
EFETIV'ADAASUSPENSÁ.ODf)PRESIDENT
'Rio, 17 (Merid.) _ 1"01 j

'.

.'

.

.

i
.

,

.

_'
efetiv:í.d� a su.>pensão do � .

prEÍsidente do IAPETEC. ORGAO DOS �DJA.1ll0S ASSOClADO!b
QUe flcarã fora do cargo a�

tii'· serem entregues os do
c1:!Ínimtos 'relativos ao e

z.ercicio de 1946. A decisio.'
da efel.lvaçâo da suspensão,
:foi. baixada pelo sr. Alberto
Blôis. presidente do Depar
tamento Nacional de Pro" \
vídencta Social. por 'ordenl
(ii:) i.rinisiro do Trabalho. O
sr. Hilton Santos não pode
r4 praticar atos como pre
sidente do Lq_PETEC e de-:
verá passar'o cargo ao seu'

suhstituto legal.

01_ d

TELW.F.ONE 101:1::>
End. 'I'el. A NAÇÃO

Caixa PoetaI 83

Blumenau, (Sm.• Ad. é Otlelne.!!>
nua !Sâo Paulo, 26' {

rrOUPAVA S1!\CA. f N.. 9

PSD' e a UDN estão diapost.ns 'l

r';"firmnr apoio aos seus candida
tos.

'

RIO, 'T (Merld.)
Ianeamento

- "O govl'rn.o jnponês' consí
dera um preâmbulo o ev-n..,,,to
síno-eovíétíeo, reJathm ao Japão.
como' manóbra destinada a a
tra.ir este país PIV'a o camno 4'0-

m'untstn, e 'como".' prova. de f011e ,

nsm à. China nem a Rus.sja ccn- I.
sidera..'n que o Jl_pão possa p r- í
- - - � _

.
__ -:-__ I Bl·i.Qa.àErI,)·o Eduardo Gomes

longa E x c U r são Do Candidato i
Udenista. Pelo Interlor; Dn Srasil
·Yisitará dl,efs�s cidades r .do Parallá

'IN" h" B "'I !!

_ '100 .. 0 no rasl. mais

ambtente para golpes'l
OpIna sAhre a albal politica ó sr, lUplo"

I
RIO, 7 t!-:':C!i'id. i - F'a.landn

I
em Curitiba. aos "DiáMoq As
socíados". o goyernadol' 1'.1:ni-
sés Lupion defírrín a chamada
"J'ebc1iáo dos anjos" como+u
rvra ,Uvergencia p{'culhr aos

partidos. sem maior protun-
I dídade. Disse tambem, acredí
tal' que os rebeldes voltarão
àr fileira8 d" PSD.
() r-!{lv�t'n:"ldor_ pa:r;nuaense

ou?' fi)i enf1'cvistüdn 'êm seu

regresso do :ttio, affrmou. atn

da, que o psn do S�11 Estado
l"f'uniu-�e "m torno do ar. Crl,;-

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

tiano �rachadú e àecT�rOll crJe,
dE> mnnotra a11nln1[1 aqueta,
entidade sei-ía >Ú3:!"to,(h,

O sr, Moisês r .upíon obs=r

vou, ror outro lado. não ac!'f'-'

ditar cm "golpesI"V, nem em ou

tra cualquer anormalidade no

\ .proxímo pleito.
.

- No Brasil, disse, não .há
• (Cnnclui na 2a;'pag, !etra �).
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Orgão (los �ãri..J8 A8l!OCiIlÓ,o.

'" 'NAÇAO
SIA"A
�edal(l.oi AdnJ ;t1SttAÇU , •

ru'Cllllt.l
Ru& São PAula, 3l. _

Flln�: 10902 - �. PP� U

D)x(lWr de ..._&-:
,1,S��1I

kcr�tãrlo:
.

MAURICIO XAV1lI.lR
EJ\PfIDJ:l.TINTlI!

f'
!

i
'I ���'ª IJtbill.tJ 'V!.rl{� -

! EdlJ':l�l� Od'l!QU s� 8D,I

a PAULO
nu� 'I de AbrU, � - L'

:Ando

8fJmrríWal'
aro

navesrar ele mesmo em águas
cstrcrtas. Nem. foi ,pl'eci>lo o ga-,

nerul-po-esid,mte mover-�e. A aim

pies idéia temeracta do duo Nc':

vécl-Agamenori, part.!r .mar afora.
com um candidato sem" base [1l��:
lUar, dcixo<1 ambos U:um pro

montorto Rol.idario, a Y!lT' naVios:·
;<ião pndeuõo arruar- uma dissi:
ríenuía "n:tcional no PSD. 0, sr:

. João Neves arquiteta <agora cio.
�õeZirihas locais; Baixou o gabà�,
dto de conspirador. político.

'

Be!o nct'lbOutej 11.: Qo1A.1, 3(.
• Porto Alegre: 'Rú;. 30d

,
Montll.uri, 15

Curitiba.: R. Dr Murici, 708
,

2•.a.ndur _. Sala 233
JolnvUa: Rua S,

. .

��E.;!!tf$S: L ";:'

�FranciscoTreska�'
� Junior .�.
- ,-

;ENGE.....nsmo ARQUITftcE
:: Projetos e COB'Imç&ee ::
ª Rua. AIWin Schra..d�r - ª
::: -- BL,UMENÀU _-

-

;;;;&5%':::- õ P::;·S: *t0;$;I::;

J -
.

_- <lrodos c s partidos
teem direito de lançar can
didatos- A candidatura de
Getulio não altera a nosas
eítuação, bem como as nos

sas esperanças de vitoria».

terror declatou que' a Inglatcri
está estudando, a proposta apr;
sentada pelo seoretârlo da 01';1;. 'ii

.�------��--��--���sr. Trigvie Lie,' ffxando um trc
tado de paz de 20 anos, Decla
rou que nenhuma. conclusão :fi
rral foi assentada 'ainda :pelo ko
verno britânico.

H
ma.is ambiente para golpes. E
será empossado quem fuI' e12i
to.

•

Estudos, projetos, cálculos e orçamentos, �ndag�!ls, fun
dações, construções em geral e estruturas de- eonereto.ae- :!
-màdo. Ccrrstruçâo de chaminés e fornos e instalação de

• caldetras.
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sino

em

respeito aos nossos p�culi(\
reS interesses: somos perfej.,_
tamerrte autônomos. O go-.

- verno municipal. deve

exercido- por- }J�ssoas
Ihidas livremente, em

ç(ies honesta-s, que -expr'mam
a vontade dos h'lbita:i':es de
Blumen·au. D<verem', esco

lher bem. Não irmos corno

num jogo de eabra-cégn, de
encontro aos que mais e

melhor souberem prometer.
Nós jÍí, -estaínos- ._

fartos -de"
-

:promessas eleitorais, feitas. 'o·

quasi diante das urnas. P,'o- -

massas ,feibs por cidadãos
que não: têm nenhum lastro
moral para fazê-las. Blum-e
h3U üreve ser' bem admhíis-
irada. Temos urgente nec"'::>-'
sidade de um �em�nt,p

-

Que

éesteja à altura de realizar
uma gT-'l.nde admlníst.racâo.

_Escola

.1

-,

: a

.
-.,... ... "-"'-�:""'9'._ ..:.• ;- .... ·Jlb.,_,...

� 'litmnlUfllllHlUmW 'BIIIII·mIMm�UmllJnnaUlllUn�".I..mtIH�'"

ê
I Dr � Paulo MilIta: ferraI _�=;:_=::: --'_&DYC'HiAJIO-

-CAm�Ata C!-...l!ITB, {.,'OMERCLAIa !!l CR1'íí:I:NÀB _

_

trmcritOí'1o: Rua 111 de Ncrve)b.bro 189 - 1.0 ütlu, -

R�.jdQct.. � flua � -de No".êmbl'O. 189# - Àpart. 1 _

..,.,

.�

� IJ'ONJJl:. 1441 - Caiu l'Jt.t&1; '11 -:- &UIlIIfU,U' �
..nJIUUI'IIIFUIIUIIHIUIOI_""I{IUl1llltlftu.ún tllu"n.h .. " •• , �

NÃO AD:rA...""T_.\." assim se expreasóu o secr"tário
geral da: Feder34ão dos EII1pr_e
f'�do" no Comércio do Estado df

São Paulo:
. . ,

"Que dize In dtsso os Que u

nlaudem a medida de exttnção
do controle? Os, representante!'
.-10 povo que a�poiam t vl medida
são na maíoría _comerciantes" .

R'2ol"pnizaram-se - à", Comis
sões de Pt-ecos de maneira a te
rem ret)t'e"ent"ant.,� dp er-n surní
N01""S tirados dos Sind'ratos
"F'edp.ra"õ-;s -de ·"mpr(. g-ad(' q. em

11?1plda;ne de répr"�enh('ão C"'1'
o e pnl'nI'",oO-.o'\rn.,..o.q d�T't'l_llvu::: anta-
nomia eompleta, �e'n !ig-<j"".o "fi,"

��('�L"'tn""-;.:Qs �n �<:!f"'õ.1'). -� t::!im ronl

f\ T>roPr1o g-ov<;=�.rlor ou com '-'

A seguir. fez--nós as
_
segumtvs

Qeclar'ações:
-

-Mundl._.· _

O P�R E ç Q----DA PAZ
__.........,___.........'---__--- Por.AI..- "\T�-;TO_�

NOS BASTIDORES . da

I
. Uma dessas

.

defêsãs é a O poderío mâzímo . d?
decisã.o norte-americana de aviação. .

-
,-

� .:

-
.

. I R�ssia.'_neste setor, é de 2[
- pagar o alto - prêço que a. Os Estados Unidos man: mil avioes .

paz está custando aos -Es-
- têm, atualmente. .nma fôr-! Referindo-se ao papel da
�a aérea de 416 mil homens aviação na organização de ..

tados Ulúdbs\ existem os

cinéc milhões' de' homens cL) _c:jfp 8.800 aviões. - Iensiva, I) general Henry
€_xército soviéÜ�o _

. -
_o' _CJá::o ,'G.::â,A) podel' .aêréó H'. .Arnou, que ehefíotr -a�
:ll- l't€'....amel'icano .I·pbélé ser forças armadas norterarr'e
.amplíado qúasí qtLe da noi- rícanas durante a ultima

cito de que o mundo já te- -te para o dia, em caso de::t- guerra diz textualmente':
"I.'e noticia em tempo de paz, taque. _

_ ·,<A Russia não teme um
:l �ui3sia força .os Estad_.�s , ... Numa e�ergência, os Es- exército, l!oi� pe!lsa:, a�tUnidos a empregar grandeà-l tados Unidos podem con- tem um exército nao so tão
somas na

-

construeão. de -de; i tar quasi 33 mil a- b.zn mas muito maior do
fêsas adeqúadaa.

-

I qUe o nosso .

-Ó, � -. ---,! ,�A Russia nao tem medo
I .Ia marinha, país não vê co-

I r110 a marinha possa ser

l usada diretamente contra

!') imenso exérctio soviêtí-
, c.) .

({Mas a Russia, sim, tem
medo da nossa força aérea
de grande alcance, porque
não a pode igualar e nem

sequer entender".
Nestas condições, os Es

I tados UIÚdos d�dicam à a..

! -.riação parte do dinheiro
I que estão, gastando para
I rreservar a paz. s'

! Entretanto, os respOll
sáveis pela defesa norte-a

I méricana não estão conVEm

I cidos de que sómente a fôr-

l ça aérea possa ganhar uma
guerra.

I Porisso estão gastando
. dinheiro. também em fôrça,'S
terrestres.
O exército regular dos

E8tados Unidos, é, neste

111cmento, formado por lC

I divisões. num total d� cêr
,

ea de 650 mil homens.
A êste número, podemos

acrescentar 350 mil ho
mens da Guarda Nacional

! p. 255 mil homens da reser-

! \Ta organi;lada .

I Convém repetir que êstes
. �

falgarrsmos se re' ereffi ao

exército ativo e à reserva

imediata. ii
. Em caso de guerra, c S I
Estados Unidos poderiam Imobilizar quasi dois mi-
lhões de homens

-IInvertendo na constru-

6io da defêsa mais dinhei-
10 do aue- qualquer outra

nação livre, em númer� ab-
s lutos ou relativos, os Es
tados

'

Unidos il1dic� .

que
Estão decididos a fazer to
ios os sacrifícios para evi
'�r uma terceira guerra
mundial.

«A fraqueza diz o se-

cretário de estado Acheson
-- provoca a agressão ...
«Para permanecer livres, I

I as nações do mundo livre i
, i precisam ser fortes, não só Ir.--·.......-,......'"""'''''''''-._-_......_--...;........__,,��....."'"''-..;.....-�....,_}-I (Conélue na 2a- pug- 1etra lli)

EXTRl\TO DE ··(i/I\ JALOGO ali�

-- : : -n�<��-
-

��;:-::��-:.
I� , tt�; l t� i; ',�f Cr$

elAS DECISIVOS "i . . � '... _

Sumner Wdh ...,.,.:. _.,., _i •• ,:, i, 30,00
, EMPi, -';;SY<MO E tJ�RENDAMfNTO ".

E ,H Sfletiniús .. _ ..... , . . � 30,00
03JL.ves DO:: GU�RRA OOS EE _ lJU. ��N:;:!!er L:;n�lTIan .... '. _-: .

- . - - .....• i '20,00
OS A�Dll05 P�OELEMÁS DA PAZ ,

-'-eófifo ele Ándr.ide .... - .....• , . •• � 25A)0
. ROn.RQ PARA A PAZ. t

iW'l'l i'\C r WeHs _ .. , ...........•...•
·A ÁL!MENTAÇÁO NO BRASil

� A da Silv<I ".1e!1)- .,.. ....••••..•
'G�O(,,;,M-!A 'OA i'OMi

JO$ua de C.istro -

.......•. , .• ' •••

IMAl.�'·1"}· i,..., h"",l\u�STE MiSTlCO
teser 8dsti�e .. _ _

ttA A'�_"'�I I' """r-",O \) ,HJTU�O l);)
UA:'d�

A,V.iiO de Pau:a -

... __ .. '. ..,'. _ •

Q Pt:f-!SVI ...À ..... r; f;:r.ciEGUf O AuTOR
'

M.irio MatUJ . _ -" .. , .._ ...........•

C:}N'·,iJl;4',\"IA.J LI ft.lRARIAS
Pp.ric.e� de Mrn.als . _ ... , ..... , , , , .

EÇA

50,,00

25,00

25,00

30,00
.l

20,00

3t},Oº

35,00
'.

.2.0,00

25,00

30;00

30,00

2:5,06
40,00

20,00

18,00

Const:'Uibno P�I�ô!�:!1'
A C!!.,>Aüt; Y,",,,,IA

F6rnan�1) ;;:i!uHH' ..•••

SH! !)iA)
Fr;nudin de O!iyeir.l

ANjo Nf"GKQ
. .. .. \. .. � , � ,

N.elson (\mfriijues _ ... ,_, .. , ......•

50' MI;:O !)AN�Uc: 1:' Al€MÃO
D.nJJ Nasser . _ .. , ... '.' : ........•

ARE. ""'I..Ul.-A\J JJOS COVAPoDES
� uy�d N.sser _ : .. _ ,

fl'.-&.R_j.. tltJ I MA Ld NA 'CAt/�A
O:n'id Nas;er ,

,

Â çr._t.'z De jfit{USALEM
David Hasier .' .....• , .• : • , .. '.' , .•

,<\FRICA
Ahlio Gani ..... ': , ..; ... , •. ; , ...•

EU FUI �UAktlA-COSTAS DE GE'tÚLIO ..

é�ASIL CABOCLO
::é da Lu% .. ,.:,., .. , ..•. ", .•.•

PIljESIA •
... : 11··· .. ·'

EM TODAS AS L.IV"AItIÁS OU PELO S.EiVtçO DE
REEM5Ól.SO POSTAL - �b!Ç6ES "O CRllZEIR.O"

R. DO llVRAMlNTO, 203 - RIO DE lANEIRO.

ea.

A Grã Bretanha está se

preparando :para dar as

boas vindas a mais de meio
milhão de visitantes do ul-

lt]a.nn da O. N. e; revela ..lo durante o_ amoço que I:tS
ao sr. João· Daudt d'Oli veira, E'ffi homenag-em á sua

RIO (Especial)
salão de banquete do_ Co
pacabana Pálace realiZou
se o banquete que a Fede
ração de Turismo e. as.-- a,

gênaas de emprêsas de na

vegação aérea e marítima
ofereceram ao senhor João I

Daudt d'Oliveira, p�esiden-I
te da Confederação Na-I

f

===================::=::..::::==== __' _ t

P.C:�(ll"',..h"n.f.j:)Ct !=!.,; '1""'.. �� ........ .., l"'fno.�

"'"nn'L fri �o M:err"do }.'[unici�l
1"'1'1 �d. Fp:irq":!" .. ", E TI'P.°c:'� .,.�tor

j
não 'h':; ... ("1.,..," ...1'1 .... t'lf:! n"''''I"'Or.C!tH

,T ."'''�1'\-P � 'Tnf) 'O ...."'SIVEL
)J,TA DE PREGOS

li--' despeito de llossivel alta de
preQos, esperad'L desde que se

extinguiram aquelas comissões,

n'El\J ORROIDAS
VARlZES E ULCERAS DAS PEBNAlh Clll'a. �\ ope>o

nçlo
DISPEPSIAS. PRISA.O DE VENTRE, COLITES, .!I.J4]Il..

BlANA, FISSURAS, COCEIRAS NO ANUS.
OOBA.�)AO, Pl1LHftJ!J8, RINS, BEXIGA. FIGADQ

Dr. A. Taborda

-A! -sobremesa,- -0'/ sCllh:G1"
}.<1_arl:in Guinlayn, gerente
da eia. �1oore McCorrnack,
saudou o senhor :fóão
Daudt d'Oliveira, a quem
('ham�u de orientaêlor do
comércio brasileiro, real
Gando B. honra de que se vi
-r�l investido o líder do co

mércio nacional ao ser 'elei
t-n Dl'efilliente do ConselhJ

. M:I!lD.[CO ESPECIALISTA--
AERÓSOL
A âltim& pálaw& no trata mento das BRONQtJrl1!1�.

NUSITES, P.INITES.
OiInlea

.
�Bl de Romena. ::unlbe.rtllJ e Vl1.DCM

I'I'OTi'PAVA 8�A: 3 U 11 e UHi3 1': DIt. - BLtrnfElSAU
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Vi a

o flf1EU RETR�'ro
:FRANCISCO LEITJiJ

Kns olhos de nlíUL1Ue vi meu retra to:
e d�·plltmbracl<] perguutei_lhe então,
por quI' ela me gu;sda"va com recato.
com tão meiga e sIncera d'ÔYoção.

E HO contemplur.rno .num sorrrso grato..

ela l1le respondeu, com prontidão.
que me g�l" �'da\_r!1 muito bem, de iato.
não llu" olhos, l'orém no coraçãu,

Que em &1'[15 (,lho" ;:.nll)ellt'� a minha imagem
se t ,'fletia num ren,vo ideu'i,
corn., qualqi e: fantústica miragem".

,,.1.;.101.1;.',(_�Lle ondt' �':l vivlu PUf a. �'Oll;O a f'Ior:
não era r:.l PUl.iia dl3 crtstal,

. .

l-=>Ol,_;nl no· fU!lUd l.to seu gr:_."ide amor.
\.

ANIYERSAB.IOS
Fazem anos hOje:

- O sr. Joãn Dlll"',
- O SI'. Gnilhel'me d'Aví la,

de Rio do Su]. •

- A sra, Matilde Zurnb lich,
esposa do sr, João Zurnblich.
residente ern CachoE"ira.
- A menina Eddí g,,"iciosa

filha, do'casal Aunundu HH'-
ta VoUster.

Conselhos e
utilidades

l',IED ...\LHÕES DE CARN}�

() CiWJ 1::118h apresenta
I'á 11 je ás 20 hora," -erIJA-,
DE ÊNCANT1\DA,,". j
'sH ar "li: ';.:lquela mulher

I

êlo encontrou a inspiração.
a. "')(':'1 l?;pr!l !lant realizar I

f'qur'f' �õDl�_I> secreto! i
Ele tinha ídéas., ela, i

ideais': " Encontraram-se ... l
e fui CL)mO mágíea ... James i
Btm\"f:'lt e Jane Wy�an to-II am l'?ll nidos fnrm espeta-

filme' de William A, "7e11-
mau: tem comédia, drama,

QU{' os Estadoa Uni-I
-1 , ' ,i

'ú.�f1 aorj��'v�-n 1m: terç;)_ (h Iexportação IIl111H lial de na- I
nanas I
_. que 1I1l1 ,hnment. ao co- f

mer 10 grarna�J d� maçã,
suas glândulas salivares
Iorneceru-lhc 2 gramas 1..1-�':
salíva: P que. se éle ingorn I10 gramas de torradas. ;''> i

mesmas glândulas forno- í

te aos

, m: nas eríanças , Devemos
<onceder-lhes muito, mas

não conceder=lhes tudo,

qiíer
(lesaparecer a

da Terra.

-
-

-

§

I
-

Vjalft09 Diárl';111 em Llmou.'of I
DOl\UCILIO A DO�nCn.IO ...

Preço da passagem: Cr$ 155,00

AOEt;:CIA:

---- '---- ----' ---- ---- --- - ---------

��"!'iS;l!'-"':."r;O,���.[.����

Ixoresso Blumenau .Curitiba
..

HOTEL HOLETZ
Ru" 1,15 f1F ;-.{nYl:"mbro N. B13 � Fonfo. 1002
__�,a'�..::.:L.,��-�
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Gua niho]
em/ .peleja

r

rev nc

---- ---- ---- __'--

,

interesse na'quelá cidade pela visita cio .f.Ifãntasma" cla L. B. D.
tarde teremos' na°I 'l;'e·�.,al1dú e Guaralú, de BIu- alvi-ncgros 'e alvi-verdes', :Ja ,

-cidade, tendo .a. Vitoria

p�'"
"--

"i disputaram uma luta das sorrido para o Gua.ranj por
.

,

"

t' d h'
.

di
.

.atras.t mais interessantes emnos- j'S a-S. A"diretol'la,do Pai-

,
a'r'a', 'U o a 're�e 10 =,......-'--�------ ---

-,-'--,
-,

i:3andú, não se cOnfol'lll_a:ldu .L L L "l'!

I
'l'ttI com o resultado, selícíta-

O'a'D· � raro revanche ;aos ,bugl�inos
.pendo que LI aceito ime-

I dlatámenta a proposta
t Aproveitando o fel:iado

"
te hoje, estarão frente a

frente avi-negros e alvi-'
'lerdes numa peleja das

Imàis interessantes 'e -emo-
Batismo ;tIa, neta \ cÍonantes .

.

,
O Paisandú, atua1mente, b 'd t"• AURELIO �o�, clut es deixem ue lado esta

1
negro, tai a. parcialidade do Pa- { :r� l.--:orclll, on e o ju.i� es a 517-

que não 'aprendeu nada, tornan- sob a direção do têenic "Falei e continúo falando. Cuí- ídéta de mandar chamar o seu chequínho, figura proemínente I Jeito a sanha, de !anatwos. sem

de-se sõmente um refinado ma- Nilton Monguilhotti, con, dado com as arbitragens senho- Sergio Tom' iãlli. cvíta.ndo, as- do nosso futebol � bol i ao C�'::- I proteçào alguma, as consequên
fia plenamente na vitória. -res r,:spo115',LVels ,pelo. nosso. fú- stm, aborrecimentos futur�s. A· to, I da" j:oderii.� caUS'.11' sérios tranc-

A tur 't' t
.

d •
' tebol, O que temos VI8lo ultima- borreee a qllalquer um, u'Ja. Ciô' Aesím vai acontecendo. 011 O! tornos, CUIdado, portante, se-UlIDa em renHI, o con � '" "'

t ,�. , , _, tárí d L'RD A
'

,

I
mente Ú de a.r-repíar- ou cabelos,

'

...e .o mais P?·Clen e �C8 vivem as. tal 'I'cmazlni ou qualquer desce- nhoree manua arios a _ . ,/i";L-

-egularídade, C tu�o faz
em mutérta de 'juizes, I Yeio? cou jó' cilf'to do R'o:, nbccidc. Logo agorn, no campeo- \ t�ntenl ,�em para o casu em ques-

,31'e1' que hoje poderão rea- f .' r"', '"" � .. _ \ Guar�m. O l'ODh�CHlu Pachequí- "l:ftO do centcnárío, vê-se nosso! I tão, evitando futuros e graves

bilitar-sé perante a sua nu· j �o Jl.ellO Cant� do n,_ ,. I a l nho ''J1ll0U fJ "pI!f), resolvendo Entldade" hf'2�," com tão cu., males R.elembrem os casos ])3.1::-
--, ,,' 1:1 ,,' nWIl'1H'. a "coisa' 'esteve "(\Ue11- dirigir a luta. Para que. nulU! nheddo píühl""!lU. E:m [llg-rl"l�S I sados p. verão se não ternos ra-

mero�a" to! ema. .. <to
l te", ��tQ_. de;'�!10 �� ,.conh:ddis:i- Deust. Foi uma' clllan�id"tde, ,Cl'e- lo�al!rt")ie� re levi-se alguma;)1 zâo '!LO, chamarmos atenção paraP I "ua vez. o (,fant.a. mo ,,"1'610 I'omaaini. que, na.o mos que naquele dia nmp fi mas llrbitragf>l", (l�s,le f[11" h á este fato.

ma" da LBD, irá dispostc s�1Jcmos porque, .taDta� ...azes a-
I
Vasco da Gnrna venceria o alví- I policialllE'nb c prantias, Em ou-I

com nunca deseja con- "pita em _norsn. cH1·ade. Franca- ", ,

-,'---"'�------,------------------O , e mente, 11ao cOlnl'l'cendemús nOS- :

� d
:'irmar os 6 a 3, quando, tOR elub>:s prinCipalmente o

O-I "."
,

�e;����d:��::��;�:���lt€ ��ii���·t!.'a;';,l'r:��:e�?� ensam mas nao IZem
Os caipiras' a.nresenta,rã,{I oi- Co,mo Vell108 O prélio, dt 'Uma \'erua!leira calamidade. E' lveisas darisas 'típicas sérta.nsj:í:i;: b(.J' a tarde, deverá a.gra !\lU1tO pior .que qU!llqu!'l' daq1w", HONóRIO: - «\TOU f:- ALVARP;r-.TGA: ,'(,é\cho 1'31'» falta ao Olimpico. Sou-s lt d b' ;R.a-

e
, .

- I les 'ln" f�ZlaJll lI:-1rtp ri'! eSL'oJa
,. O

. ,

-

I
'

.

-

toetn <ie Fel-r:, >�tl:dri;��, Cno- 'd�l� 0. �rande puhhc� que �c \
(1; árlJitro' 10':"'i". Nada eniend", ,Cr�:", �ll'cS�nO 110, . hmplC�, 1 f�1l!�, dpsl'ansei do _futebol. o malOr, mesmo',.

te Laranjinha. :M:aça�ico: Rs-I chngn:a, 1,1:1 l'n, O lOC<11 OTl(.e ile regr[l:: au�nrirl.-.de n;j:'..po.<11�. �01" ',e1e�s�: me sdtam ba;:.- d:(hc3,mlo-me ao
_

Jogo ,(�Ü COLORi-UtOfllra, .so�tn " bUS�"l]l.", eLe.
�

se fí rIra. !_:fzm..:r.aQ da p"I�CJ,) NfJ�r t:Jnl::e gaIta»). V�2pOl'&, que l'enaE' rrnut[.; 1_ ,
, _. _Os v.:olm�os e gmt;lros apre-

---,
------,---.- -

iZ.i.a.:s';" i ,

�ª;E.r;:��=::��::IRio dO Sul nos esportes:��7f�!���;�t�â�;�IA Canchs
tOr1d,ad�s oe Blumenau, contan·

I ' GASTÃO: __ o ,,]\'[0 fol:'Sc I " ..

'd' �.da-se �ntl'P "" '��smas o Go,'er-

C
lO �

I t $;0 . I" R '., ,. Ja. ""La cilcwan u !} td·
• 'F10r do 'Est'3.do. � -:- '�1ll'JI O Duque, de alias c�niqlJ1s"OIl ti iça -

aad!J.O, lOS",S eu ,e o Eg?ll..::, F]�!.1.ClrenSe

I' eeíro numero da Tevista f_'�-
Ao lneSn1,{J tempo 'sel'á of,�reci,

n' ." ,

do H I!) "'I!!' OI !lfl'a fi 1-. "lona vencldo J.olgHdo··, ]'ol'tiyn "À Callc1lS" ��mdo uma ceia típic" do sertão, n' RS eXCU1·ç-.-oe 3 ' á,1r I e· u � uUd,as IUh.BS f ,l-:,I�.LECO:.- /,0 TÔTl1?-zi- ',;:,;p;;r 'algu'Ul, w;;a' (la� ��Rcompanh'l,da de Icttão assano.
,

f ri tcostelada BO espdo e peixeas·, m 01 CDman;' a a�) apl.a!' I:_lllpktas revistas esporti-
Rio do Sul, 7 (Do Co1'- Floresta., de Trombudo, I te Geh�!k� �ledj,ndo filia!;.5'J. 'JC(ltc1c ,PE'�l�,.lb. FOI a no��

, nu" do Sul do Brasil, ,-;om

respondente llElliINHO): p: r 5 tento,s a O, ,e n�. �e- '�ol1ta ago,ra a LRD com ,1 salv�çac;_. _-, I um amplo noticiário espor#
No torneío �realizado do- :'6tmda, peleja o Palmel<r�8: I �!Uhes� ;u:�(" l�'\ia.ndç ..a �r[',: ,?OLY: �,'-'l::d'-' ..._OJi�� tivo do Vale do Itajaí.

oúno.o _em .r,.Iatador, ,no da. locdl1dade de L(l\ Ulb I'e,ue p'.t,0Ia fazer real.zfl,t I.JlC_ pode seI camp�no �,., 1_ •• • _

quát foi díspUÜl;do a taça :,-por 231. ô�lheu assirr: o I
mn {�a.mpeollatn "inda cr-;te-1 t;'dmll,.mas,não pi'!ra·J11hl1,»·'T

-

h
'"

«Raulino Rosa", sagrou-se l:u_bTo-aznl lll?.lS um trofeU,! anu. : ADueI: - (,CllmU �u I teln!a IIJe Ovit:orio<'a a equipe sccunda- fmto flue lllluto deva a ia-

I i '11 U
ria 'do Du�ue de C3'xias: co·�

!

mília '�.ruqu1Sta, 5UlIfII11JIUlll!lIImmmllllfllll!llIllIIllIlIIllI ..,mumIlHlllllmmwHm'§,
"

, II"

�::�d;u�l��r::�as vitorias! O (�lai'Í� e;PfL�t\ cm ln- '�A ,V 'K:" S O� O II m p ; C OI .'laia1," domíng(�, onde deu § ,

"

É
'

Abateu p,l.'imeiramcntc o: combate ao- Indep2nclente :F ,r 2-=7��-'---....,-'-'C"'------,-:-;-_,;,--_...-_.-.::__
local. A partida. que teve ª g Em seu e-stádio á _'dam�

a M
'

t uma. movimentação bas- ê Comunicarno::; ali Co "uücio e á Indústria em § da Rio Branc::l, treina hoje

e a tante interessante, tCl'úü'lê_ Compo�- ê_ �.olet.ivamellte o G. E. 0,.o g':'l'al que foi nomeada Agenh' desta
'b ol·den.�. d

'

I nou C011'1 um empate de .,;; I::: lImplco. 80 as . o

! tentos, Tentos estes que li � nhia ele Segurof1, n f1r mil C01\!íPANHL\ CO-
-

técnico Leleco.
praça: <le. Bll.men:tu, Bru5qu� p f.oram consignados por Rp.r- E .Mf�RCIAL SC'HR..>\. DER

. A dh:ec.â.o técnica do alo
It:JJ3JL ,Ja, f1'� ha muitos mêsc!:i! cilio e, Pedrll1ilO para o Ola- I:: \·f-rubm l)ede o éompareci-
para ca VllnOB notando o PUl'tl) ria e Struven e 1\fari) oara :: C mpanhia de Segu l'OS <,�n:NAS BRA�IL�, _ (mento de tod�s os jogàdo-de progresso do nosso "a�soc;a· I

.

= - .

1 'ttiou" bem co . "I �. , () Indcv.en.dent-e. ". .., " :: = Ires, tltu ares e aspll'an_ es,, mo t) at U", ...O de no- I "

AS.... S G' J -'.

b'
-

vos jogadores do 'esp-Olte que
i OUTRAS NOT � c eguron em ern :: 11S 16 horas na,�: alxaaa:<>.

imorlalisou Friedenreiclt e .Leo-1 .. Carlo� LIÚZ CoJa.ço, (} ill- �mmmllnmmmnnlflrUIt"nllfHlimIllUlmIllUI!lfI!llUlllmUUllm)- .' � - ---- .••--.

��C��li�d����!��i���I�:�;� ��;:� ; ��::Oe��:l��:odO (�CJ;��� I Im-passe, solUC 1"ona0.'o --
tas cXlgenCu1S descabidas e :"0' •

.
"

' II1II
_falso. amadorismo, até então I u'�lrador ab,andonara a

CIo-Iusado e abusado nos diversos mca espcrtIva..
s�!ol'es :sportiv'Os da nOS3a re-, (!TenllO agora outras 0- CABVALHO NETO óTblt.' ,m�!!icipal de sua

J\lr'<'j
Liga BLUm';!1a:l!)l!.IÍ:: de !:):;.spór-wan,

..

Doravante o clube exerce I cupàções de maio!' 1'P.spou- \ P�Io <:!ue tudo indica, -at� ( diC;ão "promover medidas qu� tu,,;dOInlnlo-legal sobre O �ou de· -" 'f' d t ,teuham por ""')'oti'" ., -n".,n l'- �_

f\1tbllidarlc e 'nao me ü

P!},)S!jlIn
es a senl'\.lla e::.t&.!'a 1'e<;(I.: ._v � .-[) �s.>-,,_,l! 4).t [>J'g3niT.ação I' fltl'ibu!ç&esfensor, podendcr no fi;1a)'df)

CO!'-l-
.- ·'d .";� � 1-, '� n.na (,OJ.\'<:n1�nte e cnl1�tant.!: do De'-' t 'Atl't" btrato o ta" ,."

- vel 'dedicar-lne conlo e ne· 'iI o o lmp -s"e :.urg ...o no De,
disciplina à organiZação e à

" _

l."2.r i,llJ�IILt.', .e lC(}: o ':"p
"
peh I enov<_çao do

, , '1',,.- parLamento Atlf'hco com a r:o&o ,,(l7l'1'nictr'lcão das 'a",�ocia�õe;' I u.-.,,er--01.0 (JS I'nOlt'lpl"" fstaoelecl-m.esmo, ou,' em tiltimcn. ana1i�('" ceSSal'10 as COIsas (. () espo, lu(',-ao da AS."enl"l",I·" Geral.' ,11�'
"

It " .. c r. �. desportivas. bem como tornai- u" dos em leis e reglllamentos qUSltraI' proveito peeuni,rlrio COlll a te. perdendo Os camp?onatos ti � "0' d d f pm'Ol. () ""'Sf
-

vi tvend'l dQ re"D"'cfivo �'p--tado II' I F' dI. esporlos, C') a ""l2i mai" HIn e i· <. <, u sao pre sos;
,

• .

. -, , •• , " -

101 O {1,Ue nos' eClal'OU lei f' b[l-qu�tehol de 1950. cliente processo de educação físi- 5) Ao Diretor <lo Depal:ta.meJ,l�-� - --= berato'l'lo. <:!.ana-SG assim nl'lis
- '.I ,

\ ,.-;::....._ c:

••• j ri 1 "I r�ecol'dando os a("OHtecirnellto�: C�:l. e espJritg:!l da juventude c t,. /dlpUr',. {�abe �\ nOlneação de'!.lme, gr-allde falh 'lU" tr<uto ir' , .....0 aço. _

'

..'"

'-1
.'

1 S 1

j
de �lltao, a A,�selnblel-a. j'(Jr pr'"', unia alt,. p1!.pressão d.' enE.rgia 11m Se"1'( tário, ao 't)'lal ficará. a.cOlllndn vinha call"an(l() 3 ('erias Perde 3.8S1111, RIO (. o , u
." d G' E OI'

.

,-
.> lt

" " '

,-'
Ih d ' pOna ') .' , ImplCO -- ",n- ,e na eu ura 'laClO!1aJS ; fet{l os papei", reluciO:!l;,{,dos ('oraI':,I:C�'&;O(;S filia'das á entidade,' um, dos grandes batf;l. a _0- tão re'Pl'escntadn p'fI minh>l ne,., Con�ideran(}o mais. o qu,' fi- s administração técnicardesportidl:I�lda �lC sr. Frru:cisco Lu,:' ,res das cojsas esportlv:as. 1 r,;ôa., suspendeu as temporadas 0- cem resolvido c eSÍ'J,bnedd!) na "2 r-eíE-l"ida TI" item 1, c um '1'�

k,SIl'd" ��,11, t",-{o� <'J. po:men'l' I Entretanto não crenl0S que f'iciaito em cu'!'!"', [lfj1l1 de qur, Jo.ssen"lb\éía Geral Extraordin:á- f1.ureiro. a qUf,rn cabná. aRSU-rs'3 eVmaJllente psr'larecldos

"I
.

1 ,_ rin de 5 de abril de 1246 daTi'
'

! ,. � 'i
'

.. 'nesmo fora da crolúca eS� fosse reg1.l1arlSll{ a. a sltna<!llo <lo ' "
' , -',- mil' ti setor eC!ll1ôrni·�o do Depar-ac a_:Hfl�, remos asslRttr mml r . "

" Departamento AtlEüco (h LBD &'a Blumenau!'llse de Desp,-'rto!l. tameuto At!�tku;futur" bem próximo as mais p�l'tiva. O refendo uespor- Agora, com o apal'ecllllento da" RESOLVE:

I P-,fll,?' iOnafl{e:� batulhas }>eholis- tista, uei."te de trab�l11ar resolu';óes <lue criaram <\que:le 1J B'Íca niudo. na IAga

B1Ul!�1l-1
6' O De}'arta'ne:nb A��éb�o

I bc":',: em ,�I,'nuta da heg-ernonia
pelo engralldecimento do Depn.rb,rnellto, àeixou de exis- llauense d� �2:porto5, o D�p?r, tP.rá asoist"'nf'ia. têcn1c' rip. ll"l"-• rln SOf>':-cr- do Vale do Itajai. a

- -

_- ''I, S I tir () ímpa.f's�. r> indo {'�t=i pron-I tanu�nto Jul'-·Oí"'t), c cabendo 1]12. CDl'nissão Técnica !!OS nlDlde�I ,,"'rg) tle p'tJ,lpro�'l.s ... :trln;;'tr:ld3S PSIHH'Íc <k ltw {I) > U"
to para o reinício dos certamens, C?111, autonl1m�'l admin;st�a�iv:a das demais c('jlg-êIJ"re', prev!s';-e,psol1ar1ra�r:;4 o páreo yai f:�r re- X X X

Fa�3 r.onheo1111en{o �pral. �n,..: t�r;!�!I:o-de,�.:pO�t1Ya, I a orFanlZa- n08 est�tutos da. '-J.JBD.nhido e {,lnPolgante, d�d(l (} �ller- ,A Liga Itiosulep..se de tralls"reV€r"8:S', -reE!.>luções supra ç_;'tO de" seg1l'ntb ra.!11OJs f},:sp,""- 'J<-,� a1 .,ois, a ch:l':? ous a-fpito prl1lilih,'in l'einant., 11a.,<; tu ... - D�spol'tos recebeu tun, ofi- menoionaih.s: tl'\'oe: Basqu€t�""bal1, Vol1el-ba:t1. brirá noya.Ínente as portas d�s
mas dr>gladiantes. Ede nnn r

'�l'O do Cruzeiro ele Preslden- Hand-hgll e todas os d�"portos campeOIl"l-tos que vinham sendof'=?t.·ol'�tismo Vm nua �Pl' iO'!Rrlc- - atleticos" ,,'-ocinados p',lo D, A ..á lona. pmqu(1]l� n o r"t.01· "a111- 2) O Remo, Natação. e V{!![ter E' agm'''' o C3,SO de �e ,..ergu'l-]lO t· torrirl' 'Dl"iI') infln'rq nfl"

I A Q U 1-:' C}i_� DO lt E S (,R.l·!!O
"ar: não tinha li A_s�embl·'ia.tf\S"'j�llos <Ie diversas pU!'.l"'"

P A L> ,It. Â G TI A
,

rlenda dC51"'" 1',��;j�'t·:Õ"O iJaí-
f'l',"""{O por "e,z�s uma eoniu" .._., .:). Xad1lN !)nJo l'reôucnte S�i)a�'t;ã.ovit:-itnnte "-':Ol-n. D1fâorp.!o{ (�rüd�l'l- AutornáticLls Suissos.

Cruz?
l'inis cheg-" no cntrcí",nto {l "0, 'Para pronta entrega 1l'), c?;
fr�r '1m :"oln.nl'in ínesl>p.�·at1fl, 'ro- { lncrcial ,o}-:EX" - Rua J_;J

.r...... r.- .., .... '1)fron"":n� t/�··n OUf: S"r C<:.;- de 1"10v., 172, ___;. BlluufoiT"u
----------

de CaX!3S
veíta Q'('. ,filho ti) lllesMO '_

os

púbJic.o

para as arbitragens
ju'izes poro o certome do �entenário?

está farto do sr. Sergio Tomczini

lànd�o,
Sédc

d�reçã� de

eéguint.e:
"Como é do conhecimento de

toili,s, no ano passado casou-se

a ,filha do Córonet Fulgenci(), .a

l',n1,á Tica. com Nhô Bastião.
Deste consorcio nasce\1 unl fi1hll.
q�� deverá ser' batiz'�,do est-:.
à"Í)o, durante os Jebt�:ioii rle Sl�
João e Sâ.O Pedr<;l,
Pata padrinho foi convidado '"

filho do Coronel "que esta.va €5'

tudàndo ,no Rlo de Jan.,j"o.
que velo eSl?ecialment.!; :para eli
te fim
Chama-se Nhó Tico, e prollun..

,

'dará. um grande discurso n,'. !OU!l

chegada. EmhoT!1 "11 pni p,'np"
que',ele ,'aio prep"l,rado J:'om (l!'tu
dos t.enninfl.d.Q� tal ,.não �e dlS'.l

PEREIRA. JUN:tOR

Vem aí (I início do ;'aT.ltP08011alo
de 1950 da benemérita Liga Blu
menauense de Desportos, No'
próximo mês dl,rl'-se-á a tão es·,

p.erada largada do certame de
futebol da Primeir.a Divisão, po

�actsa.ndo desde já a atenção e

O invulgar intel'esJ;e do publico
esportivo do Vale do Itajai.
G, E. Climpieo, PDlmeiras E.

C" Guaraní F. C .. C, E. Pai:
sandú. C. A_. Carlos Renaux, S.
Estivadores E. C,., r. N. Ma:rCÍ
lio Dias e Lauro MueIler F. C.,
serão os protagonistas principais
deste !'(eriado esportivo, CÚjRs

serão desenl'olad3.l! nas

Prol,ongue

sàlt-os,
e Ol.l�J"'(\�
'<lnh;!ffi

Das 10 às 12 bar....

Da.s:14 !.� 18 hQ:ta.s_

Respondo pom abôoJub, since-
ridade; Não!
Na ú("[t.siáo a.parer:pu a fita. da

Assenü'léi" Geral Extraord!l'i<i:ria
�feeua.àa. quando dq, "riu "ii... do

Cl1ln1!tca de olhos I :i0;���:2:j��:���n���:t��u fL n1csma. nao hayel·1t=L «In' .":!b-

! soluto ;motivo para se "pro-.;a.r 8,

iricolnpeté.l.1C:l:I levantad�, pelo x'e'"

prel"entn.nt" do Paimeb "-" El, C ..

t'om rela<::ão à. Assell',bJéÍa ql:'"
-Pstava e1'11. fun�ã.o. Tives'-'el'll J)S

responsávei::; n�10 Depl:lrt.J.l'r.l.eu ....

A.ssfstente da. Faculdade de � to, ou quem õe dL-eii.o. aprC,501n

I tado à mes., a resolll<:ão que re-

t
gu!anlellt::I.,a. a, existêneia do ".

A" nll.,õ" do que acollteee1, terii:l.
i u p�l reciclo.

Elifinl .. V8.ll10S agora }>1.ra fren..

te. E procuremos tro.balha- r.m

'P1"01 do Departamento A \lpti"",
rl"ndcHhe todo O no::;"o apolo,
Bôa YOlltad.- não falta ao" ��uj.

dirig',mteE, Pre11ó'I'�mOS "FUi" a,

t e.-.1.í"lIUl r,�h 'ln�d l;c�ii •• ;1",1\ C3_'
miI111$r,

omThOs. NARI8 111
G..MtGANrA, ,

00

D&. WIL80� SANTID'.AOO

g-t'ande ""'lllp"OluÜn do 2no (.01'-

Pl?:·tJfQ.�. '1fir'l de t'J!yit�r-'�nl gpTl"'P·.p
,.� ... rt ... "'!· .. ,.,.!":Jri...,' ..�ls 'rtv'�l. � J" ..... �·i pi i'
li l'0u )a, ,pois. a e:;;pectativa ;.
enorm� e a. ef'pe;.�flnr.n n� tf"Jrl"'l�
os ('llÍbl"s cresc<, �,s"'u.stl),dor 'm�"
te' dia a dia. E 'aí pois úmigos,l"Alvejando -a meta", ..

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