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face díssn, VOOII p"ra
ReiB o :.31". Erlin-dn S3.laZallO, (f1e_

legado a.dhemarlsta. afim de
combinar uma confe.rencin. com
o sr. Getúlio Va rgas. O sr. Adhe
mal:' de Bnrrris mandou transmi
tir ao 1;1'. Walter- Jobim que não
era candidato e que nu hipótese
de um entendimento com o sr.

Getúlio Vargas e o PSD. estava
decidido a apoiar o nome do sr.

'Valter Jobim, como canddatu-
ra. de congruçamcnto.
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Curtór!o de Ol'fàus e

Au��.ntes - 2'0 Ofício
Escrivão: JO:5é Tavares da
Nõnrr-ga.

Acha.I11_EC em andamento os

segutntes processos: Irrven.,
târíos:

Marcuünn Maria de Andra ,

te Inventariante; Martinho
:..dul'entino dE: Andrade, Invan;
�arill(lo; Hilda Bat:bosa F'untes.
"nventartanto : Elu rico da Silva
!!'O:r!.tl\�" ltn·'IJ.t�·, �ado; Ma.llocl
la, Si Iva , Invcntar-inntc: Ma.r.,
.inllo Plucinio da Sllva. Irrven
.ariac!o:
AITIIl:tmelltos:
\Vil!y Hal:'E'.en, Al']'ulanh,;

reda Ha.nsen. Arroladu: �,éax
'(11111. AI'! olantr-, Her tha. Kue111
\.r'l'l)lada.

Alv,,!'á para venda de ben»
de menor,

i Sob pátrio podeI')
T,fal'ia Alves. requerente:

1aria C,;J'lTI('u dos Sa.ntos. re.,

'ul'l'ida. ._-

Sen tc nça.s :

Vi::; to,,:,, (,I,·.: Julgo PUr ,,!)n�
nc;a a partilha e [l,t1judicaçào
fcturl<Jas :\ fI:;" do,,; 1)en" dei.

xados por falcçimento de 'I'e.,
cla Hansen; para que produzam
tOGOS os seus junídícos c l::gUis
�·feitus. e: mando que se CUlU_
;Jt'am e guarde como nelas se

contém ·e declara, salvos os

é!i.rcitos de terceiros. custas
na fúrma da 'lN. P.RII. Blu;

menau, 18 de novembro do 1949
(Assinado J: Oscar Leitão. JuÍZ,
de Direito.

Deliberação de. partilha'
Ao Sr. Escrivão; Para. ria

qti,alidat\e de ;Partidor, lp4nçar
o esboço, dia' vinte e UlU do
corrente, às dez horas, de acôr.,

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

do' com as seguintes. determi. I herança de fls·,
nações: 1.0 - "Satisfeita a ím; na partilha dos bens. ürventa.
portãncia das custas, divida-se ríados, .0 1.'equerido.e C9!1C'JT�.
j acervo inventariado em duas ôJ.do (p:ilOs )r'l) Í'(ÍSsadq;" de
rartus íguaíe, dando.se uma vez que no peqi.do .se observou
dela:S ã víuva

.

inventariante, a màioj- equidade possível. �

�ab€ça do casal. 2.0 - Dívida., Estn. decisão é trrecorrtvcl, o
s� '(I. outra m!atrt,c em n-;ve que não Impedirá, elltretanto,
'parf_c�, fgua:i.s, "'1J,;J,':!; os l,l0ve s�jam recebi.das as reclamações
:,el'ueiros filhos. 3.0 -- Acres. atendíveis. Custa13 afinal. P. I.

.

çacse à legitima do herdeiro
,"'Mnrcelo Andrade. a liJUrt(.' de

I
Blunlcn3l.1, 1 o.e lJOVel"rlbro de

cada um dos herdeiros cedeu, 1919. -- (Aasínado}: Oscar
�es ,pela escrítura de cessão' de Leitão. Juiz de Direito»

-=� _
_. rl·.....·_ez=='=' ..

�el' Jobírn, admitindo entre SeUS! de do Sul. um dos mais fiéis c
familiares que o governador Iementos do PSD, que pudesse
gaúcho seria. o primeiro,que te- coordenar' sua própria candída
ría seu apolo na hipótese de que . tura fora. dos quadros partitlá
I) PTB não indicar um candidato rios. Se os pessedístas a lanças
próprio, o que parece estar posi- sem, o que não é Impossível, 'po
tivamente asseritudo. deríam ·vir até ela o apoio e 50-
Rio, 13 (M"l·;"I;.) -- O sr. Pedro lidariedade de outras ,correntesVe rg'a.ru., pr ôcer pessedtst.a gaú· politicas. ,Já nenhuma delas, da

,110, dísae : da á rragmentação partidária,
- "Admito plenamente a ní- pode considerar-se autc-sufcíen

.rôtese da. candidatura do sr. Le. Não acreelto em candídatos
W;ilter Jobim por se tratar de ststemãtícos dentro do PSD.
um dos mais ílústres governado- Rio, 13 (Merid.) - O sr; Wal
res estaduais. Mas não nos ter- ter Jobim telefonou ôntem ao
mos em que a divulgaçâo está presidente Dutra., comunícandõ
sendo colocada. Jamais pO�r!3ria a visil:.a do sr, Adhemar de Bar
!jupor o governador do Rio Gran- ros e anunciando o projéto de

um encontro entre os srs. Adhe

fi --------.----'---

O
, de protesto contra a decisão do Conselho Industrial de
conjunto nacional, mandando absorver os pagamentos
bonificações, condições de trabalho

.
e aumento de salá

rios.
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desejáva pôr à presídencta, fora
.das competições CIVlS. porque
intendía que acabaríamos na a

.

zua de barreta com' que Já prín
�ipiamos. Não ouvi nenhuma pa
.tavra sua.. da qual dnduU:õ;;e a-

Joio' á candtdatura de 11m os

plêndÍL'o civil. apenas VEstido
ie soldado. O que comprovei, po
:ém, é que contaríamos com u

na linha de equilíbrio da �U::t

·i)arte.' para não se deixar nau

fraga'r o regime no pânt'lno de

tpetites individuais,' em qU2 ele

!ertíginosamente vai apodn.ccn
lo.

.

,-a
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FranCIScoTreska
Junior

ENGENHEIIW AltQUITETO

A

dor que possa nem deva falar
sozinho. Eleito por uma coliga
:;ão política é, perante ela, 1'C5-

ponsaveI peles seus atos .'e pelas
3uas 'palayras, Com um m:!m-

:: 'IIlUlIIIIJllllrnnUllplUJlIUI!UUJ'

! Dr"Carvalho· �
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= � RIO BRANCO, J. _

ª sobrallo.

ª (Ao lado dQ CINE nUSOO) ª
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Afirmam os lideres do :!omer-

'31'0 no governo da, República,
�eprescntante dessa coligação,
la qual 'resultou candidato ao

cio que impenetravel sigiJo cos

tuma cercar. todos os acordos

que firmamos . com naçõea es

trangeiros. Foi evocado o con

venio feito com a The�oslova
quia, ·u quem o Brasil concedeu
UTIl credito ';I;! vinte milhões de
'dollars sem que tivesse dollars

sequêr para o seu gasto.
Revelou.-se que muitos acor

do..; tctID pm'lnitido a inslalaçiiG
de escritorios .chefiados poi' ado

Rua 15

Adolpho SíebeI't comunica ao conu)l'cio em geral e a quem
mais interessar possa que. lendo se ;,;eparado de sua ()SpÔ�
:;a Frida Siebert, não se responsabiliza por quaisquer . divi
da� ou compromissos, que a me:sma ·tenha assumido

partir desta, data.Ei:iq.. úas Ruas Floriano Peixolo e l:;etc lIe St!lembro

Atende chamados pelo Fone 119'l
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en' e !!!! se I' �_ '

UUll!!L,,' muto!' UE lU HP - lA·!" l'J'm - Novu ::;
-

.=:.
•

UI!l
!,wtu!' UI!} 'I,:; HP:-L41ú q.Jl!!-Nuvo
mutor GB fi H-P - lA4fi rpm - NovoliMA 1l!O'1.'OCICt.E'1'A :D.K.W..:: Um 1!wtur UITo 3 llP - V.H5 rpm - Novu3 314. H,P., em perfeito esladu. UUI motor u.ill 1 HP - 1.145 rpm - NovoInformaçõe� à rua 15 de Novelll- = Um motor lEr. '_0 !ll� 2'R30 1""_11 � Novo

-==�=_:_-
Um motor siwJa >l IlY.r = 1:�50 r;m.- No'vu
Um motor AEU 1 H-P - lAGO rpm - UsadoDR.. AYRES GONÇALVES Um lllOtur AEG 1 lllv � 1.450 rpúl _: UsadoAdH}gado Um .motor AEG 3;4 HP . - 1.450 l'pm ---: U:;ado 4Re1!i!l�ncta. e Eoorliôrlo

_ Dol1! motores Elna 2 IrP _ 1.430 rpm - Novo'';. :DLmIENA"::'�. r _� e inúmeros motores l11!HlOfáskos deRim.' BrUl!({lle ""r"�
_ 1!4 à um liP de diversas marc3.s - Novos �.

�m� ':
gt=
�,�=-=�===�====�=�=-=.I= 1'Io!'EDm'ORES PARA LlTZ E FORÇ'A =

:
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,> 11 MedjdoTeS lI1onofáslcos de ia Ampéres � r'Jovos

:�=",,_O_"3 M·�«('idores trifáskos de 10 Ampéres - Usados.
_

1 Medidor trifásko de 10 AmpéreB Novo
1 :Medido!' trifásico de 15 Ampêres Novo

=�===:_:_:. Ver e.

O material acima. ti para 'pronta entrega e ;
--- Para terminar com o STOCI(. --- -

tratar n"!. Come"eíal "REX"
Rua 15 de Novembro, ·172 .:.... BLUMENAU ::
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------------------- __ -

UMA CASA para peque
na família, situada á Rua
7 de Setembro sln,

Praça Victor Konder {Esquina IVil1y SievertJ
REFEIÇOES COMPLETAS - CHURRASCO - CAFE
BEBIDAS

..

bro, 442 - 1,Q -andar.

- DÓ,ENÇAS DE S]!,'NHORAS �

QPEBAÇOES E CLINICA lL'l'l'EBNA
-VARJZES-

CâMARA

x-x-x- X - X - X -X-X-X-X-,X-g

EmprJsa Lima & �Moreira.
LlNlLl\ DE ONmus DIARlA A' PRAIA DE

__

o

CAMBO:&I(J
.
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o Presidente da Comissão Cenlral Executiva' dos Festeios do, 1° Centeoario de Blumenau
I

sôbre a situação dos trabalhos prepara_larios realisados durante o ano deid949.
lntuI'O <'lo L!"Z"1 'O(l'J�

I
Ft'll<;na da :S!l\,L DI P<mlu )'hu-

I
A.,lIcultuld. estanco prevista li Pa.r", O CllnteI).ano ",,,tá prevrs-

C�lnp�nente" d,:s dív éreas Co- ta Fenaz, r» Max Tavau'" d
I aqul:m,ão de um rerreno adequ,,-

I
to o lançamento da pédra funda

�().e:-; 00 Céntenárrc "ru como Amarat, FI ei Etne:;to Emmen-
I
lia para a Assocíação Rural des- mental, o fUndo mícíat para a

übnco em geral perrertamcnte doerfer Frei EstanIl;lau ;::khaetl.<:_1 tí nado a construção de um PaYl- concrettaação dêste projéto será.

pa.r d.:: sI:uaça� dos 1.1 abarhos P Haris M_:thner. �Ierlb"(,O Kl- JJJ_ão �[�fInIti"';O para exposições constítuíuo pelo eventual exces

parutôrtos I t'::lll""do;; Iu ," 3 lían, Call ., ahJe Eauuldo ( " LI- ) dêst.e genero ou então, pelo Ule-,
so de lenda dos FesteJOs do Cen-

110 prêstes ma é �II: 1. Hoerha� ?r .<KUIl I no- para a l�sta1ação provísó- tenárto. A tníciatíva, seu desen
mann r c J Imunda, E N ertzel rra da exposiçao agro-pecuaria 1 YOlVlmento e a futura admínís

Ingo Herfng, A Fouquet, Da I do Centenário I tração dêsta fundaç:.ã! ficarã.o a

Gert.rud G' o",,,,-Hermg, Alfredo

I
De uma. fórma ou de outra, em cargo de uma SOCIedade a ser

Baumgurten, D! Balsiní. escala menor ou maiér, conrõrme constítuída sob a denommOl.ç!io
Raul Deejce, Custódío campo$! os recursos que se venha a ob- de "Aznígos de Blumenau" .

em

FI Hrozek, Capítão \\-Jedel <:<-1 tel a �x�oslção agro-pecuá::ia contínuacão á atual CO�Is�ãO
pahn e outr os 11181S

I
obedecerá as diretrizes traçadas t1 os Fe3te)O� do Centenário, in-

lmamente,. hgado$ ent._e >'

A Sub-ComIssão do L.>'IO ':ola pela Secretalla da Ag:icul�ura clmndo-se aInda. todos <�queleg
tandl} me�mo com 1. coupe

<L-I empr'egando os seus melhore- J do Estado, que a patrOCInara. que demun.;,i.l':.U'cm Interê,,:..e pe
e a bOa vontade üe tudo" o;', esfôrço,: no sentxdo de receber I EXPOSIÇÃO-MUSEU DA CO- la causa. A Presidencla de Don-

menauense". afim. ue galant r, todas as colaDorações em devIdo' LONIZAÇÀ.O DO VALE DO ra da SOcINh.de, será sempre do

;:: FesteJOs e at�s "(;Olncmoratl-
J tempo. aflUI de p06",,- :san co.'" ITAJAI respectIVO PrefeIto eleIto e empos.

:l planeJados o e:....Ito a.lmeJado, ,) Ln;"1o o malS tardaI por oca- '" sado, cabendo aos Vereado-
D

'.d..XpOsIçao que :o-era Ul'gttlllZ'a-
receIllo:s. enl Suclnto t ..elr.:.to- "Ião dos Festelo", do Centenár.o • - re" o e�.--úlCI·c1o do c·,"",O de Cn�-

- .

I
ua por suge_tao e com fJ. colabo- - .•�. �<o - ,,_

, todas as ndolmaç:oc::; �{Jor<3 o senão com al!?Uma antecedenC!u -

d G sclhClros.
'" I açao o o,-orno du Estado e

ogl ama esbor;ado com Oil ar.-er- A edlção do LIVlO será canÍla- d
• CONFERENC1A.S·

.'
o PO\'O em geral, sob o natrocl-

s uetalhes !lOs qUaIS, UUS JlJ se da ao uma Tlpograf13 blumenau ,

•

A'.:!, conferenCIas

hunl resolv.dos L' a��entQ.tllh e,
- Illlo G'a :secretaria da Agncultu-

.trOe mndi.L c{Jn�tltut.1n objeto
I ra Heunlrá, alénl de an'1plo ma-

e:studo da.". d'<,;élsas COllli"SÕ<:.S EXPOSIÇ'ÁO INDUSTRIAL E I terIW ue mapa.::, documentos, 11-

O programa deflllIhvo dos Fe,,- AGRO-PECUA'RIA DO VALE '1'05, fotografIa". ",tc, da épocs

JOs :oerá organlzado ,"vmente DO ITAJAI I
na colOnIzação, tambem mÓVel::;

epoca oportuna, próxima ao
antIgos e outru" obJétos histó-

cl) EXPU;,IÇão mdustnal Apo� riCOS armas de mdios, etc.
nteüárIo. t�ndo em vista eveil- I ongos. e demorados estudos du· O local preVIsto para esta ex-
aIS alterações a qu� }Jodc1'ltl Iante os quaIS haVIa-se chegado pUblção (' o andai' l3UperlOr do
tal." ::;uJeIto pOI' uma ou outra . .

a vanas ;201uções quanto a loclJ- edifíCIO novo do Gmásio Santo
rcunstancla, AS"llll. 0" l' 08,,0� hzaçãu da e;,po,nção, mas toc.iaS Antonw, arrendado para a ins
abalhos tem se onentado ,,�gUl' defiCIente;" uma n�Zi pela, gr,m- talação da expOSição lndu"tnal.

des despêsas que ucalretal'lUm EXPOSIÇ'ÃO DE ARTES

e, outra ,ez, pela proprla loc:lh- Compor-se-á t'e pintUras, es-

zação que dcvla ser no centr:o culturas, porcelanas fma::., qua

rl,: cHlade e em local que p_3r-1 dros novos e antIgos, outros ob
mltlsse o funCIónamento anexo I .létos de arte, além de sêlos e co

do parque de dlvelsões, de acõr-l leções de moédas fotografiaS ar

do conl as eXIgencJas do pro- tístlca:;, ('Tc,

DrletárIó dêste, ofereceu-sc-no:; O 1 1 l'
-

d'_ _
oca para a rea Il'<açaO es-

a SOlUça0 lúeal ddaf.questao na l.ta expOSIção amda não foi tl!efl
atn o, Publlcações em revIsta8, locação do novo e 1 IC:O, mnda

!llltlVamente assentado, Dodendo
ornalS, etc ExpO!-'lÇã.o Industrn1 em. con"trução, do ColegIO Santo

ser lllstalada n'um Club� social
Agro-Pecuái'ia do Vale do Ita- t· S t I t d,�n omo_ I o em peno cer: 1'0 a.

ou, talvez, no Grupo Escolar LUIZ

aí,_ ExpOSIção-Museu �a Colom- cldade e com. espaço mlUS que I
DelflllO ou outro qualquér esta

�çao do Vale do ItaJa., ExposJ snficlente para o Ílm VIsado, beleClmento de enSIno.
ao de artes "quadro�. escultu

r
além de ser rodeado por terre- MONUMENTO E PL..<\CAS:

as, PlDttu�s, alem de selos, etc) , nos baldIOS preparavels para a Herma do Cê!. PedIO Christia-
auguraçao tiO lJUsto de broll':," t instalação do Pal'que de di.-er-

no Fed<der�en: Campanha parro
oronel Peàro ChI' Fedder.;;en' I sões, não hesitou a ComIssão L3 clnada pelo Rotary Clube de Blu

nauguração do busiQ de bronze fecha!.' o c011trato de arrenda

'Curt Hermg" Inauguração tio preVIsto O teI

usto de bt'onzp "D. Pedro TI"; !luno da constz'ução para os mê

olocação de uma placcL contenao se,; de "Míllo ou Junho do próxI-
s nomes dos 'primeiros 17 lml mo ano a DIretorIa do Colégio
rantes no lllonumento da fu!!- tendo em vista a elevada finali

ação de B11.1menau: Lallçamento
a, pétélra fundamental da "Casa
r Blun"1enau", Sêlos postaIS co

emoratlvos. ConferênCIas (so
GÍológica económIca e hlstóul'o

geográfICa), Concursos de Le

u � e mÚslc<J. de Ul'1:1 hino a BIu
menau lVlonogI'afI:l e romance

sôbre Blunl�nau.
FE8>TEJOS

uni proglama prOVISÓrIQ que

ach.l .esboça<lC! pela iorma ,-e

uinte'
EPOCA DOS l:<�ESTEJOS

Inenau

Já foram anganado .. os fundos
necessárIO" ao custeIO do busto
de blonze. A modelagem do bus
to !(n executada pelo escu1tor
blumenauense E r w i n Teich

dade désta COlUl:são, di�o, fiua- mann, estando a ser fundIdo na

lldad_: c,_IQs mteresses desta Co- Empreza Industrtal Garcia A

llllssao,_ resolv;u pr.otel:l a I her111.a Selá colocada 110 L-argo
ocupaçao do llt'edlO ate 1901 ce-

I Coronél Fed('ersen. em !toupava
de:zdo-o. medIante aluguel 1.1- Sêca, em frente á Fábric:l. de
zoavel para a lllstaJaçãu da

I
GaItas local Já fIxado em le1 mu-

l'Ó';"'�L progl aDlRda Exposição mCIpal para. o fim cltado
Industl'lal Herma de Curt Hermg Cam-

I ResaI\ eU-�e dest8 forma um

,I panha patrocmada pelo Governo
<l�� ploblema.;; qUe malOl' pl'eo- MUnICIpal de Blunll'mau

l repIque tie eupação tInbnm cau"ado á Co- A angarIação de fundos "erá

8Ulll;:, ]ih"sas, :>nlpms e nos tem- mlssão In"lclada dentro de poucos dlas t

pIo;:, lji)S.1d.O magna 1M, Câmara. I"to pu"IO e:st.-L <,gÓld, a les- a. modelagem do bu�to tamhem

lI-Iumczpal (c/inaugUlaçáo de re- pectiva Sub-Cormssão estudando Já fOI confIaua ao escultor Er

Laio' dt' vulto� d � nóssa. hzstiÍ!- toG.'O" tJ� detalhes 1 elaclOnados \, 111 TelChmann A fundição em

Plrque de dnml'sões. Desfi- COm R expOSIção esboçando (> btOnze será executada, igualmen
i(' de alegol'lfl.S ConlpetI!;:ões es re",pedl"<;o regulamento OlganI- te pela Emprf;?;a IndustrIal Gar

pO!·tn ac, Fogos de artificio; COIl- zando a ulanLa necessálla á sub- ela O local prevÍsto para a colo

"êrto" e barle!:>: Festa Venezzan.a, dI\'lSão do" "tands, etc aflln de .:ação dêste busto é a pIaça que

Féstas escol�lle:c no InterIOr; Pa- fbrévemente procmar <'ontacto forma a esquma da Rua Rer

l:'lda nllhtar (7 de seternbro) com I con'1 0- lndustuaIs mteleBsadc.:; mann R.ennff com a RU3. Sergi
o c.onCUl<30 dos e-tabelecir:,ento"

J
no assunto e:;llerax:do-�e, natu- PJ} doada á 1YIulllclpalidade por

c' s ensino, atleta" e úlganizações l'almente que ,l mdustna do Va- lllembros da família Hering que

de clas",e ouno", dlvertImentos le do IUl]ar e faça representar tambe12! a entregarão devida

malS. alénl de IDlClabval:l partI- � 100ce nesse empreendlnlento qu� mente preparada e :: ]aldmada.

I
sera a ma101 atIaçã.o da Come- A praça telá o nOllle (TI() home-

Os d1\él''''O� detctlhes desse es- lllúração do nó",so Centenáriu. a nageado

boço tio programa e os trabalhos próya palente (lO elevado valaI Helma de D. Pedro n. Cam

da Coml�"ão <lesenvolvldos deIl- económlCo da nóssa comuna e punha dos escolare" blulllenau

tro da orlentaç.ão gera] assim f um testemunho eloquente do la- J' ense",traçada 'esumem-se, mal:; ou
bOI e do eo;pillí(, progres;;u,ta Ue Pala a anganação dos fundos

povo necessáno", ao custeIO das des-
b) Exposição Agro-Pecuarla' pesas dêsse bU»1:o pretende-se

Pala a realização dêste cel'ta- l::..nçar a c:unpanha do cruzai.
meu e:stam.os tendo todo o apóIO lO" lunto aos escolares bIume

Tlabalhos sob :1 Q11cmtaçau da
� amparo do Governo do Esta- n:.wen"es

::511b-ComJs""o do LIvro Comemo- do E' por 1;;:;0 quasl que cérto Esta em estudo ... a fOl'm:.. da

lanvo, que a ex.posIção teJ'á <.) pairocí- eon:oecuç.ão do busto. uma VeZ

;:lerá uma OblD. {"olllpleta �ob,-e
mo da SecretarIa de Agncu!tu-I que lá devem eXIshr mowí!los

B�unlenau. cUlltenr.!b malE de
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Ia do Estado, I�clUIndo. possivel- TamlJ.em amda não Sê res,;Jlyeu

capltulos dlstnbmdo" i.L ,U1"IOS
mente IealIzaçoes complementa-I sobre o local da colocação do

colaboradore" O conteúdo obedé- re� como' ,se�llana l:urahsta. reu-I med'mo,
dada a falta de praça.

,segUInte
mau econonuoo-agncola ou ou- dIsponÍVels para esse fim Há

Cl8.ss1flcação
tlas :semelha.ntes todaVIa, divérsos proJétcs em es-

Palavras da" autondade,; (Pre-
_

.A IespeIto. e"tu COlUlssão e" í tudo á respeito.

sldente e VlCe-Pre>lldente da Re- ta em contacto constante com o! Placa em humenagem aos pri

públlca Governadol' do Estado, SUl' Secretáno d'O Estado. e:s:mo I
melros 17 ImIgt'antes. IncuUlben

BISpo DIOcesano, Prefeito �iuru- sr. Dr. Leobcl'to Leal. que enVl-
Cla do Governo MUnICIpal e da

cipa]), Armas de Blumenau; 'rér- da Os seus melhóres e:;fõrços no I próprIa Comlssã� do centenário.

ra Blumenauensc, Povoamento; senbdo de consegUlr tamoem, o I Placa que sera eolocada no

Cololllzação, AtIvli!ades econonuw apôio moral e materi�l do Mmi,,- monumento U'3, fundação de 1tlu

cas Atividades cUltural", Àssi- térlO da Agricultura afim de menau. contendo 03 nome::l dos

mllaç'io dos dlvérs03 e!€mentos que a expOSIção venha correspon- prlmell'OS 17 inllgrante:l.

de Blumenau, .Blume- del' a llnportancla que represen- CASA DR BLU:l\IENAlJ
nauenseb em. campanhas ta no programa da Comemora

res' Blu1l1ellaUenses Ilustres; ção do nósso CentenárIO

Governadores de Blumenau; BI- ASSIm. nada há em defIlllÍlYO

bJiografia sôhre BlnmentlU: TIus- 1.13sentn do "õbre o assunto, de

trações e mapas, Dados estatís- �endehdo a coor6Jenação dos b'a-

ticos. balhos nêste se(ôr do resultado

Os obhdo, pelo Governo' do
ao Ministêl'IO da

LIVRO COMEMORATIVO DO
CENTENARIO DE BLU.M:ENAU

l"roJeta<la pela; COffill;sâo do

Centenário e na qual. em fut).l-
1'0 �erá Instalado o arquivo nlU

l11cipal. museu da colonização,
biollotéca públIca, contendo, ain
da. salão pa.ra conferenmas e ou

tras de-pendendas.

prograU1UúlJ.S
serão reahzadas sob o patrocllllu
da Secrenrla de Justi�.a. e Edu

cação do Estado, devendo obe�e
ceI' o seguinte ternario sugerijo
pelo cxmo. SI. Dr. Armando �l-

mone de Oln·eira. �

tade dos snrs, SeL:recanoo; de Es- cern rntí unidades mrprussus, Já um projeto pedindo a aberrur« r aspecto mais .!glada\ ei .Jvl ..,.;J.

tado, Drs. Leobérto Leal e Ar-I foram colocadas cerca de 40 000 de um credito cxtraordínárío (J} I síão do Oentenárío.

mando Simone, que nos possíbi- a Cr$ 0.50, portanto, num total Cr$ S. 000.000.00 para as comemo- Também ínícíatívas parttcula
litam a realização das óbras ne-I de o-s 20.000,00. Llções do nósso Centenârto, assr- Ires pOÚ!2rão eontrtbutr para um

cessârtas , Seria ínteressante que tOL.OS o" nado por êle juntamente com o
I melhór aspécto da cidade, como,

Táológo, POIS, nenhuma duvida componentes das urvérsas comrs- nôsso Deputado sr. Roberto Gros- ])01' exemplo o preparo de jar

mais haJa. sõbre o assunto, a Co- sôes bem como o povo e111 geral, eenbacher e os demais membros díns üumínação, etc. Nê"te par

míssão entrará. nóvamente em cooperassem com as comissões da bancada catarínense. Espere- ticulur, há a mencionar especiul
contacto com o snr. José Nasci- de propaganda e de finanças no mos, pai!' que a Câmara aprõve mente uma propõ..:ta da lU!:!. t H

menta, propríetãrto do parque, sentido de uma maior cojoeação o crédtt.o soítcítaüo, nem que se- 'I'oenjcs que se llro!",'_ l·.· 1�1,

afIm de ultimar os entendímen- e difusão dêsse sêlo.
1
J_' com pequ_ena. r;:dução. gratuitamente, lu? lluui'esc�nt�

�os e negociações já. havídos quan Outro materíul dc

}>Iupaganda!
Com r-elacâo a tenda decorren- em toda a extensão ,la nua 15 de

to à SUa VInda para o Centenário
\ está sendo dístrtbutdc grutuu.a- tI! do aluguel c,e stunds e da ven- novembro pelo per-iodo das Cume

Outros festeJOs: Todos os de- mente ás mdústnas para ser-in- I d.t de ingressos para a exposição moraçõe,.
mais pontos incluídos no progra- cluí�!() nas r9mésilus de mercado-I mdustrIal, esperamos que a mes- DISTRIBUIÇ.;r.O no:,; TnAJ'A-

ma provisóriO de festeJOs seriio rias ma não venha sómente cobrir, LHOS E COMPOSIÇ'AO D \.8

estudados e tratado., em deYlda P�bhcações alu:;ivus .em g"ral I mas sim até s�perar � despêsa C01l1ISSOES·

época pela respectiva SubComis" nos Jornais, reYlslas, rádio, etc, proyeruente da Instalaçao. Os trabalhos prep'uatl\ os, cou-

são, cabendo especial atenção à antes e durante a comemoração, I Tambem lJóa parte da. despê:m fórme o respectn o bétor, acham

<!rganização do programado DES "iio uma das mcumbencIas da I a ser feIta com a pubhcação do se a c:.:ugo dól:õ segumtes Comi:;;-

ALEGORIAS, cUjos re..,pectna ComIssão I LlyrO Comemorativo será cober- sues,

trabalhos preparatlVos tambem

I
N".,te partlCulm nWlcce e"p�-I ta com o produto da venda de Conussãu C"llLral

exigem temP'O, motIvo porque " cml menção a lmciat.ya proJeta-I gr.mde número de exemplares <.;0 Compósta da CJmu.ra uOo Yerea

indispetIsáyel tratar do a�",untc> d::< pcla Ue ... lSl.2. O YALE DO
I
me"n!o além do que mnda tere- I dores,

lL\Q DIretor da }<'=enda

c�de ...-lda anteceÔlenCla ITAJA[ de plop�ledade do snl' n'os o produto da venda de

Sê--11IUnlciput
I'J'e:;ourcIru1 e de to

.ACOMOD.A,ÇõES O"ias GUllnarães. pI'etendnHJ" I Jo� dt' propaganda e de distintl- ÚOS �s pj eSldc:rte" �a� Suo c�-

publJcru um númel u especial p 1 \ O", partiCIpação na renda de nllssoes. PreSldenL,=

do e a. mUlór atenção da COnII'; Ia o Cent.'narlO COUl mal> d,' c'\'er-ões c, possivelmente, uma I Deel(c _

são o problema. uas acomouaçõe" :.!üO pagma" an'plamente llush',t- I contnbUlção razoá.vel ColOS Mum- I
SUb-COI1W:k,ao uo J.,!" o C:.>n�-

aliás. um dos mms sérws e llll-I du " cO!.tendo daÚ!s soure n 111.- I f"pios de,;membrado".

1
morativo PresHlenteI: ]"el E:

portantes, dado o grand::: ?�ln9-1 tUI1 L de BJunwnau e:-;tl1tlshca5 I, INTEIWAMBIO ne�to EmIU�:�doe�·fer, Ü 1"�. "

1'0 de 'Irisltantes que ailUil"EO n Ilt.polla;:;Cll. e ouilos ulÍlho", al1- •

Sub-Com'��a(J da E .pmH<;u.o 1_

Blumena.u por ocaSião de !:leu nenLes ao a_<.outecllnento c de ln

I
Lefe1lllúo-::,e � cent�llul!\} a ter àustrraJ e Agro-PeCUÚl'lH Preu-

• . • .
cUluemolado nao so a atu�ll Blu- d t �- t J r

Centenarlo. te! eo="e gel dl E' e��a uma InlC'U-
en e. ,Ie or 11 nc'

" menau, ma", Sim t::unuem a todo", SUb-COllll:""ci.O !lu FI1lUll�_"
poupaú:O e:;fo1i;u, in,a 101n avel c u_!!l. digna d' n"; Municl lOS ue outrón1, fa-

no sentido de cOIlseguir a C01'w Icem lodo o apOlO de Elultlen�u
t
p
d' tq C

Presidente, DI. Ld'.) Dee1.e.

tru«;ã.o de um g.andc e modérnll '�do ':ak do ItaJa!
.:mm par e eo; a Ollluna, esp:- Sub-Comi:ssáo dt' Fe..,teJu�

Hotel, tendo falhado entzeb.llto C 11 lac:es ]!;"tá PH'\'lst.1
1 'lUOS que o:> mesmos partiCipem Acomodaçõelõ' p,'(;mdenL<;, "'Vil!

"&"'n� l·nicin'·iva'· tOlnadas no
" cooperem dir.§tumente nol' Ii'es- SIel·ert tJlC I, Ylc.e _'I.. t�'ll'(.. Rr. -

",_�'.-..w 'u.,l. � o proxul1o uno, r.l coloca.�ão
caso. Fel'-mente. por"'nl, "0'1"1'''_- t d ., tejos. Trata-se do", l'IfUll1ClplO,o, de nez to,

=- - _. - car_aze", c propagdnua nu� (n·

tlzou"se um proJéto menôr, o do tradus lkt cld.tde chamandu c, C::s�ar, In�alal, �imbô, p:_odeio,

I
SUlJ-l'01!'lS.,ao de l'rug-runn. e

HOTEL REX, Já em con"truçào atenção do públ1eo a I'omemo!::!.-
Ibuama RIO do Sul, Ta) 0, Ilu- PropaGanda.: Pre�lde!'te Ft:d_rJ

ii. Rua 7 de Set., estando, agóra, a çiio do Centcnano e e�peclalmen
poranga!l do d1strito (.� Macosa- co C. Allemie,

C i
_

d C t' t �
randu!xl do novo lIIUl11CIPlO de SUb-COllll�sãu d" lnterca!:'bio

om ssao o en em::.rl;) e ou 1'05

r
te, COIl'. idfllH.lo pal a Y1SÜ:u. né:::-

blumenauenses de DOa "\ ontade ['a ocn"moJ, as e"\.po:5.ções INDUS
Guara-:M:1rim. Os respecli\"os Pre- Presidente. Dr.

trabalhando no sentido de COl'�G- TRIAL!: AGRO-PECUARIA.
fCltos Municipros foram mcluí- E' Prebidente

guir o necessário a.póio para a

f FINA.l"'q"Ç'AS.
dos na..C:0mis�ão de Honra do missão dos Io'esteJos,. do 1.0 ('en-

amplia""io de""'se p"ed�o elr.l'al'- \.
-

I f d
Centenuno, alem de �e ter con- tena'rio de Blumenau o Prefl"itu

';:í'-'" .... ....1. t:.; OI...
� COll::.eCUçd.O (e Ull o.::. n�ce5- � .._.

,
_.J'

do a sua capacidade a 80 hospe' t d F t
vldado varlOs cldaaao;; des�e"

I MuniCipal "Irr Fretl<>['!cO - (::!'UI
-

I :,allO., ao CU" elO os es I'Jos e •

• , - - , -

des (lU seJ·a para. 41 quantos f n

1'·
I

-

I '" ]l,fulllCIPIOS para Integrarem a lhérme Bu'ch Jor compondo ",d
"

• ,
-

uelnms lea lzacces p aneJa"as . _. _

'..-

quadrondo o assim n"s c.rigên d d
�

t
Sub-Comlssa.o ue IntercamblO c.!a a Comissão d" Honra dos FrefEi-

.." :" .':.
-

_

-

tem. SI o um os a3sun os que ComIssão {ias Fest.e os Atravc's
�

elas da L"I federa! pala :.l. l:;en- n'1::>101' a1.ençao e carmho tem me- ,J. _

tos do., MUlllCíplOS dcslllembra-

�o d1e impostos. E' CQill satk1'l... - {'!'lodo da Comissão O tl.'balho Ito
trabalho dessa Sub-Comlss�o nos, JUIZ dt' Dlt'eIlo, Promoi01'

ção que podemos IegIdral', oâ des'oll\ olvH' o nêsse setor, entre- p,ret:mdem,:'s .

manter o necessa- Público. Comand3.nte <lo Bata

(j )'1- l!ue FI SUh-COInlSEd:J de F"man- rl� IntercambIO com o ,InterIOr, lhão c de ounas autOridade::; e

dos Vendo a ·'mp'l·�(·a-u r'U"-1 l d' t
afIm de conseguIr o <1-POlO moral pesso·a" 'unda a ",orem conHd:oL-

,
n. ". ,�- c::t". CD'l Sl o lU euso e cOlllpen- ., .

- •

�ue assegurada. "ador
e fmancelro das respectIyas :M:u-

....Tn..ur-'me t., t�l"benl Ho f � nIcipalIdades, do Comércio e da

...,,,,,� <>1 n - u u c"",e I Pel"s e,tl1'1U.tl\US Ol'<;amellta- , " .

t�'l no"o na�o "Ir' �atlS"""" 'u I b lt
' d IndustrIa, Incumbmdo-Ioe ronda

.., , � - .�-_.. nas e CO.'l ase 110 resu ano o, ,

dn� "" necnssl'dn 'e� de "'111UWll' u . . .. de artIcular a propaganc.a co- a" no'I'mas estabelecld'ts no Re-
...., ..., � �'-' '" '-' .. � "- trabalho la nesenvolndo ha espe- . _

- •

para o seu C"'ntronár'o P-r E"�a
• operar com a Comlssao Indus- gimento Interno.

- l. IJ W" r lnç.t bem fUJ1lJ.anlentada que o

r�zão, acha-se em e J:udo L nos- de Festelo,," póssa ser
tImI e Agro-Pecuária tem como Até a presente data, foram rua-

sibilidade da Cfln�tru<',::o de PU- d
com -a de Fe"teJos., etc. lL2ladas as sern'Intes reUnIões:

prm I o SUIlcIent€mente para
.,-

\'Uhões pro,'is�rios, de ll1.J.:i,,:ra
. atenueI a ioda._ u" neces.>lwadef' E' a lncumbencia espeCial da Comissão Central Executr\'a

com todas as :n"tal::<.(;õ" nl·�!,g- pela fórrna �egUlnte

I
Sub-Comissão de IntercâmbIo <lés 13; Sub-ComIssão de Finanças

sárias, e com ::!apaddade para CoI;tribuiçõcs de fIrmas (locai:::, ta séde de estabelece!' o n�ces- 11; Sub-Comissão do Llvro Co

cerca de 4,00 peilsôas, p9.l'a, o '1'1'_ do Vale do ItaJui e de fÓlil, da- sárIO contacto com os membros memoratiyo 8; Sub-Comissão de

o Governo do .l:!st",do JU �e }no. Quela.s que tém interês"es aqUI); da ComIssão no InteriOr, aflllI de Progranla e Propaganda 4; Sub

paz de pôr á nóss'l. d:bposlção 400 ContrIbUIção da PrefeItura Mu- fornecer-lhes os detalhes sobre ComIsSão de FesteJOs e AcoIDo

câmas complétas lllclpnl de Blumenau, .Aluguel <le os trabalho", :J serem dt:�envolYl- dações 6; Sub-ComIssão de Ex-

Tambem é po�sln�l, '-tu" 'e con- ,tanu;_, � lI1gIé"sos para a exposi- dos. pOSIção Industrial e Agro-P�cuá.-

siga alugar U..tl Ol! outro pUldIO ção llldustll3;l, Venda do Ln ro
1ia. 5, Sub-Comissão de Intercâm-

PREPARO E E1.fBELEZA.MEN- bio 3.
próprio para o Um Visado. De :;omemorJhvo; Yenda (Ie �eloi' de

_T '

f'
.

1'0 DA CIDADE: ...."otou-se, conl pezar, que mui-
qu=quer arma., porem, o pj oble- prop::tgctnda. Venda de dUitIntl-

r
.I.�

ma ter� � sua soluçã,_); est,"!'lluO- vos do Centellano ParticIpação A neceSSIdade do prepUl\) e ':n- tos ll!OS membros das di; érsas Co-

;e apenas a estudar o módu lllaI� de lenda em dh er"õe" Contn- belezan�ento wa nÓslia. cid:de :)a� mi:sões tém uma freqUe�Cia mui-
conveniente e, .iln.tur.1'llleIlt�, me- bUIÇão do" -,fUlllCípIOS d�sme,n- ra os IesteJos du Centen,Lrl') l!

I
to baIxa, havendo tambvm gran

nos dIspenWlo",o. brados. Canil lbmção da Umão e um aasunto de qU:l não de �U' "u de numero que nunca :::ompareceu

Afim de aliviar os Holl,!>, Pen- lo Estado: RenCas dlyéu;as. a Comls�ão e, em atenção uG :ceu ás l'euniões marcadas, sem ter

sões e outras J.comodat;\",eB a i'c;- As contllbUlções con"egUldas ped1do, o 8nr, Pretel1.0 l\1:ulllClp.\l apresentado qualqu�r JustifIca-

rem improvisadas, apelal-se-á ao lunto ás fIrmas locals são, até Já. lançou um apelo á ropulaç:ão tiva..
- -

povo em geral :para acolher, 8'n tqUl plenamente satlsfatónas ex- da cidade concitandO-ii 110 senh- Por é"sa razão e ufllll de eH

suas casas, os hóspedes am1tios e cedendo. mesmo, a preYlsão do de colaborar com os Poder!!;:; tal' que em futuro todos os traba

conhecidos ou, pelo menos, pa- orçamentána A�slm a lndús· Púbhcos e a'Comiss:;.!) uO Cente- lhos continuem afetos a um pe

rentes que afluirão a Blutnellau trIal e o comércIO de Blume- nárw, providenclando, 1::ll.1 L!ev do queno número de u.bnegados, a

nau honr..tm nova.mente. ás tempo, a constru�ão de muros, Conussão Central E:wcutn a, de-

3ua" l t "llçõe:s, dando mUIS Ull'U paSseIOs. cercas, etc., bem como ante da. resolução aut�rionuent3

pró, a lll�qun oca <le "eu elevad"l de mundar executar o, C<.lncertos tom.ada e segundo a qual s�rã.o

espíllto ue compleem,ão e de S0- necessárIOS ou reno :ação de 10.- excluídos todos os membros da"

hdanedade que e um do::; fatores clmdas passe'os etc. liivérsas ComIssões que faltassem

essenciaIS tI () progl é.sso désta A próprza PrefeItur:J. est... em- por duas vezes conl:1ecutl\"us, "em

(eIra Sómente poucos �ão os penhada eln consegUIr a pUYI- motlvos Justrflcados, fará a revi

que �c excluuam do 101 daquêles mentação das princlplUo Ruas da são do quadro de frequencia, eli

que C0111 despreendlme11to e ab- CIdade até o Centenáno. AssIn1, minando os desinteressados e

negação contrIbuem e iralJalham contratará o .calçamento de toda convidando n01;OS lnembros para

par'a o maWI blllho 0.1. comemo- a Rua São Paulo pa.ra entrega o preenchimento das vagas assim

tação da Ual" magna de Blume- atG essa t'lata, e}�ecutando, slll1ul- abertas. �
nau

tâner!.uIcnte o caIç.amento d'!. Rua Assentados como estão, agóra,

1Além (l\)O; :;er\l:;o� a seI!:.m prcs- .7 de "etembro, no trêcho CO�l as bases principais do programa
t.tdos peja. PlefeItura MUIl1clpal,

preendldo entre a N�meda 1-.10
das Comemorações e realIzados

está Jd ,i18tO no oIçamcnto pura
Branco e a Rua FlorIano Pelxo-

os necessál"los trabalhos pr�pa-
1950 mm.. .1 quant_J" dp. Cr�,' tIO, ' Llçando estOi última da Uua

t·
,

- - � - ra l'0S, entraremos, com o inl-

100.000,00,
15 até a Rua 8ete, estundo pl'e- cio d'O próx1mo ano, que é o do

O G
\ Isto a continuação da pavlmen-

'o, er 110 do Esl<ldo contll-
tação désta Rua em ;::õ.'ma de Centenáno, numa nÓ1ia fase que

buu'á em fórn1u de prc",tação de eXIge, de todos nós uma dedica

-en iços e se propóc ,.(e promover
asfaltamento até ligar com o

ção maiS mtensa e um trabalho
� exposição ugl'o-pecuárI L que,

asfaltamento_ da Rua. He-rmann
nlalS pOSIt!VO para a cOllcretlza

Hermg. Al§m disso, a j 'refCltu-
lest'al'te JU não pe�aIá no orça- ção dos planos traçados.

l'a tambem prevê o calçamento
nlento da COIllIssão. E, para ''''''0, deveulOs contar

da Rua Nerêu Ra.mo,:;. Td.o Iógô
_

Tambem tenl0S r[J2,ões bastan- com a colaboração eflclente de
esteja termmat11Q o aJ'faltamento

tes para esperar uma lJoa contri- todos os membros das.Com:'ssões

Ida Alameda Rio· BruncD, dentro
buição do Governo ua União, e o apóio do pm,-o em geral >Ú'im

de alguns mêses, será iniciado o

pois que o nós"o pedido nêsse de consegull' se torne a comemo-
serv"iço em outras Ruas. comõ na

sentIdo está sendo encarado com ração condIgna á. lmportância
, Ca.-.das, -1 de F-evereiro e outras

toda. a simpatIa pelas autol'lda-
mais.

que o acontechlll'nto "representa
des eompetente$, Conforme co- na história blumenauense.

municação recebIda dn nósso De- Assm" são fi" n6131'o:> "ÓIÜ'-' ll'le Blunlenau, 7 de dezembro ó)e

uutado Fe_'eral, Dr.. M:a..'!: Tavares

1
todos os servlços venham & ser 1949.

d'Amaral, o mesmo deu entrada executados dentro dess�

progra-I
Hercilio Deeite

da Câmara dos Depu- ma, afim de que a nossa cidade Presidente da Comissão Central
dia 29 de l'o,embro, de I tenha UlllJ. apresentação e um - Executiva. _

\

Conferencia soci{)!ógica,
rico-geográfica e econômica.

CONCURSOS

Iru;t1tuldo pela Comissão !lll

CentenárIO' Para a �olllposiçii.o
de Letra e Música we um hinr) a

Blumenau, confórme detalll<ls

publicados pela imprensa.
prêmios em óbras literárias ao.:l

vencedore�.
A ser msntuido pela Secreta

ria de Educação e Jushça do

Estado Para monografia e

mance sôbre Blumenau:

Prênuos em óbras literárias.
SELOS POSTAIS COMEMO

RATIVOS:

Sera lequerido ao

da Viação e Diretor
CorreiOS e Telégr-dios O lança
mento de sêlos postais comemo

rativos do nós.so Centenário, Con-
tamos, para isso, com o apoi'J
dos nóssos representantes no Cbn

grésso Nacional e (Ue outras au

toridádes federais e estaduais,
&as.
O trabalbo das ':hvér�as Co

missões onenta-se de acôrÚlo comJti se acham. ela.borados os l'es�

pecbvos modêlos. A questã.u está
sendo patrocinada j}Clo Centro
filatélIco de Blumenau.

FESTEJOS:

Parque de dr\'ersões:

são Já e",teve em entendimento

com o dono de um dos maióres

e maIs mo<lárn.os parqueS "do gê
nela no Brasil, o "Phi!adelfla

Parque", de propriedade do snr.

Jos1 Nascimento, São Paulo O

conJunto eonsta dQS

aparêlhos'
Auto-Pistt', elét1'lco com

"arrof:, Hóua Gigante para JS

passageiros; Rumba. (montanha
russa) para 120 passageiros;
Dungler para 24 passageiros;
Autodromo (automóveiS a gazo
lma); Balanços para 12 pessôas;
AutO-PIsta mfantll para 12 pas
sageiros; 6 aVIões; p:l1ácio da

gargalhada; Tiro ao alvo; Jogos
de habIlidade; Pavilhões csp.ortí
'lOS; máqulllas de fôrça; m:iquI
nas de pipócas; alto-falante com

ampliflcad;ores.
Uma daS condições essenciais

fenas, desde lógo, pelo dono do

parque, foi a SUa locaUza\;.ão jun
to á. Exposição Industrial e em

pleno centro da cidade. ��sim,
antes de mais nada, cabia -encon

tra.r nóva solução para a. locali

mção da Exposição, para a qual
já havia. sido previsto (1 prédiQ
dJo snL L. Zarling, á Rua São
Paulo, nas prOXimidades de Itou

pava Sêca. Resolvido que est;i,
agóra, êsse problema com a lo

cação do novo edIfício do Glnii.sfo
Santo Antonio, résta preparar os

ter!.'enos baldIos adjacentes ];Iara
a instalação do parque. Impórta
êsse pre-paro em grandes óbras

de atêrro e de terraplanagem.
além da indispensável canaliza

ção die um riac�. D�dQ o g-rande A có:pIa da Coml"são ct;tá �ell

vulto déssas óbra.s, fof êsse 1,lm do exibida a titulo de propagan·

dos assuntos que maióres preo- da. em todas as CIdades e ,Das

cupações causou ii. Comissão. Fc- do Estado, rl;vertendo a percen

lizmente, entrementes, o proble- tagem que nos fór reservada. sô

ma aeha-se ,em ,'ias d'e solução, bre os respeetlvos ingréssos em

graças á bôa vontade encontra- lavôr do "Fundo dos FestejOs (.'0

d:l junto ás autoridades. munia!- Centenário",

palS, estaduais e federais. Assim OUtrOSSIUl., está. prevlsta :.l. fil

é a cooperaçã.o e o auxilio da magem de Blumenau por oca�ião

Prefeitura Municipal e dos eng!!- dos f.estejos, pela Agencia NUf'io

uheiros encarregados das óbra� nal, portanto, gratuitamente.
federais em Blumenau, a serem Sêlos de pro-paganda: Destl

iniciadas t'l:rentro de bréves dias nam-se êS1.es ã. propaganda e pa

bem como o amparo' e a bôa ;-On-ira a angariação de Íundos Da,

PROPAG.Alo;'DA

progratIla de prop!lgallda.,
d.ntes e durante o" festeJO .. resu-

me-se., mais ou menos, no "ef,-'Um

.te:
Film,agenl: Filme de propa.gatl

da' de Blumenau, de suas indús
tri:l.S, do comérCiO e l!JCmais ins

tftuiQões" organizado sob a onen

taçã.o e OS auspícIOS désta Co
missão e da Prefeitura. :M:UIllCI

pal, com ii. cooperação da llldús

tria, do comércio e de partIcula
res. A película, denonllnada "Co

nheça. Blumenau", contenl 10

partes e será. distnbuida, em. fór

ma de complementos, com selS

cópias, :por todo o Brasil, achan
do-se uma cópia compléta em po
dler da. COnl,issão

ino do Centenário de Blumenau
Ile<:lllO nmnel'O de lInhas, pu.
lendO_se exetuar o estrlbl1ho.

4. I Os "ersos. devem ser pró..
lnusicados

em envelope fechadG, ã ComiS.

são do Livro do Centenário de

Blumena.u, ao ctudado. do Colé_
gio S:mto lUl.tõnio, em Blume�
nau, até 81 de àezembro do.

correnta .ano. ,

.
Um outro e.nvelupe, de Lama.

ser assmados J :r.:ho- meno'r', tambem fechada,
p�elldo!l.i.nl{l e eut!'egues, aeonlpanila.rá: o tl:al;1a!ho e COl1�tal

terá um bllhcte. de que COIl::;.

\13er
corü �n'lSO de reCebllnelL

UGu: () pseudonimo, o nome tu,

completo e a reslàellcla do aUr 6) Na ocaSião da apuraçãO,
toro " t'€:rá publlcada. pel..l. imprensa

Os 'êll....elopes dfWclU ser local, a lista. dos concurrentes,

brancos, :sem timbre ou marca, pelos seus pseudônimos.
e OPaCOs,.. I '7 J Não se re.,stituell1 ongi"

A,s l.'&nessas �elv Cor.re.io 'uuis, e o", trabalhos premiados
d�\teln f!el" !'eglstra�las "podeutl!J (H:'tm p�l't�nc�ndo ., Cqmissão. :narre,

8) Os trabalhos serão julga_
doS e classiflcados pOr uma Co_
missão de entendidos nomeada
pela ComIssão do LnTo do

Centenário. ,

9) A Conúss[o uo Livro do
Centenário reSel'Ya-se Q direi-

to de rejeita:r todos os 'traba..
lhos, Ctl'!o 09 ache fõrp. de COlL

diçt)es.
10) Ao concorn.'nte cl�3-

srricado em primeiro lugar e,

eventualmellte, t�Ui1benl ao co

locado elll segundo lugar, se.r3-

oferecida ..aliosa coleção de li_
"TOS. ,

11) O CVllCul:oO pai'a a músi.
ca do Hmo r::erá. aberto em ja"
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V
oca, C�o.leitol'. ac::editll. A dêJlcia ctlllÍl'!a Crf,n�M PQpnlarf:'E>

� f.jue os índíos por su-e ca-

S
•

I
�: radu. sejam gente cla

OCla!� �€ssinlO humor; Pois h:"
...

');;
t,;S',

....
t-:' •• a.s de !JessSlas qt f'

� I} c!"�e-;!!l néssa. lénJa. �.J que e. me-

'... � dícírra !lOS pode dizer a êsse res-

�W4'���f ts caso. Há deis exemplo, es

t.s te caso. Há 11015 anos, \V�:tl
€sta:r;;a €!!aInoredo u€; tuna encan

tadora dama, com cabelos aver..

rnelhados. "Cuid-rdo - - diziam
[�f U::. umígoà, - .Iit. ;u1hes I que
:33.U êstes pele""!-V�rTdP'I:':t�:' dlJ>-
1110 era um horne 'u r r..Hl'jullu.
aruant .. da paz, \Y'i:t·" sentr» ,"o

inq:.íHo ante a pns ;'pilid,we lie
untr setr destino a 11m v.j!l'ft,} fJlit- '

poderia Irromper a 11,: 1<' �r !w;:.'
I

mente. O enar-nr lf[;) '. nr ii"';,
Um homem mais lt,' .. , ,d" tH'tI','
a rJ.1lH':'1 da dama ruívr, f� (;as�Jn-s(l
com ela: .. ,. sen10 r"li,: ;'i\�t! H r

��� �f tl-se com UUl<3. � .rur l. 1 HliUa,
oe fracos plár\itlQQ: nr.. l':':'J'�dptl-;!,

11l
r-.''1 bomba, atõmtca.

,,0 �eUot: i�í .l_J'. .... �. ��\Jph:;< 1.;:'" 111'';-

r
\ar1a" senlelnanto:o, Bit" llu"j",.
"",,'isões importdl!tl'S [owm í,,
l1Pfnci fdaf: por �t'en·;':t ..; ,.lnJ;.i,tJd

I r_',:> que se bas 'l�j,] -)l ":'; ,_,"
I tn'Gos. na maneír.i ,;, 'I' pI.!."
r-ão dos cahp.lo�, na fôrma
olhos, da bôcn, I,'"" 1"'.1'1 � «u d"

qurixo.

"
...A areta curva e clara vai, do terraço ao mur; num eatra

nho Hdégra.deH de marevíaíx: uqui é algoclfio fôfú e solt,o : [IH é
mârmore granuloso e róseo: aléru é làmina de mica pulída.: inats

adiante � papei l·(.l�Jfune (�ha..;:nt.l,lúta(.) ce amarfunhado: e lá lorrge
é esmalte vidrado ei'tahm1·3.

e homens
De um caderno de ,.pontamenLUB tomados, faz algum tem

po, na j)l"ala mais linda que se encrustu, como pérota. na conena

de verdura do litoral paul ist.a, ",,,raz-mc copiar l.\ pág-ina ::;�guinte:

ESt"11u continuo da;:, orrdas , .

Gó��to de estar assun. atia atlo por estas a r-eias, othando as

ondas que não se repetem nunca , Como a murtiforrne nuvem uu

a rnu'lti fo rru.e I'l.hB.l'P(l.._l. 1 ri u lt lf'o rrrte orid« e n-ct na:tn'ez..l .. 'Uma

das grandes, ccnatunt.es '! ';üiC::'u",· invejas do homem que >·e rrpête
sempre. QU� sempre "\-.[j ·la ...n1üau 'lue nào ê do 111.P· •• J:' a in

veja dos homens unttõrmes nu,> razem a barba toda,' a s manhãs.

que escrevem crônicas (üdos 'JS dias, que tomnm chá ou whi-Jcy
todas as tar-des. que cio,·",,'m urn pouco todas n'i J)oit€'"", 1;::- a

inveja dús homeris mon óto no.s Que tÉ.m semprA tt·ê�; botõe� IH} !-!Pll

}}aletó, que só pódsm fumar a "sua" mar-ca i� ei�a",,,:>, que t.raeern

uma aliança.. somente no .:-ed" mahinlonial, que são cbrtsrados a

receber dinheiro e pag=1t� l'ontas todos os prineiDio� f]e Jnê9-. �11''''

são forçados <L citar provérulo'; 0:1 contar anedóV1S, '\U� T'�" s: (,

capaze"" de usar o Ien�o- da lotp')c!lette'" e o cot"9..�:i�) �a.(lãn rio 1: ... l.10 ' ()� fa1ôro·· heI' ·d; :{" 1:: 1UP f rn

I, g1"',nrle pal'tfl, uetn,' 1 n.,r) ',.., C':t-ésqlterdo dó peito .. ,

� r:::.cterísticas cxteriOi'l:!Q, uáo ef:-

I tftú. d� nlaneÍl'a ,tl;.!t.lrn3, !ct'.(j f-
i nndos com os fatfJJ <'8 derBl'tninan

I tR." do i�mper�men·ft, ti'!. 1nE-nta-

ho:<pit'Ío-< .]p ,li '''f1.,-
li<:iade e da conduta. Qua,lqucl'

, tipo de rosto ou de "ilh'.l"!Ia nó

� de estar ligado a qualqllé)' tipo
: d" -personalidade. �uron mesm� I
i familia, duas pessõas pôdê!m S?l'

i muito parecidas, no entanto po�

I suem inteligência e cond'lta ('On!-

Cães psieon>L,'� ,plétal1lente diferentes. A L"o é

Após '�"l:ud"r deti<:!::mf'nte o! pr:-ciso somar-se
_

os '!1lUltiplos
;1"S'1 �to ""1 "1.itlico d. 1", 1 tu

efeItos da educaçao a ·ia ()'Il", í

r.o1HT'I� {le�l_;1l"Oll (n:p. )lO ':' n rll� ! êllcia� que tanlbem influ�m :.:')l're

tonrlc,', m"H"" "';;P'l ;,,- �c' r.li"ti-
o aspecto e (l conc'uta da,; :)�s

(101;.' .1� .......... ,.,J.;.;:- ... _ �-
. ..,.",I--,it,;t f.rq }'";. :::õa::;. sem contar sua herança.

su!tado de seu (',_.�- w�e ''TU Cf Não obstante, são muitas as p':J'
"""" Que uvpnturam julgar os

indi\'iduos sob Ulll adpecto dife-

I
l'Hnte. TodoB nós iá estamos acos

tunlaclns .... ouvir coisas como es·

tas: "fulano tem uma mandíbu
la en!,r!!i<'a": "fulana. tem um

queixo delieado, nariz ponteagu
do, l<Í.bios fipos e <'t'ueis" etc.
Unieamente quando a pessoa ê

doente r:u anal'mal como acc>n-

�--�------�----------�--�

Evocações da moda

Oni:'a vária; inveja da lH :-'lriável htllna.�üdade·· ....

o LEITOR � �fas. ue \,'e� en1 ql1":J..,nrlo, i'ifn1.H"ltl np'lrrcrnl
homens lIdiferflntes" �e.:;j� �nll''''Irl0_ n50?

EU - Neste mundo". _ Não sei, NOB

005, certamente,

1"0,'; _

,'\,'1 •• ' ,!t'io:

natDlü�i() t., .1(lI·P"'i' ,_T Ir ,·i!, 1� f'h t
<,om'J)Pt.e1'lte r, '."_,,,'c .... ,fi,la 'Ia

agencia 10�ai i ..' "\C'J ·-;r· ...

Pensamentos
Cumpre "unj"'ce,' r'l H �"){'ll' e

amar pa.reL C(dlhe(.;�: �l1t'lh,,)'

o amor é UIll epi�odio, na vi
da. dos homens e a hj�torh int<+
ra da das mUlhu',<_;,

Ha: os Q".le julga!n com ab
mIuta. boa f,j que móúd. já foi Isensata algum dia!. , ..

De que virtuoiciUs veus e SlU

:isantes perspectiv:ls munir-"r- I
ao eles para e'.oeá-Ia de nwnei-

Ira tão pied6A<!? Talvez :-Jej<, um
:;egredo pmiieular. hl'les\,Pllch- Ive! 2.DS cIho5 dQ.::: realisttls i:l

'-I?ts-rados. Nâo ::n..b"'In!os clt; "'n·

Ide prol�enl seus atenuB.c1ps jui
ZOS f:!rl relação às }:13'<3sa.das hlÓ'

!das. Do esgarçarnent!J <lo t�r'l
pu. da ma"'iez (i'e rlõ(�e:< r�n.;-

I
I

PARA AS TARDE

Jaques Fath é o criador deste

gracioso nlOdêlo. Góla em tecido

engomado num vestido de f1ané
la cinzenta. Dois grande::; laços
rOl,\pem a linha da saia.

Necessário que se prolonguen) pejo espaço de um
mês oumais para que tragam resultados benéfJcosJ Par;). qUt� a.:! fcrias constituam acórd" com nós,;o ritnh) não l :d- • me del,ii' advindo CfH g:l a afil'-

f no

'T['rdadeiranlente 111nu c:Ul'a de

1 ge qualquér esfor<;o. Isto é tão 1 ma.!': "Talvez yoei" m(> ;)t'h"tIl I EXPRESSO I'_r A J A R A

",aU(tc (' ti€' beleza, é pl'eei::;o: cél'lo que um:l :;,;nhóI'U pod"rJa ( :Lbliurdo; ma,,; "li �ou 11 favor da."

I
e viaje com seguraw:a de

1.0 - que élas i'\' Pl,'olonguem dizer '1 uma amiga inquiéta que léria" >olitáriu.:!. extendendo-a.;;; Blumenr:u a Joinvile
1 liA g e n c i a:P"!J l'<'PU(;O {f' um me,; ou. um

\
lnu·te c_m g-ozo de férias: "�oble- tronbeIll digo. principalment:em feitio de orelhas imen�,-u. t,lês e meio. tudo nuo dc.-;cam'" muito; acab 1- _ [lO:; e;H,ais: toüu>. Os "-DOlO, m''l-

------- 'r,r�--.----

que éram obrigadas a haix1l.l' an
t C�O"l p[f-ito, c' ni',ce>."u'l·!'O 21 dl· ... o..'!

rá f:ttigad:t't. ridos e e�"';I)Ô$as devfa.n"t. senl ru�-
�

_

el1 r:Lr em ca�a, adotam. <c pClI'- - � - ��

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

til' de então, toucas que se ele, lJ'll'a qlle o Olganismo se adapt" Nó,",so l'itmo. eada UIll d(, nó<:. (. gas nu "cenas". obter per'mis-ii'l
\�atll l"onsil��eravelmente na c 1- !

ao novo clilnn. Não b �enã-o iL'�- .:nnhécp; e \l 'lU{� r.!!bel1ltl� 1..{" li- dl,;� p:1b;:iar algun? telnpo. UtJl lon- .l\STI�AL

beça, com véus esvoaçantes I p(lis de".:e limite que os heDefi- Vl'e p ex,ponlunen, vOlliadl'. com
I g-e ,lo outro a flIn de Vl'v<;.r cad'L r-'---

pendendo das alias cupoJas, co- I cio" ('ome(�am a S'� manifestar. pr.J;I\·l', com 111tlependencla, Ali· I qual iI �ua pl'ópri't. nlaneil'll. Ter- por HAGA SWAMI

mo fumaça de uma chaminé, Então tenmlOS 21 dias de adllp- ,.:im ';('ndo devemos respeitá-lo Sé! Illli.r:adas as férias () rE�ncontl'o 4B_ feira,1·1 de Dml'mbltl 19·H)

lI: apareceram trunbem as cau- jlaçfLO e alg'um; outro" ele puro re- qUÍsérmos USUfl'uir benefício;; de

I
Hcrw uln acontecllnento- altáuHlll'

das le\'antadad e, os cintos dou- I POl!'·O. durante o:: quaili <) bom uma tempor:.tda. de férias_ te feliz" Qu5r (} aprovemos quêr
rados !echados com fivéla:,< cra- ! '1('. (} exercÍdo. o� banhos dI-' Ol'lJ' Nô.;sa. exí,;tencia de ch'ili2:ndus não, o ,;érto é que no domínio de

vajadas de pedras precióEa<ô OH ! ou llU'dicinais l'eno\-am a:> nóssa" e tão mal organizada. que bem I
um dícionárlO dI' beleza, o repou

não, confórme a cl:l.sse, natu-

I' f�rças, a,l�rtam a n�F",a (lisposi- l'�trOS são aqueles que conseguem I'SQ compléto, em cérto período do
ralmente. Os "sapato:s Illaldi- çao. eqUlhbram n nO!''':1 saude. go�"al' férias perfeitas livre por ano, é mais indü;pensável it fres
tos" - medindo u'ois pé:; de E' precí�o admitir que as fé-, cumpléto de im_portunaçóe,.'" I' cura de nús&u pelé, ii nó:;s]. bele
comprimento - causa.ram :m· ria" "picada"" - dez dias aqui,! Um cOlll<:!Iltansta fl'a,nCeK de-. za que todo um a.rmário replHo
c.jsso, sendo, porém, abolidos dez (ojas ali -- cum intervalos I Cendendo o>; (l;reitol5 das féria.'1 I de vidros de co!wlPl.icos de )H'I
pelo clero lõgo após o seu apa-. longos separando-a.s. são muito anua.is, m;altando o pr'uzcl' enór- nleira órdem.

;:tlllmIllIlIlIIlTIIIJlllIhútllnllUlI'-f recimento. A aristocracia e a agradáveif. diverti�a:, mas nUIl

:::: _. :: burguesia obedeceram, o mes- ! C:t plenaIllcntt� beneflcas e reptL
;: A ct}ln Jonraçao Im roeu- = mo não acontecendo com a pIe' _ rudoras,.: I li t ti

.-

E ar va osa � e e V:l, .e: be que continuou a usa-los nas 2.0 - Devemo:;, no decorrl'r de

:: �e que o �als neceS�l- ª fébtas regionais. nós,;u':-; férias não modificar () J
-ª ta pa:ra levar a bo� te:r- ;. Por hoje, não iremos mais nG.-;so ritmu d'J vida.
=: !DO, e um de seus. maIs:.: adi'mie. Qualquer outro dia, Cada ser humano tem seu rit-

E i��êrt:n�:1'T'�::I��: ª reinic�aremos o ?ÓSSO passeio mo. P<.tra alguns, este consi.;te

:: fo .... tOSl
g

:: aos dIas de outrora oe, tere!I1os, \ em uastante repou,;o allcrnHlo
- ",Me l no,

.. t- t'd d d d'
'"

1 t-;lIl!III'�ílili!Uil!H)IIHIIIUn!IIIIU.' en ao. opor um a e e lzer I co,n eXC1'CtClOS VI0 cn os, pl'olon-
alguma coisa. sobre a nlóda <1':) l' gados; puxa outroS. numa vida

século :XVII. O que dizemos, calma, contemplativa, Para uns

a.pesar de muito re,;umido. ates- I o rit.mo é lr'�itar tu,rde e levantar
ta que as artes dos co;;tureircs tardc; para outrol:l é llormir com
senlpre sofreram progrésso. i aI" galinhas e acordar C01n os pás
muito embóra o gésto fO:dS�; sal-OS

nmito incérto e a riqueza con-! Tud� que fÓgB ao

Unuasse a superar a elegan-

I
habitual nos obrlg-<L

cia. ço constante, Tudo

Curip�irbllle�

Palio
D'!pois r1 ... 'U!] 1'-'il(> onerei',
Do cot'H/;ão :;::- agl'a.d':ll",
No m"nC'o não hi l';:tu?r

niscências:' Talvez. Ou do cou- J

trario IraVJ.3tialJl de cfJ.!!corrl.J..l" }
que móda senlpre} seull1rt' ft..·i Iiuuca,' el-.plemlorú"amt::llte leu.,
ca, P,tra convencê-Jos dis.;o,

I'Jlit:;itJ.lia faze-lo:; ulhas p'll:�
t rú;-, "tien!. olho::: f]IU gnz ....

"

�

Cunstata! Ii.ll!l üntáo que !.J::" �iX ... !-

5'(;1'U-" :n��l!ca tlei�i.aJard ue C�(l'::;'

ti!·. J}rn vé!ho quadro da t!�Li,J::t.
italiu.'1'l cemJUra IJ gôsto pel"
incun"tancia manifestada: pe
la;:; luódru:: Úa::5 epocas, rnaÍs
I emólas. Nt:ssa pintura os h!l
Litante.5 do;; pai:octi civitiz::uu;:t::;
e,;luyam l'epl'esentudus cud�

flual COUl lieu costume

naCio-1na!. No }Jrimeiro pld,no vê-ti\)
um homem despido, a correr.

com uma péça de fazenda {h;
baixo do braço. Es:,:e homem
nú "imboli5tl\"1 o francês que
se esfalfava em sel,,'llir a:; mó
das lançadas na capital e nã'l
tinha tempo ti" confeccionar a

própria rou}) I
_ P:lri�; n cidad"

f]O.s tecit�):;! ot'i;.dn:ü�. �elnpl'e

foi <) eenh'o da eleganci:L E.lI

1292 havia ..ento c, vinte e qU'l-
tro a lfniate..-:!. d ..·zoito (.�agas (lp

t�cido�. �:8nl eont:ll' (IS ()urh�p,,;.

(IS t (",,,Iões,' (,,, fabrieant",:; de
flÔI'"'� tl1d" i-··o 'üestandn (J

amôt' dos pal'i�íen"e.{ pelo luxo

de ve:-Jtit·. 0" ve,:Udos do pa,'-
sado traduzem os sonho" d,,,-,,

mulhére", e é por i".,o que são
Ulann.C13J;-- faustõsoF� léYf:!3 oP.-

pois. traduzindo opiniões polí
tica". lnoyimento:; socil1i;-; � li

terários. No reinado de Carlos

v o Juxo tomou grandes pl'O

porçõ%. Um pO>3b da época
\'erse.ia,

A CLINICA DE OLHOS
NARIZ e GARGAl.VTA

Dr!! Drmlnio Tavares'110
!.muim_Hõe nan!. fi RUA 15 DE NOV.EThmRO�

1135 1.n an.da!'

I
um sólido 1',1',

]\.Ia:< Q excésso de beJez,t :'1'1)-

hf.n1 nó,le t.er pf- itas perÍf;OSf).]
n')ra " !}el'�onajidarle. Por um 1'1-

�h,- ��d��,� (t .r'.r·nhecido Juote: "Hn-
no T"'''''' bóho". Na verc[·ade. os

I
tp.,-;b de 'P,;icoJo,_,.ia :ém n�o"tl'a�o
que a� nloç"S bonlta',;3 sao ta'.)

I inteligentes como as moças f"i;) ",

�UllJllIlIIllllHlIllI!IJIUUmlllillmllllmlIllllllUllmlllll.;mlllJlllIlllIlI'� . �'r��;::"�:nj;�: _·:r1:o��::t�{>:�:�, «rio que rolasse em de.3p,;:-..tutdpÍ!'os, rugisse il'agorós
: 14 �e �ezem�ro no �assa�o E I são à �ua beleza: a, fr_:eqUe�te :mente, e depoi� deslís.a'3:le tr:m(!u'iJo, mas sempre

:: I oPOl'tumdade de dlstr�çoes "o-
lna agua do caudaloso no�).

= - :;; I ciais pódem levá-la a prestar pau-
:?,lIIjj"llIl111h .lJilflIllUm;: cs. atenção ao cultivõ de;rua r:1en-. .4.nure NILO :l',lV.ldCO t .. e de �eu espírito, Alem disso,

A DATA DE HOJE EECG.RDA-]\;OS QUE: as nmlhér8" IDl1itn b(lnjt�" �st.�o

1 "''"'5 A f'
llH 2,;1 ]J1.?;a- letI'!l A_,

- em . j I ,nasceu em nns mU. Lanarkshlre,
'l'homaz Cochrane, que veiu a. ser o 10.0 Conde de I ._�-----�-'--���-"-7--'-'--'--"'--:-�_;_'--:-___'''''''''''_;_''----:-���.
Dun<lonald c foi Alr,l1t'::J;\te tw Ckã-Bretanha, no Chile,
no Brasil e na Grécin, ,'inr!p !1, fai.eccu e:in 30 de Outubro
de 1860 semlo '2nterrad,_, \Iá Abadia. úe V'íestnrillst€l':

� em 1.819, tr.av<J!).-:-:;e i,l renhido ('Olnbat.e de UbÜ'a
polUi-Chico, e\-5tando as l!O;;;.=�a.:l lUl'ça15, vh-t,n·il·õ:a:-·, l>ob o

comando do Barão de Se;:l'o 1",',:';;0: breve

- em 1.85fl, nasceu :J Gent'!'�il de Brigada do Exér�
eii..o Brasileiro) Duarte de Aleluia Pires, cuja biografia o

Almirante Henrique .!.5oiteux: publicou em (I �.o Vobme de
" Santa Catarina no �xército»:

"

1
- em 1.864, O: Governó do Paraguai decla1'Ou guer- ,

ra ;:w Brasil:
-

t

PARIS �lllel't�j.a.k'U: - �US \'estido!ô de hulh· Oe
hã drUJ:lw..em ahLlll(Janda- Alful teruo:; sua nOva

bol�rc<_{.'al'a, Este é de vermelho "iv" (' ti prúprÍa C.allll é lun:1

�'{)nti]lUa��to <la gola ml.Lru,ia_ O holero (> pr ....o VOl- mll ('li�
--- d... dh.l1nant" ue 2í10.U{){) t!ól1ars_ ---

do passado
ralcu-r·s.J cvuttll"'f�.:(,8J lJelleurs

!cZ·aU;'les, I
raLelC)"s et relJell(lEu)"il de pom-

Uut
!,n�y.

la 'I!} U�13 ra be:s de C'i nq
;u.uln . .õ"

b�en qltC le:; gontillwm
I,nes".

Sob a roupa suntuósa, a pre
cariedade (;'1.:: nistes intimas
éra. de uma inconcluellcia pe
nalizante, Camisas de sarja, de

algodão inferi<Jr contra'ltaV'aln
conl brocados luxuosos e ca!'is
simos. Sómcnte algumas aris
tocratas e entre élas a rainh'L
Isabel da Ba,;éra podiam 0"

gulha:r-se de possuir duas ('a

misas de linho.

férias e
-----_._-----

Com Luiz XI no puder que
bra-se u rigidez. A Fr'un<:a e

COIU da toda Europa civllizadrr
>'1empre atingida pclos ;;�U<l

éco.s.. respira alhiada, pod"Jh"J
�e entregar a todas as origina·
Iidades imagináveis. As HlU

Ihéres cansa.das du::; loucado""

Venda aVUlSa na

]\Iirol)

deZfllll;)l'Q de 1949

e rllclUbt·oS" dn COllfi..lIw



lu rem
:.::=r-mm

''';

j

.Drsta vez \Valdemar não. foi

feli:.:, tendo conseguido a segun
da classificação. Tanto 'pal'a 1i0;;,

corno para os esnrttstaa ÚJ, cap.
bl.

IC k"Valdemar, €!'u, o franco favorl· . rac
"

to da, prova mas desta vez, (J cor- I
_

1'0 Monteiro, ao chegar, desmaiou trava sínat de esgotameuto ,

'1
Porto União; ·Z.o lugar: ·\VaIQe., tos, Flori:LuópoIi�.

I
gur .

de cansaço, enquanto que Wal- CLASSIFICAÇAO FI,NAL mar Tiâgo de Souza, Blumenuu ; O at.íétu. Paulinu Francisco, de Com a

demar Tiágo de Sotjz;1i; não nlos-l '1.0 lugar: Waldemíro l!rron�eiro, 3.0 lugar: Oldenei Lima dos San' ! Joinvilc, classificou em 11.0 lu' Monteiro, lIa
Catarina nu cUl'l'iu'3.

vitória de \\'.ald",,,i "0 Sil"'I'"tl'e .. em 8:.\0 Palito.
este representará San·

de S .

. ---- �==n

de futebol e campeão estaõual de salto em distancia
IIlvarenga. selnpre atuou em esquadrões titulareseltúa 8tH qualquer poslção�Oeclaraçüesareporlagelll
Quem acompanha o futebol ca

tarrnense e, prtnoípuimente, C�

cert.arnes dus cidades clrcunvizí

nh.is. conhece este valoroso mé
d io. Alvarenga, ex-4efenso;,' do

de f ,-- Nascí no Paranú, 1:11.

Cid'd�!
cruque de Juinvilc; como jogador de futebol'? . ca LI" wdo o esporte. Já fui três

do de Irat'. em ;)1 de outubro d> Sem favor algum, Vico é o I
-- Foi v encct- (l Amérfca F.C., I ve-ze-s ":lmp�i:l.O cstudu 11 cm s:J.llo

craque mais perfeLo ,',,: Jl.)iny.il�. ern 191f. por :�:;:1; isto porque o
I
de estensâo. e várias vêzvs cam

E do E�(ado de Snnta Cata; i I Caxias jogou com quatro rescr peâo cm 100 metro .s rasos.
Al"al'eng.l, e um l'ap",,-, uc l.h,n� começou a jugar Iut.e

I despedi-na? \�H ..�. L:(J[l) ���1 :J;.'" pula.vr-as. -� \.

predicauc., têcmeos, e l..i.; 11111 ru-
Na mtnhu opiruao é '-r...- ixc í- Altln uo futebúl. prnt icu 01.1- lllO-nOB- tio valoroso Alv-ar-enga,

""uro proznlssor-, lJllcnUCllt...O 1-
.

'r
-

B

I
• OI em rcs u.rrus, cum rínha , t1'O<; espórtcs? ! tlesejando·lhc muítas f, )!ci ..!1ll.des

';01'CI,; do Ca."l:ia:; de J uinvue, on- l' Q
. ,

-.t anos. uero acres- Q1Hl1 foi a sua ruaíõr eruoçâo -- Sou franeaIuDI;�:-"La pru.tl- em sua. nóv-i f'ase
,de sernpi.e se uest.acou COlfW U>!, fui t ítutu.r, "

dos mcihórcs C1CIH�U,U'; du dei-'· que nunca jo;;u�l como aspu ant c.
';f:! do ulvi-negt-o cai tornar-se L:O�
nnecído por tOL.\)5.

Alvarenga <:! um .iogaJ:,Jr
_ "séte tnsvrumentos", >

lt.Lulo jôgn:
na dcrêsa como no [l.colqUll. A1 1l�

Caxias F.C., que agóru: acaba
se tl'unsferlr para as 'hostes
Palmeiras E.C.

l"ALA ALVARENGA

0:-: clubes que jii
Cenârio ESlJorUvO

Banco ------------�-----------------

. RLallzou-,;;e sábado à t.�rúe,· o Nelsa 1.'. C" que feZ sua

I
aos bancãrtos, G,w, míciura-n uas suu.s g ranues quaitdudes c,,

às 16/hOl'aS, no campo 'do Co. estréia CI:l uossos gl';,,,,b,ct. c , um e eri �\ lo homb. \':dei� na mo jogadol> de futebol. Alvareu-
,

'd �,- '" .

f l'
. 't 1. uri. nl ['C·ll1.UO J11 �J g-a foi várius vezes campeào €.1-légio 'Santo António, a partida pu e_Se cnzr-r qUe tUl e iz em me a com r <'" a, .

"

amístosa ue Jutebol, que reu; seu primeiro jugo. POl;,,;ui uma um tl'J:I�o, por inter:pléü;) ,li:: tadunl em snlto de estcnsão.

niu as equipes do Banco Inca. 'boa equipe e em. suas linhas Kaestnr-r, que entretanto íoí
e ° Nelsa. F. C" cujo resultado não 11a nomes a destaca-::. to_ :JnllJado pejo ii'oitro, >11'. Nilu

finaf, foi um eÍn,pute de dos atuaram bem I principaL Silvério,
tentos. \1leat� nJ. fase final. em que As dU[f.s equipes fOl·m,l,l"1·m

,Os bancários, desta feita, se empregaram a, flindo, afim I assi.m :
"

pisaram o \.'�ra:mado c1is,!)ostos de evitar trma derrota..
.

Inca: Alf1'",10. Vi tine :: h'o;

a reàbilitar_Ee do insuc�sso ue A primeira fase terminou fa. Sada, Bel'Inl e Celso.;. R'2beca.

sábado últinlO, quando -[oranl
-

yoravel ao Nelsa F. C. por 1. Valdjr� Ka.�stn,er. Jul:o C_:'!) f'
surpreendidos cunl um duro�. O, tento de Suica, Na fu<,c e Mil'Ío.

revés frente ao Hoepck.e F. C. complementaI', o Inca f'mpatou Nelsa: Cllfunga. SuicH I' "i

A eqi,;,ipe Incoana, atuou dEmo POr intermédio de Julio,. co· d;d; Ica, Ca·stela'n e Lauro;

tro de suas ,"'Cais poss'bilida. brando muito bem um'i; pr:na. Olímpio. Maneca. \Vernel", Ciso

des.. havendo per[�-ito entendi..; !idade máxima. Decorridos mais sO e Valm!)}>.

riú�nto em todos os seUS Sl:)to�'
.

<t',1�llns minutos, CiSEO desem_ ArbitJ'av.em: }'1.pitou R p"i. to em me!! no\'o clube e hroi o

res" sO'bJ'essaíndo-.s� nincipaL 'natou, marcando o segundo m('lI'a fas� o sr. Cllctano Fi- má...ximo de esfõrço para cumprir

mente SUa defesa, (lue estev?: tl'!nto para C's seus. 2 a 1 no g11ql'edl). qne tl"V{, (ltimn atua- lIma boa "perfomance"

num grande dia. Os dianteí'l j1Jaeal'd. A' esta llltllTa,. 1'ellgL ç,ão. A �eglmr1,. fas(' foi dirigiw o certame, afim de

TOS aCompanJlarUnI nS seus co_ t;am hravamente OS rapazes da da velo sr. Nilo Silvério, que maiór prestígio.

1e:<ao' da retagua,r:da,. infelizes ... :jna�"'+" azul e 1n'anC't d" Inc0, ""teve fnlco em seu desempe. f Onde nasceu, em que dia

�ntret�nto. no.s. arrem:8,t"'-q fi..:. __� 1vr{�io conscgu(· nla:!."c?�· o nho� , mez? --

��i\;:�=I'�!_��en��:s odetr!v��= _�:;��1���� t;;�:t�:l'�� 0p,,��;�l.,'�� Empatou o Bom--Ue--t,'po-oOl-Yes-to-�all�n--Mau-s-----�oca---�sIi'FlO. . .

mlnt.�tos restantes pet"lence"'l;"
J!!I! OIl·_.:.:_--··----- -�--,-- íI. . _

m� passaram ·OS juizes
- I o ,,"u,d,ã, "" Eom ''''''0,

A . S. do bairro do me;JillO nome., S:J-

mel' B: guiu domingo parJ.'l'esto SalLo,
, .:'. te ,ullde lla'luéla cida,�c cufmutuo.

.
�. .�.. o Vera .Cru:.:, O f:nllxüe', ).t,c·

_ � senciatlo poi� regular _a..s�L:i..�..:n-

d
.

J' eltlfll,o
.

, ela, Ler!ni!lfJu ,ellJpatado v_r ":"-pJuyer Pacheqll1l!o, suusUluL�J

.' ,e· aD li.
.'

.

I� �:�]�!�t�, \�:�u;'���rvo ��:e!;�J eI!! .'irlude !lGd'e' _

t�:':_:tJtação f:

.,.,
.

.

.. � . descul!trele determi!1'!!lu

.,�.'�..�@'"'����;�.�.. �' lar dos 110 minutos, u!!n v z
�=

que U;j I.'3.pazes do Ve1'a Gru�
___� I! lucst.raram-se superiorc,'i.

Formada por Tesourinha e Ademir a maior
Há quantos �::n<:er:.�:"n: ála do Brasii e, quiçá, da America do Sul
.� Uníüo F, C,. de Porto União .

� ........ �

Con-.-er·sando cotu. A]\'arcng-d.
pudclllos sJ.ber q"e, o mc:.:roo es'

Lá satisfeilí>lsimo em seu novo

clube, Proeul'aIno>l entã,o :saber'

coroo Alvai-enga, l'eceb"u o seu

ingrés50 nas fíleÍl"a,; do ;;up�r-
I campeão e (juaí;; as "u:�� aspL a·
ções para o futuro..
Disse-nos. -_ Tórna·se um tanto difícil

RIO, 13 CMERID) .. A nota

de nta.iór sen::;a�ào- 11U llh:rncnto

ainda é dada.. pelo V<.L3t'O. Apú ô

conqt1)star pela. terceira vez o

cumpeonato invicto, o clube cruz·

maltino e,,;:;egurou-:;e do COlll:ur-

80 d� AdelllÍr., Icvan,'o,o ti 1 eno·

\'ar o contncto por m:lis doÍ.:;

lIlOf. Oficiaimeute o famo;;o ata·
l�ante receberá séte mil cruzei·
t'OS men:;uh; (O m:tis cem mil c. U·
",eil'O::;. Todavia é cunvicção ge·
m.l de qu�! l'e'�cl)erá por fóra mui·
to nmb, poi� [} próprio pai de

Ademir conr�"sou que o B:lllgÚ
()fereeeu um milhão de cruz{ i·

ros. sendo 500 mil à \'isla e que
Palmeiras e Silo Paulo dal'bm

"quanto fe. ;"e pedido" e ninguem
ignóra o qU3.nto a família ?,f.ene-

zes é j,;enta de .'Entimentali'smo j'1u;;!,ru sérits do c�n:pcon:tto ,pro
..

qUàlluú ca:,e ·lUe IT�ul\'Ll' 'lU,,' lJ-.;�lOllal·' iI IIlt.e1101 do Estado.

l.Ue::; de l1lterts�e \:on"lelel;., L <....\..11:1

TtLOudnha e _.()'��..!lair c:::u.i il_Sirll

dc jJo��" ua llla.c· pod"r !Í�'L a..t

do Hl'adl c l{uio;:'! tia An:.]! La dei

Sul,

- Durante 4 anos, defcndí us

cõres alvi-neg-ras.

- Encolltru'llle muito ::atisfei, parti mim, devido não conhecer
ós craques da Capital do· Esbdo,
nlas ... ('In todo ea.'lO fonllarei
uma entre Joinvile e Blumenau
Juca; Tiágo e Antoninho; Vico',
Dinho e Jalmo; Dem. Nicolau.
Bastinho, Zabot e 'l:eb'eirinha.
.....

Na ",n opll1iao qual; o maió"

RIO, 13 (I1IEIlI'D) -- Dl'pt.i;

:S, PAULO. 13 LMERIDl - O

L, P .
E .. de,·.igna,;ão da equipe

dü� La »ol'atól'io:; P:J.ulh;tas de

Eit log-itL, caminha. pura o tl'i

C3.l11peOn'1.(o dc aUladore,; do Es

tado, t·.melo domingo vencido o

Cüd�)tjans e aS-lirn. iicando Í;3:)'"

ladu Ect lideranç:J, do certame l�JS

caulpeÕe3.

Si você fõsse téenico, COlllO for.
muria uma seleção em Santa Ca·
tai'inu?

de deet 'l'dr . sentir "e ,;utbfc:,Li)

por haver normalizado �Jl"" �itua·

ção CDUl o �ra.;sco .. AdcnIll' adian
lOU que pl'ctLnde jogat' futeból

apenas lnais àois a)lO�. j);_;_;_:;tiantl�
cntao fi tt· ttar Ue ouLra vi"'n.

- nlen[e fU1!(..'iuIHlU eü1!.l o jUiz u
Na preliminar v�nceu o Véra

Cruz por 3x1,
ba -c \Volf;;uog; Eun!1l1!d.t\

RIO, 13 I METIID) '- lnfúrmn
;c que a deleba,�iio do l'\'blmóc
'olicílou q ue !:lua paf,tida. cf.nu o

inllIlli!Jc:l;.:C, Jll�!l'I'ad;" para am':-

11llfL :-:;(":j3. dirirjdT-j pOJo unI ii:.rbi

·.Cl_� br:J,si1( irt. t�r:do '�iflo nlf�snl')

�11'0t!t:f/lu V lKI!!H: tio !31\ fI.:1á.rio
rian:3 .

S. PAULO, 1;; (l'IEHIDl - O

�lolo Clube, ao vencer o Zlfara

nhiio n;t fin:tl d'e me.Jhór das

tl'ê::, por cinco 11 mu, Eugrou·sl'

campeão mar"nhen�e pela sexta

vez COllsecuth'a. feito quI' está

t'endo ruidósaml'ntn festejado.

Marca�ores e qoa�ros
BUM RETIRO: -- 11'Ílleu;

Dimas e João; Orlando, J�ugs
nio e Ata.idc: J\ItLX, Muul'Íno,
Jo;:·], M')-U>3 e Silva,

C't1RITIDA, 13 C!<1ERID)
A equipe paraguaia. do Bó! de

Amét'Íca ....oltou a HeI' derrotadu

nesta capit aI. :::;e_n'_l'J rlé;;i :1, ,.�:;:

va.tida pejo Caril il,u, }�cl'1 [1': ...·',

·;u escút'e úe seis tl-_ doi:::,

Ante:::; furara vencidu,:;; pelf_'I 1" '1'

r!Jviáriu por 3:í�.

CunV8ca�os
para os traillos
da seleção

!�... !.':::'_·:Ul' b':�i�\ �ré(_'ll!'�a da Fe"",

�l'':;TÇÜ.l_). ��I::�bH ·dy l'[I.r).�DCar lJa
_':, pS t;-�illn.:; th .�pIE';ÕU ruais

--

::fG�l.n!LeF j':.lgado!'�3: Brau_
p:.!. �J') A.rai: L'j�tlnl i-o do Atle:>
tico; :r:.'!crfsln1�o� pOl1�t.eciro es",

([lH'nlu d.) Bf'l'dU'J Luz, d�, Tu-

11'11"'0; :. ·u'ir'i. ('enf.'·1) IHédio do
-I': 'i io. "" e·'i'�,eitllna.; :ru_

'.'.n., do Clube Atlético, de Sã.u

FranciscO; Den, do Caxias, de.
.Toinvíle e ZHbot. do América,
te Juinvile.

até
lar Róchlul!'l, árbitro do caie·

jo, confirmou goal, levando a

IJoUJ têl'illO o j<Jgo, ·Primdí·a·,

vemos, us duis juízes pu::;..;arulIl

'elemento do Véru Cru:.:. Co!!n
I

S, l"AULO, 1;; Cl\1ERIL."
Ni'iu tendo podido fugir ao último

lugar. o Comercial está condena·
do a d�scer para a segunda divi

são de acúrdo com a lei {,'i! pro·
nloçã.o. O substituto do Comer

cial {linda não foi definido, de

pendendo da disputa que será

travada entre o:' vencedol'é',; dú'

81�DAS

CASEJ\IIRAS
C II A P E' V S.

SOl\lERINIlAS
BltINS

Houve . irregularidade,_.; llll

transcorrer da luta. que devem
ser �.J.tl'ibuidás it ,uma falha (1! .•

}n.ndüirinha. Venciam os lo·

cais por lxO quando a. bóIa ia
saindo p�la lateral. Ju encon'

. trava-se fóra de campo, mas

o árbitro. colocado à disiarJeia
não poude presencial' o lance,
deixando continuai' o jogo. O

lance continuou. resultando no

tenLo do crnput�. Protestaram

nlUus bocado,;, de Viajante ..

os ver<lcruzenses, mas o popu,

Siegfried abriu
l'recisu.. se de um via._ia.nte COIllpc.tClllc. que ,�eja mulori:.;ta,

I �I ií,mílWi 1II11ll1I1111II1I;;'�I�,� III' I;' ,,;;-;;I;;;; 1I111111i1l1lilll!!!�UJ�

I
<W "'C"'� L'ga' derut,," 'l'm"" ·"","",.1, dll� oeC" 10100 IA ç u C a r·· O i a n a I

f .

m, na "SlBU" .- Velh:l �

-

PACOT.P':S Dl': ;) QUILOS - Ih·finado ª
. I : SACOS DE 60 (�I.lH",OS - n.dinu:do

_

.

1

Extrfl1lD �er�en�o: C�:;'f!l; mD:� Õ;� s�!l'ILOS
- '1";.]0

:
Na""o b'l-ZO°u seu fel·to de CuriUb".·" De'a dto,.i" C(J)L

- �. N· A V I TA",.

..

-
-

:-

:cg'uiu. (I Ft'l"ruviú,!'jo na tarde
- t' -

ie sf"lJ.lclu úJl:mo frente a equL; Fillal Blumenau - Rúa 15 dt' Noyembro 1393

l ri F ( D ;)e do ·,Sol de América'" ,-,al1L;_ Fone manual 14 - EIÚl. '!'pl!_'grúJico «NAVITA» =

50 eç;o ...!!t Jcào pa;·aguaiv. pela conta0 lU - -

a·...._ g q _" " :" te 3 a 2. ..���.i..�c�i.' ..
-

��� 'oo·.·�� - �;"·����"';'�"�.�iI�������;;����·�t,��'�'J,,�" '.,li'���,�!'���
Bastante l11UYiment:tda foi a -�_-::::::-....

Jelejlf I'ealiza.dn no estúdio'

!(�._--Noticias da capital do 'Esta_ t oportunidades que perderam,
f
dadu (I resultudo Esperado, pois ',JoãquÍJn lunérico:', uma Vez '.'r-__�rr.����""I'I""�fr.''''ImI'''''''P'''''''IR.�!RIIIl'''IIIIII''- - - - - -- ._..

do e de pessoas que estiveram I \.endo sempre pela frente a fi. ral'ame." é qUe deseja a F.C.D, que na equipa Guarani atuam 1-
h��..co"'�"""..oO'_�...o.-..r.l"'� presenciando o embate' entre

" h'Ura impar de Adolfinho, �lais 1 Quanto à parte técnica, crc· ;o,]'emen,os que mu,co brilharam (I)- - 'ts seJeções da L.D.D, e F. C. uma vez o gigánte da ca,.
...tcha. mos tambem que não agradou, no último SuLAmericano, tais t:: V.

. .

d'
.

m ·8' e D. dão.nos conta de que a ré. absolutametne, sendo fraco o X:n1.O· Gonzalito, CantErós e ( -:-J...::.
. e"n e' --.:'

. =
ferida· peleja foi' fraC1-, sendo -- Está sendu objeto d� co_ .luvel de jogO das vál'luS equL Gavilan. II 1·'" ��� Iª

.

_ fl'aca tambem a pl'oduçJ10 dns mentários o sistema: de marcu_ peso Vamos entrar, agora, nD- Os tellto�; fonun nlUr' (dÇ03, �'!!������d�ii=
'

TERRENOS'E CHAÜSDE CASA, eUl ruvérsos duas equip'es, notadamente na ção f'lllpregado pelo técnico vamente, no período dos jogos ?or CasnoeJ, (2) e Darcy para ,1'-=
'p'ontos da. Rua AmazQnas. e Rua Progrésso, tudo

- fase final. Os florianopolitanos .

Leléeo, ó,Jmlngo, .em Floriano_ inter_clubes, baetante aguarda· ') FErroviál'io e Patinho e Ga_
- . :: degta. vez, estiveram menos E,_ !polis, Jogou no.':iSO centro_:mé- do par todos os aficcionados, I v:l.an, para o ,Sol de AmérL

I
_

nó bairro doGarcia;' fIci.entes, uernofié;trando vl.kias dio atrazauO, marcando o cen- AURELIO ca ..··,

I:::' UMA CASA de nmteriaJ, tamanho 8x11, com :;: falhas ('111 seu conjunto .. Aliás. tl'O atacante contrário, cs�a:n_
um grande porão e todas as instalações para reS· �

I
eDl \Un dos nossos conlentáMos do os dois zal;'"Ucll"Qs encarrega.

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

. .:1 1 t d'
• � antet'jol'f�S, afil''l11ávlunos que dos d's pontas, sendo que os 11Il1!tlmmmmlll!lImm!H!!!!1111!\1lI1!1!lI!lI!lIIí�!l!Im!!!!!fI!l!!IIIII!1ft,Bl" .!!!_-- taurdJ!te ue qua.quer ou 1'0 ramo e negoCIO.. � �ã.o f;;eiillli'llte 'n� com"'<rrll!�'iros médios d-efendillnl e H tacavam, ti-

'

. Uma casa nova, de madeira.. ii Rua ItapuÍ, nas �

fJe
AdolfillllO não repetiliam a Ao que parfce, estra1il1arsm P d I:: iÍllediações ·do Quartel do 1/ 23.0 R.I., tudo a p:re�o§ ; .1crfD1J1UnC(· clUnprid"l en; Bltl_ os nossos elemento!; esta mar_

__. e r _ e u!!!!<s e 11 �\(Ilª� '<deocasião.' = ll1enall. Creio que foi a melhor cação, H1iás, pejo :-istema an.
"

_ Os interessados queixal!! dirigir-se ao Sr. :Chtis- ª aü','.�ão \Uos illtéuf'. contand", I �o, Alguns dos plaiel's não

I
'

�'.. •

R ",-._;, /G"
,..

.. 1 TI':::: aind.a.; cem o, -péSSinlu desem_ se adaptaram à esta nOva mo.
um brlnco de ouro, no trajeto cnt.re o Teatru "Carlos Go· ..

.'fiano
.

TheISS.. ·na r.uuazonas arma, ou· pe o e C· = (len.ho dos locais da.)irJaú!!. fato que justifica_se
S". fone ''Nr. 1165." .. '.:.. �'

.

de\'ido à. exiguidade do tempo ! mes" e Ho�pital·Sallta Catarina. A p:!ssoa qu'� u encontrar 51r-dlfllIlUllml�nmmmlllmnllllll1l11l11mnnnnIJUUnUIIUmlllllUlII� ,
__ "!['l doming,: :;iveram de tl'fina;mento. I . ,k,

I
'.

-;eu fav()l', miüs uma. illfelicida- '" I poderá enLregá,"10 na RELOJOARIA BAIER, Rua 15 ue No· , :EC ONOM S(-- T<'elizmente t.erlninOll o

I ('.
� I

t.t'{'ina,liento dt::'; l':<eleções, que, I vembl'ó !)14., qt.lC será veIll gratifirnt('j" � !I _

.;
.. ,,'"

--', --

,.�finallcpirllmenLp 11110 Mve ter -:fllllm'lHUIIUlJlfJlIIl!IIIIIIUIInUlIUII!IIIJIII!UlllllmmWI!!!U!wml!!1/ �
,- - -

F"F""7

O futebol),T E M P O
Estado "III

fi "INHE hO':0 .In

OFEitECE PAnA FIM DE ANO OS M]��

tnoRE8 AI�TIG()S PELOS l\'lENORES PRE-

ÇOSEM

paI <l o Vér" Cl'U\lol, lt !HIo 1I1uu:;
empa.t ·l.dO. JOgtll'llll1 aosim for-

ma,,".!.s a" equipec':
pura. t !·a.ua.JlHJ.I· com carro "F·5". "Exige'H�' ,.e[cl'ênch.� e carta

VERA CRUZ:

Humberto e Arno; ,,'alter, Ma·
---

Aderbal, Klan, Franz e Sieg-'

---...-.

fried,

RETAl.HOS

(LINHOS ESTRANGEIROS)
E l\'IAIS Ul\1A INFINIDADE DE ARTIGOS
00 SEU VARIADISSIl\10 SORTIllfENTO Blumenau

Todos os seus filiados pos
E'.uem campo próprio e séde 80.

-3ial ótirÍlamel1te instalada..
Sete são Os clubes que estão

no mnml'utn filiados ii F

1 , �t€S (:1\ I 'I ,::. HÜ J ttalH e��_

et'J�nte" j )g'e�dores, 'entrc os

lu�',,:; t) t: i:emos T ·".xei�illha •

AntoninllO, ·Juar,,;I;. Helio. 'RD.

10g1lilli, Osvi.i:ldo, Sadillllll.., NL
�ola.u, Jal:ilo" e muitos outros,
alguns dOS quais já conhecido:, \:
do lico e!;portivo flodano· II
1)0

•
. pois já se exibiram I�
.Os .gramados.

S,'tn_ J ;1� ��ltIT.IRA -:- JOlNV_IL� - BLUltIENAU
I,

ralclir de Oliveira
l � ... _ _ _

I
.#;":$)rC:t=:::-:-: __�� .. ""'_t"....... ,,�....

'"
.. ...::_.-'-_�-.'

eno

tTO'UPÁVA SEC� ,_ BLUMENAU

RUA sÃo -PAULO, 278-80

;\. "Gazetaí" de F!Orianopo
. lis, '"m EPla' edição do dJa 10 '110 e !l!ut'ta di5c:plln3,. Um fa.

do COl'l'ente. p1tblicou a sr;gui.!l_ :01'. qUe sem fa\'ol' coloca Bhl_

th J1Ut<!,: neJlllU !lUta plall'J· destacado
./ /I Liga nlU1m�lUi.uell:;e "ta vida dos .!,I',,:)l't�3 eabd.

·Pellportos. é, ::"�m dúvidn. algu. neiJse!l li ,a questão da:;; rend'1s.
llla .. II valÍgllardeiL-a: 'do esporte_ As' arl'l'oauações .lR8 padid,Js
)'ei no illtel'lQr do E!;;tao.o, pos, 'Jnciais 'do

.

certame de UH!);

•;uma:> uma ,inv.ejavel organi�. 'cllh'fj,pus5arit1l1 à casa do;.: C('nl

zaçã.o, A' sua dil'etoria, cOllsti. ''11il Cl'uze�ros, importância es-

.

, tuiu.'t d,� tuna pleiadc de ver":' .sa·" qu�. l1ém. F!OI:laJ10polis COIl_'

Ai,'c!> __

o

A po\ranca f d:tdeirns de.·<TlOt'Lstas,. nilo tem .'lilguiu atingir!,
Empenosa Bera cm-' lJoul'(ldo p-sforço!1, ilXtljl. Q

barcada brevemente para o eng1.'un,decimentO. f\Lzendo' .

Br:.;sil, a. fi�ll de. sel'
.

pre'parada \lutaI' r!;ilnido caffiPOOllilto eu.

oura, intervir no:; g'randés pre_ tl'e Os ('.h,bes, filiado", o qmi.l,
!nios que s(�rão Ílisputadas na neste a·no, teve um Ü'anscor.
oi. ...,_ �'l.� ..._�: .....�_1 ...1 .... 10ti,(\ ....... 'i-... r1",,,,,,,4-"I-�" Aa. O"'J'011Nf.l tl-1itll���_

B1U'.nf:llaUe!lS� de- D!õsporto;:,.
São Eles: Olimpic9, Palmeiras
" Gllal"lnÍ. (le HIll!!lf�I1;HI; Ca",

los .nf.'lU111;t, é PaiSt111dtt, de

Brusl!ut'; ·Tupi. d.. a:t:mal' P

Cúllcordia, de llio tlv Sul.

ADQU llili'\mO UM.i!. BWICLE'l'A

El\I PRES1.'AÇÕES NA FffiIH.i'1

Pn,OSDOCI.MO S. A.

Importaçao e Comércio



Ouará, 12 (Meridional) - I tivesse ficado provadn a cujpa; tinha siuo atingido por duae

A nossa; reportavem colheu J bílídnde daquele causídíco, no balas; ambas do Iado direiLo e

maiores detalhes (da ocd;:ren-, Imeça .pcítcíaí, o juiz de Direi. pouco abaixo do pulmão, que
da verificada no Forum de Itu•• to HeUi Lopes Meireles decre- por pouco niio foi atingido.
verava, da qual foi protagn, tou sua '/pr18ao ' preventiva, Ns,(l se sabe" de quem era

nísta o advogado provisionado, mandado esse qUe fosse ímedía- a. arma

Cr'isógono Ca�tro CoiI,':êa� que tamente cumprido pelo delega- Durante, o ínterrogatôrto .
a

após a audiencía em qua éra do desta cidade, pois que a au, que foi submetido" em seguida,
acusado, tentou assassinar" a toridade policial daquala

co_,
para· a lavratura do auto de

tiros

de.
revolver, o juiz HelU ma.

rca se encontrava; de férias, pri.:oão, em

flagrall.te,
o

advo.ga •.Lopes Meireles. razão porque o advogado ficou do Castro Corrêa eXCUSOU."c,
Estava preso praventtva; detido preventivamente em l\c declarar a. quem pertenCia ,

ment� Guará. ,.. ,a alma que utiliza,ra para ten,
Ha a'lgum tempo o advogado Tentou matar o juiz tal' matar o magtscrado. Julga�

,

q'dsõgono Ca'Sti'O Conea, que Dando prossef,'11imcnto ao se que ii mésmn deve pert.en.,
reside em Ituperava, fora 'in. processo policial, o juiz de Direi- cer VU a, sua -esposa;' a advo-.
cluido como principal indicia. sógono Castro Corrêa.', o juiz gada Vl,l'gilina pena Corrêa, ou

do num .ínquertto que visava de Direito marcou" para ôntem, ao seu t�dvogado, pois que, es»Ó:

apurar sua responsabilidade uma audiencia, durante a qual tando preso há vários dias, pre
no rapto de uma mulher. Como aquele advogãclo deveria estar ventivnmente, Crísõgono não

P
-- _ - inquortdo para: fins de ínstru; podertn ter carregado consigo,

O
·

t'
·

t' �
.

Ih
ção de processo. desta cidade até Ituperava, ar;

ar ura O IDIS BrIO Bill orno
. Após responder às pergun, ma de espécie alguma:

,

.

.'.
'

.8.. - fi'
-

·U- . o'r,'
ta" que lhe foram feitas e UE_, lUeiíndroso o -€'etado da
sinal' o termo de declarações," Yitima
3 juiz de Direito dispensou o Embo�'a 0r: dois :felimentos
advogado, entregando_o, no1'- recebido" pelo juiz de Direito

� malmentE', à. escolta qUe o tL não sejffm se natureza; gTavc"

oncontraDa oBsacor�a'na· . n·o R·)'0 do Ja·nOl'r· ol:��.i�:f;i�:�;,���i:;�I;:.��:�jiS;,:�?.��.lr�,:��. Correa !::OhCitou da aulol'ldadc operaçao ti ';:'lC,": feltai em Rl_
. ;olieiaI permissão para voltal' beirão Preto,. para onde foi re_

_ , 1 falar C01n sua esposa, d. Vi,·_ rno\iido em ambulância, assis_
,ilina Pena Corrêa, que tanl_ :ido pu!' um ·mllcUco e tml e !to

'»em é advogada. Sendo atf'ndi_ fcrulEll'O do Xi'ospital SãD
lo. o causídico. instantes dp_ P'l'anci:;co de àssis, daquela. cL
1)ois de pa,lestrar sigiJosam�,n" dade.

.

·',e com SUa es:pm:a e com !jCU l'l'emmc1us de graT��
l,dvogado, VOltOU.Ec de arma aconltecímenws
m plCn110 contra o juiz de Di_ A tentativa ,de morte contra
'eito e desfechou.lhe a queima :," juiz lie' DireitO HeHí Lopes
roupa três tiros, l\Ieirele;;, que goza de largo
Ferido logo aO primeiro dis_ prc",tigio neEta cidade, bem co_

"Jaro. o magistrado ·caiu por 1
n:o em Itu;Jel'ava, teve lal:g:a

"_rás ele uma mesa ele trabalho, e profunda rederclussão. E_.n to.
G, qUe lhe val-eu não r.eeebcr .Jos· Os canto:.; da cidade é es

nais uisparos da a'l'ma que o :iC o. aSI:l1.mto de todas as -pa-
'lgresEor 'enlpunhava. lcstras e vem dividindo as maS�_

Recr,beu dois tiros na ,:;as populares cm' dois ·grupos.
cla....icll1a ., .A :autoridade lJolíCiaI desta

Imediatamcnte variaS pcs-' localidade, atendendo" a qUe a

soas que, �e enco�ltl'.aYa.TIl
.

n,a 1.:epel'CUS�ãO
,do lel

..

nelltavel: �á�o.
'

<:a:la, do JUlZ ReUl Lopes MeI� ,s suscebvel de exaltar os aIU_

�eles COrreram em seu au.xilio, mos, vem tomando· providencias
"Íl,quanto que outras 'Procura-

-

no sentj.qo. de ,evitar qUe tais
l'am desarmar o ngl'e�soI'. discussões· deg'erierem em

Logo apó2, o;� 'disparos "erL flitb, cujas
.

cOl1.sequencias $H·

ficoh.se qUe o Juiz" de DirEito riam imprescindivei,s.

'ESCO ERT
QUA �ILH_

o
c

o Cearál
o ceará, nunca teve um go,

vemo tão ruim como o do ine�.
quecível governador �!aU'itillo
de Albuquerque,

blo,

Em companhia de sua espõ,
sa, viajará hoje com destino a

Capital Federal, onde se demo
rará algumas semanas, o rné;
dico Ary Taborda,: com clínicn
nesta cidade.
Ao distinto facultativo, que

aproveitará as férias para rca,
Iiza» estudos sObre os progrés.,
t'o'" da ciencia médica nas es

pecialidades a que se dedicou,
formulámos votos de feiis via.
gem e breve retorno ao nosso
meio,

c·-'r:� a minha parcela nas ho

lller;_agens: - uma noitada de
Nero, nas flol'esbs da 'rijuca,
com musica, de xamego c pl,
mentas,

Como grande ,� d r1i:�tribuição
c diminuta a verba, que acaba
'de fazer o gOverno Reduzir O

cr:eclito, de um milhão, para
400.000 de cruzeiros, destinado
a tradícíonal.)

.i�.t15 ent.ão, ali caminhavamos
nUI:1 terreno de Inercia e de
cansaço.
Entramos, agorn, num regi_

me mais grave. Segm'do notí;

cias· que chegam ao meu co

nhecimento a' verba destinada
á.s instituições de cartdacle se_

rá global e dtstrtbuida a la día-

SEGUIRA�
Santa Casa de I'ot'laleza,

que, por esse motivo, tera de

despedir enfermos e meninos
ínternadcs. 1\1ias, iem compen,
snção as certas sacolas, ficarão
,'eforçadas,

HOJE :Pj\:RA 'A iCAP!lTAL
FEDERAL O M1':'DICO ARy

TABORDA

PODERAl CU111 essus medtdajs .eatupo;
fucientes o governador procu
ra preparar a sua ,eleição para
c; senado, trocando de cadeiras

SE TORNAR EFICAZ NO l'RA

,.- TAMENTO DO C.1.NCER -

corno convem ii pratica do re;
Corttzone, 13 (UP) A gime,

substancia que está sendo uti;
lizada no tratamento da ar- V·em ai o homem pt "ulista.
trite talvez venha a servil' na Haverá grandes forrobndns.
luta contra o cancer, seglU1rlo Churra�cos todas as tardes e

declarou P. Rhoads, diretor missas pela manhã Ahdernar já
rnsmor'al do Canccr Center. A .nnndou passa'r o ferro todos OS
informação foi dada depois de ternos e concluiu varíos dís
noticia que o. sr. John Ro cm-sos afora' os ímprovísos,
ckj')ffeller Jq.�ior ; :p,roffiElter1a, t:empI'c )pito'ljcscos, ,De14e c11e.
conceder doi::; milhões de dóla- ;ar na tarde de 15 quinta.feira
rés para ampliar as atividades c.l'iginr1o f) tl:�1 Il'éJtrio a ....,r,..
do Centro, já hoje o maior no, lo

gên-ero, do mundo.

I
.

�
.

Dai "ln dianle. 1c;;o q'le pi_

e f � t sal' o solo carioca, até regreil-

O" erenclo iar a f3ãc pauIO_ o l�OSS� A�e-
nal' de BaITo"" nao fICara qUIe.

SOBRE ASSUN'l'OS FISCAIS to um minuto. O programa é
�ão vasto e a pe1'1l1aneneia tão
�mta que a' Comissão viu.se
forçada a fixar dois jantares
'Ja1'a o mesmo dia; No primei_
�o, ir�í o homenageado atê o

assado e deixará, para o segun.
do ugape, a sobremesa e a

ehampLlgne.

I
T

U A BEM OR.G NIZA
ABANDO POR VIA

I�li!H!!l!!!f!lm!W!!!H 1!!ll!!lBmmm!!!I!Ul!;

I�::d!::��:d:::!��i Tentou matar o juiz logo
R;;iii;;�ões em vár�;"!E;t;d;; cJe ..

RIO, 13 (Meridional) -'-- Acaba a Alfândega do Rio, ,

P
em conexão com a Polícia Marítima e Aérea, de descobrir
uma sociedade'«suí-generis» constituída de vários elemen
tos, cujo objetivo era transacionar, não só no Rio, como
em divêrsos pontos do território nacional com mercado
rias contrabandeadas. Estas eram trazidas dos Estados
Unidos, sob a responsaQílidade de comandantes das aero

naves, que fazem a Linha Rio-Miami. A sociedade pos
suia um representante na Capital norte-americana, encar
regado das compras. As mercadorias contrabandeadas
eram «maillots» de «elastex», meias e calças 'para senho

ras, de fino «nylon».
As diligências foram efetuadas ontem, depois que a

polícia recebeu uma denúncia, sendo apreendida na resí
dencia de um dos sócios da quadrilha, Eduardo Martins,
oficial administrativo da Prefeitura, 214 maillots cerca

de 16 dúzias de meias «nylon» de procedencia ianque, mer
cadoria essa avaliada em cerca de oitenta mil cruzeiros,

Essa «sociedade» funciona desde 1948 e, segundo
crença da polícia, ela tem ramifícações em vários Estados.

cio· interrogatório
II

OIS
-o magistrada foi atingidO por dU2$ b3las�

Faleceu, levàndo para o tumulo o segredo desua morte
Rio. 1:; fl\iel'id.) - E,aiythc lll�')

foi IJWCurarla pOI' lll'nlm. aOS Necessitados Alemães, que ça o milionário Etwin Glass,
Ana Gla�::; que f�i, ctomin�o, ma pessoa ,de �ua ,família, e o tudo fez no sentido de curá-la, escondeu.se em, lugar qUe"a po
eneontn�aa pela pollcla no Sll� s''!tl eaSU nuo [OI, pur lSW, cs- sem nenlulm resultado, embo_ licia, até agora, não co'nseg'uiu
vetre, ne fim da linha ele bon_ :l'lI'e'�ido pda,,; autoridades. Ig'" t'a, ' localizar.
C:�S imersa em sono profundo l�C;'é'.<:" :;0 (';1"",:, qUe era elE Azem Lambem. que Kaythe_ Ingcril;a. uma substãncla
e atirada à rua.., desalinhada, c1ci;celldencia alemã, pnüicou 11ltimamente, dcra' ;para vagar t6xiea
faleceu ontem,

-

;precisamente ) >5uieidio ingerindo grande do_ 'éem dEstino pelas ruaE, presa O corpo de Kaythe, reTIlo.
á.s 14,30 horas, 110 hospital cIo se de soporiferos, ou se foi vi.' ,�H forte tensão nervosa. Des. vido para o necrotério do Ins.
pronto Socorro, para onde fô. 'Uma de um 'plano teuebro:!D :;a maneJra. admite.se que ela t,ituto 1\.cédico Legal, foi, au_
re rEmovida. A misteriosa mu. .le humicidio, VI�to que :ma vi- tenha praticado o ::;U1cieGo tC;,Jsiado .. pelo lnédico..1egis.ta
lhE!', que donnr... quatro dias, da el'a cheia de eom'plicações, quando apoderada de uma de Manoel Seve Neto, que a,tes.

E I
fi

d--
-

-d----a--I�------;;--�
.... - - JCllltanllü violento drama de su�s terríveis crises sentimen. teu: ingestão de Eubstâllcia

S a espertan o IDleresse o côncurso1 :"�;��:�:�i�Z':��:::'"'d,":1 :;:�i�t��; ��n�:� ;��::�Z::.�:;;�i:;
P!lr8 escolha da soberana do Palmel-ras :g���'�lfl��On"d�o����ia���l =�t�� s��t�s,a.l�:as v�:;�!�:d.e1nte.��;

rio,

li ; bt'.Jec1t10 1'111 Sant;, Catanna, co=egumlos constataI'. a des_

ENG D N Opa.t;;,;a.pOl'l'J n, ti7.958. peito do esfm'ço da reportagem.
.

NllVaS CJodidatas poderão ser jn.aN'eti.:'l,lII! Procediam ele Curltibà e se Co�ta:'�m_nos que Er:Wj� é
"��'I!I!.<& 'iii""'" g l1o::op2darum; a 5 de outubro um mdn'lduo de maus mstill_

deste ano, no Vista.Mar Hotel, tos. que cxigi;l da mulher uma Tudo p�rftuO O pre'tel"to não ..fttnbc"..
.. '

Como nos :'-l1;).S é.rntel'iOref;<1 torais para equilibrar o certa_ jeoz cliretoJ'c:i da lJociodade, pa_ entrando às lç horas. No dia vida conjugal humilhante, Dir. U ., � .• _
."""IIIL:!I

, .Ia
o Palmeiras está pl'om,::>vendo me, com a colocação de suas ra a dwi'ida inscl'ição 31 do. mesmo mêlJ, o casal que se-ia um monstro. eln certas !ll!iluttlcado d� p�lavra dOiD, tíli,'"pio,;, eleição de �ua n.ainlla, COll- prediletas em igualdade de COIl_ Estão encarregados da ven_ Ccupanl o quarto 6J, retirou_ ocasiõei::, possuido de todas as CII .. AI "']I"
correm ao pleito, moças de des- dições com a primeira coloca- da do!: vutos os sl'::>. Emilio AJ_ "O para local deseonhecido_ taras que caracte1izam os ca_ Apareceram ate' fotografl"a� dos gemeft� colam·bianos '_.taque Jit �uciedade lo.cal pos· da'. cantara c rngo Kilian" ::,endo 1 A l'cportag€m apurou, illves_ sos dessa natureza. it U�. i!!

suidorud dos melhorcs dotes fi- I�"gundo ,infqc'm:a'çfhs colhi- que as urnas para l'ecolhimEll_ t togando (l caso, que o comer� Entretanto, objetivamente, a

Sico:" e irtdcctuais a'S quais fo- das pela nossa reportagem, to dos mesmos aCham_se loca_, ciFr,te TI,'lo se encontrava na mm'te de Glass continúa mer_ Rio, 13 (Meridional) :- Os' ses tel-egramas
ram a,'l'c:"'ll\,adas no último nlém c1a� candidatas acima, po. lizadas no Café Pinguim e ElllOp;�. cOllfol'm(; foi noticia_ gulha:da em denso mistério, ha- jorna.is desta Capital estão pu-l - Os fios telegraficos tlesta

ballc ,la .'enqk;l:::ta ;ioóedadí:. der;i.o os ad�ptos do Palmeiras Ccnfeitaria Polar, senuo aber_j do, m�s. 110 Rio, no dia em que vendo poucas posi".ibilidades de blicando novos telegramas sô- cidaele transmitiram 15.000 pa
onde foram ah'o de expressivas escolher JJoutl'llS, devendo, po� tas todos Os sábaelos para as

' pO!Jl:la ',encontrou a mulher esclareCeI' '8 que hOUve de fa- br;e os �;quintuplos» colombia. lavras de noticias sensacionais
aclamaçãe:;. No dia antedoI', rE111, cCll'tmicar o fato a uni apura!ções. rl,ssacol'dada, tendo, depois do to, pOl'que a única ,pessoa que I nos, caso qUe não pa:ssou de um no espaço de breves horas, cen_

ou seja sábado, havia se rea. _ _ ú'.to tOl'llar.S'e público. embal'_ poderia illf0r:rJ?ar com seguran_ ,�bIuf;;. ,,-,,:mSaCiolla:!. Divem es. tenas d:� jOl'nalistat., fGtogra_
Hzado a ,primeira aIJ1J.l·açi'í.o,

p
- - - - - - - - - - - - - - -

,io para Santa Catarina, ftl- fos, cinegl'afistas ,e curiosos,
s€ndo contados elc,-ado nÚlUero

reso e recolhll!ldo a &ad"
",,'Indo, al:;Si;nl', ao ÜÜ'ZHT{'t;'a:tó_

----------------'---- empr'leaC1Cl'anl un1a vi2°cm
de ....oto:,,, distribuidos, conior. ela 'I t'

.

Sh·
fl

J I
· "'" d

.

1 ,. ·c,

me tivemos opol'tunida{!e de
'

�i':�,.. ,�u(i�l'l����:s·da nmlh':.l' Irzey em·P' e COD.segulu �c;�.������:i;a'e."��'rl���::�::s 'l��:�i�

�!fi;��f!J,�1[!�;�1Eit local conhecido malfindro ::�::���i�:�I:d:::��i,::::r� o dl·vlorCI"o em 30 m·lnutosIIJ:�:1[�"§��;:���;:\:�����;:l"S��;;�i���:i��:'�;��'
10:)

Furlára um revolver e uln reloO"'lo de li Is 1��Ul;:;a�,��il���c��n��:1 �:lr���;a�� .

"

.. ��e�t�OC��isl:�di��ma:�et�1�:
Notl,�se, a\lsJnl, bua dlant��I_ ,U o Fonseca. 5,1. SEU MARIDO ABRACAVA E BEIJAVA. OUTRAS MULHERES jmento e todos verificaram ter

ra da srta. '''anda Maria Bran. ,

A senhora Glas,,', parecia :50-
,_ EM-SUA PRESENÇA _ ,'.SidO vitimas da ma::s notii.v�l

dão da _VCig�, o quc de certo I
FOI preso _pela �01i�!ll luca�, ''l.lentu, d,o vt\iculo, dirigido pe_ fl'c!' de psicose de ::;'uel'l'a. c, �,

tmpo::;tura de que se tenl nob.

mudo nao d'"lxoU de surpreen. l:a madrugada �O. dln i", du �Ol_ I II.' pl'OprlO sr� José que, após significanl pal'[l. ela grande es� R�llywoOd - Slurley Temple, ,�eclar�u Shirley pe�:·a�le. o I' ci�. �os ,último� ano:,; a falsa
der. J

1 ente, ü l,araplo AgostmlH:, I cte;,C'mbarcal' rumou para a es_ forço deseriYo.lvet' o seu tt'aba_ vestllldo um elegante costume JUIZ Raj· Herndon, que esse piO- nollela CIo naEclmento de quin.

. Seus cube.'> eleitora!:::, por )'�t�al�_" �nalsM< conhecido

pela! taça.-0,
l'en'uúúria, a_fim-de apu. lho, naquela qua1idade, llnla vez

I
de lã gris, porém com nma ex- cedimento "lhe fazia. muito· tuplos em um humilde lar ele

i>rto Bt: md�ll'al'aIll b'l'tante � c�� la

�" acuco ..
'

�ue, SUl'_ r;{l' Jlll.rormaçõ;:�s referlBn�es a que j.ama.iS
.

fól'a empl'eg;g_(,la d,
e pressão de tristeza no, rosto, mal". Pá.lida., e ,quase a ponto de camponeses no murucipio de

t":'
,-. ,�' IUPlara e um eammhão de 'flc °'atl d" UnI l' ("'to' I 'llgnem, ,loiE- estava hahituada conseguiu em 30 minutos, o di-, desfazer·se em lágrimas, Shil'· AngCJI,stul'a, peqi�,ena aldeia

n lYOS. resultando seu trabalho prolJriedade do "'l' Jo"
_

17 ,h . 1", � a,:- '. ao, c e ma. , . I

na posição privilc!!iad'l que a Oe. • • l' .

� . _e ....c. -

I . ena, Llelxando o revolv2r no a um bom padrão de vida. POs_ vorelO de seu espôso John Agar, ley disse que ela e Agar com�- <lff�ta.da d�sta· cidade.
, t'l ' d'" t :'" ;�l, ,um le1u velo ,:Macaco qUe ,:"sento elo camin.hu.o, sui� 1',:11 l'Í('.o g'uarda.roupa·'e ator cinematográfico, depois de çaram a. ter l('ivergencias cinco
gen 1, C811 lua a \enl de ocu_ se f:havj'a <:ho,"'erado:;. "':0"': ..: E' , , : ,_ .

L 1 I 'd "b
,tlar, IstO logo na primeira

apu_1
sÓlia.mente �.' ..

," ", ,m podeI elo �adl ao. a poh_ uwiLas juias de a·itO valor - c ec arar que Q man o a raça· mêses depois de casados. Acres-

I·ação. :i\Iuito terão, assim, que conlleci{]o '"Bar
aUru���an��se�o ;:,a ayl'een�leu, ameIa, um. l:e1ó. resto;; de seu pa',õsac1o opulento va e beijava outras mulheres em centou que tudo começou quan

trabalhar os demais cada, €'leL '.'OU a, che"'ad<
..

'.�. � ",10 oe OUI O, de. pult;O, alIViado qnando cm eOl:\lpanhja do lHa. ';U�t presença. do o nlarido deixou de vir jan-
0< d e eSI.4ClOna· nas mesma concllções e pel'ten_ rido.' A. estréIa declarou ao juiz que, tal' � casa, diariamente.

L'ente ao SI'. E. Maypl', qUe 11a A ",úbi ta doellça que :;e u. quan(r'J estava gráVida de cinco O juiz Herndon deu ganho de
�la'l'" ou 'I

"

POc.:c·nl· (I Illt,111PI' (1
• e 'd Ih Quando Sl�.i:-" �" ;) l)l'Ínj(·i!"o �_I�l·,.,,'" 111l' lO", qUlllZe dIas, des� .

,""U a a ,". UI.! eouca- fi >les, o nUlr1 o aparecera- 3 causa. a Shirley, aprovou a divÍ-
DlOl', de�"'� pl"odu!:!a-o e111· n'Qs_�al'l'egaY;t seu caminhão de[l'on_ 'Ta 39 allo", levara_a a �l)corl'el'_ ,no (IUarto., com outra mulher, - "-a '< �

- sao dos bens do casal, c COJ1l�e- fte a Agencia do MoinllO Rio_ 'lC tIos cuidados do pa'dl'e Ha� insistindo para que Shirley fos' '" -' • .
[:['1 oi dirigidG um teleg1'ama

1 ·t J CId
(' �u a demandante a custodIa da ao pI''''Eeito '_0 edl'r':,"'o-lhe ... ,,'ta-gTauc euse. g'eC orne, (I) enb:o {e Aju a, se a um;], festa. Frequentementa, v ,- '.1. ,.,.-
filhinha de ambos, Su;,;an, de· 21 lhes sobre o

-

fenômeno. O al_êlt., u deixava só n03 ca.barés, in- -

meses de i�ad_e. ,Dispos, tam.bén� J caide respondeu anunciando
FRAQUESA El\-t GERAL do dançar c�m otltra� mulheres, que 0. P?'trlm?11l0 comum fl�ara ! que efetivamente Uln casal dé

VINHO GREOSOTADQ
a quem cobria de beiJOS. �3mJlre sob fldel-comlsso para a

cnan-lcamponios" Alfonso e Maria (le
.

,
. 1·

\'oltu,vu, pura ca,sa embrIagado, t 'h
' -

S
.

(SIl'Hil1'a) todo sujo de baton. ça, com con n
_ Ulçoe� de hlrley Arróyave, tInha cinco crianças

__________ ,. __ _ _ __ _ _

e A.gar. A estrela nao reclamou, "todos 'em perfeito es4\do de

___........... . pagamento de pensão para sua &8,uà.e:,'.
manutenção. (UP, R). PJl'ém o

Realizou.se ila noite de unte_
óntem, em sala do Colégio San
to .Antônio, vcnmte seleto <lU·

dit0l1o, a palestra do advogado
Garcia lvlo1ina. A apresentação
do' coniercnci,,,;ta� vC'rdade.ira
autol'idüd<.' em assuntos fi�cais

foi feita pelo sr, Aerlsio 1\'10-
reir.a d'i, Costa, vice_p!:esicl!en
te da Associaçi:i,o dos Contabi.
listas de Blumel1au.

. .A palesh'a do liustre causÍ.
dica agrrrdou plenamente. tendó
usaelo da palavra, após a. COll_

ferencia, o sr, Fedel'ico CarIoi;;
Altende:l ,})rpside-n1e ida \A�so;'
dação Comercial ele .Blu111enau,
cumprirnentando o oraUol' pe
lo exceknte trabalho l'ea1izu_

S<�ja COJlto 1'r)1': a \Pl'CileU!;a
ao ,ilÍlllpatico ,GO\'ei:'uadol' Po.
puli.!'.ta vai trazer em alvoroço
c· meio politico.
Por outro lado, será recebido

e:::sa, visita com simpatia" pot'_
Que Adhemar tem um poder es.

pecial de fazei, élmigos e criar
admiradores.

Elll1:,Ol'a militando em 1)olL
tica "d,-el'sia a3 govern�dol'
:)au�ista.:, tam'bI�111. "Clt en�ra'l>

Sabe ..se QUe é
.

do.

Getulio r e a f i r ma
predileção pela
dafura do sr� E-
(Conclusão fuL Prlll'cÍra l':ig.)
gadeiro seja candida,to tam_
bem. :r.fas pareCe que ti. coi.'>a
vai sub'_lhe ás avessas.. ., O 81'.

Getúlio fh,��ga;; aCl'eSCe!lto.u:
':' Diante do fl'rr.::asso das de

nlarches para o enc(lmÍllhamen_
to do problema

.

-"lw";s,.:óii,}, fi.

fnTlllt','a Job�m robm,teceu_'�e,
principahn€nte diante da atitu_
de da UDN mineira" Sobre a

depressão econtm1ica, ui;;s(' iJ

sua

candi- Si�:td;�':"": �gl
GOmes

<11 �l,li�lH_ naelO.lt·,El'>ta, d:!clarou
_ _

cm 1 aIpe, na Formosa. óntenl.
que !!'eu govêrno está "decidido
e benl prepara.do para introduzir
iI1J]JcrL�ntl)s rMorlll J,;;; políticas,
econôrnicn� lê edncacionaÍ>;". d�
acórdo com H, "Central Ney;,;
l�_S"encyH* AcrescentQu o prcn1iér
qUi'. a rebelião comUni,;t.u me Chi,

I11;], é parte dum plano para re

�trlução comunista mundial e

que, a UlenO,; que o� conlunistub I
sejarn contiúo;.; cnl tenlpC\ ü

ulundo �ürá devastado por unta

2:�l'ic infinita de guérru:.:i,

�L L4-etÜlío Vargas:
O povo. por todos estes 111u

ti,·o:;, está d.e:õiludido e deecp_
donadu. Acrescentou que no

memento estú, colgindo dade
para. a apreciação Sf'!gura do
cli.ma econ.'}.n�;cu, Jfa<i;ol1aJ.
ll111it" l'Utl. ora não pret!"1ida
num futhro lH'óximo. uti Hzar_
eH destes dados parti debat� pú_
blieo da questão.

P A R A f E' R , DAS,
E C Z', E ,M. A S I

� � �

INfLAMAÇÕES/
. I,_

C O C E '. R ,,A 5 I

F R I E I R A" 5
E 5 P 1 N H A S,r E Tu

\.:;;:;:;;:;:;�iillli!iiii.;;;;;�" t!ln

de origem alemã procedia de Santa Catarinae

SENSDCI

fsquecf:U-<:'C de ap:v-ertir qu.e
todas as crIan.ças tmham diJ'e�
rentes idades,

'
'

'Somente dOZe 110it·u" depoi.t
t!uube�se da farsa e milhões .de
pessoa::;, na Colombia c no

-

es_

trangeiro, sentiram_ez defrau.
dadas. Alem disso, ()' conhccL
meTI_to da primcfrà noticia deu
enseje para uma ampla publi
cidade sobre e!Otranho.s fenôme
nOs fisiologicus que ocorreriam,
habitualmente na familia, Ar.
royave, ,dois de cujos mêmbro<5
transformaram_se de mulher
em homEns, estando cumprindo
pena par t�ri ..ll€:; c v.!oh.;��óe3
de direito C0111um.

• _

O vef;pertino «Ei Especta'!p"."
de Bogotá, informa que de to.
das as p!:'ssoas qUe participaram
desse colossal (�bluff,) o' ullÍco
que lucrou· foi um habil fote.
grafo de :Mixlelin, o qual va:len_
docse de cinco l'ecem ...l1ascidQs
.fazenda-os passar como retra._
dos (:quint.uplos:;. e realizando
um truque, imprimiu retrato.s
fàzendo aSSIm um bom nego�
cio.

A lloticia adquiriu caracter
especial devido á· ignorallcia do
prefeito de Augustura sobre o

signifiCado da palavra ,:quintu_
pIos::.

TERIAM
PERECIDO 65 PESCADORES,
Madri, 13 (UP) � Teme'-se pe"

la ,ida de sessenta e cinco pese
eadores, em três navios de pes·
ca, que afundaram numa violan
ta tempéstade na costa da.' Afri
ca do Norte, na:> pl'6;d1l1i�des
de Ceuta, ôntem ã. noite.

MOORE McCOMftRCK (Na,e�a�ànl S.I.
Passageiros te Carg as para:
Baltimore
New,York
Philadelphia.

Reserva de pra�, passagens e demais informafJões com os
AGENTES:

eIA. COIUERCIO E INDUSTRIA .MALB1JRG
I T A JA í - TeIegrs. «(l\'IOOREMACK)) - I T A JA ,I

llúõ- la de (Pt!" &Ie!illka, selTlpll
te/llt(;prazer em fIIslÍlúràs /1llftntis
amljas 0-.seyreáo tlliflertei/a sobre·

1
mesti., &'1l1/1itrr'simples escolher
um enlre os diz saóor_es de/leig,
s(}'s c!()S JPuóiils./l(edeÍf'o3.


