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jPara a bem estar e tranqUiM'1' lidade . do povo brasileiro'
.

AuatregeSU& de Atnall"de
O almlranta Silvio de NOl'IJ� zando silenciosamente na Ilha

nha ccnvídou os jornalistas pa- das Cobras, desde os tempos <to
ra uma visita aos arsenais e ra- aln..tirante Guilhem, que a iniciou
brtcas da. Marinha e cumulou a com tanta. coragem e fé. O' �H'

sua gentileza, oferecendo-lhes merito principnl está na conti
depois um almoço. ,u;,rade,. o que indica que na

Lã.' estivemos edÜ'icados pela Ma.ri:ô.h.a todos trabalham p'Ll'a
g:;ande obra que se vem reaít- um fim comum e hã. um progra

i:"---- ----- ----11 ma assentado r, em constante e

xecução.
:XXX

Nenhum brasileiro que pOBsua
claro sentido da."! neeassídadea
do seu país poderá desconhece,

,,�e importa a Marinha para
ele' como etementn essencial ti f'
sua. segurança e força. ce 2.�_Ui1�·
�.. :!'!O � [;'�_r;:-_:if.iD ·.L.. j_ '_'.t!, !;!1 :,<t-·!i::. i,l"

nidade.

ret\iuzidos ,a' vinte por
.

Esta-Cap�tal e óiit�à.s_ ci-
dades br-itânicas estão sob o

.

. .:

m�'�"d'�'!';j Frota de submarinos pa,. anançamento .

de bombas àlômitas
-

de B:nim Protestos contra o inquérito ��I� I '���rG� :��,:�����:�:�:����
1;' "$"'oÁbr'e' a' 'alta no preço do cafe' PIRA D IIMERIGII

'

�:a:�d!��:l!���e�; !���:Oq::.; '. '.
, ultrapassa aos demais em mag-

f-·.
-

" ADVERTENCIA DE KENNE-
nitude e urgencía, não vejo çc-.

'

,> F.NVIADOS<:AOS PRESIDENTES Dl:JmA E TRIJ1\1AN NOVA- ;;;��G:! �UP) mo possamos r€gate���jS:!;��=A Russía talvez tenha submazí-
mente os recursos

quals a alta. dos prêço� (i)) café veis.
nos capazes dr Iancar tiDmbas a- ,

dfoi provor-adn por meios il ..gais. Não queremos ter uma po ero-
tômteas, em bases secretas na

sa Marinha, por capricho ou ra,..
Ameríca Central. Essa af'irma.tl-

zões artificiais e sim porque é vi�
va foi feila por l{enneth Hugh tal para o Brasil assegurtrr a liDe Conrcy, ili}'f,tor do "Tntal-

.her-dada dos �E\U!l mares. A gran-

Laueada a Ilgence Dlg?Hi.", r,ünTi.do atra- de classe tr-abalha, corno sempre
. Véfl do radio. Dimw De Courey discretamente. ssrn nada exígtr

campanha !in['- a Rl1ssia psiá prcduztndo para Ri mesma, pni�, quo tudo o

atuaimente quntro humo:>" atô-
que pede f. para o han estar e

lT

B. d
ii IC 1 i ., na'r.) II �trn G) tranquütdarle l"O !}(WO 'hrasileiro.

pro rlga elro _:O��� mt -� :_:...;� ����.
T

, _

Belo Horiz�nte, 14 (:.íerid.J - C ·cl lf

liit I·T�v: grande concor-rência o co- onsI era .nevI '.ave. armcio do lançamento do. campa-
nha. popular pró Eduardo Go

mes" reaüzado def'ronte ao edi--

'fícia da 'Assembtêta '" durante
o qual, falaram deputado i' ude
nístas e estudantes. Foi lich
ainda ul1la mensagem do sr, Jo

sé Américo, flue especialmente
não _poude comparecer ao me

etíng.

cístvo papel e se d)êcaim'J:' ,,0 !-).;,

derio naval, não é porque ;'0:;,:",
mos hoje dispensa-lo p sim JlL'"
que contíngencias superiores, li
gadas á economia, veem ímpe- ,

díudo tristemente que mante;-

o

ção.
Florialióp()lis, 14 (A, No) - Na reunião do PSP, por

,pr<>pósta do coronél Pa,SSOf.\ Maia, foi expulso do nartído
o s.ecretário geral do diretório dissidente, sr, Alcebíades
Candido Pinheiro.

.

"

"::Rnntos,-,14 (Meridional) -- A

,A.,<í"oeiàc,ã:o Comerctal enviou' te
'legramn.:., aos presidentes Dutra
'e "I'ruman protestando contra ai"

,invelltigo.ções sobre a ulfa. do ca

fé nos Estado� Unidüs, A.s re;fe-

_'---------

EM MINAR

-------=-�"=i'=._=-=_=�===_=:sz:::lllll:oo.

terceira guerra mundial
Sõmente nm govern« mundial poderá c...itar () cc;nflit.o·

Rio, H (Mcrid.) - No início Luiz Carlos Preste.,�"O dellutado'IsinalOlt que - Luiz Carlos J?res� .!� Mineira, protestando contra 10 Senado, fará o projéto voltar
da se3são da Câ:mara t,ibunou o Hermes Lim!L comei}ou focali- tos confessa. no manifesto que a, o novo atrazo' nos pagamentos. I á Câmara dos Deputados para
sr, Hermes Lima, faiencl'O uma zando os y{trios aspéctos das 0.- linha do Partido Comunista es- . Em resposta á !idicaçã.o ôn- novo debate. O sellador Filinto
análise sobre o último manifes- tividades comunistas; dentro e tava errada e contrariou os in-·: tem apresentada

-

pelo sr. EZé-1 Muel1er assegurou h1>je que sua
to lançado pelo líder comunista fora da legalidàde.' Depois as- teresses (to Partido em virtude quiel Mendes sobre se o pessoal (Conclui na. Sexta Pág.)

da tendencia reformista e opor-
.

_:1 Central e Leopoldina terá di- ;... ....;. �

Será inaugurada no prÓXimo domingo a ;,�ggt;�:::;;:i�:�; §o:g:d��lT���Ó?l:.'

as maFQas trabalhadoras não po-' ·ttal é -líquido.' Quanto á Leopol-

colon, ia de férias ···.·para : c
.. riançaspobres I :�:��::::h:;::::§i;:�Ei ;:!�.i::=:�'::F':;:

.

que Luiz Carlos Pre::;tes preconi- -bem que o .pessoal da Leopoldi-Terá J'oaos,,'banhos de mar,p·asseios e out.ras diversões ::uu:aa ���'���ç��v:=�t:cO�:= na terá direito ao abono.
. :;)

_

•
O caso do abono ao pessoal

se' ,f) SI', Hermes Lima que o lí-
. das õbras da União foi tribuna-14 (A, N.) - dizes de ma'dnheiros, cedida pe- mandante Benjamim Sodré, 'do der comunista traça linhas erra-

dia 18 Gaspar Du- (quinto distrito na;v,al e � dr, Ar� do pelo sr. Euzébio Rocha, ind'a-
mando Sl'mone Pere' l'r'a, senretá-

das, que colocarão as .massas cd'a- gan,ÚlO como será solucionado. O�.

'da vez, mais .distanciadas' ,o
rio da' Justiça, Educa.ção e San- 'presidente da 14'ésa dec1<U'ou quePartido Comunista;

na-o sabe Soe cabe ao LeO'islatívode, conseguiu o padre Itamar ",.

Luiz da Costa tornar realidade . O sr. Café Filho tribunou, ou ao ExecutiVO a interpretação.
sua filantrópica iniciativa. Uma zellJo o _segui�te �viso: Rio, 14 (tJP) - O Senado de-

b�rm:;;: �'e 50. criàn� pobres, d<l
- "N�o aceliar.a. qualquer m::� verá debater amanhá o proj6io

amboii 'os 'SeROS, farão estágio ele I llif�st�çao por motlvo de sua atl-
. de abon� ao funeionalismo pú

féria;;' 'durn:nte 15 dias so ordens turte em face do �bono, .de: nat!!). blico federal. ATiás, amanhã se-
,.

A j
. t' , Soube que estarta.rn. c01"rendo 1'0.- o 1-1-1tlmo di� do atual per.íodo. �o ama ,era '

í -'.' . .
' �

mar, passeios .listas e previne 1>S unlIfónanos do legislativo federal. O senador
contra isso", FIlinto Mueller apresentou c-e outrall diversões. recebendo n·"

.

criançás parta e sadia alimenta- O sr, Benjamlm menda que, si for aprovadl3. pe-
. dispelli'la do interstício para,: o �� ��==== ....__ __ _ _ _ nir. Ao contrário, nunca fez-seção. A:· iniciativa recebeu a ben,

n,nce�ran1ento ,(Ia discussão su-
t{ião do aréehispo UjetropUl:ano. �, <

_

A
' '

cl cl
tão pre!'\en e como agora, pa;r3. a-plementar e aprov-ar.ã.o automa-'. Um en to

ii tem�er a órdem de que a unIão
Oca do projéto., (Lia abono dos n ii , a e I

faz a for<;a, Creio que os homens
trahalhadores. E:m virtude da

públicoi'l brasileiros, esquecendoIssaltada . um,)' �:;:,�,"��� ô:::: �;�f�����:n�� cl 0- 5' cl- O S
�:�:s eá��;�:�:õ::a €0:::::::1'::aldel-a' - co- lomb-Iaoa conhecida ti. reda�ãQ. da matéria C O n V O C a,

.

.

, aprovada; II qual' estabelece: "11.' . leilOrado. �[eu pensamento re-

concessão de gratificação no na- sume-se nisto e sei tambem que
tal' correspondente. ao "veneÍ- Rio, 14 (Merid.) - A Câmara' forças armadas, consultado, pensam assim as ilústres figu-
mento de um mês se este for solicitou o pronunciamento du pronunciou-se favoravelmente ras do PSD, inclusive o general
ínferim' a mil e qU:inhentos cru- de Segurança Nado- ao proj,éto, esclarecendo' que o Dutra, de cujo patriotismo e ,res-
zeirof't ou esta." ,importaricia'o sé projéto au� ,proposto .... apenas dará caráter peito ú, lei temo1' tantas demons-
for igualou superior". _. mentando em um :Ú.O a.. idade permanente ao critério já adota- traçóe,,".

os po- Mo�se:i1l1or . .Airuda Crunaf,iIi 'oS jõvens convocados. Em res.. do para 1950, pela lei 847. O
contl'a tribunou, lénr.':o uma cart.'lo 1>Gsta. o Con.'!:elho declarou que Conselho não, ;rê· 'ipconyeniente

F;'1llMl1S do�' ferroviários da 'o· chefe . do estado mtlior' das na SUB, adoção.

j',[arf,e11>.2, 1-1 \UP) -- O con-j,ienado a morte. O ,sr. Kastó_v"
sutado chéco nesta. cidade e o' foi julgado CUlpado de espíonã
policia 'local, desmentiram, ofi- gem e traJção i!- Bulgar'ia em f[t�
ciaImente, que cinco membros vor das potencias ocidentais e da

ã.<o consulado chêco em 1.1a1'se- Iugnslavía, Contml.!o, o sr, I{os
lha tenham renunciado. O sr. tov desmentiu,' 'durante o, j1l1ga
Vjacoek, consuí théco, declarou mento, os crinies que the foram

que trê" funcionários fora�n cha- atribuidos. Desmerrt iu t<im'bem
m�dos 3. Praga, em virtude de que tiv.§��f' feito qualquer con

estarem no exterior há mm!" de fissão.
quatro anos. Dos outros doie - -� ------

fuil('ionárioE, duas datilógrÍúas,
'

R'
.

-

.

. . ii! ,
." ,

�::�:���:.�J. :;:1�a�;�:�:�- eaSSD'mlr a·e a outra 8C recusou voltar para '

Praga, e, consequentemente, re-
O CARGO O GOVERNADOR'nu,neiou. Observadores salientam .

que todos os funcionários do ADERBAL RAMOS DA SILVA
consulado foram nomeadús an

tes do governo comunista de

GoUwald assumir o poder.
Florianópolis. (A. N.' -

Informações aU1.0riZlldas indi-

,F:r�ncfort, ,1� (UP) - A .a- í cam que o governador Aclerb:>.l
gencla de nobelas, bulga.r,a ln-I Ramos da, Silva reailsumirá (l
forma que o eX-Vlce-premler da '

Bulgária Tricho Kostoy foi CDn- ! cargo dentro de bréves dias.

Comemora.&ãO condi�na Jara O Natal
UM..4 INIOIATIVA FELIZ DA IMPORTADORA MER
CANTIL LTDA . ..,- /l)ISTRffiUIÇÃO DE BRINDES,.

- DOMINGO, NA RADIO CLUBE -

IfavoràVêis a redução no numero de!
Iparlameni31'esiGetuUo e adllelil ar:i ....... -...c.

Noyos detalhes do encontro entre os

tra. por intermédio do Ministé
rio <Íia. Marinha, especialmente

fim. Auxiliado pelo co-

Porto Alegre, 14 (MeddJ -

( "A Câmara está em decompo
Novos detalhes são narrados sjção_,,", Aplau<1indo fi. t�se do

pelos -jornalistas que assistiram

18'"
AdheulaL' de Barros, acres

ao encontro dos sr;;;. Adhemar cel1tou o .sr. -Getúlio Yargas que
de Barros e Getúlio Vargas. Em realmente os órgãos legislativos
dado momento, o sr. Adhelllal' � excessivamente llU111erOSUB cri
de Barros relembrou seu discur- anl uma. l>urocracia interna qu�
50 favorável á redução das as- dificulta sobremaneira seu" fun
sembléias legis1ativas. Conside- cionam.entos. Fic.am inopenmtcs.
ra que há exagero no número ((la Rio, 14 (MeridJ - O sr. Ci
seus membros, tornando-se (me- lon Rosa, em novas declaraçõe!',
rosas aos côrtes da nação, O sr. àiirmou que o PSD gaúcho não
Getúlio Vargás atalhou então: colaborará para dividir ou desu-

Rio, 14 (j',ferid.l - () ,,;'211�, ..il

GOis Monteiro, sobre a reunião

de ôntem_ !lu PSD u.fiml0u que
os poderes da.dos anteriot'n1�n·

(Conclui na 2.a pg. ',letra F»)

GETULIO
,.

naosera

candidato

Bogotá, 14 CtIP) - o a."lsalto
contra a aldeia conseryadora d;e

Cocuóy e ao departamento. de
. causou-, oitentn, �: duas

I R.io, 14 (Merid, l - Infor- ,

t ma, o HCorreio do PO'\�OH" que
r

I O sr. Adhemar de Barro:>, 'ao
I regressar de São Borja, trou-

I xe um3. noticia sensacional.'
I O sr. Getúlio Vargas, indaga-'
I do francamE'lltp ."ohre �e se

I ria candidato, teria afirma-
I do ·em tom "iolene que não o

I seria, tendo �alegado para tan

I to sua. idade ..

.-.---�----------------

São convidados todos os comerciant.t� e industriai,; assim
como todos. os componentes tias {'lásses libc,l'ais que ainda
não façam parle de nós>!o qua.{lro �ociaJ, a, se Íl�screverem nésta.
assoC'.Íaçâo de classe pa:ra que, unido" em tÔl'no de um único
ideal, seja passiveI à atua.l diretoria dC3incun1bir-se do man
dato que lhe foi outorgailo, qulll seja o de trabalhaI' pelo' de�
senYOhi:mento semllre maiór de nósso comércio, indústria. e

classes correlatas.
,

As propóstaS acham-se ,i, d�.s'Posiçào dns interessados DIl' mi-
de- da Associaçã.o.

"

,

Comunica-se, outrossim, que para as'jnscriç(,es que derem en

trada até ü dia·31 <lé Dezembr6- dêste anO, eRmo dispensa<lni'
os pagamentos das jóias.

Blumenau, 10 de De1l:emhro de 1949

.1. DIRETORU.

'está gerando, na
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que o J(1.pão perl�m n guérra, ..
A.crescentou que no, BrasU' qua
torze joponêses que reconhece
rám a derrota nipônica foram

ai'sa:;sinad05 pelos compatriotas,
, 'Rio,' H Uderid,}' -"- O gen!?ral
J'oâo Ca:::los Barretos, prestden
'te do Nacional de Petróleo, fês

hoje hoie ao presidente Dutra

tlm relatório verbal sobre a vía

gem que acaba de 'reali2;ar aos'

li::stados Unidos. O general Jo�o

conveníencías concretas ímpos-
tas pela necessidude de convive-

!'Ta,ça. C�tlllio Val'ga.::.
���so que a arrec"Ldaçfio dos Ins...

Edificio OdeOll S.r 802
• dtUt03. B .portanto os seus ser-

a. 'PAlJL-O 1 'fiço�, da heneficios, pm'deriam, O

ltlm '1 (tOj Abri.l, 24.-'1 _ ;Ji!,9 r,. eouiJibrio ,,"- cficiencla, se ;<'00
,

I fr�sse a fiscaUz:\.ção, irr�media-

,�.!1d,
-

I vetmcnte, 11 resistencia oposta,
Belo Horizonte: R: c..;)�"s. 34;. 'Pelo llrt. 17 do Codigo Comer-
._" t AI • R"un. T.n..:::I6 l' I --...-..--- ..........--------------�...ar O egre. "'" ....."".. :lO.

'� �N'� > _

'

M t no 15 �"IpnE' d.DORí!ib Rc-T;;_l DA.. �1I1mJmmmUmllmUmnmmnmmllffmJlfmnllmJUImlmIlIllUm==Cl:u1tiba:-: � �l' M;nci� 108 i r�� J',_: '=���. �� . E RADIOlaS GELOSO (INGL-ESII) ª
,!'D PSD,

�. smdax ._ Sala 2 ..3 1
� \::

-

..;; Rio, 14 (Meridional) - Constá� - - - ,
' , -

- '(lue o pre�idente Dutra manda0..,JQ'n-vi]e: Rua f\. Pedro, &J� ,!. I =:
,'_ • � "."" : '

,ma =--._ ! 1 Vênda ...�� I =_= con:..� _ vahrul,as e {(plck-1Ip» íllrwmaÍ1co {(Gnrard)}, _=_
rá receber :oficialmente o sr. A-

t � V g�

11- li-i! 1 'rlhemir de Barros no aél'Oporto,

frãnéiJ�uCn�l:To-rreskãl'
\ Ap.�:::t�E:��;t:��:aE ,i__�__-,

em, u

°Nm:�e A'�I,S vI� E

IM TA A ;=_... l<,.,am:�s�::;.;aj:a������:::on�:�::!,_ - G.. lTt� Sito Paulo) Itoupa_
=

_,

-

�_.
c

,
Va S�0a i) melhor
7)0:1,0, cçn, r.T?nde ire_ ::; �un, -1"'" l"',n, hT""""',mb ...o l!}(l,�.� _ ii1.!eI. ""�"-JJ17"1 Nv. 1"; =,

-

ENG�""lIEffiO Agfll-ll'J'ETO i.'

:;; ..H... � .' nu... ,,'u J li} u.t..,�...:..' 'X

=--=_1
� g"U23ia. - ne�0cio llrgell... _

=ProjetGg I\" C._'n"tni()Õ� I te, o::; ir.tel'essaÜn" qíleí, § B :L U 1\1 I<� N A II
Rua Piaui - BLlJly>IErIát1 J 1'an1j pú:c obséilUio soli... ;:

-'

�� i citar inffirm;--.;::Õr;s neR. I �i���J)íiii!�imm�!mim�Hiim!.!.iI.im'iiliiímmlmiímnmimiUinll� .. micas por mês, <'!. construindo u.,
,

I te idiárí("� pes�on.ln:pnte .... --},;.= A'.= Il. � " � .&. -- X� L= x= :iI= X x'ma grande frota 'submarina. ca.-�tjmiiiiímmmiiiii'iHiímmHmi� (,iI pela ielefD:12 r'lr-'109:>, �mmmjimiiilmimmmilfnimHnlí�;nlllmitll!mmIllUUmlmjjti!il � ;paz de lançar essas bombas,= E �

=!'T.xtualmênte .acrescentou: ,� D C r�� r€: --- .�
E H II R M-

-

D N-- N :: "A Russia est.á se concentran-= r6 CiiVthnO �
A. IE H SE ,<,II" em construir e equipar comã ==:E 1 ª

-ii

CIRlJ""RGIAO DENTISTA ª os mais recentes, aperfeíçoamen-E DOENÇ..�g DO CORiU,;\j�oO
C

"

111 � =�r
IE :::: tOI?, a maior frota submarina de,...

.... G.inpara�!i-oJ li') l t,. !.'-'J -

R lo X :: -
..::: (Electl'oeardIogra,&};:;: t :::: � S :: grande raio de açao p::U;'l. lança-= - pon o - .. -_= Trata.mento da Ne1lftJ�:: A ,,;liJeTÍoriclade 'lo motor' a:: a'! "

. S menta de bomna�: b,em como ':-:: (PsIcoterapia) ª jaeto_p:"plll!':1c 1 .:r,u ,paten� §Esp"mahdade em RadiografIa dentária para qualquer ã ma :rota �e prOJeteI,,: s�pe:solll�= )11;. RIO BRANCO Si.:: teada de :mO(�O insoflsmaveL I:: exame médico :: cos.�em pIloto, �la Ja d�spoe ,�a

I
:: -.

I
=

I
em tcõa" r." ccmpara�ões, com:: - = melnor força aerea Arhca eXls-

=_ 4 liobl'.!UlQ.
_ -_= o 'not�,. ,'on",.,ncional" 1103 velo. � �

Rua Brusqne - - Telefone, 120'" __
= tente. Mas o mais importunte.,

< u_ - • -
_ UI 'f a

Quando de um dos treinos,5 (Ao -
() dI) OINE BoJOOH) ê cidc.de !;onica: m,õnn"., tempo,

ii UUlIIIUUmmmUlllmmmUIIIUUmllliUlllllliillllmmmllUllJIlt.� �entre OI', �eio8 d� l�nçame!lt{l deixaram' de comparecer t".J-::" � r;ortanto TIlaíor (('O!lO!TI,a de

I " �!ln. bomba e o suhmarmo,�
.- . --

j guns e!emêntos de Brusque e,dnmUfmliilnmilimilll,mmUn�",: o-n_eraçÓi'E; ',;imp1icid::vle extra.
- - - - - - -- - - -- - - -

-

- -
- - - _ Bombas atômicas 1ançadas pc-", -

B GI:'$P3!', todos reclamavam pu-_ _ .. _ ordini.ria:mente maior (Jye a
1105 submarinos - alguns dos

p'lra: os meEmos. m�lmmilIIIllWmm!mlmmmml� dos motores de explosão. com! I quais poderiam ficar estaclona- níç,õ;!s_,_.
agorn.:: � menor número de peç'l9, C,IID,:

I dos em bases secretas na Ame--UI
'"

L ff O t - 'f" , . i
t '

'

t t O" citados jogadores dei:ln-: me-r a r n ::: mccan�smoi3 r,1alS e 1Clen"es, ! lDen e e contribuem para -o ! rerü exce"si\'�ment� quebr"-dl'- rica Central e ou ros pon os -

d I
-

• -
' • ' � - �

-

_ ran1 e compa,recer, CX,C usiv,l.-:: • f .!l;:: n18,neJ'o mais faciJ: ausenCla i perfeito arredondamento das 1 f )' éonstituiriam grave am"!aça nao�
...

I ças" racas, Írageis, tornando 'mente, pOl'qüe não via.m coroa-
:=: � de l'ltido no interior do apare_! mesmas. As unhas, bem lava- o uso da. Yase1in� !'neficl'ent'e, "toó para ,alguma.s das nossas

.. ,-.. r""
: ;: d 't 1 ;,-ibr"

I
d f �', ,,' ,

t
-' ',I(J� , ') eXlto �eu;: éS orças' com:: (J O R RE 'I' O li lho; ê5apareclmen f) (f\. "'-- as com agua tepida. e 'sabão r é aconselhável o uso do segl1in- ,', prmmpals concen raçoes hllma-

� d �_ v "-,,,' __:: hã � E cão. Tais são alguns dos fato- oleoso oferecem mais fadJida- ,I 'nas e centros ínLIJl1striais, como

I
um:- o:! n"." f'"cepc;oe", ? r ',.-

;
Rua Marim° o. n.

= re::; de superioridade- do aviã.o de à extração dia euticula,
te preparado:, 30 grs, de oleo háinda a nossas vitais �:omunica- tanil' el'}'!. �p,�nas aprovelt�do,: _ .

t I I de amendoasj 50 grs. de cêra
I ,,� ".',,' parn. fazer numero nol' Ü'E:lnnS�i��!!���I�iI!lllm�IIIIIIIU.�� �c� _ _ _ _ _ __ m: p:�����aq�etidr:����;a CO� ;��g�:�:!��, <!!p. colofane � 1 (ço<,s ma.ntmw,s ,

"

l-;vad?A fi. .e�Cito p:la Seleção,,

amaciamento da cutilmlamas. " I', '

'

f
'

::-;aqueln�,vl�mha;: ?ldadtls: tam-

i:'HE""lIIã!Jliiorãr",,"mu"llr�jõlll"lãmõ'üfrl ��;�1:t�:�J�;;� I �;�����F.�gª .,1 �";�:r���"p:.g"::,,,!:;,!:�
bem,. "" Jut,.bol, , h'm .u

-

'

I
e'oIOlado na. extre'lIlldl'.de de 'o" d 1 od'do nelo: = do com uma ou dna,o; gotinhas um palito, mnens e so o cr, 1

•
-

I
:••
:

'" t ntJ�,.. PODEMOS CONF'""'.LAR O CONCERTO f, _= de iodo. Quando n:s unhas fo-
_ -. ..........:. I ....ento' escurecessem o céu de..... � )""'.l�, j" 1>

, = ,I Nova Iorque,• N.�TURAUIF..N'rE SOO A' OFICINA «RADIO FIJNKIll :: I flllllllllUlllllmlm7rHlllllllllUnl!'r I C I, l'roblema.<; flOnel5tai... ,
• ESPECT.ALIZADA EM CONCERTOS DE AP.ARlULIíOS = l:: :: I i - �,Como o problema fJo_:

EUROPEUS E AMERICANOS ê I

=YE N O E S E=
I, I'

, o

1 t
I restaI se acha iniLllamente li-!, "

,

�

= ': ::

I
�a ano, natura men e ele- d bI n ri-f 16'

,!:,
\

Estalrelecldolil desd., 1932 Resta p� :: I = liiiil = '�� o a� pro em", ("ta O, glCO,!... ,_ E AU E = :: vou-se. Comprou uma casa :J:Ol �re?lO tratar os dOls em:
.mi . de 8etembro� D. 18 fi L tJ:M N ,

';:: = e um pomar onde nos mo- con3unto; volto ' aO problemaIImmnmUuummmmmUUmllUmmWIUUlIllllililllUllllmUIIIUUW :: :: mentos de lazer, ctrttiva ma- :florestal., Be� _Soei. que ,as me- t- Um Bar-Resta.urante, �,i- -
..

l' '. lhores (üSpOSlçoes e leIS nm:la

I_____----- ---- - -

-I
tuado na RUa 15 de No- -

ças e aranJas. �m 1942 alis� valenípl quando :q.5.0 são cum_,
'

'

vembro n, 20; por preço de touwse na 1\-farmha, como I�ridas: tão",poueo soU poeta. I

Vendetf fto, .., Telmo Duarte Pera"'.ra' ocaSlao, Dirija.-se a e"t<l = simples marujo. Quandovol- para, m{)lancolicâment�, 811s-1 ' i 1 i
'

,
)fIe" - "ii: r"rl.ção afim de recfllJcr E I tou (tenente, «Senior Gra- pender a harpa nas últllnas iírw

, p. !!.,.... " tIei;elarecímentos tais como = �
't

�

\
yores que nos re::;tam. I � l," I" U>,·",� l\"OTor'If�LET' c,,_= ue», com uma Cl açao e a.
.� ...:__::,-:.__ •_'�____ Ir .'L"- � � - -...l-Clínica: Médi(',3i - preço, eondiçõe� de p2.ga-

- --- I' 5 BP de f01'ça, marca "Vi� t
'[

f
-

menta, etc" � IEstreI�, de Bro�e), dois • --�-----;--:---��-,---l t IOrÍa", em perfeito e�tado,ESI'ECLmS::�u'�::'�:::;:d�E ('RIANÇAS

I, :::::::::::::�:::::�:�:::::::::::::::::r r��:�i:'�r��;:: t lssocla�ão ProfiSSIOnal �os Empre·l i I �����:�:�:�,��:- i""l. dM

�;:d:':�:;:�;l;::� :'O::'''l1:� ",,,mo,. II Dr. OJ(�uorc �fDe!Jflr I._�_I rgados DO Comércio �e Blnmenan I i��_::_�_4 _c___;'�;;I��;;;;;i;;;;I7:.;;:;t��j�;I=�;:;' I D06J]�88' de Senhor_ '�

II a se
t ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA' , lo -�_�-:'�Z�::::-�:::::::::::::::::::=::::,.E:E:.:::::::::::::::::::::::������§�:::::::��·I

Opi':Ysrão e PlUt-08

UU t Na fornb, estat.utária, convidamos iodos Os nossos asso- ,f i

II"
{'A}üsnItó"h. e re�[;Itme(&�.. iIiiiIr

I
ciados para. a, Assembléia Geral Ord'inii.ria, que terá lugar 1

i

'1-5O 'aBjj� Bom Retlro, 21 no próximo dia 15, ás Vinte horas, no C. N, América, pom a i;�-:o�" Fone 1.2õ8 I' GeguÍnte Ordem do Dia: , \1 '

- UMA CASA para peque-

t(f'OID frente ao Hosnltal C� a) Prestação de cont:l,i; ,... �'na família, situada á Rua !

t b) Elelc- d D' 1
' '-

,
,

Adolpho Siebert
:::

I t.�úco Santa IsaMI', 7 de Set ..mbro sín.
� - �ao 11 novfl. Ire orm e memI1r()S da Conselho

tI;:;:::' t
Fisr.n.l.

í I
=

CON8UL'l'AS
I Blnmena,u. 12 de dllzerr,hí'o de 1!J4&

t idas 9,30 ás 12 iS I Tratar com AIRES BEN-

I t
. DII'ef r'n I

filio

TO, tlo o lu.. •:: dali 1'1 fia 18,i?O hol'u !

I
-

I .-.------.----------_ª I mlUllmlllllfWmmmilmmlllUU ---- - � ........ �_ � _ �
--

Blmnenal � 10-12-1949.
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,., Adolp'o
_

Si,"", '. .' .

1I!I KFN!fO"oNZL'aVuOcNH !V ende-sel . rocura ...se . I �>:�;�_::���-=-=
:::

J .s
li!\-1 BOM �fECANICO com ,unpl(j� co-nllf>c1mNJfo§ ª

=_1 Rua São Paulo, 91 T}MA MOTOCICLETA D,K.�;, E de sua profissão. ::......

'=-�l P:�=�I\D: 1J::u I:lf�;������/'l��r�:r�it�e e������_�, E' favor indicar aptiilõf\s. ('staclü ci\:'}', mandando �';: QUITE'.Í'URA Cf li! bro, 442 - J ,o a.ndar.
i ª fo1:ografia ou tratar com S�I 'fiJENTO ilRllIADÓ

-

DR, AYRES GONÇL,u,\-'}i!§
�

§ii JNI)fJSTRLi\. AUGUSTO KLIl'tfl\n�K S!A ê�ll Fisea,liz..'lção e Direçs,ô I' Advaga.d& -_=', - São Beni'{; do ,g-lll �SC. -- =_- t'
... di-.' 1l-ei;1dêlieia . e Escntóno
E I

e O.,l'S§ _;_ Infor-.

I'
BUnlENAU �;immiimmii�lI�mlllmm�mnnhmui��mfíiillfflUlII'o�I�.� i� I

. maNeo ,R_ --- .IN,
i i'"I11i11I1II1Uillilm"''''IIIIIU''lIir.l1ll1l1llI i1111":"'ilillililllllill"'lII'Ji I

i -�-�':��H;��;----
!

,,�:,,�ou:no�,��n�,:�c.,:c�·11Dr. R. CâMARA 1
R1P;:-,. e HÓ:3plta.l Santa Ca'''1.rina, A PC;;lSOa. que o enrontrar : §",:: ("..on,; Trav. <1 d'3 Few·reiro. 3 - FONE l4�" parleM f"':' '

1 R'EIoro: r I', :: ...
1

,,'.," ,nwegu.- o

n:,
. 4 • AfirA BAImR" EH,a 15 de Nn-, íi!<l, �.. (Operações no HO!l[J. S::l.1lt.a .catarina) 1, t:: I' - B L TJ M E NAU _ f vembrn !lH, que ilel'a bem gratifie3,[1n, '

,

. I� :!�I�I�I.!!.!�l�I�I��,m!UimmíumufilIHulllh.�� i 'I I
.. ', ---- ---"l,'

«" :: x-��r;!��!!;�l:���-X IR/ns-Coração, littmlnM �! C.UmoRI{T I=

I p --':da d & - •

BI' BIr
, t O YITALIZAl)an T<:iLETRIGO waRMS, restam'ando Aª acu a o.,_gencl3, a,- u as 7 horas da' m.allhâ' I e�ergia elétrica. humana, põe t<)dO� os orgãns em perfeito fun-';:1l1h} da Praia p,a 13 horas. ,'f Cl0namento. - Encon'lendas no Rio; INSTITUTO VITALI-; ,'I.

Aos oommgos e fenados. da PRAIA, as partidas serio: ,ZA�O� WOIU.rS � 17. Rua. P:1Cintlo GU3.naba.rn � Sala 606 _

,

.

da rnrde ,'".0 andn.r - .RIO. -- Em Sao Pa.ulo;', Demonstraçõe" fl.CI1 80.00 IDA e VOLTA-. ..,. i'ELEFONE N. UOO ".�_"III"""IIIII-.-,.do�m.l"._n.io.-_-. -

rem em paz as classes dos em

pregados e dos empregadores,
Os ii:<cais dos granêfes Institu
tos de Aposerrtador+a e Pensões

go�, por lei da prerrogatíva
de examinarem os livros conta,
beís das empresas, para que,
vertríoando 0;.3 ttturos relathros a

,,�larto$, possam levantar as

contribuições desiinn.das:?n se

guro social. A nlencionaú'.a. prer
;ogati"à decorre do dísposto no

tle�reto-Iej n, 65, de 1937, 'I'r�lt:'1.

se de urna. permissão logíca, por

á fi,ocalização dos Institutos, es

quecidos de que o Codígo Cn
merda! data de, lEãO, quanéo

cíona..rn-�e

pJ"'," r-mte Tl"ujilJo da República
Dominicana, pedindo podetei'Í, a<i" .....;...='-i���- --".........,----ainda havía es('raV03 no B.n�- "f ... ....

si l, ao 'I '1
- Congresso para declarar guerra,

,
.

passo �qUC �, egl�,_açs� Ilo!"E'ivelmente a 'C1.lha e G�aie.,:-ha.balhlsta e à," nrevídencla e
1 O G d r1. b_ .' ,'.

d
. J:::13, a, .ioverno e '" _1 a apxe-mo�!'rmr.(nma, msprr s -. no p, Z

I
'Hmt'1rn uueíxa ante as Naçõessoclal, que exige harmnnrn entre
Unida'" eO a Orguni�ção dos Es�

as classes, NegJ,r acesso, aos, tados AraericanÓs. '"

,

ríscaís da Prf'videnda Sacia]. T.oquio, 14 (UP) - Sessiro Ki
aos livros contabeís, é o meFIDO rita., -do- Departamento ja.ponês'
que SI'! contrapôr 011, prejudicar o rie TU!'ÍSTno revelou que quaren
empreaado no que é o seu direi- ta porcento dos duzentos e cin
to pessoal á aposentadoria, e á! qnerrta mil japonêses resid�:ntes'
pensão para os SBUB herdeiros. no Brasil ainda não acreditam

Pedro P" Lantahl, com escrttõrto de representações a Ruu
São .Jcsé. 50 - sala. 1.S02 no Rio de janeiro e com alto conheci
mento daqu -'la pra�a é E"tado do F.io procur-a ent.rrrr nrn

contacto com fábricas de Bluruenau e .Joínvíle.

centenarto CoÚ!igo
Insistem em negar os seus Jívros

x:- X

E
e sem razão comprovada, de

Pachequinho, Antontnho e Sá
dinha, como que a desejar o

fraca.�so completo «'e nóssa Re
presentação, Sfm considerar
que êsse mesmo scrat.ch, iria
representar o futeból praticado
no Vale do Jtajaí, na capital do
Estado, Junta:se ainda, par'a
maiór d.::s:-grado e abél'r(1)íÍ,.o
'dI} caso, � para m",lhór de
monstral' a falta da essen,�ial
harmonia, que devería. reinàl'
na dlrec;ão resPonsabílis3.da j:Íe�
ia nósso EBPóde, á renúncia,
igualmente de úiÚma. hora,;to I'téC'nico Félix Pr:mn,

I

temÚdo,·bom ruteoõt, por con

Bnusque e Gaspar

G

dispõe de bona gramados, pa
ra que �ntão tanto trabalho;
deixando seus afazere": sp.:nas
por alguns treino,; em c,lmpos
blumenauenses '!
Em se tratando do prepara-

E' deverás la,stimável que és
ta falla de esportivismo, espeo
ciaim«nte dos próprios jogado-

,1'01', achamos meSrtlD, que um,

t�enico cOl1scio de' sua:J r·�s

p�n'nbilidades, em áceitanda a

incumbenda d� pr'-"parar e di·,

rígir um sCl'ateh, 'não devería
a.bandonar o post.o, simples
nlente, poc pe,quenos desfnt.En
{liTllentos havidos com out.ros

[ÚrigenLes, e muita pdncipal"
menie, na, situação em que fi�
<,ou (} do Vale do Il.ajaí,

res resultem em ,:on�Gql1ênei,�
tão desoladoras, p3.l'a o nósso
penõ!. Outros, como Jalmo' e

;Não qilfremo:, aquí,
rEcel' os (,onhecímento"

dGSlUe-

'Nicolau" que hem mereciam,
tlIna diRpensil, por h3.vet'{'n1 se
contundido em p:utidas- anti'
dores, t.o último dorningo, 111.
estavam êles na. Capital, defEn
d�ndo e elevan,�o I) bGn1 nome
do nósso futeból.

lf,cnico.
Félix Praun o é de reccnhe�'

cida capacidn.de, hs.ja visto (}

periodo bastante longo,' em

que estEve a, téRta âo· América
F, C" da. C'idade de Joinvile,
J!._ie.smo em Blumcnau, já prO'
vou ter f�S qualid9.des ind!spen- '

sáveis (l; um bom preparador e:
os adeptos d'o melhór espórte,
multa e:'.perança depó,<i�arf.m,
nêsse coatch,
Quanto à Leléco, só, meréce',

elogios dos desportistas, uma,

...·&1 que, não podería ser me-,
lhór ° résultado colhido

(i " t. Jõ61Í19l� lNfEIMAllOMAL
Uk_.iIii� _�.�'

.1 ! ii ii i ""illil illilÍ .....� jilijj;IiNIL_iii'.
fIiiIà W� ,1In" ti dil,••
L.... í,� _ .. lIfIIIIM "'.11
.... ..".,.. 7 �....... .. rea • liIiiJIiIIjo

iIiiJií!� •• lIlIiINIiM 'Ihu...,eb (EN POI
(BG'O�O .. _iljlllllnniJII it�
.�Ia .. _�
� ,.n" qw ,.

;S e4'w �.

". iili? l.f."tlliuli'fa"'HJ __
.Iiiiti I lU.

ccHiCESSIONAJU OS:

Br�tkopf Ir_ia.
i"ABEICJlÇA-O GEl carrosserias compietu pa.ra

inclusive pintura.
OFI(U'NA: de solda o::ógelÜa e elétrlca;. - llectmIU

Tolda ., eatufamento de a.utom6velll
Sua illlmI GerálSa " - BLUM:JllNAtl

oommummamuu.tJ.fUJUUUliiUumUUhIIJUJiUJIIUIUnUmmliUUli
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p " s
do

.s '

ao

rese�r:vas
li

, panj' flíi�oe� ,de l�rri1 gasta �
:

'Super��povoamento' relativo

,

paIS
,

o problema
1\)i'-:i...E�:TR,� 1 �,i��Gn1�tri.�;i. s�(... &x.21nplos a, p3 fl.:.restai.

AI�gl'i', 5. �'C,,�íÚ:nlli1�! �,,c-ia l!Qr1:e do JUÍ, nQs ar:-e_ Em quinto lUí;'i!1' Õ a, erosiio

, a. sé�ie� de úpo.l'tnnas" re� } Uorl'S cIG El:ecl:_im e Marce�mo do s610, isto é, a lavagem da

ragens ',l,3,s'Budas nlUI� eu:. I
Emnos, o vaw ao ,Ri? do PeIxe, L,,:-�a superficial' pulas; -enxur-

0.sta, que ll<,�;;' foi concede, AU<'.d"8_8e fi 1 e):;-mw cadas, O mato. sob ,múltiplos

p,,:!n pad�e- Ba�llclin" Rarnbo I 'J>luviometrieo, aspecto,;, 'protege o solo eon,

s., 1(,I1,t1�' da' Faeuld'ft:cl!é 'de

'I
Em quarto lugar, é· a' ,alte- ;,ra a erosão, As gotas da ehu,

:usoH<a. -ü. Ul�;V'ó"l;fi:i\d'lltJ� 'UQ ração' do regime pluviometrico. va, caindo primeiramente
'

na

, Grande do Snl',é do Col.i>_ Um qutlometro ,quadrado copa. das árvores e deslizando

jirieIl�eta.. Depois fie' anafi- mata virgem. num único dia ,']11 ",::,gl1ida de folha em folha

a. �ituaçào florestal <lo Rio de verão,. pela transpiração das e ao longo dos troncos c1Wgam

ande, arrazado" destrui{�? folha.::!,: forn('ce o vapor de a." AO solo sem vinlencta onde o

a, mipillt>z e g-:HI.an.'c�a.', '(Ie gua euficíente para uma n'g'u_ ;>8;same, a camada ,d-;l folhas

:a, civilização ainda eoíontat :ar trovoada: a- capoeira semL 'em decomposição, a' vegetação

t...memos nos convertee em
I xerofila, os macegnts, as plan., rasteira as retem, absorvem e

Ionia. �tlandQ somos nós prõ; tas ra;ltelras 'dos trechos ero; infiltram nas camadas profun;

'os que alJrimOlS! caminho pa, didos, todos de baixo regime de das, Já em solo descoberto:

isso ... ) .que descura Os in. .ngun, não fornece se�ão uma fUf·tlg-ndo por um forte agllu-

esses das gerações futura.<;, pequena fração desse Vapor. ceiro, segundo Observações feí ,

s>!::;; n antor a eitumerar a:'il, Embora não ,ha.ja dados esta, tas nos Estados tInidos, as

"'eqUP1H,4as e('{)nÔnUca!SlA f>io:- tisUO:os upro>,eitaveis não du, enxurradas podem carregar ir.,

as e cultnrai.,;; do :desmat'lt-' vidn que as secas de verão tão remediavelmente uma capa de

,nto, paia. no fill...'lt apontar de:::astrosas nos últimos anos,

'l.."t selueão que se impõe. tenham boa parte de sua cau_ tHuição, são neC'essários

nIIl."1mnEi (I :n,U''')i:iO' dever '.de desaparecimento da ca� mil anos,

ortel'. <lue um Esta,do m.ail;!

é,!'g;icO' tnm{', agora., a, peit-o
tarefa qUe lhe flO11'IIú,tf'" cOÍ.

1(10 a p;anan<'Ía do;;; llarticulll.
;;, 1';" -cri.nm!n, Uils mata.';; que
a,ls, ,1';>!"ta1", IllU'ipli'if ('o l'el'ler•

gg�jcilltiiral, qiie « urna C'ci�a

I j�tJ_;'� _

rnrat
_ �:r;�. ��:�L F:2'"ti.�.á.-,

sem pé nem Cabeça, mern e, estamos umua c...m a'

Corrida pllnl. {'> mato . Tll€l1talidh<k colonial, 'enlenllen-
_, -Terceira, a cor-rida para do por agricnliUTa o sísterna

O mato - mentalidad{' já pro- latifundiarin. Parece que a' pro;
tundnment., arraígada na rsL funda tr-ansformação ocorrida

cologta (lo nosso colono - cnn., no Brasil meridional pela ími.,

gTação ,'sca:pou t:otalmentE'. il

conselencía pública: nesta par ..

te do país, a ag-rkultura está

especíutmcnte nas mãos d"

propi J.:=tt,1"ios pequeno!" -e mé

dios, Estes, ('n'tregll€g 3 si e ao

Deus dará, se defenderam co

mo puderam. Os erros que co.

meterrml e corneiem, recaem

sobre o Estado, que impre\·i_
dentement;e lote.ou toli,�::; -;:; ter

ras dispnnivei�, 'permitiu a.

derrubadR. de todos' Os matos e

ainda, hoje não adotou qualquer

política -eficípn,te para coibir o

dano progressivo, 'I'; revalorizar

as lerr.1::; prestes a perderem a

produtividade. Para ,nossa. c,on�

solação negativa, seja d'to.

Não ê minha intenção cscre_ que nos Estados Unidos a 1'3.

yer um libelo contra o nosso IJin3g'enl do 'só!o foi a'inda mui_

';010no nem contra o madeirei. to piOl< e que só desde'o fim

1'0: o libplo - se alguem qui- I da primeir? guerra mundial se

'.C5S" escrever tal - se del.'e_

t
iniciaram !ll('didas eficientes de

ria t1irigir contra a nossa P()� (Conclui na 2.20 p/ig,i (Letra DJ

du.z ii mquíetude; à irLStabilL

':::ade, :-tO nomadismo a.gricultu_
ra] - fatores estes diametral.,

m\€nte con:trários às qualida_
des melhores do 'tiamponês: a.�

mor ao s610, segurança, apego
à tradição. O sõlo já não é o

'reposit6�'io asgrndo do trabU:-'

lho e da 'esperança, mas a sím,

ples e banal fábrica de produ.
tos: conversíveis em dinheiros,
uma vez gasto, [oga.se fora
como a cr sca d, um limão ex.,

pramído. O agrícultor se trnns,

forma em pirata do solo e os

valoros espirituais de seu esta.,

do mergulham no cru, materia·

lismo do ganho imediato,

,��D�'-��la�-�d�o��R�'e�s��er�v���llI�t�a�1
= Devendo dia 16 realizarem�se às comemora- $

ções do Dia.do Reservista; o Cmdo. do Ij23.o R.L, $

concita a todos os cidadãos, reservistas das classes I
::: de 1922 á 1928 inclusive, a se apresentarem no Quar- ..

em s�gtlndo lugar mnllho de nossa, 'incontestavel I ter t'm ll'; de igu.31(b,dê' CO[Ü.,()

jmente
,pm cel'CU, de 500 mil

I
desaparecel' totalmente, �e

- têl da Unidade as 7,39 horas, para tomarem part� #

no mundo. ,em. desenvolvimen_ superioridade.'QU(' ontra nação, pro�,�,,?:"(J I!�undi: J, n:eSse tel"_ d�ll\l';;�, qüe :eqtü:':1lem a _100 sua subs�it{liÇã� em massa, nao;;_ 110S trabalhos e festejos,
. �

to de Jjnhll's aéreas comerciais, \la lunérica do Sul. poderia. renn t" g'arahtir l.IDl f,ficiente rnil)loc�. de cruzclros no cam- se fez mnda" e pOl'�ue ,[l l�ro- - - Os reservistas não possuidores de cerUfica� i
e em primeiro lugar na Amé. �omo nós, anresentar um tão sistema d'c defesa nacional'� bio" oficial. Diante dessa soma cura dt' tipos os. mals perfeitos: dos, cadernetas militares ou certidões, por não r

rica do Sul, até há pouco, em 6ompleto mâterjal de gnernlll coD:tinentul, quanto �para SLIS" o� .hpm,ens, do Tesouro e des ;)oss�vei:� é �on�tant:, c a con_: t b'd did
.

d
_ �

:c,das PS demais ,lides aviat6. [!omo essas esquadrilhas tentar o prei:tigio que para um� �mallç!l.?· reC�l!lID:
. esquecel1:do vers_ao çl.ali fa?:'J,cas.lJaTa..,a_ pro_

erem rece 1 -O OU per o ou am a nao os terem #

.

,
", rias, perdeu to Brasil, no decol'_ l:Thunderbolts', e um tão de_ nação !TIoc<erna declJrre dar,p.os.�. que ,délX:rr 'nos� for�a aérea dllçao em .-;;erle' .. amga �_na,? ,�se {t:mão,;',4everão tambem anresenta.r-se. ts

·1�n1 sf?:undo lugal','é a. -eles ....

·

d'

.
. .

'l'ta·
.

'nf .;.t. 'd � ..
-

�. ,."
-

1 ntver O
'

-

ruição da mais pl'eciosa' das
rer, o ano qUe ora se encerra, 'ienvolvido corpo de pilotos, Co- se de instrumentos pacifico� ml1

...
r,�em, 1 ,?lCI.•l.'l a,;,e, '"" C;Qmp:let�ilL., (!l11 :�1ca a' U" ,. ,- fi r.e!;iervistas que, residindo em lugares

ossas árvores. o pinheiro: lio a pl'jm:tziai que mais ol�gulho 110 esses herois da. 'F.A,B., ou bf[ic05 aperfeiçoados -, ? condições diant� '"dçr moderno <::>1. 'E:qstem, })or�·m. ,_-all�:um-ns ni.uito afastados da séc1e do Município, n&o l)U- !

lOmento aÍnda existem em in_
lhe causava'. no concerto ' das' lue se púdessem colocar em contrário foi o qlie se verifi�ou:, co��tui prejl�izo' il1f�itam{'�_ fábl"ic?'· dellt�e', 11� . ' qu�u;:,' II derem. COlUI)arecer ás solenidades, deve'r�ao' "'011'- :

nações contíuentaÍs: li saber, a .,Jnft'onto com o,,' do, \Jai!,es Continuamos c.om . .(l,.s. ,nossos., ,te, ,nta.ior :,que, as�, desn,esn:,s, co,m :J.a_ckll€C_!d,' >""..!�:�rcraft, .'..Corp()ra_,
'" #

:ontav'ei" mühões. AfíSé gua11-/' '.,
. t

v
� d E t d U d c't,

'

't U 'd I J 1 AI-'
'

-

," "t
-

" (Ia aViaçâ" militar tática, nais d."senvoj"idcs? aviõ2;:: de cuça de .jacto_propu1:!: se,u .. apare}bam,ento, de" 'QUl'tM;j11í',r '"'011, o" ,.;;.[l. Os
, I.H. OS" qu.? I ar a, es a, Dl ac e ou a unta (O �1. lstamento i

a. c_ ,e ,que as SelTal'laS, agi C b'I' t
c

d 1\f
'., •

'ãbrir8s de pasta, as alleim�_ ,,?,mo e 1geran e,: na se_ Um novo pnnor<lma qão'. Hoje, os motnres '"recipro- mo(l9 inevitaveís,. Qiialqlrer 3-
DF: lJl'O UZ('��, em _ sefIe, �

, ,alfl maIS :pl:'0xlma pelo correio a remessa da ficha do

,:,s. as (i('I'rubada,.; tiyel'�m

da_'J���'�
gl\{'rra D:dunddJaI; .teve o ]\-�as de 1945 a 1949, a avia_ coso>, M,,5 a Arg·entilUl. não�, tfaso no equipamento,da F.,A." �.e 1..6�� a.Vloes d��lPO ,,:Shoo� 'reservista para preenchimento no próprio domi�

Io cabo dos últimos pinhais. t':e 01 a �port.um _

a edunleal den- ião progreditl de modo impre. conformou com a. SU�:· pOSIção' ,R ,é' altamente lesivo, pois' não .1;,gS Lar» st;-' �� _��n em t'er:- cílio devendo devolver á esta Unidade a ficha de-

";-v" I, ",
' - 1,'

- g pUlSes lrmaos (} SU aS visto e impressionante_ Os 3._ le pc.tencía militar de"segunda. ,f.erá possiveI adiar indefinida� '�lGO. no �erl'ltorlo':tlOr�e._ªme_ ,

�._�J.j'� �-��r �.1:� e�- u,1nac{
__

melO . se:'�-i AInéricas. de organizar um cor_ rf
" ro'i \1 :lrden1. Enviou pilotos, mecant,..

; mente a: conversão," de' no�nF.tjs -rlcnl).o.:.naclonal e de 't)ltI'amar.'- 'pois de preenchida juntalnente com o certifica.do

',' '.'l{>e:1. 'lIkll0S. Sn no 1l11lUlCl- 'd °t
.

d
,r:i� ,eiço:Jmm�to.'" jnf'u'ou\WJ os

"" "d 't d ·t f
,-,

'

d ,-�

,

, ';e 8àü Fi'à,ieisco .-1,>, Pa.U_I;
po

"

e 'pen. �s. a'\.'la ores" 111::- 'lOS peiJneil'OS tíJ10S. de motor ,os {' IÉ'n1Ícos de vários 'depar- _-forças miJita.res aéreas.', T!_e,:.�,az ..n o. o, as_ ,!W
'

,�rf' :asfê'
ou r.a., erneLa Rqual será devolvid.a, '

'

,
- '. I'"

.

- camcOs ,'\ 'dingentes de pnmeJ_ ie jacto-:l)ropulsão, eriados du_ l"nTl1Cn1.01'!, :"cronau,ticos, ii. rn.g,'l,à� 'c'_om' '�"'e,-lto .3. J"a'ctn f..;-,'roplII- 1dU.l���S, ·d.,"l,,_a�aç3.()c1 a,nJ,tC'nC1ijfl8; ;: -- 03 reservhstas (lüP por mOtiVO dOe l°o�r".a

Ia ,'s, [<','T!l:i 'o;, t.íU7.i31Uas ser'_ � r." c'ra'elín.' 0"- 'h�'111'O'11S (IUe nos

�", v_ es(,,- Os "e-' "OS "rnnoor. 1 -

• '\'

,
• " - ,> 'arJLc! ,Cf �,11Arl'�, rn"o11',C,'01iIP'urll tpl'1'fj (' ... o� E�tados Un1dos

'
' .," "

. ',' ,L 'h, I" ,", Ll p� - >-" -
-
- ---.

-

-,-

'fluas, 1"
,. ,

-, " , n '" _L
-. ,"""::;, ",':' Jiio,,�, () moto!' do pre..."J.enie." Os' ciJ�le"nt'o t'

.

- T'"n,r'l'l, _ '!1.1l!?1' I1aO.l'll,d€l_'PID CGlnl)arel'(·r dm.16, f·"'''.�l'a-o

::-é!lS itaJi.ano�,' COlls('guiram om�, .. - T '( '-c' nl, n fi d pren
," 'a '" a flrr-p{lrn.��lil " _ _ ." .

'_'v' -

,5 a. brear_se, C-O]1l .inimi.l!'os ,e alia-
J panorama uu avmçao Tr'll.Jtar ',:r� � �'l ':� '�,lJ, t

(' Cl-_t' e
" a,� . !1viões dntad0!l de h-pHces ,I:. fIe o ataque (.' a defesfl. '

, 1'= I aze-Iü aÍ<' RI cto OOl'lTmrE' f-' eX\:ep<�loií!Ümente

',de
,� - :\ muito ,i'';;!Í'r-cia]ment.,,_ seu _l-cl.l-.-,,-, �11(,1í",n ('meu e para _fL mot.ores de f'J.'J)losão tendem,"I!.' iContinua , 2

' ,
-

aí' 1'"d··
"

dos instruidos e prepara,dos nó ."i"'pccto tático. Ao nntig-o' mo� "ol1','e1'sal: em massa das llI'i..l-
"

' na..1{ !Hrn p._-- I ;:: ',e,) e JaneIro l}l'üX!UIO,

q�te de m:elhol'. e Tl11!is f'.ficiente
" ar de e:,:pjo;;ão. quase chegado ']arh;.;; flI1tiqundas em modernd_s =' â�""�","IM.��\'ii"","''Mo���",

h�\:ia' e�""fa:tÕ. dE' a.viões· de C3�' '(O limite de" sÚas possíbiHda_ 0.!)!�:>8tno, de "0illibfjj�C"_ ,Dqpoish
--=.

:.:-!lea_. �l_�a: :I:nl;a�: {lel:odinam!:_ I '10s, l1weànicttf\ e. pGrt3.JlT.O, não iá [,0I-.tJlI'do com um grupo de

(,,,: '!l.e, ('tpt.lQ,Lfl, 1 econher.,J_ --,'",lfi paRsi"c-l. de melhoras l'l1._ ·:ex'!",r,)'l:1'. impnrwtJ Hm ��qUfi�

.mr.mto e" r.taql!'" 'co"stíütiam', dit::.iA. sllb,;tituiu�,,(' :t for:;a ,],';in ,y,mT,rÜO õe pilotos \'\:1":

nmntmn'ente conl' cs velozes 11- '):"c,duZilla ))01' Um t 1\l'hilhã,o de '-Zf'i�.iljG.�., �'::<f'Uldtl 'at_lur:_cift fi j
p:'ll'cHms que g'uinvam, o t.e.qtf!_ ar ,Vjnecirlo que pi'nvoea, Ü ,rgj:" nflcJal fi.,

. .'1vlllçao dcs�

:h:ída, tung t�apao tati pOileto", se 'P�j� o ./. Inf(n.'n1atlG]lê�1 Ae.- \
ss fJ.uc tOrmJll po!':si,'eJ it ,'ons_ t'Guautit':;f ,', os pilot.o;; platino� I

.

'�mmmmim!Úílilm!!mHUmmmmIlHilllllmmlilli!ml!mif!lmmiJJS" �::�:;��o,d;d;;����::'��' �:�o�}�:� �:<;i��J�1) ;����:';��m ���:����� J
E 'lI' que beiram. nti11!TI'J1l (\ f'llpe� t de IR e 36 milímetros colocn..

:: l's.m a :10 S0111, O ",.Tlmndel'bolt" � dos nos apareUlOs de caça, o

:: <) ((Spitfire:? e (j «Messersch� J ÜEqUEutN; ellsaios, de bombar_

E midt.) deixáram de ser os sim_ ([",io pequeno e médio, _!i_ efL

E 'Jolos da' gu'frra aérea, Os mar'. cj("l1cja no tiro foi calculada em

::,' 'os da. perfeição mecânica. na 85 por cento, proporção certa

S arte de destruir" por apareci_ mente muito apreciável.

:: ment.o ,,,:úbito, ii 'in.imigo d'es_ Ini;erp_"""e 110 Brasil 'c Mí-í

E IJr€veniào. O "Shooting Stan. '\'ül1l'l{l,t> Il...�, Estado:;

:: tomou_lhes o lugar, inauguran_ rr;ldn�

::: do unla nova épOC3. 11.::1. nyinção Nã0 fr;.lin fl� noSSa� at1toj�i ...

:: "aS. �llflS' lljJ1l3 final-: tcrrtiína- ':;fld" �,,-) Or(f',utieaE, [\ eomec:ai"

:: das em ponta, sob llS qua.is se r1,.•,ln mlll;slrn :Rri.)!''1.d,'irn ".('r'om_,

'ª "ituam <lois hojudos depósitos 'Jfjw;;ki, I) maio: dc--ciditlo ihtc_1= ' ole gasolina OH dois tremendo,: "esl'''' TI,! �,quisição de um. I'S_,

=: füg1'ztes explosivos, ai ausen:' _'11'Ldr,to de r,l1:1,l'í'.lhas fl ja,d.o.
E cí:t de hélices e os orifícios tra_ Ui';" lll;:;5.o. Não f;llta tambem

_
gadores dr :'Ir configuram mTh ".,�!- �pc'''·i,il ',Ista,.: 1tl00.tc- 'lní.�rL

nOYO pfl,norama em que as \'c- l"icann" 3, bo� vontade elTI nos

- loeidades e alturas alcançadas nconE(·lbur e C'rt! nos -prestar a.

se coloca.m muito além do q1le mais :J.l11plfl, a;;sisLell<'ja: técnj,,_...,

""l'fl permitido imaginar no "f:' nc1oe1ío Q"sse TYI,,;O supm-io1"
- 'é:mp9 do motor (lt, explosão, ·'1" rlf'ff!sil. O (Iu" faltam. n9Te_ I
_

A AI gl"nHua c4á em dia cc, são Gollar", O, prel,o de um T

::! QU"lndo r� ,'sn�l'a\'a (111(' o E"quad>:f"r.. Lh' ,'Bhooting stai'",
T'\l;asi1, uproYciL'lndo a expe_ \ 1,ar� cihr o tino n(1otad!l P(L;
"icn.(�Í'1 111Uit'l:" adqnil'idu p('l� 'I'<l"l

F'ore.,;.- Aérea,; NOl'lr-/l,m€'-

\.... A.B. n'1 EU1·úP:l. �p :11)';1'€_ ficam!!" ('om'J padrão de ins.

('CTn os novo� engenhO" i nwão. J:0cünh,'cimento, a....'1qll'!

':c g11(';-ln, tiinto para Fe ma'n_ " defe,:" tátjCilS) orça ntuàl�
, ,

Nova ERa NI DVII,liO 'A'llel "
, --=-= ........... """"""'"��� .._... � -=- --- -==- �� ==-= ��� _,__ -="\-

CODlO o Brasil poderia ser iDao:tl'clo, na vanguarda da

avlaçao bélica elD �oda
.

a� :',_merlca do Sul

lOS..

50.000 WAllS II �OIÊNCIA REli
corll- a garantia da

R� C9A9!

.,. '

A inauguração do 'novo transmissor

R, C, A. da P. R.G.- 2 - RADIO TUPI

DE S}io PAULO, com 50 mil watts

•

de potência, em ondas longas,
é o marco de uma nova e

brilhante fase na vida da mais poderosa
emissora paulista, Anunciando o auspiCioso
acontecimento, experimentamos profunda satjs�
fação, superada apenas pelo orgulho de estarmos

'H a v I T A

contribuindo, concretamente, para o el1grandp.
cimento do broadcasting nacional! Prestigiada
sempre, e cada vez mais, pela preferência do�

seus anunéiantEs e pela simpatia elos seus

9uvintes, a TUPI DE 8-'\0 PAULO, cClmo êles,
está de parabens;
I.': os seus famosos

e aplaudidos pro
gramas agora

mais valorizados

ainda por llm3. irradiação de sonoridade

perfeita e nitidez Integral! C9Iocando-se,
com esta realização, na primeira linha

das grandes estações do mundo"a
RADIO TUPI DE SÃO PAULO falará

aindà mãis forte pau. o Brasil i

•

1393 - F.ilill1 nlumenau

,

'

dezembro
,

,

: ESTRÉIA DO GRANDI� II,TJBIONISTA

OUl'i'DO§, NARI.8 ,i)

HlUtGA'N"TÃ

DO

Dit. WiL'50N S,A:N"Tm..J\CtO

.-\sslstente da Fam)1dad8 de
:n.fedicina da UnivarSií'l:&l;'f1i ,

do Bral!ilJ
CONStTllI':AB;

aORAtÚO:
Dae 10 ,l:J..� 12 1l0l'ii.ii,

Das 'i4 à$ 18 horu.

CONSm.1TORrO:;_ Rua,lõ
de Novembro, 742 _. �(.Ao
jado da ,;;Sllafarma:.). -.

gjg sAo PJUJLO

.FRG.Z � iUfdsíi iOiiglili.
2;1'.8-8 e ZF.e�9 � onüas curt&.

PfiF-3�ni = sndiõli miOi'INlmiü
i··
"I



de cera
�uando Alice morreu. chora.ram tum",
t.::hona tanto nessa maurugaaa,
Era o pranto dos céus casado ao pranto
lJ:1, Naruraza, mãe cle�('on�ola<1a,

1rabt •

Quancüo Alice morreu, senttram tanto,
Que ela. foi nivea, pálida, gelada.
Num caixão de veludo. ao campo santo
Entre heijos e lágrimas levada..

j
....=-===-,a.,a.

Ai� não crede» bem sei. porque não. vistes
r,Ias quando ela, morreu, chorava tudo

E até dois círios Iàng'Idos e iI'ist""
Acendidos na. sua cabeceira,

,

1:tm chorando no seu pranto mudo,
Um rosário de lágrimas UI:; cêm -.

FAZEM ANOS HOJE:
- A menina. Mary, filha do sr.

Nicolau Klitesk e da "1':1. Maria

Klitesl�.

Espáduas dl'apea:uas

;
_ . .:.,), ,

RAUL MACHA.DO
P' tJo,

revelando aos derna.is 'quan
do 'a .sua; Industrta já havia
alcançado' uma perfeí<;âo

í

ní-
.

:�'ualável, Assim mesmo.' o
s:egl'edo foi descoberto 'p�r
vias índu-étas, contra a von

t.l.l!':· do 'povo de Bhari-T'urrg'.

------......-......---------------....- ..........--------,_.,...... '" 0"«,
,,"-..-....--....,�";'"''t�......�....................--.....--�.............._,�_...............''"'''.....__---......-

�llA �,i'��,�=�':,�'n;';;�:

',�rl·da Socl··alll ::�n';'��:;::·�!��ld�:�'::Y ijl seda túo' delicada 11 MnÚd
I que o verão torna aprecill.-.

���.w�� �..,.."'!��� I dísalma,
j A origem de seu' nome pro-

vém da províncta de' Shan
Tung, berço da. incruj!\tri,� da
seda.

. A tradição diz que fai (1, Jm

peratriz Si-Ling-Chi que ro

i velou a. seu PO\'O a. maraví-

'1 lhósn virtude dos hicllOS da

I
seda e drs amorcíras que os

.' nutrem. A prfneeza fez apa-
nhar- grande quantidade {lés,

I . ses Insátcs e alímentou-cs

. �:!��::';,e e:n�o���:��e��
tos reservados 'para esse uni
co fim. Compenetrada üe
seu trabalho. "la ob�ervo\l;
estudou os costumes, a nabt

lidade d03 pequeninos lJi
choa .;>.BSinl como sua evolu

ção e depois transmitiu seus
. conhecimentos ao 'povo em

geral. Fios de seda fini.s�i

mos e admiráveis foram oh.
tldcs, atrtbumdo-se aos com

ponente" da côrte de Si-I,in�:--
Chi os primeiros tecidos tin- it!IIl
curados. O imperador, a ízn- 'lIIiI
peratrtz B o herú'eiro. segun- .-

__(_lO__d_i_z__
a

__Ie_n_da_, e_��_
..

O_l_h_e_r._�'_;l__ .j:

-QUE 95% dOI> rios nõrte-ame
rtcanos correm para o sul ou

desembocam em corrente. que I
J tomam o rumo daquele ponto.

cardíal, IRaimundo Corrêa era dt! um --=-QUE não ha, nenhum man��f('-

suas sentenças de juiz. Certa 1'0 terrestre que careça por com- I

escrúpulo doentio :.10 lavrar as pléto �e pele, nem av� algum 1 II
veíl. foi ter-lhe u:J mãos um Jll'O- que nao possua penas.
cesso movido contra Medeiros e -QUE um uviado1',

.

voando
_

a

I
Albuquerque por um fornecel�or 3.000 metros de altura, pode
que pretf'ndia receber duas vé- '1:;;[' a salda t"O Sól dez minutos

,
z.� umn. conta de novecentos nlÍl untes do que os que se encon' .

..

Ch d' d
• tl'anl na �uperfície da. 'rerr Tendo em vista a l)roximidade do.Ano Santo. a ill0'U,",.,tl·1·a. rei:;. . :nna. O a casa o poeta- ' � .

' a.

I magi�trado, .Medeirof' encontrou- --QUE, nos meses do ,,·e1'5.o, ce- text�l �t�liana, vem 'criando desenhos inspirados. quer
! o :l h,1 tido, desolado. lE:hram-se no Japão coucorri- quanto a rorma, quer quanto à cor, na antiga arte católi- I
I

-- Sahc;s -- comunicou-lhe Rai- d.3.s testas de ....ag,i,lumes ád ca, O motivo da' cateL,lral, que hoje apresc,'- tan1os, é fina-
. Cl13.nJaUlO� a.' atenção de nôs-

I mundo.
- há nove noitoes não TilfLrgens do,; l'io�;. G.llrante as mente 1 t d

.

sas, leitoras pa.rte a
.

elega.nCia

I durmo por eau!'; I. di;;;te pl'ocssao. quais são soltos milhares d'l·
(es aca O 'por' nuances entre os quais prevalece O' '·star". muito nóssll. conheci,,!'l,

Vou jurar gut'peição. quele" insetos luminosos. cinzá,. O branco e o negro adotada 'que é com perfeita: iu-
I - 1\{as, peloi' autos, eu t.enho -QUE a gait:1 de foles não é

ft genuidade por muitas mulheres

10'1
ni.i.o t,·�nho razão? um instrumento musical C!.<- 1 Aslros' e estrelas que. vendo no cinema. a sua ar-

,_.- A conclu�ão que eu tiro, - cocê�. pois era já con.h�cida na. !

I -------j
tísta predilet!l. com um vestido,

I
informou o autor dn "]Ua! Se- J antiga. Pérsia, no Egito. na I

H- 'F d
I
um chapéu, lógo resolvem' �o-

ereto", - f, que n. razf:.o cRtá I Ca.ldéia e em muitas .cidades I en rU,
-

00 a ,piar o"modelo; correm às modl<;-.
I contigo. ID ai i, qlLC' ('filá IJ mql da Grécia; c que foi lev:J.t1,.'t r � ToaS pn,l':L executar aquilo que

I ',�crúpulo. para a Irlanda pelos romànos i. mais lhes agradou na artista.

t .-?.. e., dalí para. a. Escócia, pelos \, .He.nry· FoneIs, l'.a"'Cel·l ú141'1 t' )
,.
--'

,mesmo que sejam'completamenb., \.<, anos uu es Glvidiam lffi1a
I Hã nove noites eu pergull- trlandeses.

'I..... d I l'
.' ,. ,dl'ferentes' dél,:t,. o que é ü ca",o

,

. u-ran s anel no, Estado ·i..
"

b"l d'
.'

hi t.o a. mim mesmo: mas eu acho -Que, na França, UTlla ortmn- ,-.,..,. t....
,

t:. a casa com OIS cac 01'· mais frequente. 1\'[as, 0;;'0 é ape-

II Cilue o Medeiros tem razio por- nha usada com muita fi'eqllén- Nebra::;ka, em 16 de InaLO de .

12 +
. '

.

nas pelo fato. de não comhin.ar 1
100 ros, ga ...os e �mmaravi-· ,

).
que tem me8IDO. ou é porque o cia entre os pescadores de ca- u 8. Estudou na Central .' . .' . com U1'lla pessõ3., um figurill;0 OU,
1fl',(';)iro,; " meu amigo? . niço consiste em atar um pe- Higb School e na Universi- lhoso coz�nheIro. Isso deVIa

um modêlo usado por outra. (·'e

E' o detn.lhe característico ri �h E passou :ldian[f' fi pR.]Jcl:u.la. queno espélho junto ao anzol; dade de Min�esota. Sua am- bastpar-l�e por algbum ten�- tipo diferente, que a lllóda ('ine:
original crbcão de JEAN DES. -- e que os peixes, ao ver-se no

b'
-
.. po. orem nem em se b- matográfica meréce reparo. E

-
, Iça0 era ser JornalIsta ma�

I
.

'

SES, eobre um vestido de saia Venda llvl1Ysa 11:1' espêlho, lançam-se contra o

fOI' mal 'U d'I 't'- nha mstalado, Fonda se aindl., e pl'incipalmente. o.

;'f,treita apanha.da com hQtões d'"
1\í' " suposto riva.l e mórdem :t i;�ca. S ce lC. o e en rou,

F B cunst31��ia do modélo do

um lado esqt!el'do.
; Eng(-:1.x:{ taí13 r i.l ro infalh'elmente, para o teatro, onde a prin-

-,
apaIxonou por rances. 1'0-

ter sido criado, por exig-er.ci,l da

cipio se contentou com pe- �aw.. Casou� log-? elyPOlS e
arte, com exc�sso de fnnta.;:i-., l't!1-

f
I e pru ele tres cnanças. Seu tecipando-se às t€ndenc13.5 �aD

·

e ,lIIcaz no !
quenos p,apeis, .

. , " "ez que Of' films �ao'

OÇU'
-

:.1'0/'- a a rma, m a I 5, : (Conclui nn 2,L.. 1}g'1l, Leil'a (.) mo�. um� •

I Estava fazendo uma pon-
.

1- das v III" r t u d e s f oi. I ta numa peça da Broadway I �'!IlIllHllllllllllm!lllmIl!UlnlHltlllllmlllllllI1lIlIllIUl:lJIUUlllmlUmª
Pano em ln I n aSi- ,,·Tbl-� Farmel' Take:1 a 1=

151' � b �assado E
: V'iTife;) - e ganhando 100 = I e ezeIB ro no E

A mulher, no seu percut'- talleo JS _olhares: de des�el�� 1
iras formam lilll �odo des- dollares por semana, quan-" � �

80 sohve a term, lança mãos tar emocoes e afetos, a CIVI· lumbrante e transfIguram a do Hollywood lhe bateu no ::::.1II1ll1l11ll1l1l: .,,'
.

l.llmUnllln
deinumeras arma.s, eujo ma·- lização. �ob o aspecto de ca- ,mulher numa deusa feita de ombro, Aquela ponta era a

. .4.nrlrli NILO L-I.IlA;,;CO

IbE_leiros. costureiros. modis-I pedacinhos de Juno, ·de Mi- !OlHa IJrimeira oportunidade A DATA lHe HO,J'E: RECORDA-NOS"QUl<::nejo só ela conhece perfeita- d C
-

F
.'

Ra
ta.", p"1-"tln11'stas, massafrÍs- nerva, de Diana e de Venus. del)ois de mUJ.·tos anos de fo-

-

- em 1.646, o então Mestre e ampo ranClSCO -

mente. Encanto, sedu<;ão, �." ,,'1. � .

b'
-

d tas. )'oalheiros, coordenou .Mas há uma. arma que ela me, durante os quais mora- belo, comandante das forças bahianas em o servaçao na
2Ta.ça, assim são chama as ,

d t 1 tU

mil e' uma. invenGões diabo- parece desdenhar e que é en- va no mesmo 0uarto com ou- margem direita do São F'r'anclsco, es roçou com.p e

a-Ialgumas dessas armas efiei- - '1

b lo. f t m
� 11·Cl'lC:.. , fl._l·tificiais mas irl'esis- tretanto uma das mais efi-j tro esforc.ado J'ovem ator, mente o Capitão Sarnuel Lam ert qu,. o ora a acar eo

entissimas, 1>.. es,::;as armas � , -
.

naturais, a esse dom expon- tiyeis. que reunidas ás ou- cazes: a doçura.
.

I Jimmy Stewart. No momen- 500 holandeses;
A doçura é uma arma sem, to em que recebeu a propos- - em 1.833, foi suspenso ?as funções d� T-lltor do

pontas, sem munição. Ê. afi- ta., seu;,:; magros recursos da- Imperador D_ Pedro II e das Prmcesas, arrancado do Pa

.

nal - se é que assim nos po· \Tam apenas para um magro 90 d� São' Christovão. e remetido �r€�o para a Ilha de p�
demos expressar -- uma ar- jantar num restaurante ele queta, por ser suspeIto de conspirar contra o Governu,
ma ,·desa.rmada:'" Pode

ha-I '1uinta
classe. Mas Fonda I

José Bonifacío Caldeira de Andrade;
ver algo mais sutil que um.a decidiu arriscar, jogando na ,--:- em �.842, �asceu na então Dest?rto. h�je Floria-

I arma que é justamente I) sorte que agora .. parecia nopo11s, Jose Can,dIclo d� Lacerda Coutmho, vmdo a �a- t
contrario de uma arma? I

querer mostrar-se mais fa- lecer em 2 de Novembr? de 1900; ,,' . I t
I A doçura consegue remo- voravel. Só iria para Rolly· -:--.em 1.864, a Brigada :de y�luntarlos de C�vQ.lar1a )
t ver montanhas. fs.zer entrar wood se lhe pagassem 350 BraslleIra,. comandada pelo mtrepldo General Neto, reu- ,
! na nuvem o raio prestes a dollars por semana. A essa niu-se aos sitiantes de Paissandú;

_.' . . t Radioterapia." Fi5ioteraflia - ]»!etaoo!ismo -- Pneumoth(}r3_�
tI cair, pois ela é uma arma de- altura cheO'a-lhe um tele- - em 1.864, com o nom� de Sao MIguel, fOI Il1stala� j C ;. . ....

I
. ""

.,' .

h
. , ,. <' ", .• onsultorlO = .

.

..•sarmante Ela não é forço- (Trama oferecendo 1.000 dol-

j
da a Comm ca de BIguaçu, laJe prospero mulUClplO, a cUJa BLT1T" •

'

...
.

". � ,� ,

.: ,

,'o. .. (
. �

- f t t . p. f 't S t _ r'. t' '-' IHENAl; - Rua , de Setembro, 1:>- Fone, l4.4.L .

..._-_;;;;;_;;;__--;;;o;--;;;;;;;:;;;;------;;;;----..! jsamente um dom. A doçura lars. E Fonda que� cOl�ta: �en e s�,e,n?on la �om� le eI o, um arge�l? resenIS
__ ......._�'_ ........._;.,..__._... �__�...;.,

é adquirida a.os poucos, com (.·Minha cabeça flcou oca. ta do ExerCIto. o Sr.. Orlando Campos de �ana. , .

I muita paciencia. Limar as Quado recuperei a consclen- � em 1.896, fOI funda.da a Academia BrasIleIra. de
,�.Ar..o"'..Q'J"'...............r_,.J"/.........b"'......,J!)P��.r-,A"'......�.........../�/...o"!

arestas do carater, abolir as cÍa, descobri que j�L tinha a�- Letras. I .

l3.sperezas da alma, contro- ceito;;,. Isso foi em 1934. A- .�-���---�--,

lar o mau humor, sorrir pa': gora vejamo:> o que, aconte
ra reter as lágrimas, emba- ceu nestes 15 anos ... Fonda ªlHllllllfllillll,mlfllllll11I1HIlIIIU1!11IHJJlllllmlllllllllll(\,lIIl1l1f1l11lhll�
lal� em lugar

..d� irn1'tar, Stão fe� 4dO f�lms, saindo dc::s l?a- : DRIi
''ii'

BENNb KNODSEN.:=C·OISa.S essencuils, e, emen os ·peIS o Jovem campones m:' - .

, _. ME'DICO - OPERADOR '--.-
I de primeira grandeza que as genuo para as comedias' li- .Fonnado pela FIl.culdada de Medicina de Porto Alegre, ::

I que desejam alcançar o pla� geiras: e das 'Comedias ligei· Ahrirá sua clínica em fin-s de DC2l:lmb-ro om I 1( D A I A. L -

no da doçura não devem dei- ras para filtns de excepcio. (Na a.ntiga: re"idenciá d'O sr.,Renar,l)
xar de pôr em prática. nal importancia cómo «Yo- • -

-

,Ú,HI ln 11111111111,11 J II11IIUI" IIII! Illlllllll fi II' IIIIJ 11111 r 1111111111111111 til li r II ,_A doçura é, no plano das' ung Mister Lincoln», �:Vi-
virtudes femininas, uma es- I nhas da Ira» «Consciencias '

.

,.

d li 'Í d t
'

't t s

t�����������i��1
�- .' ..

pecl� e super-cOI OI o: e mor 'as» e mm .os o� 1'0 .'
.

,.

,

fÊ 'llIIIIIlIlUUItIllIlIlIliHlHllllfHUlIlIIlfiIlIlIlUlWIIIl.lflíIlHimmmlillll .

cortmas cerradas, de sIlen- Seu companheIro, Jllnmy H P R O B S T ;: ,
,

,

'''
.. �

��

ê·p
......... ._...

"R
..

"'""'O'l._
...........

6·"".(.R
...A .......

�E'
...

-�S�
..

S_.,'I.-O·�'"i��1 ����������i�S��d:� l��: 1��l;;:�oà���e�l�v��id:.}���' i ..
· ·-'. Illel-n'e Buse'": '}- i t,!-de a do cre�p.ll:'3culo,uma !mise1�avel �I,:-a�·to mobiliad?, .i ClrurglQO Dentista .

'§ "".

! VIrtude a domIcilio, uma ar· os dOlS sohtarlOS (Fonda ü-, t�,,' I � = .'

Vollrath & St b 1 ma; que desfaz a fadiga e dei nha-se divorciado da. atriz 1-- AO LADO DO CCR'REIO E TELEGRAFO -� § HOJE AS 20,30 HORASue er $Isarma a colem.
__ ' _ . Ma.rgaret .�l.lllavan _varios I �

. A'. ALAMEDA RIO BRANCO N. 8 .

.�. DPlIH.'l'A-SE GANHANDO,
,

SQl'teio de 5DO.tiO;Encarreganl-se de: :'t
, _'" .. � em mercadorb" c m"lis doi" 'premio's 8;; uproxim;lções.

C ITAS ...... ,I.TIS·.. S ( .... d )
#

I�����"·,·��
..����·�"'����"";<#..� "

L' li'
..

.

".' .

����rRr\S�E El\iCER���1�Tô8ãD�� ES(1RI� j Expresso �Blumenau Curitiba
�

1.1' �-iê,.ii��'i'�
..

)..�.;�i;t�.�.:i1'����������;�.,..�;:'����!z�i��i'1�:��'��� '�liOOlSlcN°Dieta''M'DOIIT1POo�:�c��l:'�Vi1d �eallty,. a)�l�l'���
"

REGISTROS DE FIRMAS S I =. vIlha do remo ammal!) , ;,
CON'.fRÀTOS•.ALTERAÇôF.S Dl;; CONTRATOS

,. V!aleU' DlirJa. em. Llmou.loea , 'FÉ" B
- - ..... - -1;:'

.
.'"

e DISTRATOS DE SOCIEDADES COMERCL.uS
DO'!!'DrITT TO A DO"'UCILIO 'óto a u m g a r t e n f - A hist.ória de um pequeno iridomitü como a tena'em,;r .<COn.RESPONDENCIA COMERCIAI,

�
•....•••

' !� \.J.I.LLI il
_

•• ,. . • " .' . t 1'_=_-
',' .

I..EGALIZAÇ.ÃO DE LIVROS COl\lEIWL-\IS, li�IS-
•

Preço da passagem: Cr$ 1 ;)5,00 "
. F;srjECl,u,lS, 'l,'A. ]I�l\I A,.lHPLIAÇÕES DE.FOTOS YE-' , que habitava e do seu companheiro inseparável, 1Uu\:i:;: :.

C�IS E DE EiUPREGADOS � .:t A G E N C�I A'. "
J,aos·. - FO'fOGRAFÍAS - REVELAÇõES - .JI'u.; t )�_- cavalo mara1rilhoso!

.

.'
'"

.

Ganhe tempo e dil1.h�iro <;.ory.fianc1o os Beus �

I'
- r.ms - ?rfAQUlNAS'

.

t
_

Acomp, CompL Nacio.nal e Paramount
serviços por nosso Il1termedlO

l HOTEL H !..
. , , ::

Rll3,15 de Nov�rnbr!l, 642 - 1.0 Andar - Sala. n.o5.
I' OLETZ

lO!!"'-
Bu" 16 da Novembro, 421 - BJ.tnIENAU

.::: Platéa 5,00 e '4,00 - Balcão' 4,00 e 3,00.
.

" Edifício d.o Ban,eo «INCO»)
I '

Rua 15 de Novem.bro N, 913 �..J .'.
"

i ª -" ��, -wa ����b"i "d ...........�...�i'mimiihldiiiil.hfiiiiíimmir.�I�·.m.l.illllltluHlilhUI"tilHh1IUíiáÍiJti

- O sr, ., o F'or-tuna.to.
dente em Ttaja.í.
-- A ara, Enedina Gonc;:'Llv<>s.

da Sociedade locai.

. �

uma .Iu'fllcesa oríental -

Pensamentos
A vida da. maioria dos homens

é um caminho morto e a nada
conduz. Outro", porém. sabem.
destüe a. ínra.ncía, que se dirigem
para um mar désconhecido.· Já.

I os asombra o vento cheio de

amargor, já o gosto de sal se lhes

deposita. nos Iábtos - até que,
transposta :1 derradeira duna, (JS

sa paixão infinita. os fustiga com

areia e espuma. Só lhes resta cair
no mesmo abismo ou voltar soo

bre os seus passos .
,

Fran

c;ois Mauriac.

Curiosidades

Ei" corno .aconteeeu : ·.l'leClü(J$
depoís de h3�·er.: a

iffiPél.fltfioZ
"

)'
.como côr- ortctat- o amareto

ouro,
O povo da Shan,Tull'; gUát·

dou per muitos ano" o W�

gredo da ser-ícuttur», "'ú

vendldos no

.

TIlUlldo
'

intcilory,
mas os serlcultoras não dei
xavam esca.p�r qualquer .pa
lavra de êscláreciÍnento. j;'or
prudencía OS' compradores
estrangeiros não'fruiam '0 dí
reito de entrar na. províncta,
As mercadorias desejadas
eram enviadas à entra(:la de
uma cidade ví�inha:; p31'tin'(Ío
os compradores sem obter ín
forme algum a respei,to <ia

íabricação do fio da �eda. SÚ
Justiniano conseguiu o Abre

te Sêsamo 'dessa indústria.,'2e
a esperteza do imperador' de
Bisancío houvesse .falhadc,
talvez muitos aeculos ainGa

re.,'::;i-
decorressem sem que os eu

ropeus pudéssem, vestir seda.

ii larga, EstélS são as r'ecor

dacõ es que os lindes vestt-tos

de shantung dede verão de

4!1 nos despertam. As mulha
reli' elegantes de hoje devem

guardar· o nome da chtnesí
nhn Si-J�ing--Chi. a prtmetrn
.fabricante do sha.nturig.

Cuidados especiais'
A mulh ár nlOl;,�rna consegue

reper�'"r uma hora. ds oito em

cito dlas ao culto das mãos.

Vai à. rna.n icure todas as sema-

nas. devotando às Uliha�4 o

nl(;sn.�Jidado que devota ao

roslo. No'entanto, par�. a.uxí-

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

Ondulação Perlnanente
1I.1:íquinn..c; para ondulaçáo. a óleo, a. eleiricid��e. a :apor.. :l.

frio e ;J, química. Secadores c:>.pa.cetes e manual�. BaCias para

lavar C:1helo. InstnJaçõel' para Sa1(ip'!1 e Institutos de Beleza.

Móveis cromado�. Vendas á Yista e a prazo. ESCOh<\. DE

APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS, GRA

TIS. - A RECORD - Rua Emilíano Perneta, 210
-CURITIBA - PARANA, -

A ClINICA DE OLHOS
Nt\H.IZ e GARGANTA

do Dr.
lI\tldO\1-SI� Iltll'a a RUA 15 DE NOVEMBRO.

1135 1.0 andar

Ilrminio Tavares

(l!:dificjo novo e �stalat.Õt1S mo{lerna..'l)

que poderão teraà-las
líar '0 trabalho paciente da uIR- i

I
I
i

portantes. ,sejarrl posfos C'm, I
pratica em 3wa prol)ria casa. IO' limão é um J'();; principai\ I.

nícure é prectso que, com uns

dias de antecedencta, algur,s
cuidados pequeninos, mais írn-

realizados'muitos mêses ante, da

exibição ..E' verdade que as 'mu

lheres de bom gosto evitam :sem'.
pl'e tamanha vulgal'idad�,.�. me".
mo as qiw adotam as maCIas de
Holly-"yood .. preferem inspirat',s'� I

_ r'imos; é claro,' aos trajes de sport
usa:do:-; nb�.;·- fílnls. m�:.I!' na yic1.;·

particula.r daR artistas e que 1'11-

('ontranio,s nas reYt�tfif� e em aI- ,

guns films-jornais. pois o.:; mod.:-- i

los de cinerrul. 'Aeouo criadOR pa- :
1'a (7:2termüiado 'cTIl'êdo, não J1Ó-!
den1. de fórma olgun1:1'. parecer t

eleg:-LnÜJS fórfl.. do seu amhiente, I

cura; e Rua,YÍdade.
AS UNF..AS

As lixas de madeira

nUll H; de



de
dornirtqo
Rio do

nest'a
1"

prélio

em reforma

�helo de emo§oes

Palmeiraso campo cio
Olímpico � Leléco deverá
com o �ampeão de 1949

cayalheiresca do
COR trato hOje

I '

o P,,:lmeira.q JlJ. C. iniciará por - - .-

.

I pela ccopcraçâu e interesse f!'10

Não ignoram, cbsorutamenta
estes dias a ref?!'lll.a tl'O seu cam-I Reallzou·se ter!;& feira, na ca-! demonstraram na SeleQlo d:l.

ra cada conjunto, resultado ! ãú, que descançnrn no cemité, JS concordianos, á. responsabili. p�: .onde I'er,: Plantado. nova pital do .Estado, o p_riUiEiro hd- L.B.D.

I, muito jl1stc", correspondendo (dn daquela Comunidade. dade que lhes pésa, E todos sa- grama , Um. gésto , dos mais :1e-1 n.o coletivo do selecionado �;,�b- -- -- -

" aos esforços dispendidos. Api� ''':-Cg'lmful. ,.,-jra. }4' (1€'. No. bem que precisarão atuar com ii �antl"s
d

fOI do 4_'-.�.
i
Olfrnpícó, I rrnerise. O encontr-o de domí ngo 8�1Il'"

tou a partida o conhecido plaíer ,-e-ll1bro maior das dtspoaíções, do pti- qu�,.ce eu o seu estâd .0, para os _. --. - Olímpico e Concôrniu, :le ;",ã int

Afonsjnlho. cüja àtuação foi Tornf'lfl de bolão _ Corri metro ao último minuto da pe'e-
tremas e jogo:,; do alvt-verrío. O técnico L�J.;eo, 1)01' nôsso in- ei.tr as 16,30.

.firme e cnréta. En'l tempo 0_ da de 'BI�_jelE"ta,f' _ Jogo , ja, E os compmheíros de André terrnf,Jt.:o agr-adéce a todos OE ju- -- _. -

portuno 'os dÍ'Jis ,Clubes ]1'3.0 Diverso . .,

!
mostram-se realmente animados gadorel.',· de Br-uaqu.a e (1.'-Epar_ O Preoidente do C. r! _

rieti· rte

e.rl'Ípenhar.se 'em nova partida. Spgunda_feira à ta),'c1e, teve e bem dispostos. Desejam cum- - - - - - - - - - - - - -- -- -- - -

para então ser entregue ao lugur interessante Torneio dr prir uma atuação "'3stacnda. pa- � ..._

/eI1Ced01; a Ta!;'3I respectiva. Bojão a prem.oa, ('standó po- ra confirmar as atuações pos:U.
:lo importanch de ----------�----------------

,Os fc::bjos continuaram à rr m a atenção dos que se dLlivas realizadas ultimamente. E Pergunlas I Hespaslasnoite com danças a.o ar Iiv re ... �igiram ao campo. voltada' PH- matôr do que isso, fi Concórdi�
_

e,

,Jogos de bolão. etc,
,

"!"f! a ssnse'cíonn] pàrtida dt> í'u, vai tentar uma grande f3.1,a1Jha Deverá as�inar contrato hoj�
, ,', ilom:l'na�em lIa. Igreja I' ti boi entre as agu('rrid�,... eq�L qual seta, a di! impô]' o re,'êz com o Olímpico, o técnico L,,:l§-

, EvangélIca, pes rpprel"entando o Pa.isandú e Olímpico. co. Ao que apuramos, Lelpeo de-

No Culto rea.]izado ncs t.e da,

'180CiCdade FJsportiva Bandeiran. Por éstes grande" motivos, °
verá. hoje aseumír a direçã.o do

1.g tI horrÁS, 1'3. Igreja Evangé, rp,. Conbecidos plniers, sr ali- prélio de domingo entre Olímpi alví-rubro.
.Jjcf;, o Reverendo Pustor \Ves •. nllnT::iTIí, El1trp rs (}llais dt'sln_ co e Concórdia de Rio do SUl. de-

'terndorf, fez Trferencia e,�pe_ 1 CRmos n" c·i'p-ni.llt"s: -

verá ser ilOfl mtlii< fll'n!'l1.don!'.!.Ís.
·'ia.l IW<; assop.iados rIo Painlll- t rCrmtin1Í::d

Fp.rltln.. , F.f'iplnbRFI, MRnp.fnu'l.

mais um de bô a rni1Pl'n.� I< Rt'lJ�!l,fl"mn" '

vontade e coor�eração o res�ltado E��!! \��)l'a.tf!���!�
,.., .

. ..__ ..-------------- .....

ser outro

As equipes de BóIa ao Cellto e

Volfdtól do Olímpico, jag::mrl'l
domingo em Florianóp�liR, con·

tra o Barriga-Verde, não foram
multo fellzes, isto porque a "ll'li
pe do ah'i-rubro n1io cnnsegniu
sequér uma vit.ória.

'", poderia
.. Precisa-se de viajante ..

o R S r L

InfelÍzmente, a falta de co

operação reinante, entre jog'l
: dores e dirigente!"- da Seleção
que' representGu o peboljsmo
,do Vale do Itajaí. no torneio

instituído pela Fe�l""ra\ião Ca

tarinense de Futeból. impossi
bilitou ao técnico designado pe

la Liga Blumen3.ucns., de Deg·

conjunto que espelhasse, real
mente, a:, posi'ibilidades do f.l
tetõ] atualment.e praticado em

nósso Vale.

F:r[l,ncamenie" foi decepciQ
nante para os fãs déssa mo
d�Jidade �{':! eSl)órte. a falia de

compreensão obsorvaM em nos·

so meio esportivo. Como si já
não basta.�:le a impoRsibilida
de da preserlça de Teixeirinha
e Oscàr na SBleção, surgiu ain

da a desistência de últi.'lla hon.

Precisa-se de um \'1ajante competente, que !'eja motorista,.

de fiança, Lugar de futuro. Tratar diariamente das 8 ál'< 10 ho-

rn.s �a "SlBLI" - Velh1. --

(Concluiu ria � Pago L�t. E)

.A ..
B. - Itajaí -=- 'I'elxcírtnha I merrru. contínúa ern pl:il11ciro lu

na.o Jogou na Seleça.o da L.B_D., I gar, como a cidade numero Ilm

contra 1\1 fi n. ('.. }:<'Iol'ianópoli,<;, em ;lrrec:vlaçiíe:;.
paI' estar contun<lido em um éQS

j02lhos. Podemcs afirmar. que AUGUS'rO _ Tiul'I'rL l',:sidf'
dificilmente fJ famoso craqlle, n.indn. nésta. ci.l:ld,'. í' .lef"nd" ,i

nn_' SFlf!-
l-:'�luminens'?- F. r .' tia Si ·�:íJ n� ".l

tlnlid[I(.�I: (I(el'1 iir COlll0 lelnbran
MAURO -. Itoupava _

-- 0_ s:. ! -;�ORé�'D()n. P.\_L',1ETr�A'" - ,;�; O nó�;;o livro intit.ulado "Um

ga_nhOu a. apo'::La, Ronono e lI'·
Foi w.rdadEo. confórme notie:a- Pouco d:l Hi:.:toria do Tietf!". de

mao de Osc.�r e ambOA jogam no I .

1 t
G E or

. mm', Antonm 10 rpce leu t--n, -,- :LlItol'i:: do snr _ Dr. Raul Leme
Ã. '. lmplco_

I dono propó�t;) do Corltih;l F,C' _. I\Ion[ciro. que pr.lo c:lrinho dls�

---;-E�;O;- O, I b d
V. S. poderá procurá-lo c pedi!' )l,cn"'ldn "0 mesmo, pelo n.utoJ',

.J ( - � co a ora ores
n"lr'1 qnf> o za�ut.irn exihn !I cal'- tli:? nl\lit o da l1ú���l virl:t f'sporti-

da pag-'...:_� ",;portlva. de "A Nação"
- .. -

pão O" s.eiuinte: Zé Pelota. Car-
ta do Coriliha, que t.em I n seu V:1.. Atenciós:llnen!.',.

podf'r. i a) Prpsiden1c,".

:'IUllmUlliliIHílilllnr'IIIIII"llllllltilHlIUíllillíllIIllUmmmIlmmii':::
= �

� Dr ii Paulo Ma'�a ferraI �
- -

-:: - ..t_:OVOGADO - =
= =
- -
- -
- -

E CAUSAS CIVEIS. COMERCIAIS" ID CRI'M1NAIS ::
:.: Escritório: Rua 15 de Novembro, 389 - 1.0 Andar ==
- -

:: Residenci»: rlU8. 15 de Novembro. 1393 - Aput. 1 ::
- -
. -
- -

ª FONE: H�7 - Caixa Pc&tru, 211 - BLUMENAll
-

-
-
-

=; IIH !II' 1111' III II 1111111' 1111111111 '11111111 III' tr IIIIII! Illflll t IIIUli tun IIIInUII�";

-

tllllll!!llillll;!fllillllilllliliillllliilmllilllílllllil111111111111!llllilllllllllll'iJArtlgos para !'Ja,tal ..
i ...GRANDE SOR'l'IlVn�NTO i

i�
OFERECEMOS PELOS MELHORES PREÇOS;

I'DOCES para Natal, Bombons fino�. Ch"cola1t·,;, ilhlTZip:lll,
Figuras. Pão de Mel. Nozes, A\'el:iz. ilTClçãc<. F','r3.s. lh'as, e

FINAS CAIXAS FANTASL'i. :PARA PI:ESENTES,$
, em todos os pl'eç08. �� Antes de fazer suas COn1pl'�lS \'CTifiquf: nossa. Ex· $
$ posição na vitdne. $
! -- CONFl;:jrI'ARL\ TOEN,JES -- !
� Rua 15 de Novembro, 962 . 'felef. 1160_ i
; - EN'rREGAl\'IOS A nOJ\HCU_,1O - �
• I'mm !lllIItlllIHlIIIIIIIIIIIIIIII III 111111 i 111111111 li IIII!II 1IIIIIIIIIIllmmmn.

::!'IIHIIII111111111111IIII!lllllllIlllllllilllllIIIIIIII1!!llllIl'I!llllllllllmllllmn�

IA ç u C a r O i a n ai
Dj,-noFi4,1Ó{;;; Hl\r'li", _

-

ArL. 2D -- o Cllll;(' ndot;l!'tl :: PACOTES DE fi QlJILOS - l�(·fiua.iltl
' ::

C0mo oficiais as côr('s n.zlll r :: SACOS DI� no Qun.os _ .1ü,fillaUél iS
flrJ1DCO .::iS quais fi�l�arão �Of;, § 5
oniformes [' na banr1('p"'I, CllJon I:: CRISTAJ. DE 58 Q{TILOR - Moido =

rt.oâ.elos ,-omnete t. Dirotori'1 : I n f (I r lU a <: õ (' s: ==
nrganiz�r e �lterp."" <'onl a !ipro. :: 5
"ar;i'í.o e1". Ass<>mbll'ii<l.. :: 1iIi3.. V I T

=

Art. :::0 - O C1t'bo df>ÍX:lrá
-

,,_ À � A,,::
('oi\ exi!'ti:' qu:mdn o, níun('rn ctr E
",'il'ios não excedf'l' de' 'mze _ Filial BluH1pnalt - I�ua. 15 dí' Non·mhro 13f,3 -_=_=(11), FOli(' manual 14 - Eud. 'l'plf','__'l'ú.fjco «NAVl'fA»
Art. 31 -,- Ext intn o C;'uh,:, '

e'!ellR henR sr:rão dOfldoR n llIT1ft 'I';�'�.�'�O!�.�"� ..Z-- �.!I:���··'_'-�"t.i:·z.·;.'.,;.;'t1��·�"i"".�;�;!'i;·�·�·•.'��jo··,,!'ç� ··2!'2·...���; ....�,�;;
',nstitu:çã" d� c'Iridar1 ... ou p

"uem 'lo ARsembléia c"u"titnido

valho Netc, .\urélio, João Silva.

José Gonçalvef'. ,Zé ela Varzea,

f Procópio Filho, Pereira Junior,
Lahred t_ eira Gcvaerd, Ch:!.ma.

ca, Dib Cherem e Nilton Russi.

JOSE' p. -- Bru:;que - O ca.m

peonato da L.B.D .. def'r.e, ano,

superou todo� os recórde,; cj"

rend'l. de Santa Catarina. O Vale

do Itaja.í, e principalmente Blu,

- . Estatutos do Imprensa' Fute�ol Clube

�thtr:fl�ft.n e �'�;lÚ(1::� r�(l�' H�:l. p.

7 maj� 9Lr,1 ojiciai� � ·,tjyüS
,:w_ dig-o' às nÓl·ma.s fLeRport.i-

�'n.s do, Pais.
Art. ,)8 -� Dis('utidos e 3.p1'o_

-J:l.dos em A�.qembléia Geral, os

'Jresentel', ERLfltutO;:; E',ntl'a.rãl'

l"m vigor n.'I, data de sua pu.
·,Jj<'''0ão l'J() jornn.l ,'A Naç:"w-,.
rl.Pl'ta I"d<!d('c.
JURANDIR FERREIRA NETO

Presidente.
lVUURIC!;") XAVIER

Vi"".P"'�sidf'llt.:-.
JOSE' GONQA.tNES

1.0 Secriltáno
PEDRO XA.VmR

2.0 Secrfltárifl,
VWA ALDI f;:TLVEITl.,\_

1_" TeSOllrf·irn
JAIME DE or.n'EJ.H \,

r'nw.r;HO - 2_0 T,'snn�"i�o ;!TITvENAL SIMõES SA�TOS II IIGranor ����������������������������������

GAPITLl1�O I I Da.. Pt'nalido.des I sourciros, DiI'etor Esportivo._·
Do Clube- e seus' fill!'<- Al't. 9 - O sócio que meL I

uraaor e Conselho 'fécIÚCO 8

Att_ 1, -- O Imprensa FUte.

li diI' em qualcluer disposiçã.o

dcs.jl"i.scal' {-leitos anualmente, na
'

boI Clubê, fund�do em ,16 (de. te Estp"tut:J fi�ará sujeito. à fÓlma do art.' 13, a1illea GI;"_� c)

zes::;eis_t de Abril de 1949 com uma das segumtcs penahdtt· jesses El'tatutos.
séde e fôro neeta cidade de des: ArL 21 -- O mandato da Di-.
Bh;menau. é uma sociEdade es. a) A_d.'ertêncitt; I retOJ'Ía será dê 1 (um) ano e

!Jorti ....a. de durução indet'2ITJ1i- hl SUspellf'ão; :� eUa pOf:f:,e será Hetuada uma

nada. .constitui·.la ;>',1os [..>-'sO. c I Eliminação. ,',nuU1a apó:'< asna 'eleí<:ão, de_

:-iado� inscritos cnruorme O" .i_.ld,. 1� r- As #:n�idad,?s la f!:.zendo parte apenas brasi.

disp:êsitivog u(.'s.tes E}_,t'3.tutos. erao ?pbcadas pela DIretorlá., leil'oF! njÔ'tÍJR ou natur�: izarlos.
Art. ,2 .- O ClubE' tem por ,:::onforme a gravidade da falta Art. 22 - C:lmpete ao Prp.

[1m a prática do futebol e ou. ,om.�tida! e- deias cabeI'à r�� ,iden:te, e, no seu impedimen.
I:ras fest.1"v'idades à seus ur·�o p'!i'a. a A>:sêmbléia Ge. to, ao Vice-Presidente (1.0 ou

"iado:;. �.o) :
CAPIPPTIJLO .II CAPITULO IV 3,) Rep::-e,:;pntar (, Clube nop.

Dos S{l-CioJ'õ Dl. .foi"1 'e l\lof>n.salida.(}5i' seus nt-gócj(\<; internos. e�:_

I, Art. 3 _ O Clube é eonstL 'Art. 11- -- A jóia e a men",:>.- t.�rnn". em juizo 011. fôr3.

I iuido por um número ilinüta- lidada ::.erão fix'"das :ll1Ualmen- dele;
do de fÓCjOi'1. dó ambos os se· l.e pela Dir('Lori3,. devendo ã_ Admitir, demiiir S!'ÍCiOfl. ::!_

XOfl, maiore::; (�e 16 ! do:ze:;'l€'is) qlleh S�r paga obrign.tóriff:. p1i(,3,1' ponalic1ar]l's e comu.'

anos, qUe :;at!sfar;arn as s€'_ mente. no !lio da admissão do tã..la,s;
:511itltês exigências, par;! adrnis_ "lúcio. c) A (execução doi'! atos ad.

são: § Unico - Os sól'ios funda_ lT'inistradvos e a iniciativa
li I Ter bons 3nteccdentes dores e!',tão isentos do paga. de SUa dh,.ulgaqão POj_-,
b j Ter profissão idônea. ')lento dp ioia. meio rI, autoJ'Ízação escrí_
Arrt. 4, - A admissão dos CAPPITULO V ta SllceESivam{-nte numera.

súcios : 1T ,."e.á mediante pro_ Dln
.

PGl'i.'�r('S dó Cluhe das me!'mo 'lue tenham
. posta, por escrito, à Diretoria, Art.]!! - Sã.o poderes (10 carta, digo €'arater 1'ese1:'_
assinada. por um associado qUE' ::lnbe: vadas;
esteja (.:;-n pleno gozo de s�u� li \ A Asspmbléia Geral; d) Instf'1 !r&r e julgar inque_
::lireitos. b) A Diretoria; ritos;

d· -ct e I () ('�l'Jf'",lh'l '1'';''nip,o FiRca.l.
Art. 5 --- 03 s6ci�'s n."l em_ e,) AIpe�ntar j"lnualment.e à

'lf em trés categorias: 'F'unda_ CAPITULO ,VI AS�f'mbLia Geral. o relu.
dores. Hcnoráríos e Contri· Da AS�ln.hlél.n, G�ral tório de I:Onas atividades,
buintes. ,-,GA:t: �:l -.-':-t .

A' Al"!>embléia
acompanha.elo de balan�ete

Art. G -. São fundadores 0>1 _..",�<.L cr)�S1:l ,Ulda de todos os financei.ro COITespondrrr.::e;
:.���_��....,..c��.#"J"� �ócios que 3?sistirem 3. n.ta da ·;tíCJOIl qmtEB, comp-:tp:

. I f) Assinar e ae!':pachar a eor_
-

V ti
'

-

é�onstituiçí'í.o do Clube; Honorá- I a) Eleg�r anualmen.te a l;h. despesas e visar docunwn.==
.

,

se:: 'o� n� q!'P a juizo da A"-"m retol'ia: respcndencia autOrizandoª 'e n' . em- =:ª==:
n ,�' ", .�.'

, "�-.- b) Promover ou autorizar a
• - blHa Gpra}. tenl1am contrl1JUl.

f d E tat t tos;
do pa.ra c soerguimento moral

rt> �rma o� ,I) n ?S; g) Conv,"Jca.r e prr-;sidh' as

_
TERRENOS E CHÃOS DE CASA. em djvêrsos e financeiro dI) Clube; Conlri_ c) I?elJb1�a�J �vbre a. dlssolu.

reuniões d'3, Diretoria. nas

=_: pontos da Ruà Amazonas e Rua Progrésso, tudo buintes, Os que, 1)O� força. �es� d) r:;,�ul�r Ol� :�formar pena-
quais terá. vot.o de qualirla_

no bairro dó Garcia; - := tes Estatutos; ",te]am SU]elt!�s lld'l.des impostas pela DL
de:

-
- -

ao pagamento de sua" contn- 't.· hrt. 23 - Compete ao 1.0
=: ÚJUA CASA de material, tamanho 8x11. com:: ' r" .o"lll; S tá

.

�.' :: Jluçoes.
, p) D�1ib!"-rar E'}})re .a.SRuni.os

ecre rIO e. no SeU impedi.
- um. grande porão e todas as mstaJaiJões para res- :: I

Art. 7 --- São d::ver€s dos
que não comp('tirem ,à Di-

mento. ll.{j 2.0:

taurantc ue qu.alquer outro ramo de negóció. = 1ócios:·, t
H.) Lavrar :JS- atas da.' Assrln.

- '

d I
I'C mia. 1 lê'

__
Uma ca.sa nova,. ele ma,deira, à. 'Rua Itapuí, na,>

=
__=_'- iH Contribuir c qua bl1uom·e'l' ArL 14 __ As Assembléias

) la;

• _.-'li: - d' Q rt I II 1/ <iS R I tud maneira para elevai' n 'ódem, S8!' ol'din{J;rias ou ·extra_.. b) Elaborar relatórios
lIDt'UlaçoeS (} na e' () , .r,,;.0 li••, o a preços nome do Cltlbe',

'

parax '_k'
,

_ 1rrtinári:::s.' enCamlH.ua.r e assi-'

: de.oc.asiao. ::: b) EHtar sempre em dia com Art. 1� _ A Ass�mbléia Gc- nar, quando autorizados. o

'OS interessados .qm�il'a,m diricrlr...ge ao ,Sr. Chris, - =_= o pa:gamentô de sUas con_ e;�pedl"nte oficial.a- Art. 1 fi - A _4.sscmbléia Ge-

ª tiano Theiss, Rua AmazonasjGarciaJ ou pelo Tele- ª c) ctl:��:pi��res��bDros,amente Q�
ral Drdináli'\, realizar.�á :1.. T;;��;r:��Q e, �o:J�sPneute ]'maopPd11'o_S'o�...". N-.. 1 I 6'i"!: - ....., "I } ,�-; ""tr. para a e}eJ.�o dn ,-

- ,�. OLC' A. - .}. ,'- = d'spo
·

...0· s d st Esta tu 0,edimeuto, ''''o 2.0.'
�mlmUnnmp-HUnmlmIlHnnIllHiHm,mmmlllílflm1lImtmmmmii

1 SI,. e. e. as �. .
•

Jjretori:3. RiI4Il «

�__ �
'

...... ...;;_ _ __
tOs e acatar as det<'rmina- A rI. J6 _ A .AssembléL'l. Cp._ a) Arrecn.dar e es.criturar a

cões da Dirr!:orja; l-al Ext"onj",dinárla; será r�ali" r�ceita do Clube;
d} Desempenhar com o má_ -adi) sempre quc convocanu pe_

b) Organiza.r QS bll!a.nceotefl
rimo .'rit{��io :1S fuli�"n's '", Diretoria, ou 'fiara o dispo!"_ da receita e despes:l. do

pai'f! as quais rOl'em con. 'fi n::!s alíneas ·-,b'? "c-,' e r,e.:", F
Clube; .'

Vo�:].(IDS; 'o art. J'. ' c} Efetuar pagamentos (ll!tO.
e) Nií,Q'menter dL",C1Ú;�JÔ<'S SÔ_ A'l'!. 17 _ As C()llVOCacõps' nzarlns pelo Preddem:e.

bre política, religião ou vi-
l�ra a�;;pmbléill i'el'3,'} feítas I C;;�OF'itar e retirilr TIume.

da pl'iv�da de qncm qner '()m Ilntccedência de 15 (qlt'Ín. 1'",,_('1."..:
que F -j3. nas ri'lmiões do -�el di[ls. .

A.rt. ,21> - Ao DiretOr :ClePOI'
Clulw. Arl. 1" � A� aS'5pmbléi!l(, I

(lVO cr:mpetc:
Are. S - Sfto dIreitos dos tim "nLe poderão fI 'nciontlr em li ·1 Jvf'j ,,:ar tre-in(�� () esr.nla.y·

;6ciru;: -oriPl";r" "onvoc'l.�ão, com a

I
I1.S equipes, aeompanJlando.

l� i P:1l'tícipa-r dl1s AssembléiaR, '11'liorifl dE' só�ios, e. em segui. as, t'm SllaS ('x�urf'õ[,s;
-701:91' c ilPrem votado;::; rh. c()m !lualqu"'" m'íml'ro (J." h) Propôr lTIerlidns di:::ciplina.

b) ProDo-· !' djpnljU" ?m as'_ õl'''nt'.iaoOil pl'l's('ntes, isto é_ 1'1';: e ontrs.r..
F"i'lnbJ&i:1S e 1'{'1miõcs. as. '1.1";0. hor.1, aPÓS ti horn estabe· Art. 26 - Ao Orador compO-
f\lntor. di} i.nt.ere,�s2 do CllI. Ircidá j'lura :l, assemhléia ante. lo exprim,ir o" p,':ntimentos do

bl': ·io'O, Clube t'lr, renniões e festividu.
1'.') 1'....',.! icipur do. lOdns ;JS fes- Art.. ,19 _ A lJl'p!'id"nci::t da,'l des, sempre qUe urhar oportu.

U,r:d?;"l('s prom,�,":i(bs JJe� �p.s",mblél:Js (,flbe fiO Pr"siden_ '10 ou Quando fôr' designaoo pe-
lo ClulF l'm'?, "�3 f""t_('�: " c1,-, �",.,;",lc,éI".. <Jf) qua.[ cab.: la presidencia.

.

d) F�"q::&ltf"r Il s'<r]·· (' levar -Oml'11t.n n Vi1�,O óri rlesempa.te. C-4J>ITQW VW
.pT:) ;-'1:0. p()7"lpanllia nas C....�_PPtTTJI...O VII D� C('ns;�lhn' 1�5f\· 1

fl'.:t<J:' "-�,'ii1,is. p .... ,re'1.tes o�' TI'!. TIil't'tnrh Art. ?7 �: Ao C'onsPlho Téc_
,·,-,'1,1\1"";';04 por C'11i'l con. • vi ?t1 _ () ('lllhe !"prá. ado '1ico e Fi<;càl. COn1TlDstO dr, (lUa.

r1""1 fi"'11'á l·r"no',,,";_,,,�,; ",jllist�"'do. (l�dinàri�ment(",- p"r ",rO mf'mhroo deitas llrL f6nn9
� "'"<'�:-'11fll' �<.cl�rn"rões ·"IU '--'<> nlretó,.itl. 1" ....'TIlJr�'lA de <ia Art, 13, alínea 1'3''', compe.-
(1€!lúnCi!1.S pelo' mau de_ n'c"';!.iI'mt". 1 .....v''''I'.pr.-!'i(�"n_', '�r: '

\

í\-;m1","nho Ip, 20 'Vi"",_Pr'-ef'iirlépt.l" IA fi, u) EXflminn.rt Oi1 dMI1Tnf'ntos

2.1) Secxf:tários, 1.0 &> �.o Te-l de receit.:f e desp?sa do p.hl.
.

sua ftmçâCi. _ bl;;

,

T
'

--,----'---------.-----�
.

-:---1

ICasa tA Capital 'I
OFERECE PARA FIl\! DE ANO OS �IE· I
LHORES ARTIGQSPEI"OS MENORES PRE� I
ÇOS EM ISEDAS

CJ\SEMIRAS
eH AP EtUS

S o l\I.B R I N H ii .S
R'R IN S

(LINHOS ESTRANGEIROS)
E l\L<\IS InUA INFINIDADE DE ARTIGOS
no SEU VARLt\DISSll\IO SORTIMENTO

b) Propor à Diretoria m€dL

das {!lle visem melho ..ar a

situaç5.o do clube;
Dar lJ[Lr€'C'er sobre b"lal1_

o�tes (la. Tesouraria, €1:.a·

miml.tl.do, qu.-mdo achar
COn\'f,njc·nte. os liYfO;; de-s.

ta;
d) Den'tillciar �,(l pr::!1idente

irregtllaridades.
eon:;t,a.ta.dns n:!

quair:quElt'
nOI'venturá
T'!:sollTaria.

,Art. 38 - O Com'pIho Técni.

�o Fiilcal rmmir_l'e_á. Obriga.
',õl'Ían1.('ntp, uma v{'z por mé»
" sempre que convocado p,'la
Pr"sjcli\ne'a. do ClllD" 011 pela
ASSf\mhléi!'. Geral.

CAPTTULO IX

pre_

(10;'; úiUlY'os �Ócio'1. nom�ar.

Art. :J2 -- Todos 0;0 ('!l��O'

03. Dirptoril!., jr)"lu:o-!"e o Cnn_,

<;elho Té"."ico Fi!::cal. ['lo ele
! i"o�, podl'ndo r:-cus OGupantef
"erera J"éleitos.
A rt, 3�; -- p.omr-nto":! hrqsneL

t·os 'natos Oll naturali:;:ado:" po_

'lerão fazl!1' parte da D:retorill
'10 Clube.
Art. 34 - Os casos omis;;n;;

I_),est:::,;.; Elstatutos ,!'lerã.o resol.
vidos em Assembléia Geral. (

,

Art. 35 -- Os preilentes E3_ 1 !
i.atutos ,oigorarão pêlO espa;�I' Il:de um (1) ano, a.pós o qual po.
.1er5.o Ecr modificados por Te_ ) II
,-oluçfi.o de dois tcrços dos EÓ_ I:!�iOS, em Assembléia Geral.
Art. 36 - Os sócios não re8-

')on:dem Sl;)Jsidiarí1imente pela�
'lbriga.çõi'E: do Clube.
Art. 37 - Além do disposto

':estep, Estaiuio:;, o Clube dará.

'st"ita obediência. '111e lhe cpm.
!let;r, a') qUê Re contem no de_

;reto_lci ,li'edera.1. n. 3.199, de

4 dI' ahrj) de ]941, :i Portaria
n. 254, d" 1.0 de Ontllbro tam_
hém dr 11141. elo sr_ jl,fini"tro da

assinar

:'>;jo Paulo. enviou o seguinte of'l
cso :i Lig'a B1UnLClHJ.uen.,;" de Des
por-tos :

.. Ihn o. Snr, Presidente da Li
ga Blurll(�nn.uense de Despo.:.'tos
-- Blumenuu ,- Pi-ezuc,o scnhor :

N:l qu:t1idode de Presidente dês
tl3 crube. u pr-esso-me em ngradtt-
cer a \r .

S .. as gentileza.s que és
sa Llga proporcionou ::J.Q,; nôssos
sócíos, integrantes da dt>.legação
de Bóln, ao Cesto, que tívéram a

oportunidade e fi �ati�[:lçã.) de
vísitar é"�a cidade, um dos ba
iuartes (1_, glorioso Es+atlo Cat:::,
ríncnse , O agrndecímento di;
Clube de R(·g-�.t[jB rrie.tê, é exten
,..:i vo .ins e�porti:-;::ta_H locais, ao,

qu:ds fi'licitnmos pela, maneira
corre'l:J e C'av:llh"l'ese l como se

port.",·am t1uTnntc o desenrolar
o,, jo;:;ü;� ,'.. í l-ealizad(J�;. Ao i.ermi
n"l'. quél'<l 31Jre�pn1.:u· n. V.S. o.'>

pJ'otésto� rI:.. mi.lh:i, m3i.� eleva·
o

th1 0s1imn {� dl::!_intn. considera

(:'10. ". aprovei! ando-me da opor-

....
-

.......
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BARCOS DESARARE(IDOS EM CONSEQUfI5lCIA· 'DE,
.... _.

• '.
."

r..

TEM P O R A L . N'Q E S T R E I T O D E G I B RA,t rA R

Ipareceu rasgada a bandeira·· pákia
numa escola pública, de .. Cresciuma
Serão encerrados hoie'·ostrabalhos' ..da presente

legislatura da assembléia' , do Estado
'

NUMEROSOS
VI OL EN-rO
r

Cronica de Barreto Pinto ���............����='-,.1�""Atingiu:' O

L_::�A VOLTA DO CO��m"=j LIJl�������as
Previsto um gf:ande numero de vítimas

mmlHlilillllumw"
.

furioso vendaval' Icidades (2�!�!I���iiíÜi>
De certa. feita, quando, ainda

I
Acabo de ler qUe Cirillo ru, Holiwood, julguei de reclame

tinha a; infelicidade de fazer níor, a qUem o bamburrio co. um tanto exagerndo Preferi
parte da Camara, enfrentei o jOCOU.D na presídencra, acaba por isso silenciar e assjstt.Ia Marrecas, :1.4 (tJP).,- Pereceram oitenta pessoas e
sr, 'Arthur de SOUZ3. Costa, com de renunciar. c.orno se fosse apenas um nume, _;
estas palavras: Dizem que o' substituto "c- 1'0 de «musie.Jiall», de qual1da_ outras ficaram feridas em terra e no nlar-em conseq:.tc�l-

- Meu ql:erído colega, o sell l'á o rní lionn río -� pobretão até de, mas sem ser excepcional: eia da tormenta que varreu o estreito de Gibraltar. �·:te
Zelo e (·"tusiasmo pelo gover., 19.J.5 -- Acurcjo Torre;;, porque Agora, que já se apresantnu embarcações estão perdidas e o mal' está lançando des
no Dutra, esquecendo aquele o d{'5p�'estigio devrr:.l ser corri; .ao publico, com a' SUa estréía, troços á terra continuamente. Várias cidades marroquíque O 'estimulou" produzui, no pleto! O vice será. o cidadão ontem, no Gloria, posso arír;
meu espn-íto. amarça desí lucão Pingô! mar que Rosanne é mesmo fe- nas ficaram danificadas. A fróta pesqueira pagou maior
Nunca julguei que V. Excí-i não 'Rosanne. Rosann.e. Rosa!U1J!. nomennl. tributo de vidas. Três' traineiras estão desaparecidas: .a
cont.ínuasse a subir' no meu li; um nome que merece ser re- Poucas. vezes assisti a uma «Loho F'rande» com quatorze, «Los Melizoss com vinte' e :'IUllUlIIlIIlIlllnUlIUlht-m,mmu?;:conceito. petido três vezes. Se é uma' en- atração deSSa natureza, e de. cinco e «San Carlos» 'com vinte e quatro tripulantes. A eolaboracão 'partiéu-êO antigo ministro da Fazell_ cantadora mulher, jovem de 20 pois de percorrer o mundo ín,

": =-::_:� Ia,;r valiosa �e efetiva, é=_da. do nosso Vargas, queimou- ano". capnz de fazer com que .teirfl'. dízra.me, aindt":, ontem, Dentre outros barcos de pesca desaparecidos acham-se
d

1"

L'
.'.

1
-

f' I R' L PI t de 'que o país neeessí-êse com :>. verdade. Veio á td. Edgal'd Estrela rnnrt e parar o Charles Trenet o famoso can; 0« emn'as», cUJa trípu af'ao OI sa va. 10 a a a, t I b
_

I
'" a para evar a oro ter- =huna. Vieram outros em seu so , transito, é. mais ainda uma bat- :01'_ e eO.ITIiPositor da nova �e.'M Juan y Francisca, Satamaro, Virgem de los Dolores, Ma-

_ mo, e um de seus mais:c\>rro, acercando.iso !dfl\ 'Lrihll� larina. nr.t.nvel, ou melhor ex; raçao francesa, e, (-H o eonrír; -' eh Bl M' .

d
.

t,' 1
_.

n

na. tranrdi'l;lria., em !n;ltena úe mo em publico e raso, segundo rrea, aCOTI...' e as �
. ar.la, e �uJa ripu açao ignora-se - importantes movimen�::

Logo depois, tive noti�ia de contorxlontsmo. I n forma tabelióa. como teste_! a surte. Estao desapareeídos quinze barcos pequenos. de ; ra�eí:n�erra ao anal-êeua, viagem, fazendo parte da (�"a.ndo ma índtce.rarn ()I: rnunhn ela verdade. I pesca. ..

.

- .flmll�0mliHlJlJJllmUllmlllllm;:com.íttva presidencial ü. Amor];
oa do Norte, servindo de inter.

prece parlamentar. Dai em di.
ante, a.t� o seu regresso não
mais vi o Ildcr gallcho.

Tnfelii>mente, llO nlf�s passn,
do, quando ilssisti:-L o prodígtc
GinnelJa de Marco. no Munici_
pal, Souza Costa, sentiu.se mal
e foi conduzindo para uma Ca

sa. de s:-tude.. A,.. gra\"nu ... fJp n St"":U

estado de saúde. Por Issn, va,
rias veees, deixei a mínhn vísl, .

ta, na lista. da portaria.
I

Deus com ::1 sua ínrtntta bon; :

�:r:��O����2a aC��t:e �:���; � Trabalha para resga'lar a filhinha, de 3
em pouco ele voltrrrü :'is [ides I<la lteLmda politica,

. Trata ...se� pois, de luna. not.i_; -.,'õõi:&

eia que j eccbemoa COltt gratlr1('
31rgrin. Ele p6clç. LH' d,ofrdtos.
Mas quem nã.() oS tem'? Consi.
gnando 4) .f�Üo. quero. :lt;sim. S, PtLl:!O, 10 1)\Ierid.\ -.:;\1'0 _sem pl'oYas -- foi conhecido ho- i "anho qlie :;e desmoronou em 1 .loLte com Ütia, que pagou asmanifestar a minha sinc('ra..�a_ hol"j ,:RlO Luz >. nesta, caJllta!, ! Je. ha aJgmn�s horas. Em con_ contacto com a realidade. ;ninhas despesas.tisf'lÇ:lO, c, ao llle:}mo t('Innü l'I'UI)[tlhH uma jo\"':m como al'êU. sequencia. toda- a população Sl' J :r.rel'gulhando a eabeça' nas Quando sai da Casa de Saú_;formlllo D>1 votos para qll'?" o madeira. Todo o scu esforço re_ mostra revoltada contra a· �ltL mfw,. chOntlH10 . eon...·ulsivll_ Je, tia Clara recusou_se a en_
gfilleho. com :1 mw; ·.·,;Iha "spp- Slffi1c_Se. rIn economizar quanto tucl(' ela mulher que tonlOtl a mente, Alicia ela.mil coritr"L <) tJegar minha filha Queria qUE'r.iE:ncia, " agnl'a muis di"talL r,;anha. para juntar tres mil cru. filha de' Alida. Todos lhe pro_ Ll'�stiI1,,: �n lhe pagasse os tre,s mil eru-ciatlo· cio Cat,ote. (',ll1siga obt('l' :,(·il'ú:3, P,U':l, que'! P3.t'il. recupe- mdem auxilio - mllitol" já. OH (in" fi'�, m('\! Del!;;, que 'Zeiros e até que o fizesse, re ..

llIn !JúU(;U ]l",i>: de JUizo qUe 1' .. f' a filha, 'lue lhe foi toma.:!:! úl1ctiminhanl. No rosto de Ali- Cd" �
.

d 'B d ,t.

. fiz para sofrer tanto?� ai oen_ CO .. d'.U: gur.r a � ema owe
eSEes dN:vairados que eslão como pehhor de uma divida.

.

da. por entre as lagrimas, já, se te e nã.o rlUde tra'balllai' par:;. consigo!arrl':'.tando () noss;) ,Pais p'('la Chama_Ee a moÇa Alída Sen_ ant('vê a sombra, de um sorri. o llOSS" s·uslento. �':nte.l"T1"i ..me .. \. .ioYem loira olha para oribanceira. bnlg'. Reviv(' ela cm São Paulo SOo
aum hospiwl e deixei Ber'na, reporter e Im:rrro/ta:

.. ? p.s.n. :- Partido Sem DL 1 \'(,nladeiro rlmma da Idud", Mé_ A HISTORIA DE ALIDA _

�

���Oco�� :'��ill�;t��;: ;�:�i,���f�;:; !dÜÜ fat..) -�,. qt:e pueCe incrivel. N1��I����:1I,a���li.:tr�:'ta���� Pola�!íO
.

de IIl'au dOS Conlgdorandos de 1-949seu Con."if'lho D!ceU,,·. '

que <2 d�ss"s qua nilo se aceitam Ema jovem loira e de belosbuli U uU U II�--��=======�===== ',lhoH :lZll(·".

Ced u pedaço :�::1��:�:����:�� �a . Escola Técnica de Comércio "lauto,' Antonio"
de osso da' p'e'rna

������ ����:���dO !�j!��lSp������r Solêiiidades que assinalarão o expressivo acontecimento('ncanta,(j(,. Cruzava QS ruas dé
ariana cit:1atle de caboça levan f -"

P t· . t�dfl., {lflriz :tpon.lanrlo para r) Está ma.r'�ada para o

próXi-l'será
eomt?morado condigname::1_ Quirino Juvêncio Lopes, Ralph

ara el1xer ar na espinha dor.sal domarido InCl(;e'nl,l�lliP.-a��<,f1.�,'nta,-.s.nnldt.:.'Ovesl}·"mr'aaso {fiur.. �, lO."dla 17 ,lo COL'cente fi ecrL� ce, cor#itando do programa tuna Rock, Roberto G. Dophidf
< ..... "',, '"

l!! l.)nia de colação de gralL'> dos Missa em Ação de Graças no Siegfriq· Ruoff, Tadeu Szpo_Boston 1·1 .(lJP) -. uma, es- Ide sua coluna dorsal foi se I Ul'fl "'ntadoramlos ti" 1949 da Es. Altar l\fór da. Igreja 1I.fatriz São g�inicz, Ulisses' M. Long-o, Vida;
t·· .. , ,,';.'-',: 'U dt'U U".• �;,;q, _L I

agravando, Os medicas declara- 'fudo lhe parecia :1ZIÜ com;' �,ja Tfé'nica de ('omér('Ío SunQ I Faulo Apóstolo,. com bênção e Se,rufim de Medeiros.de os:.;o ela parte SuperlOl' d" tam que somente poderiam, cu_ os seus olhos e os <'C:1S sonho,' '., Antônio, desta cidad'1. entrega dos anéis, ás 8 horas, ------'----'-----�-
uma de suas pernas p:1l'a que 1'a_lo mediantc enxerto de pe 'NnhR. pe-ia fl·mlt.p. UUla viela {l, Paraninfará a I1ÍiV.a turina. c solene entrega dcs diplomas.

ya h f
A -

-seu marido, incapacitado fi5í .. 1elaço de ();:;so na. zona ·afetada ].:tela de qUi:rti nll1ava.. l\Ias, : ,�"T'ei Od,) Roshaeh OF.i\f, no Salão Nobre'do Teátro Car_. .n a. "res graoscr,mente pOl' pa.ra1isia. infrrÜtil. Lopardo poderia. depois nté fe1ieidr,lie lurou peucas <;em" ,.:'ndo escolJ),idos �Oli,(J homen3. los Gomes, ás 20 horaS,
pudesst' ler vida nomlal. cmt:�r õ;j quizesse cultivar sua nas. O ;':ClI príncipe era um Be.

!
""ado:o e,;peciahJ os Sl"S. J:I'rei Seguil'.se_a 110 referido 'fea. demi-lho no nar.-"!'.rrata.se do l'clojOCÍI'O Lopar_ belíssima voz de baritono. A dutor caixeiro_viajante qur' )dOI"ico Duri('ux --- OFM. prof. tro um baile, que promete re_ L

do, dc 3,1 anos de idade, foi afe_ c;,·peri'a pl'estou_se, sem vadIar, deixava, a sua passagem peb' ,õmu]o Silva.. Fr'ei Ernesto vestir_se de gr:inde exito. VEIO DO CEARA PARA SER
tado po:· poliomelite na espL a op=r"ção para extração do cidades, profundas marcas dr. 'mmEndoerfer' - OFM e- o São os seguintes Os conta.
nha dorsal quando Criam;2., C'sw destinado a espinha dorsal SUa insinuante p"l'sonaUdade. . 'lspetol' federal advogado Arão dorandos qUe receberã.o diplO.
(, c.orrer elo t('mpo, a cup.'atura I cio marido. -o. Entreguei.me de enrpo (, 'ebeJO. maS: Rio (lVfetidional) � O
-- -- -- -- -- -- --- - -- :l,lma, recorda A.licla, para' des� Cnllo homenageadm:. fiçuram Aldo B. ele Macedo, Alessio tinha Fran.cisco, de .19 meses........ iMiiidifj 7' "" 'A B t- cobrir,. depoiS. qUe era casada inda, iJS professores. erri, An ônio C. H. Novaes, filho de .Joaquim dos Santo�

I I e chefe de lllIDle,'osa ramilia:
.

l'risio 1\[OH)Íra da Costa. Gero. Astrid Sylvia Klebe• Déspina Lima, moradOr á rUa da Estre.

"'" mporta�-ora Me-l·iCal-,ll�' ..tliimJíit3�a fiiiiiiI

Preff'ri calar em 111eu i'ofri. l:1UO l\[(m�; Su(s;::egg(!l'., Reri_ A.:thana.zio[., )Frida
.

MaTtins: la, sem numero, em para_
__

J ment.a enquanto LÍentro dI' miro �rto .1o�{! MUt'llpi', Joao José Gerha.rd KaItmMer, Hjll�",ga.rd naiba Estado rIo Pia.li há 8 dia:o
desenvolvia.se o fruto de nOf., ·:lein. Di'. 0"1'111' Leit.:;.o. Rolf Gutz, Horsl. OUo' Domlníng, brincando em ca::>a, colocou
150 amor, Mas, minha fami1i3 'utz. FI'"i fúl.eiinn EnriJosa Hugo Emílio Jacobs, .roão três grãos de milho no nariz
náo comprpf:'nden fi, minha, feli- 'rei" CRph;t.r:1I10 Binder, l!"l'ei 7.1a1'zal1, Kl'i�3.finn;, Athanásio I:'.�se�:i,el'Bd.o, seu pai d.evou_Ci
cidn.de. 1"\1i repudiada c tive de ,ElsQ NOV:i:'Cl. 'i3'rel Eurico KurL von H'N'twig, Lal.lro COl"_

� a Foi.'taleza, onde, d("pois dr.
lia fllgil' da ciilade 'W('7�t':}:i, Frei Fulgen('.Ío Ka.un cieiro. Nelson V. Pamplona. muito trabalho, consec.;uiram OE

NOVA:;\::::r:N'f,'1 O DESTINO . 'rei l=teginaí(l�' :;:.tumpi'. Fitei Olaf Lorenz BrorlersNl. Oly rr�edicos retirar dois indo o

Aiida conta a sua ,\1i.sLoril1 Taldcmar do Amaral. Gomes, Ol'llmf]o Bianehini. Os. outro ]oc/llizal'_sP' no pulmão.
:.Os solnço;;. Uma llii\toría de O (,'(1l'cs,sivo :WrJIl1.('I'ÜU8n:to mar Gar0zzi, Osmar K!emz, Cond;}idos dos padt>cimen.
2rn01" iorual n milhares ele olltl'aS �� � = _ = ==�= = _ _ _ _

w do g"rotinho, I) j.;rnal "o

{,���'o�e�:t�����:o��sl��:;:��; em
.

�r�enano O s"equestro II-os �ens :o���:�, ��u�1li���ir��m;�!dO;�;
... �- Vim pal'a S. P::t.IlJo não em .::;lguns negociantes, �.e cotiza.

busea de r.vEolltllraS ['o sím, pro_ . ram pal"l ('ust eal- n vinda do

�,�a15del'Jovembro�'392 ��i:;:;:;��;:��;j;;� �eixano �Blo coletor ue Inuaial ���::�"i�����0:r.�B L tJ M E NAU t vieSse a compreender o meu
,"'. 'ir'i·:.'·l ,,"".. . rado, ·sendo retirado em nou_

I ... ; --- ---,

. - -
�

\ I dram'l e cas:mdo_se comjgo, RiCt 11 (Meridionnfi - .No zeiros: o Tribunal de Contas or- cQS seg1m�l). o corpo et'trãnho
; t'rl!!f:P pai parfl Brrnadotte procé,;so de tomada de contas denou ° sequestro dos bens dei- do pulmão. Auxiliau a opel'flGi"w!& LJL&I&il 2 Sonho louco de Cl'Í:ll'Çfl. louca; do m'. Carlos Dinart. "x-coletor xados pelo acusado, que se sui- o enfermeiro Rogerio.

,�---"iII><"'- '_"'____ '."� Ind"ia1. no Eó:bdo de S:lntu cidou na ocasião da' descob;:;rta O ,Tarotin:1o se, f;,'hcontr,a in.._ _'"' .oUl _............. �

,�, « I E i t »: � 1MB IH fi lJ L' � li' P fi H I N � 4 :,1 ;��;�;�n�� 1::�9���:e�7(11�:�li� �;�: do desvio.

���d��lI�.��:����ando-se regu_

U L ti li � 11 U U B º , � __� __

�
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i SaMosn �

I I CHEGOU NOVI :REMESSI : - �!,��U��::'�::A_ "
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14 AViÕES DIARIOS�DE CURITIBA PARA S. "PAULO E RIO :
't AGENCIA }�I\i RLl.TMENA'{;:

,'Ii R.ua 15 de Novembro, 3(;6 - T4·If\fone, 1451)
"

� RESERVE COM AN TECEDENCIA SUA PAS SAGEM �_. t
�

.

.,�-_.-1I"'"'--'----..oiii;>- -

__'''''''�=_�='_''

Florianópolis, 14 (A. N.) _.

Reprováveis depredações foram

praticadas na escola pública da

Florianópolis, 14 (A. N,) -

A Assembléia Legislativa. encer
rará amanhã os trabalhos da
terceira legislat.ura..

anos, que lhe foi tomada como penhor de uma divida
IUda Senbrug, o nome da iovem que está vivendo intenso drama na capital bandeiUtiíte

Florianópolis,
Foi. 'estabelecido

LAGRIMASDEUMAJOVEMBLUMENAUENSE
COMOVEM A POPULÂÇAO DE SÃOPAULO

mal.
.

14 (A. N.) _:.
o decréto dís-

Florianópolis,
Os funcionários

14 (A. N.)
continuam a-

O professor Barbosa;
assistente da presãdencla da. Con-:
federação Nactonnl da Endus-:

tría, realizará amanhã -urna ('.on:·
ferencia sobre a organtzacâo
dos serviços assistenciais á. iri�
dnstría,

I;

TERIA PERECIDO TODA A

GUARNIÇÃO -

Miami, 14' (UP) - Um avião

do servíço guarda-costa radío
grafou que 'viu por acaso 'cha

mas no vapor. holandês que. ex

plodiu segunda-reíra no Atlãnti-·

co, petdendO-'se possivelmente
dez. vi(l'as. Os encarregados do

5erl,içQ de 'salvamento aqui, di':

zem que o· avião informou que
não viu nenhum sinal de vida a

_. Sem JUStO penhorar uma I Ouviu as palay-ras de Al.ida
vida por uma divjdfl? Será I e de su.a tia enf,J.uanto Berna_
just<fJ?

I
üotte. em outra [sala, inocente.

A justiça já tl':ve �ua partL mente brincavn 1�om. a sua bo.
,

cipação no caso. E; baseado em :leca. i ;'.ros".·
. , .

�

não sei que lei e portatarias abs t - Nada fez e nem :)ermitiu r
O avião', �iu � "Doros" ás cit<>

tendo_se friamep.te ao que es� � que ·visse minha. filha, diz_no� 1 horas e seIS mmutos .da manha,;
tava escrito, o. comissario de Alida. Ela está em casa de tia Informou que vaí tentar a.me�.
menores recusOU.se Q tomar Clara,_ ã rJ,la Maná ,. 1.GOZ, fe_ fissar ao lado do navio, más nã.ó·
providencias. cç,ada a cadeado. longe ele meu deu as condições atmosféric?:s;

,.

�:�t' a;lcance. -�._- .----

VINGANÇA
O reporteI' ouve, todos os dias

historias"·. de: arrepiar os cabe.
los, Ma.s, bem pou,:os o emocio_
nam. li; fme está em demasiad·:
contacto

-

cam a vida dentro dr
SL:a função .

de estomaço do;.
acontecilnentos. para pode, I t"em.ociOn::lr_S3'

.

com o:? eventos j U '

Mas,. o desespero de uma mãf'
.

algo "diferentf'. A QUEDA DO. REI
Ficou, .comi) aqueles que 1e_

rarn. as süas reportag611S, fra..
·DA: RUMA..T>flA -

camenlt.e �revoltad:o.. Pro:curan_
'lo' falar 11 Clara' Slapeit, �vÍ\'
'<1.1dados os seus esforços .. Con_
q('guiu ver Be1'nadotte, uma g'l
�'otinha gorducha. loira CO:-,l.

sua mãe. Mas. aó tentar aC&;'i
'iá_la fOl brutalmenbe afastf'.d
}eli tia de Alida, que ainda
::;ritou, fechando Os punhos.
-� Aquela mulher me pag"o_

�::t!

OPEH.ADO TRES ANOS E O BOLei

To.NICO CAPILAR

POR tXCElÊ"" ;..! RUA l\fARANBÃO N. 21 Telefone: 1·105

.' O:Qtem; �erna_dotte, com·oIe.'
:ou tres anos de idade. Em"Setl
warto, no Hot-eI RiCl Luz. Ali.
c:a sonhou com uma festa. Pre
parou tun peque:n.o bolo con�

',res velinhas e convidou al
guns amigos.,
Iriam, todos, comemorar a

volta de Berp.adotte. Mas, Ber_
uadotte não voltou porque Cla_
ra Stapeit é inflexível: os tres
mil crUzeiros ou Bernadotte
-:ontinua presa, esta a Sua reso
lução fillal. 'l'alvez aint13, hOje
A!ida. consiga o dinheiro de res_

gate.
De todas as camadas goelais

de S. Pulo surgem donativos
qile vão riesde o pequeno e

modesto cruzeiro até ás cen_

tenas. Amanhã,. talvez, Berna.
doU", já esi:(:'ja em casa,

Lalte. Su.:ess, 14 (UP)_·
russos força.ra.in o então rei 1111-:
guél á:a. Ruinânia. .8. substitUir
seu govêrIio por um gabinete co::

. ümnísta., mediante um últi�a":
7.um de duas horas. em 1945. E

foi o proprio atual chanceler:
,.·"iético 'Vichínsky quem dec1a_:':'
rou ao rei, em tom violento. qwr
se nã.o fosse essa imposição, a'
Russia não' m<Li�L se responsabi-�
li3ava pela'· 'exfstencia. livre do.
povo rumeno. Estas acusações�
acabam de ser feitas pelo anti:':
go chanceler.. rumeno Constan-"
,tin Visoianu, em carta ao che.. ;

fe da delegação norte-amel"ica-'·
na ás Nações Unidas.

GEIRA8.

Revela o· manifesto
de Luiz Carlos Pres:

.

tes que
.

o peR .••

'

(Conclusão da Prln'�if'a :Pág.).'
emenda não tem o propósito de'
criar obstáculo na 'aprovação do'
abono. Disse que o recebemo no

,dia vinte e três deste. E infor
mau· ainda que o presidente Du
tra sanéionará a lei no mesmo

í.llia que a mesma. for aprovada.'

COMUNICAM AOS SEUS PREZADOS AMIGOS E
FREGUEZES QUE ACABAM DE RECEBER COM
PLETO SORTIMENTO DE LOUÇAS E PORCELA
NAS DAS MAIS AFAMADAS lvfARCAS EB'rRAN.

Preços especiaiS ·para! NIITDl
·

lufã O . Irop ieal
nas F i li p i nas
Ocasionou graneles 'danos'·

, _',

Manilia. ] .�' (1JP.l - Um

tu.,
nificadas nas ,

vá.rias, regiões,
tão tropical dissolvéu ,'lO' mar não havendO vitimas, A Cruz,
ela. China. ([('uoi:. de causar €:lL \r12nnelha, u.nuIlGÍou qUo vâ��.
tensos prejuízos em lucon, nas rias ca�as. foram derrubadas da:
Filipína:f.l. As d.utor�dad2s dl_ provinciã _�.de. IntaTiduanes, uei- .

'zem qUe as plantações, ha.bita_l�
",ando centenas

ções, estradas. pontes e comúiiL tétf),:
'�8.çÕes foranl intensamente da. '.

I:OIJRI cupa.
QUEDA DOS Cj'�
BELOS f DEMAIS

AfECtOU DO
•

COURO CABELUDO.

I, l?-\BRICAÇAO SUECA

Schwedische Naehmaschinen

,
I ... ::ti

·Passageiros le Cargas para:·ll'látjui:ua de coser e bordar., (lom bobina. ceniral,
com mesa ele 3 e 5 gaVf�tas.

farol ·embutidos.

Baltimore
NewYork
Philadelphia

Reserva de pra�, passagens e demais inforlna�ões com os'
AGENTES:

-,- ClA. COMERCIO E INDUSTRIA MALBURG
I TA J A Í Telegrs. ({1rIOOREMACK)} - I TA 'J·A i

* lU'áquina Zig-Zag
elétrica, com motor

última novidade 1949

MAX' KONRADT

uÚ t li
YU. !

.,
d :?!R 1 tJl! .

-

li íJ Ui l·�. Ui


