.'

.

"

DO SEl}VAn,LWISSIIUO SORTf1)IENTO
I

�IiDica de DI�os
om'IDOS, NAR:m.· iii

oAiJUlAl'h'A
DO

DR. Wll..80N SA-.�AG-O

.Assistent� da Faculda.de da

},-fedicl.nll. da ,Univer!iidi.dl!l
-_ do BrB.sU

CONSULTAS:

HORARIO:

Das 10 às 12 haru,
Das 14 às 18 horas.

CON$ULTORlO: - Rua 15

.

de Novembro, 742 ._ (Ao

f lado da �Suafaryna)). -

- .';;'_" -- _- ..-- _:.-

é:.���/A'�"�

I Ve nd-e·ta .. s e li
ª TERR:ENOS E CBÁOsDE CASA, elÍl divérsos ª Iª pontos da Rua'Aiuàzoruis e . Bua

.

Progrésso, 111do ª."
::: no bairro do Garcia; ª
ª UIUA CASA de .material, tamanho .8xl1, com =

E um grande porão e todas as instabtçõ�s para res� :::

= tau.:rante de qualquer outro ramo de negócio.
'

-

ª lIma casá nova. de ma.deim, à Rua. ItaplIí. nas ::

ª lweruaçõe§ do Quartel fio 1/23.0 R.I" tudo a pre�mi ::-
de> o(',asiâo.

= Os intere,ssados queiram dirigir-f:ie ao Sr. Chris- S
tianQ 'l'heiss, Rua Amazonas/Garcia, ou pelo TeJe- ê

� fone·Nr .. 1·1651J ," ,.:". . =
�lliiimiltmilt�lll'l1mninIHiIlUUl1nnlnnl.mlfIIIUUUittummÍlmiUl\�'
..-

�� -= ----� --=� ---=' .-� .......... -� _";"__--
.
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; Hospede-se Da I
; H' O·T···

..

E···1 ,

I· .'
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;" .1

iW" O R·.· G E SI
., PROPRIETARIO: IfF,R�lANNl\ÍENKE" t

"'1
l

I
.. Atende-se· a; gtm1qiI,,� '}wrt t i.

J b 4.�
!

I-=-
ffigiNl0 a liJoIq_ ,

"

-- .
,

,. (Jo§i�a� de, prh:nelTa ordt"m '. t
'

.• " tTO�AVA SECA� BLUMENÂJJ t
1 L.' :;: " RUA. SÃO p4ULQ. 218-80 .." J
m.ii'iiiiiiiÚiiiiiiiijriiiiiiiiiiiimmiiimWmiiUjjiruiiiiüjjuí�,muuu:.

Fundado seieçr.o da FCD 3 Seleção LBD 1

'EiH CU1?lTIIU

rSábado)
FelTO\'üÍl'io 3 x Sàl d" Am"l"ic:1. do

1f.120 América. 2 x Bansuc ..s8o Oem

«(DEPóSI'C'OS POPI;1..AR'ES"
LBHTE CR:i> J(líI.OOO,OO

Flamenga 3 Olaria ::;

Vasco 2 x Botnfogo 1

NA. BA.HI.!

IpirOlnga 1 x Ba.hia 1

EM RECIFE

Améri(,'1. 1 x Spl(.>�ão 1

E,lf FORTALEZA

'I'AX.:'\ 6% -

RlOtirao.as "il'man3PS drl Cr$ J .000,00, SPIH aviso,

dC-!iôsit,," at.. Cr$ JO.OGO,(}() pa,ra. �ontas superior",:;·ll.

10.QOn,llO, li" .. rptiraillts ;;"manae" fiem lwi!olo, J:j"T.l0 ·la·

eil:1adas Da" ba"" iII' ]j}O ..:' sohrp II montal1tr' do. !":t.lilo da

I'!'specth'a CÓ'llta,

'!lp Amérie;!. 2

Ferroviário 3 x

Paulo 2,

Arará ile São

EU BELEl1[
Remo 2 x Tuna 2

NA GUATEliL4Lt

Grêmio 1 x SelecIonado

malt'§co 1

EM FLORENÇA
IugoSlavia 3 x Fr:m��"l 2.

fi x Ipi l':'tn g-a. 3.

',..=.-

T . .I.IC '
.

G I'
, eatro .' arlOs

.

ames

DJQ 20 ele dezembro
ESTRf�IA • DO GRANDE IL1JSIONISTA

}
......_,�,____._....-----

i Ndfrafgias ,dores t
! reum�lícaS;11ortS 1f T�g�l' as����P�Pid_�. (

mente, Nii.o diga. mais: -

�Que dor. eu .sinto! Teme

comprimidOs de Toga.1 e di

ga: -, Que dor eu. senUi! {
TogaI elimin3. o <idO;, úri·

I

co. e nãoa.feta o organismo, )1 IEfeito rápido e seguro,

"TogaI CMpcífio:>o de fór- i
mula suiça contra a� dores,

NrARE.·l:LI
OS DIAS, :20. 22 e 27, A' VENDA NO

"CINE BURCH"; a p:,rtil' (lo di::! 12, pejos ::mguintei' prêços:
pr,ATEÍA ATE' IO.a FILA Cr$ 100,00 __ o cada Cr$ 40.00 I '

20 l.
.• Cr$ 80,00 _... ('1"$ 30.00 I

:
2J_n_

.. Cr$ 50.00 .-..

.' ('r$ zn.on i
BALCÃO �

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

na

Vii/O: U)liYO. - ou m-07'te p-ri'17lrUHTíI. por mOle:s�
.

tÜL de 4!OT�qã.o? \:'D-:'i� pàdC: ��-'oju:t ..

.

G,.aça� fiOi" C�"'TC:OS dos ffit:dic02. hoje. hé. .

noras !lo. ;;:O,"ll:C· pa.Ta o..� q1J.1IJ.
sofrem do. COrILOS!}

Como' conservar.' o ,oração forte III

$oudóvel. Em pri!1ieiro lugar, decore

os s;nt<'mas já C'itaLim:;, Q.ualquer deles

deve kd,-lo t' proeu.rar seu m;.õico ime

dialamente. A demora pode ser fatal!

E r:roieja o ;:eu CG1'3,âo (;;-m part.icular
á: pa;;;;,ou dos 40 2nos) se,ÇUirida êsteê'

r.j'recçHllf' :

Novos mfidicam&nto, fi novas íic

nicas of.. rec;;m novcu esparança�,
O lÍ.ingnóstir.o hoje é mais preciso
gl'tt�as ao Tuio-X, ii radioscopia, 20

eli'c'tro:-ardiogram'l, Ai'! i.71j:?cçÕeS. que
fatig:J,..,' o cOT'ucão, podp.m agora ser

abl'p1.'iarrae com O: uso rip. DHll"tS.S \-11'0:-
. ff8n !10 ......SR •• .- E 11111f.i píru1:�ja fi-.i

rll.pul�a e bem ;"ltcedida pode agot'a

co%',lg'I' muitos mal"s do poração an"

t<'s sem cura.

É um grande USE" - Sim, seu n'j(�

dico pode protegê-lo S'f; você o {'on·

'��llttRr epH,ndo lJ.pareCêrern 01, prjn-H�i.:..
ro.�, sint nl·�).:·.· :\Jllita�; pertUi:'b3:i�Ue:!i pD
ciern ((f igh'. ü :,pu e(J1'3ção; rnt;\� nl;3-'

'.

nh'íEla dE'liB preClo;o. am02:H:[tl' u sua

viel.1 ,:? fi dlagnócii·:·o e jei!i:J jJtf?,:Of�'

rn.,-:"Ufi?, SéOd; i�.du-f:e r;) Ltu!f1l1t?HI:O .ad.E

flI1ífJ,c!;:;,
'r�,:;1.ç:,� 5:;0 oS,n1nfi.lr�� inirn,go::: de,seu

{:�)tn.('f�ú: PI:0::f::;�O ,i;�ng!.lÍnea alta, er:.;-.

':hll'"cémemo da� ;íHé!'l:;Os, l1101éõ.ti:j;;

irlf(��C')0'-'?!",; f!nti��('�:lÜ�� ,ou 'dt:flte:S 1n

feceionados, A ,n1�inelra rn:1.i�1 comunt

lifll,'il'"mel�I�·.d�"o(>,'e.,c{ir:a) de forçar
"�j(;';t ':�2�]� �o�·�:�: � s��:���,r���� �lle;;:�
('i;),l�llE�'te depni� .•-!(i;; 40.
!',:, "

f. 'j':If nter.hg o (if:Sr,; �dequa.i() ..S�J:2 rnc
ner�do, nn ('OOlet·.

24 l"'taca e�{erciclo!> mod��+"'-(Í{jsJ mlii.B r.....

: gulaTrO,f>!lt.e�
S .. l-�omn'e, de�can:,,;�r -e dm-mij', conye�

nientement.e-.
.

4. sf.': usa fumo E e�Un}ul:inte�, n[o abuse

dêl,,�.

�. Pe�a ao S�i.I rn'édi(.'o que- o e.�am1ne
Lnna ou CU25J ,�;:,e� 1101" ano. Sl�2 .:;uQe.

J...n::tn.l�üe�.
. .

E lembre-se disto: o mêdo pode Cll ...

..:a.r t.1.ntas. mates quanto !l.S própria::

.pert1.lrba.çõe-' j'caÚJ do cf)�lJ.ção. Os sino

tomas qlje obsen':J pod,=m ter urna

(':lU::lA bem meno:; l'êrir>. Em vez de
se assustu - prp::,ure o ",,"li m�rf.ico!

tFQ,I_'{! 1;jérfÍ o' ''.,(jm�� 8qtJlp.n nas pr-atclrtra$ de 5:114 farmácia.
1�';1'::: ''''l..'reH;J�'; �!é l (�U. jh[�Lic(J tf11nhêm. POrq1.u� SQ'UIBB é U11l

d.;$· áH1io7e� i(1I)� ;(':'Ul q: d,o' THU1,dO da pelljciHHn. e.s-trept.olnicl.

,leI,' �:Úí1'''ll·'QS. a-nc·;té�!icj��'hOn'nõJdo·l e outros 7nedk�1;>"ie1'lttl�
;-(,,(.'F.�r!1(i(_• .., {;e!n !'e.!L fltedi('(Í fiara. ly.:;;labeJf'<."er ou Ossegui'ai' s'ua

f:'flL'{�. De�ae 1$.18 {JS L'I1,bDratót'ios'd,e PC!Quisa..;; de "Squlbb têm,

: ii�ii(·pbe'rtQ. �pel'f€if;CI!.!dú 'e pr-�ti'U.;::id,o n��i(.'(l·nientos �ara 'me

dlO:ill' o padrão ,Iii 2:l1íde e {lh�li4r G �'ofrimentQ hlúna.7.0 .,tn
PRODUTOS FAIMACEuTlCO$

DESDE 1851

SQUIBB
roti�' o {frll.flM.

,

j. Otiç<:r t:õeias tiS terço.·fBiras - "ltOR

..... li
.

h�milil;; ;;is Cil;iilCC 1 As 21. h",Q$ il�

guat e- �
ECONOMISf
! .

IT E M P O
e

:DINHEIRO
ADQUffiINDO 1:.11\1.\ '�lCICI.ETA

EM PRESTAÇÕES N.'\ FlR.1H.:\_

.P li fHHHH' I M () §, A.

�Irnfi�-;;t.;��ãi) r- .�·úmFr'-jfl
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Dr. Pa!l!� n v ,,����_ ferraI §:::�.'I : CAUSAS CIVEIS, COMERCIAIS E CRTMINAIB
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ESCf'jtMio: RU:l 15 déõ Novembro, ;;89 .. _ 1.0 AndtLr

,
l1"Blrlencia: n.lIa 15 dr. NOVflmbI'(l, 1393 � Apart, 1

I F'ONE: 1447 .. - ralxli �IMl'tI, 211 _._ flUJM:mN.A.t). E
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NO VARIADO SORTIMENTO QUE APRESENTAMOS
V. 5, ENCONTRARA o MODELà ADEQUAOa PARA

OS SEUS MOVEIS



Interpela çao _.- ,O Yi'to é um p"Lcafuso 2enl

fim .. · ---' d('c1arou n sr. Ciro de
F!'c:tas ;Vale. -- -,l>Tão há prati
e:.;Illl'lltc- "okção G:Ha evitrtr o

uso do V<3to pelos :'o'iieticos.
Ou e"l pfl vp;upm o camin.ho
dos üdaenlaü;, ou os ocid&ll.

I cl
<IS

\ , , .

������������������������������������������� lV'UiiiiiUiiiH""iiin" .

_ iji�i"iii�i"i"H"ii"i,. _.

��
Cronica dI! Bar��IO Plnlo

.• -',Doisexercitosr-de(hiang�kai-Shekt.Assassinou Qbailarina'A UD� m:lufr(l�t(l·(I· �(imdid(itura I aderiram ás ,força scomunistas IS ..

IIIId d'
" III

d'
.

.'
r. ��.:JA Lfi�fiAd�ir'� E...J� ii�r _1c;:., ��*�&' tmill,!!.immILI_!IIiIU �� �--� : _iJm�lí;nmmm�miil OICI an· oliiiiise em . s eg U I a
__g� y �w �'II W

- tJuw g� Y�uIU.:,t;J Hong iscng, H \uJ:') - Deis exércitos naciona- .'.
.

/' --, --

_. .

usras. com seus respectivos generais c comandantr s,

Imp ess'l"'onan'le drama pass'ona'l em New Yorlls: UDN lavrou, ontem, 1M ':\.pr.;a;s cr,mtit,ii apen3.5 ..,,7.:;', g-ú::tr.l,ma tr.da a col{'çáo no passaram-se para os comunistas hoje, terminando ?i;:,.s,;:n r., .' .'. I. .

' .

inlerm,'d,o do seu D're{ó.'j·) Na� garúT!tia pal'rL 'ln .. haja mesmo

I
nO!i50 Museu N,u'iomil. como toda a resístencía nacionalista no :,;-urtof.?te fia Cl1�jú�.

cional. a sua sentença de mor. (·leição... documentos hístõrícos, Notícias recebidas de Kuomíng, capital da provineía de Rio, 12 (Metid,), � A im_11.mua sõ notto a fim de dizEJr- contro pnrfl ma.tá_la e tle

ta. Agora, em h1pótese algu, Mas, haverã ? Me".,. como neste pais coisa prensa. notleía, com, pormeno, lhe o quanto seu amor por 'ela cídsr-se.
ma, o brígadairo se for cnndída, Em matéria de arte, bem séria não rnerece ser aprecia- Yunnan dizem que os. generais Li Mi, comandante do oi- res, impressionante drllJlla o; 10 enlouquecia. :' .

Os médicos da. policia ,dizem
to, conseguiu ser cheito. em Mi_ poucas vezes colhi uma impres- de Os admirador da arte da tavo exército e Yu Cheng Wan_::c o ln a n da n t e d o corrido num hotel de Nova 101'- I :Fiss Zolyak, todavia. rosts, que a' marte os colheu pouco.

lias Gerais, então, sofrerá uma são melhor do que experímen. Cataldi aproveitam-se da opor. 26.0 exército, estão agora dirigindo suas tropas �on- que, Diz o seguinte: tia às suas süplicas. .
. depois de meia nolte, talvez

derrota fragorosa.' teí. ontem. ai) visitar, na Ga. tunídade e vão adquírtndo os tra os nacionalistas. Essa decisão elimina todas as for- eNo1!:< Iorque. acaba de ser Não resjsttu, porém, durnn; logo após haverem voltado
.

Como jã lhes disse, e repito, leria Europa. na. avenida Atlãn; seus quadros, que dão sempre b
cena de mais um crjme' de te; muito tempo, Talvez alg11_ «lYl-etropolitan>,.

a Iísta do PSD é de segunda tíca, 1L expOsição de pintura do grande realce, quer nos pala. ças nacionalistas em Yunnan e deixa o caminho a erto
amor, ocorrido esta' semana., ma subita decepção a teDha. Tah�ez h:f}a.. represáli&

classe, mas a'crescentei que mi, prof. Renato Cataldí, sobre cios ou nos a,partamentos. para os comunistas' chegarem ás fronteiras da Bírma- envolvendo em 'suas malnas levado aOS braços de 'Veio Não .ZOlyak era aeparada do ma.,

neíro é como lobo. não come ayes do Brasil. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rua e Indochina,
'

um jovem funcionário chinês se pode afil'TI!ar es·se ponto. O rido. funcionário do De!p:l..rta.
mínaíro : deduzimlo.se,. dai, que :ffi' um grande 'mestre. Os seus

O b Acrescentam as notícias que os generais publicaram das Naçõés Unidas e a exotíca certo, porém, é que a !pOlicia meríto do Estado em Washlng',
Os uderlistas rn.íneiros., diante '"rabalho's 'n.�.1 hua P"'''''''·l·ça-o

e s a (\ u
�

[ócutora da «Voz da Américn» .encontrou 'no quarto de 'V,ei ton.. Nascera na Bulgaria., pc;L ", �,,�'-a r- , ;>-UlC
. sua decisão nos jarnaís de Kuoming. Ambos tinham sí- '

da decisão do Diretorio da UDN e ;pela sua técnica, são extraor. para os países britânicos.' > um bilhete escrito por 11nss ZOo rem era cida!dã americana. No
vão clndircse, ou melhor, rnu- dinários. A IGREJA SOBRE OS FIl1'JIS

elo detidos pelo governador da província, general Lu O fato é que o jovem Weí Iyak. em que. dizia: «Somos programa «s: Voz da Amérí.,
darão de canôn, mesmo porque Se eu fosse govern.o, cha, DURANTE A NOVENA Han, que tinha aderido aos comunistas. Um terceiro ge- Huan Kuo, de 'J.7 anos, filho assim porque os americanos ca» dirigia.se aos países bâL
doutro modo, Os atuais parla., mr.rta, Renato Cataldí e o en; neral nacionalista, que tinha sido detido, chegou hoje de de alto funçionário de urna es- dão-nos tudo, menos amor:�, cânicos por traz da cortina de

mentaa-os, nem mesmo os me. carregar-la como fez Do j!'o!."taleza. 11 (Merid.) trada de feITO da .Chína, apai. Assim é qUe Miss ZOlyak e ferro. Os ftincionários do, De-

dalhões, cousegutrão ser rcpleL João VL. com Debret _ de fa. Desabou l1lna igreja na cidu_ avião a Hong Kong em virtude de ter sido libertado pe- xonou.se loucamente· por Mus_ Wei tornaram_se :lltimos amL partamento de Estado,' temem
tos. zer a pintura de todas as aves de de Brejo. dos Santos. no mo. lo ex-governador. A defesa de Chengo, último baluarte hana Balkanska ZolyaJc, de 33 gos. Sabe_se que n[\ nojte do que sua morte e a notícia dó

Fazendo esse comentaria. de_ do' Era·si!. organizando,

préVia_!
menta em que se realiza1Ja o nos nacionalistas na província de Szecuan, é um dos úl- anos, conhecida pelos seus crime estivcram ambos assis_ papel que desempenhava nesse

'vo, poré�, desfazer wna ex- mente"um iPl�no sistematico. nov�nárlo _de Santa Luzia. timos pontos de apoio no continente, está'em fase de grandes dotes de beleza,
.

tindo a wn es,petaculo de baL jmportante programa ra-d{>.':!fô-

ploração, de uma vez para ��p,'lda,�a depol� fazer tantas' Amda .nao se co�ecem por. desmoronamento em virtude do general Hu Tsung ter

r
Segundo se· :;tpurou, Wel te. let, em quc o ,tema principal nico, possam. trazer represa�

sempre. JJtograf1as quantos fossem os

I
menores da tragédia.

sabendO.,
. lefonava t'epebdaS! Vlezes ao da. historia de amor era o de lias contra seus, parentes que

"xempIar('3, para distribuição se, porém, que houve vário:'\ retirado apressadamente suas tropas para as montanhas -lia para 'M:iss Z91yak, chegan. ';Bela Adorme'cida». , �. vivem na BulgariaI. .

'

.

Os udenistas prGCuram apro- por todas as {'scolas do pais. E .feridos, inclusive o padre. de Hakhan. . do mesmo a chamá_la �4 vezes O plano sinistro

I
Seu pai acha_se nwn campo

ximar-se do PTB. alegaJ1do que _ No dia seguinte, os empre� de concentração comunista na

já conseguiram o apoio do pc.

h
tes no quarto de "Vei. no 17.0 Bulgaria e cseu irmão trabalha

��:���es��e��� ���:áeaql�al� Te n o a ,.m p' r e 5S';o 'c/e q'- u e a', gu e r r a
�:C���d�S{r:7e�S���!�iS;����' �� ;!��S d�

.. ,carvão do mes,:,
gado Filho. C< '

,

u no corpo nú de ]russ Z.cl.ya!k. l Seu marido. John" de <1U'ém

Pura balela! Getulio Vargas andar. Wei cravara 17 facadas ",stava separada ha algwn tem.
pres·t.em bem atem;ão � fdepois do' que mergulhou seis 1)0, ',é f�ioI\á.rio ida Divisão

em hipótese alguma apoiOU ou
, l vezes a lâmina em seu próprio le PesqUisas dOI Departamento

f'poiará a. candidatura do briga.

t
(iIiIii II .,

I
peito. 1e Estado em Washington .e.

deiro, nem Salgado Filho ac('i_ p O r e n. q u a n o n a o I r r o m p e·. r a» Junto, foi encontrada uma ';egundo se diz, ficou mllitis�L
tará. 3. vice_presidencia. rica batachinesa de seda bor. -no abalado com a tragédill-; (f

Os trabalhistas prestiginm o I . dada.. seu presente de despedi- sem pod� trocar impres�s
nome do brigadeiro. mas para da! àquela bela mulher de Ca- sobre li mesma. com quem qU('l"

�:led:e'�u��ll�};:{�� ��/;;��; Declarações do. embaixador Freitas Vale em seu regresso dos Estados Unid'os ��;��a�!��:' !m�:d����:a�
,

por desprezar seu amor.

O : corpo de },Il1ss Zolyak foí
encontrado despido' e () de Wé
em trajes menores e de meias:
TiJmbora o aposento do 17,0 an_'
dar estivesse cheio d{>' poças
�p. sangue. não havia sinais a·1
luta e acredita�se que a mulhe1
apesar das muitas a.meaças de
seu amante, não suspeitara de

qUe ele arquitetara aquele en_

. �t]onclusáo d:l. J.::1 pág,) , raja.dor'l,-; para· :'"3 ch::lmada,-;
jã está. com o ""U con�llmo'

Pl,ool terras velhas. l,ias ÍlLmhem e�is
xlmo d'U' tl'�z milhões de :,<"eu.". te inuméraR fazendas em L�TTas
.
o ·don{) da Fazelld:1 "Rer.reio", novas. que não anreEentam lf!.is

coronel LiÍldolpho Pires da, 8il- medias .. Grande �llI�CFO C:;_'Ul Ja'
va, tem 72 ano�, '11' [ilhas E um", \'ouras da "Recr2io". ret:"€nte
propriedade, na qual :,e encon- meme fundada!'. s5.o em terras
tra <ie2i(ie GR 11 afiOS de ·id:Jd.e. ingremes. de anUgos pastos,
Ele cónta, (·om f':� ano;; de !ides que ü dono vem, 'pouco a. poU(�o, nos comunsrurais. Como lk�· rural, deVl'�' <'onver:lendo em cafezais. Ai a

. mos cil'euTIscrevp!, o "CUS ('ido) pl'lnt-a.;i'in apr:oC'pnta. um Vigo� . sobre o Tibet
ás n..th"'id:=:tdp� rlo r:f1.fé� I��lo co- �ingul&T. São a:s tf'rra'-1 dp la- LC··Ni)RES, 1:2 tBN,···q _. A ln-
nhet'p Qut ril. C'finlo f:l��eacteii·;11 dF-il a, aqui, tida.;-:=; ('orno das t�rp.!l3.�ião ferr.a na Câmarn. do;.;viu as misl'l'ias lO ::i.f; gl\i.ndezas nul.i., aprnprifula9 par," l'L cultura Comuns no minifltro do extel'ior

da rllhiár.ea, Comprou ns parir\ do cRfp. hri',ânico sobre a I; ,I' de trata ..

dos irmão�. ao hlpcer fi p�Li. (1 Chn.mam Oi' ,�conl]mip,tas cel'- do.,;, instrumentos legais ou d� ..

.fez proprietário únieo <Irc enor- tos tipos de <>.grl'·'ultores �',� 1a- I
-

f'"o � �v c araçocs o lelal!" PL·!r.:3 quais o
me gleba. vouras invuineraveis. E' a agri- govêrno de Sua. },Ifajastad-ô reco-
Vendo sempre em declín:, :J. cultura invulneravel aquela que llhec!a a iluzerania. cnir!('s.l sobl'!'

produção, por alqueire, d.:;cidiu resiste ás crl'ses' d" qualquer T'b t eh i
.

� .,) .1 e 7 o sr. . r s';oph;,r :i!.fay-
com o" filllos. raeimwJiz,or :-,S natureza. ás calamidades de he\\', ,"ub-secretário parlame.nt'll'
suas cu1turas. a pal'1ir do ano quaJeruer yiolenda. A3 crises para Assuntos Exte·,·ior. rl'.ol)un.de 1946. Iniciou com o l'epl;:tl'tio passam, as calamidad€s se vão, deu:
(1:08 cafezai� crLdu('o�, o tCl'l';)- e � la'"our�,. fl'ca. desafl'ando O" p NOVa yC)rl- 1') (UP) Hbeleel'nlento na Alemn-'"'a OC·� • <> -

.. elas di3pol'i"ões (lO ')l'oléte ,', L. -
--

r.
1 a.UH 1-

ceamento, 3$ curvas de nível e maus ventos que sopraram. O da Convenção Tripnrtib �e Sim- <:John Snydel'. s�ercUirio do ldental duma comissão especial
a adubrlC',.ão. Colhia, antes de"�<l� caf.3 eHtá na li�ta_ em lJrim2iro la. de 1914. que nlll1Ca foi

l'<1.tifi-1
Tesouro norte-a�1t'rlCano. apre. hrasilelra. ch:efia.da. por alto

providencias -, disse-me o "eU lugar, hoje. no mundo como lu.- ca(lo pela Chinr. o gf)vér:l(l de
:oentol! :10. pl'e�ldente Trumn fundor.irio, dip)�Taático, ,que

;filho .Joaquim, um jovem apai- voura. in\'ulnern.vcl. Sua Majestade estaY8 disjJo:it:1 fi l�m re1'1,61'10 sobre .,03 resulta. "leaTá NIt'il.'i",·t'!;ano �"f!' l:::da_
xonado �la gleba. ini.elig"nte, A Inglaterra tem agora uma reconhecer a sdze-;..'tUi t 1'[1i!1f)sa

lia:; d,a dpsvnll)n�a<;a.o �ta libra �ões politicas e econômica�
ferU! de entu"iasmo • -- apenEl.'; I exporta\',ão total para. os Esta- '01 r T'1-o t'

I
'sterllllfl.. anunCIOU ontem o entre o Brasil e o governo de

. ) e o l,,_t au onomo. ,-

t' tI'
.

1.800 sacas. Em 194.R. sem' que

I
dOR Unido", que não c!J('ga. a du� De-d t"

.

-

f" '," _. .,mcn ;Jns a (O ra:(to n.ot'te_ i 8011n.
1 t d

'

d ,

- " e _eu a�: ��o Ot8Jl1 l�lta� .mericano, Drew Pearson. Sti'_ _ ,_n.s zon.!!" rep an.� as am;1. €[1' zcnto.; e cinquenta milhões de aeclarac;oes, OIlClttlS pelo gonH'no ;uudo a opinião de pnar"on. Agrava se
üve;<f\em prodlltn'as, a..panlíOU

I
dallal',�, PaLs o no�so cafá, só o rl!' Sua. Malcstade no Reino U!li- eri2 net' ..h'O

" '

�3.906 s_!1cas. ·em cond.ições· "h " ..; nosso café, vai tirar l'� hurra d . _

o' ,eS�<Ll'l unl no,'o em-

tOOU pelo governo chmc •. T)2Ia.' J.ré",Umo d {(lo 'II
-

I <'por a�ao. M,,;; fl. esbag-em líg-o,. american::t para o Brasil, este;1- nlDi:< o g-oY�rno de Sua Ma.ie�Lt- ." e I' I;,; n1l lOCS (e ..o. O PROBLEMA DA FALTA
rosa. ?u:tigou-l�e :li, Plant:'..eü:>"l no, aproximadamente mais til' de no Reino l:nido recon:l"ceS'P

.

Cf' ;1.'1'::1 °reerg-ncI' a ceono_ DE AGUA EM ,VEN YORK

res�uZib",IlLl;O ;1, sarra. �etecentos milhóe:.; de doBar;:. '" suzer.lnia. chines� f'obre o n�io. 1:: I Meric11 .S".,.,"�',ll(','O• a. em o que tira o coronel Guarde-�e este "esouro como o Tibet.."
�, Nova. Iorque, 11 ('UP) -- O

Lindolpho C1.rvalho Dias. sc- bem mais precio;:o da na�ã". E
infonlla�ôe" �olhida.s em Jon_ Cardeal Francis SpeUmann pe_

gundo me informol! o seu filho niio se deh:e que o m1lndo nos
- .. ----.---___

�es bt'm inDl1nac1ns, j:'i se en_ diLl aos católicos de Nova 10r.
J a· ,

. ;ontram cm SI'.l fase fima I oso qunn, que e quem tomi1. cem- arrebate uma hegemonia. que que, que rezem pedindo chú\ya;;;.
t d .

d FltAQUES'\ E"" -".ER"'" 'rttfl1d'111entos entre o Itmna.. '

'Ia a prGprlC ade. por mil >.és eFtamos tão .proximos de p'3rd�-
' , lu. u .� aeVlC o ao esgotamento das 1'e.

d O'? D 60 5 Cd ...
·

._" 'ati e l_illla alta comis<.··iío a:11',,_, b te care. e a 6 ú.rrob[l';. Es- ln.. no!" terreiro", de café. ogna.c e .'1.lcat""o .,- , u� presas que a as eCt'm Nova
ta:'\ são cifras llliamente pn::;o- ..,. J

la. da Alemanha para o esta. lorguE.-"!LVler
-

��mmnmmmTlmlmhilmmmn� São Paulo, 12 (l\IeridionaH, Ilata]ieio de seu pai, qUt' com- VETO - O GRANDE ENTRA� .

:: A i b
= - O Embaixador de Frejtas pIe ta hoje setenta_e_nove anos. VB

:l:' co a ora!;.ão particu-: Vale rC.:;Te"·"oll dos, EsLad':Js No decorrer de 1949. o embai_ Elltrc\\lstado na. Vila, Kyrial,5 Jdar valiosa e eletiva, ÓE Unidos ClTt companhia. do ou. x:;dor Ciro de, Freitas Vale 'lntiga mansão dos b�reit'aR Va_
:::: e 'que o paIS necCSêi-=.'. .

:5 ta paI'S, levar a bom ter.ª �'os, d01S. �f'l�gados, �
sr. Glberlo chefiou',� ,delegação brasileira·, ',e.· c' chefe da delegac;ião do

-

d
• L' re' re e -·en ldor I, o de A.ql1l €om Lal):e Success, sendo o porta_ Brasil na ONU flfitTÍlO\t que o;:: . mo, e mn e seus maIS: "\T'

_..

s- p' ul
-

.

:: importantes

mOVimen�=I'l.o:.
CiO agoral',a .ao a.? 1!oz·do.;pensame:ri.to'do Brasil maior f.'ntrav(·�ao bom:{uncio_ é·.sujeita·a·yeto;.

:: tos é a guerra. a� anaJ�ª 3J1LU; de rea:smnIr a secretana pe;:,ante. as Na�ões Unida�. l:n:,:nto d,). orga.nlsmo �n8 Na. ,Segundo °
o sr. Ciro de J?rt'i

:: fa.betismo :.: io. Itamarab, a. ftm de, feste- .�ooper[),ndCi mtensarnente pa_ }:,c" UnHlll" e o 11:.00 SlStt'll1J..

�taH
.Vt.le, os' efeitos 'mais dano_

�nlUwnmumÚllmilíimjJjmm�� jar a pREsagem no aniverSário ra o
. e�lto dos '_tr�na�hos �a I tl':O_: .do" \:e.t� pelos ,sovielicos,. :3gs do"ye�p: sovietico se munL

II ---- -'--- --- ---:--�- --,;__�;. 01'!U, Sl,!S atun,çoes f'xcepc�o_ de,'t:1a ,lJbhz"r'He em ca"os'ex- festaram diírante as discussões

A I ,-
.

I
nals se ""I'am dnran[(; fi diS-. cepClOnms. '. . -obre:a 'en 'r'D'i ato' 'ca o d

.

;;;'
'

.

n,o"'-ão do 111 d
- " "

.
e ",,3. mi <, n e

'.'.' .HV'.o-U-r� I�.n-V-� í nei",.a=V�.e '':'�':.. '.

pro, e111a.�,� as _POIi)- Os delegados da . iTR.S.S.� o' aear·lo' foi impedido pela re_
- W '\;II U I.. n;p.. , lt.allanas e da. 'Iuestao na por,;fll ii�am no eom 'fre"'ll"]j �ist€nf'já. d� UE S S '3.0 planofi�P'31izanão das 1

. --_
�,��< - ,

. �l e J.c, ,:) � 1.-1.-(.: t:1· • • ..... ,J- •

(:;;:�,' l;'. "

e (!iço,,::> na cia . .Tá o eH1j'!t'eg'ru>am' mais de. nas na.çues ocicientais " sobre

:.rr' . �'l nG! .prt, encfm; If'stran_ q�areIlta. vez,!:;. em soluções a f\!ltr:ida '(1,,; Portugal e da lta_
..,.. i 3,'. a'lõ1.1l<tas e :J.('E'itas pelos dEmais lia na: ONU. "

�l',.tando :ú;süit a d�",cisão {lo Os' EovieÚcós condÍcionam a

COll:Jp]ho. IJtll'a problemas de sua' 2].wOvação á entrada igual.
ampla' 211Y�r?:adHriJ··. Í1i.tC'Ila_ nfente· da Hungria e d!l Bulga.
cjo1Jn,l. ria. mhções da <cortina. de fer_

lilac Neil,: \ié�egudú britaIÚco,
é, o mais farte' ádversario de

Vishinsky.. Sentados· lado a. la
do _no plenario da: Assembléia,
ambos sorriem e tlão impre'ssão
d,�; ,cordialidade, . quando não
estão cl'Uzando fogo na t��u
na., "

Nas reuniões e nos jantares,
(Conclui na 2:3 pg. «Letra F:> J

Disse o chefe da cl·2legação
bras�leira ql�e, embora ·:,xista
\'icl:enciã' entre os delegados
·ocidentais e sovieticos duran
Íl' as discussões rema. a mator
cordialidade após os debates.

Londres, 12 �uP) ---c Ill,forma-' i ;>d.DhaLlú j: Li' um trem �e,,:to de

a.e que' O' Brasil encomendou ., Cucr ,,::a�lLd, .

máquinas texteh,. num rnontan- I -����

te de meio milhão de libras. Tra-' : "'['0,.". 12 (UP) - CJ.:r". ,,'

ta-se da, eneo'menda de máqui- da tc.rrl.: U(; Londres Hyde 1'.1:',

na3 para a. Fábrica Rayon. de fi'..;ertl.ttl urna ealva real dE" 6::: ti

São- Pa.ulo. Os meios comerciais r J f 't..�.c;n Cf memoração ao dt.'; :..ir' o
t�� 't i::t.' 2.úiversário de ....:'�I ..a

ção ,I{; rei ·Jorge V'I. Os co.nl.J:lS
V:::ltafã�J a sauG1ar o monarcd. 11J.

!ltóxima q,uarta-feira, plO!n 'H o

,L'_i; el'.lril'io dele.

* I.D,E.R.� NACIONAiS

* BROWN� OOVE.Ri
,�

l.i!. 1:; 1Merid.) - N'.·.. :;.:;f!
de São Paulo informam que a

gentes da policia do Rio e e-.
missarIos de confiança do go
verno federal investigam [1.S ver'

dadeiras proporções do jogo n::t Rio. 11 (l\!:er�diona1)
capital e resto do Estado, I

Policia Técnica chegou a con.
���'--

'

I
clusão de que foi dEvido. a wn·

Taipé, 12 (UP) - Segllrrdo a ato de sabotágem, o incêndio
agência na.cionalista, ContraI :-'::or�i.do na ,lÍe:m'ana íptissa:dà

RJ:lJ_A.,C,õ,.O D08 CARIOCAS ÁS C::e Ne",,,, onze espiões comunÍs- a borde do navià <?São Limões.Y>-

;��eif�J;�l�IPresente do governo de�
Reaçâo pacata. e jocÓ8a. com

K
·

I b 1'.'([�r;:�i:�:n��E:�t�::;��=. enya a princesa sa e '

res, 'custosas Capas de ,peles
Sobre os maíllots, (lesfilavam
pela.<; ruas adjascelltes ás prai
aS. A atitude da policia em ge.
ral, é elogiada peJa calma e

compustura .com que orjento'..l
seus trabalhos repressivos. con_

sEg1lindo apreender multa.;; de_
zenas de bola.'3 de futeból a

I despeito das' dificuldaclcc upos_

I tas á sua ação.
, .

O INCENDIO . .NO

Vão. ás praias de
casaca e cartola

tUITRI CIS'I�
OUUlft DOS ti:
atulS f

�

UUfAiS
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COURO CABELUDO.

>li Gl''}N.ER..'ll.. _ ELETlUC
"" WEST.lNGHOUSE

t"'fp
,

.

�,;J' assageiros
'Baltimore
New York

, Philadelphia
.. P�serv.a de· pra�, pal!lsagens e demais

AGENTES:
elA. COMERCIO E INDUSTRIA MALBlJRG

I T A JAI' Telegrs. «MOOREMACK» - I T A J A f

LONDRES, 12 (BNS) S:__ A paçoso com telhn.&o
princesa Isabel e o duque é.;a

Edinburgo receberam um aloja
mento africano de caça como

presente de casamento do govêr
no de Kenya, que acaba. de
anunciar haver sancionado para
esse fim uma ....érbà de duas mil
libras.
O alOjamento será construído

Mi _. I .= D ••_

:;Motores' Elet,ricos
Estrangeirós

Feridas, Esplnl13.s. 1\'ta:nclm8,
ce vistas magníficas, estenden-

UIc.er5S 6 P..eumatlsmo do-se até o rio Sagana, bastante

EI.·xlr de I
conhecido étos esportistas pala

Nogoe ra I excelencia de sua pesca, Nas

n.. d}:) ... d a

J
imediações do alojamento há ca·

UJ<'.&n 6 epura.lvo· o pangne ç.a. selvagem .em abundancia.
---'�-- O edifício será um bangálô e3-

numa bóIa floresta na enCO:3ta

do Monte Kehya. O local oferé-

le
I Cargas

TÓNICO (APIlA.R

*,Olt EXC El.Ê 1-11;;1 �

Ma� Konradt
MARA.Nako, 21 - FONE

----
RUA 1.405
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