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Assis Chateaubj-íand
ANA'POLIS (Goiás) 1 "Corsario"? .Quatró ou cinco mL

QuandQ o duque D'A1bar d=sem- lhões?"
barcou em São Paulo, deste Para um espanhol. que des,
"C01'Slir'i'O", !ele me perguntou, conhece ó Brasil, pensando q�e
intrigado com o ccnrorto e a de., ,oÓ o café- é quem nos dá dCllars,
cencía do avíão-ehere do préstito a. presença de, uma; máquina
aereo de Olavo Fontoura; desse porte, no patrímonío de

- "Quantos pés de café tem um individuo, apenas poderá
o jovem mníonárío, dono d decorrer do dollarccafé, Quem

não possui café, não pode, ter a;
--- - - - ....- vião, e tampouco poderá ir aos

Estados Unidos. E' como, com
Os balangandãs. Quem não os

tem, não vai '3!() BOnfim.
Ao saber que crganízavam um

grupo de paulistas, mínetros, rlu
minenses e paranaenses, a. fim
de ir 'a' Convenção Anual dos
cI'orradores de Café dos Estados

U.nido,", Olavo F'orrtouc-a procu
rou Oi] "Diários A3S0c1aUOl''' de
S. Paulo, e dísse-lhee, sem alar
de de, grandeza:

_.- "Sabem os 'amig'os de VÜ�

l'ês da. f'amllta Fc,nt01Jra que, os

F3�rlllCam OS EH I� arm's rugJ1S ��:�j�;:l!��:���:;�fnia������U U te com os eh- ;:8 das torraeões• II
americanas

"

idéia é excelen.,

Itr.. nela ': poderão resultar lJs
nericío recíprocos, porque é fa
lf:'l'�i,' que hcrnêns D, ipOVOS se
• ·1tendem. Ente,nd,emüs que' to.

dos 03 paulistas precisam cola.
borar na. elab!"l'ação do plano
da viagvm.; Aqui está a contrl;
buiçâo aos Fontouras: um DC_3,

POR'rL.!". 1'�T'I', 9.1 (UP·, -- Cientistas alemães :!:estão com todas 1a'S. despesas pagas,
:H" -

desdf.' S. Paula até Miami,.
ajudando OS Estados Unidos a fabricar armas de gutrra Eis c que expflea que, desde

. ,. .

bomba atômica. Tal revela- G futuro governador rio Paranámais terrrveís que a propr�� "� "_ c o !Jl'r,sideiite da Associação
cão foi feita pelo cond� F�l1X von Luckner, �amoso pell

_

Comercial de �antos, ,:!té c,� ]:�_
t taval alemão da pnmetra guerra mundial. O conde por-teres e fotografas das DIa-O I

. E t d s U- dos Associados", t'Oda >a nessaLuckner, destacou qUI� com essas armas o.s s a o '

gente se acctovete dentro de w:nnidos derrotarão inapelavelmente a Russía no caso de dos mais luxuosos c ngradavels,

oviôes prtvadcs.guerra.
C'.�

• {Conclui na 2.a página letra '.

-II m�t���;i���c�: ��I�) beJ'V����� 1 y- -It�rg-ID'
-

'O -lrgLglbn
-

�S
-

nreyiQtgQI traz da cortina de ferro. dizem O U U U uUU U li Y 10 00

I E�'���!;Ê!�:fg;������� �a �OD1pan�lil!a �arrl!ifi �e' ror'lo ile�roI n)U,. sobre a. da A'fll['" Os ! llSSOS � (jIl.inham es�erado. exr�(lbl� a ror., U
. ca dOE ocíuentuís '10 �.·.j.I'fm{J

,-

'Z'"Ô��6.KOK. 21 (UP', _ O go_ Noua; lei dOI inquilinato - Cerca de mu �am�,;
verrro siamês: ordenou à marl.,

lias holandesas serão recebidas. 110_ bra�unha que investigue os boatos de
1

.

st.r ncin (lar a IJdla�

I flue, tre�S submarhnos não iden- PORTO ALEGRE 21 u,feri�l ;,l'gUllr a l.n� a
.' , crbr-•

- '. "

dr> vr� Os tl'lOUnals 'l1'.(,am· - �-tificados hasteando bandeiras di�na!) - Apos OI,to mas "

�r�"g'ados de .apelacôes qUe nãoverme]h'�s teriam sido avis.ta. greve 06 empregados da COfio c

deráo ,'Pr j!11g,.,d8;; pronta.I dos ao largo da costa meridional panhía Carris. vottca-am ao tra- po o .

do país. halho. Os entendimentos promo., mente.

vídos com a intedsrênda da .

.RIO, 21 fMcrid,) _ Ce1'c·t �'"ballc�dR t.rabalhisto. na Câmara
d omil famílias 1101a11 esas sera,

jumto à empresa. foram pl'OVO_
i!.'ecchid'?s, hrevcrnemt.e, no Bra-

cados por um teleg'rama do sr,
sil em escalões sucessivos, des_

G�tuJi,o Vargas. A companhia re_
tin'adas '3 diversos ponü)s (�D,examinou ;]. aceitou a propósta
(Conclui -na 2,a pág. letra LJ

que o prefeito havia regeibEedo
inicialmente, o que implica no

�

TSE Ipagamento dos- saldos acumul�� Pronto odos "nl três, prestaçÕe.'l. O mUlll_
'

.

�:;��O(l�:��f:'�'-S�;!ga�{)n:��;:c>°l��. -

P'a" r---a "d"'lpl-omar1'''nlença judicUlI contral'la aOs

er:�:g::OE;Merid.) _ A propõ_ OS V itoriosos Is-itc· d� noVo:!! rei do tnqutlinato,
o Juiz Ivan LOPes Ribeil'o, dlss�
que as ações de despejo vão

multiplicar-se. A lei tem passa_
gens :outis. O i;nquilino não po_
de emprestar qualquer parte de
um imovel em que habita e h'3.
verá mui:0S d'espejos base.ados
na hospedagem de, amigo!'; doO

I O COR S1.-

forn ci ent
Camb

II ,

riu
, postes

ter�iyeis �ue 2 DbWU2 atômica
l

falharam tadõs IS calculas de Moscou

estava marcada
de eletricidaéLe,
Santa Catarina

tc se tr.::tarja de uma obra de
malfeitores comuns, ets que os
rnesmcs luadw Iucraeíam c1bffi o
atentado. 'I'ratar-secia, assim, de
uma tenhétiva .para impedir >O

fornecimento de eletricidade pa;
r'a Camboriú, com fins a.inda
ignorados.
Sabe_se que o fato foi Ievadc

ao conhecimento d,:,s autc-Ida.,
eles competentes, qUe já o estão

investigand,).

EXPRESSO I T A .J A R A- ,

A g � ti -::; 1 a: ,

1
i Rua \li !ia riOIT_ 366 - Te!. H56 "

viaje com aegurança d.e

Blumenau ,9, ,Jo2nvlle 1

SAN'rIAGO, Chile, 21 «r.
P.) - O governo chüeno orde'_
ncu, dura'nto a noit.e. passada, o

expurgo dos elementos comunis·
tas d,�s repartições e sErviços
público". Tal medida fOi tomada
(Concluo na 2,a pga. letra G)

RIO, 21 (Mcrid.) Se-

gundo adianta hOje' "A

FClh;:I' Carióca. esta ma_

nhã éran1. os seguintes �s
resultados. oficiais no Trl�
bunal Superior Eleitoral,
da apuração do pleito, pr",�
sidencial de 3 de outubré':
Getulio Varg;3:s, com 3

milhões 229 mil e 802 vo-
"

:r.onelui na 2a, pago letra H,

Pretendiam os comunistas co e orar
o aniversario do generalissimo Stalin
Esta,belecitnentos 'visados - Pratic amente afastado o perigo de gr.ez'c

,,- .

t iais moLivados por hombasRIO, 21 (Meridiol1a: i -- 0- horo de Nata:l , o que o.n em \ f- ,'d" n madrugada de ho-mú'vimerrto grevista que deve- foi positivamente
.

confirma- .anç,l�.s l;mentos extrell1ista�'.ria culminar Ilas vesperas do do junto ás escadarIas da Ga- Je, ��oicridade� con.tinuam deNata:, 'el1vol"vel'ja de'1de logo, pIara Federal, quandO' os ele- ASb "U "

..

para '1 defesa di:a� seguintes empl'esas: inentos 'acima citados, passa- t,°dre-auso:'l'rão ri''''orosaJupnie"L
.

1 B '!' l'
'.

rl
-

t r d "'lboII0" 01' eD1 e a", '" :- '.O1'_C raSl elro, anau·. o ram a nao ra-·ar o ,,' ,

r 't . 1 "uas 'jlrlbm.Bl'Jsil, COltlpanhia de Nave- mas sim, do eIlyio de tropas nos llm es ue ., '

gação e Ligl ( al:·d Power, Fi- para a Coréia, em apôio á
'.

�;fles .

.

co'u a'purad{) que tais movi· .Hus�'Úa lançando, tambem,. �- j" RIO�l (Merid.'l __ O se�ormeJ}tos. cCl1!iJderados pelos taques aos poderes constltu!�
t b '1' '�t .. I11"'j's;;o de. pn ..

.

"

I 'Ta 3', 115 fi '..la' - -

'
. 11 - c -'dirigentes comunislas., como uos.

. '.

l' 1ic;'l politi;:a, fez r:en�a departe do:> festejos comemora-· Em �n<l� dehgencIas, a po 1- CC 11 Iui na ')a p"" 'ptn Aitivos ao aniversúrio dn gen�- da arrecadou farto ma1terial .,0 .e .. � , .c;:;,._ - Q

rolissÍmo �,r{tlin, que hoje 0- de propaganda de eal'aler sub
cOrre, seria, il1idalmente, vel'sivo, jogados em numero
"camuflado" com manifesta� 80.'1 pon.tos da cidade, tendo.
ções lideradas por eonhecidos úutrosS'im. se yerificado danos
extl'ellli!'�as, a pretexto de "a- em estabe�ecimenlos t'omer-

guiu para São Paulol
01.. Eurico G.. Dut a

,

[ir-núúio ,erttre o governo do Brasil e dos Estados Unidos
Seguiram. com c Chefe do GQ_ Republica, deputado DtHH'te.,
verna, a mino Armando T,rom_ Pl'Oft'S""'l' Deolindo Couto, d,:.!, u�
powc:ki, titubl' da Pa51.a da Aé_ ni'J8n,iúadc dr Brasil, O cheft!
ronautica, nlmil'<lnl.e Silvi:), No� d;t Nação t!óyt:rá. .1'9gn'5�;:.u' ain�
ronha., Ministro da Marinha, da huj(',

indicado p�ra ...�

"Itlf1vãusel'mãe!ô.
;:;, ha�m de fllfi't,.

fúsfl)nt e cálci!),

RIO, 21 CM'.O!'Jd ,- - (I presi
d(!!]te Eurico Dutra enviou mê!!�

sugcm ao
_

Congr�sso, a\ti[!liZ!�n" \
d,:) a pensa0 30S. herdeiros do;::;
rr>ilitarcs YitimadL�, f.'m 1935,

RIO, 21 Cll.ierid,) � O Mifll3'
tl'O da Fa>:enc1a. autorizou fJ B?!!.
co d1J Bt·asil. a abrir, em félyOr
do reitor da Universidade do
Brasil uma COnl(l' na imp0rtan_
dR d'; dez milhõe:s de cru::;':Jirc�.
para >1. eonstrllçiio dg t::!idad, .U
niverf'.itã ria, cdifíc'io êsse desti_
l1ad{) ao fur:cj�na!�e,l1io dO'UlIldas - 1::1stituto de Pmqnmt.na. �
RIO ::!1 (Me!'id" - (J B!'a311:'21 (UP-' -.0 Qua.ra

e, c� Estfld';s UnidcR 8ssinaram. i
hoje, dois acôrdoSo de ('oop�ra�ãp
e'c'Ol1Ômic'é'. A cerimónia ]'?all�

- zOu-se no ltan�lUratí. Segundo W'I<lrçaS, ..
. • inft"rmou, os acôrdos' têm emram quase doze mIl bal�a.s. r,o.- vista criar 'Orgão," para estabe.d':!';; as trorpas ,�as, Naçoes Um-

lee'er planos de desenvolvimen_das, com exce:ssao das coreanas
to eC'O

- i o'" e "odal 'P"evistedo sul, tivel'am pert.o d€

treze! l' .,.,no·omt� CqU"'I"-tl'�� da' do'utrina I'I b
•

'P" 'odo pe o .... n u _.n11 ll:lxas nc· m"sm� p_rl .

T mano O "rimeiro acôrdo 1an-As bUJxas d'Os comUnIstas, eu..
ru ....

(Conclui' na 2a. ldtra -E) ,(Cosclue na 23, letra .n

Uii.ado h6 ma;::.
ri'? �,H) !:!nt;!S

tI� picdt·to d�

UlBORATÓRIO lIC{lR
m: CACAU XAV!ER $.A.

/
'\
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rc Vic��pl'e3idente
.núbtica, uma vez que. <Is
resu';".adcs n·�3 Eg,tadõ,-, são
constdrr.elos suficiente', .Os

. que não chegaram não
::c.ais arteram o r«lEultado
jâ <lO' .dominlo púonco: .:.....;

3. vitória do sr,' Gótuli'J
Vargas 1:' do ·l;r. CI:i.fé 'l<'i�
lho.

RIO, 21 (Medd.) _' O
TRE do' Distdto Féde.ral,
proclamou dsputudo fede_
ral ,pslQ terrttórto dD' ·Ai-

ma.pá, Coarací Nu;
nes.

!

li 'idI·�" .

lHIPOSTASE

WASHINGTON, 21 (U.
P.) - O gOVCF10 anuea
t�r solucionado a prolon,
rio;<. ··'e.ntr'! as empresa"

.

gada. dispúb' 'sõbre o,glá
.

fenoviárias e '::-3 sind:cat.' s
d·os rerrcviárioi"o, Ascinou_
se, um contrato cnletivo d �

trabalho c' m três a1:,':'s de
duraç;:'o, du·ranie 'os qP:'\s
não 'hllV"rã grelVeiO" FOi da_
do tam.bfim o aumento de
'salário r1Psejado �q,:)'; fer-

J rcylários. '. . _

ça 'às ba�es gerais da coopera..;' •
". _,-

_ção técnica "!ntre os Estados U ....: =U��I�!lUflIlmmll·�IIIIlIIllIlJ!ll"I'f
nídos e o Erasil, e (utro, trai!m:l= 1lmdar;;:.a. ;nq,nn�n'ha, df'!
eSl)ccialInenb da criação de u- !'=: ,EdD.:il�Qao.de Adnltos é
ma comifsãI'J mista, pa.ra o

de-l�= cooperar vara o Qro
se,nvolvimento. econômico brasi_ ª gresso do Bra.'.ll
lClro, .

-.' -AlIIlHmmmmmmunmUllllllh

ANIVERSARIOS

M
- Transcorreu dia 20 do C::1'.

rente o arriver-aarf oncrtaríclo de

tos mêses, que! o g1bin�nte
José Carlos, filho do Sr. José

Iugoslavo e;� reune. O go-
Brack,

vernr: tenciona dai' aos
- Anlversar'ou-se di,a' 20 p.p.

Ntrabalrradores, participação
o [ov-m Ary Martínhc, filho uo.

, uscimentc-

1
sr. Raimundo Stanbe, coletor em iJ 'I!.

nOs ucros das empresas" Indaia1.
balir certos ruoíonamentos,

' -

f
' .', - TransccI'r(u ôntem a data Com o nascimento de rcbusto

re ormar o codtgo penal e
nata licía d') "r. F.elix B�rnharjt, garotrnho, ocorrido' ôntem, ar-ha-

abcrlr a perseguição reli. .

_ Viu :r;','·'·sar mais um ano de se cm festas o venturoso J: -.r do
gíosa. 4 R di B 1 l' t

sua f"Jiz sxistênrda, ontem. o sr. SI', 'LU 1 auer, um (OS (H'I): o.,

Nitton dos Santc'::;. residente em res do Banco Indústria e Co�

Barrn do 'I'romhudo. mércio de Santa Catarina. S·A"
_ Comemorou mais 'Uma data 'residente em Itajaí, e· de sua cs

de seu ,:lascim?ntc·· ontem, o sr, posa, sru, Helga Bauer.

Waldemar R:�u,
'

Ao reee'm_nascido, que recebe.

_ Anverr.artoucse, ontem, I}. l'P, o nome de Crrrlos., rs oossos

sr, llrie RadIoff, residente em y,otos de f·3Hz existencia.
'

Na mesa abandonada,
o infante chora sobre
a' virgem, que ontí sn não

pôde mais renascer.

--------

RJ:I}YNALDO 'BALRAO
Du ouro, preto ficou
.Livros reconquistados
estão solenes sobre
estivais prateleiras,
outrora refundidas.

f

Viaje com -Beguran!,'3 I
I Reserve sua. llaS!!Ia-gem pÓlo \

�XPRESSO I'l'A.lARÁ

, SlpOÍTL, 21 CUP- - h. parth:
la lloite, de hoje, será cortado o

suprimento de eletricldoda às
ro·;oii\:ncias par-ttcular'es da ca_
pital cor-eann, O motivo é te.rem

o,:, -cOu'lunistas 'Ocupado a usina
hldr'o_€!étl'-io:::

-

de êHwachon de..
krnts. ao norte do P:�'ralelo Trin�
ta e Oito.

Com o naséimento de. um ro_

busto menínó que na' pia batis
mal receberá. o ntme de Ivan

SergIo, achncse engalanado'o
lar do sr. Manoel Pereira Jr"

funcionário da Rádio Clube dS
Blumenau, e de sua esposa, sra,

Ingbauer pereira.
A' h�2n Sergio,- desejámc s vo

tos de uma feliz e proloeigada'
existencía,

Há silêncio no mar,

E, lambem, há mulhi 'res

que ficaram perdidas,Nascimencto
c
�

'Olavo Fontoura, oficial dE
, FÂB na. guerra, 'bdustrial fi "ho
mem de trabalho tem duas li

nhas mestras, no ��U C':irater: .é
um homem de ação

.

e um "hc ,

mem público. Ele pensa e age
em termos de serviço. O qU'3· �n_
quieta os tubarões d'O café, que
viajam ('.::moseo, é a impressâc
que iremos dar '�QS ·torradore"

ameríeanos, 'll'OSSOS ·,.c1ient�s, de.,

sembarcandc ·na Flõrid.a·de bcr.,

10 'de' um.a aercnave d2..,ta en'

vergadura:. Quem s-abe se" não

.sería melhor irmos, todos de -te.
::'O_t�co, e, mandar às favas o

"Cor�riC" espetacular de Ola.
vo Fontou,ra?

'(Do livro inédito: «0 Tempo do Cansaços)

�_........._-'_-

AdvO"gaüo
�ldêlJcfa i! ,mscrlt6n.

.. '

l1V�fg
RUa Brusqus , 95. �'One 14'12

Lbíruma.
- 'I'ranscoir-u, hoje, a data

natalick:· do sr., \Vald2nl'al" Nu ,

ncs,

,8 governo, . 'pois, a fie julgár
jn!:e,re�sad-os pergunta. 'pelos traoa;it:os dê apura-

I':::ll_,? _Dlr�ior do "S<:rvi_ço de
.

ção díficíhneriü \ poderá 'p1.',é_�f1el.HfICaç;w r.':Ofll,slOna!, se ',.,' '�.
. '

.. '".

(l{! agora em diante, quem
valecer o crítérío da HW1-

não ;for formado no [ornalis, são a31- 1-1951; 'a Justiça
mo, poderia re.gistral'-se

.

110
.

:Ministério do 'I'raba'lho , ?\os
.

a reportagem apurou .que
exi:\e uma pcrtaria T.O srr,
que permite qualquer _pessoa
irlônea reqistrar�se' conio jor
nalista, até que o numero de
diplomados por escola supe
:"it?r, seja ';ufi('iente para co
brIr a�, possh-eis vágas
i'ed�ções.

G
t.€rnaclol1� I. c_ ntU-'-" [, ]'C:.al· o -re_
crudescjIl1'�nto

-

da� ntiyj[hHl�;j
subverslYa::,o

CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SETE DE SE'.rEMBRO. N

.

ItEStDEN'élA: A' RUA SÃO PAULO, 240 - 1.1] andar�

Rádios: diversos modelo!! e marcaIS.
Rádios: usadoS! "ótima ocasião".

Rua 1 de Setembro, 4 4 9 flRU ·1949· 4 rortas .. Equi,a�o
8.000 K"lms.

Troca·ss por COUPE'_FORD 47/48. Ver e tra.tar no posto,

de Gasolina na Prlia de Ihçarra3. - URGENTE.

htd. 1926 O Int.rnatlanoJ ,.,V. O 8rcsil ...

"''''''0 .ercadorliJl • g'rt8iOS .d. prlmeft...
eeaidad. do. centrol produfofei COI �

.....ldor... � �

te Nort. 80 Sul; • r.d. d. cll$trih�
O

§ .0
= �A1.
_

. CON'O.XS810NAIU, Dili ..
r::

-
-

- Bre#d1:fJpf IrmãuI :
...

II'.A.BRICAÇ..l.O de cmrroner!al lOOm.pt.� pan: IlImldlf ;;==_=, = mcIUIllv. .plntura.
-

oncm..: t!e. BÓIa.. ,oXIgeDIa fi .tõtrl«m,· -- BII'tIatIII
- Tolda 'e utUfaniento

.

(te &utom6n18 ,-]' &u lIb:lu Gerálllt M - miUJIOJNAQ

��I�I�I�I�!�I�I.!!.II�I�f�ll�I�I�II!!l�I���I�'��:

concessIonários lnfernatlonal Gst6 tIflt

pr. (lO dispôr dos proprletórios ê

caminhões Internotionol paro prM;a

·Ihes (lSsist�nclo mecânica nece�

Gerente
-

IGABRIEL .RENÉ CASSINELLI -'-' GerentQ Geral

. , CARLOS :BAND�mA DE MELLO - Secretário Geriil

Importante firma desta praça, com ramo d�! fa

:l'-Blldàs, armarinhos, miudezas, eU. prOClLt'a

para a secçáo de' abcado. Emprego de futU!'o. Pac

.ga-Ee- pDm .ort:.L '.nado e bóa gratifi:::açâo,
nua 15 de Novembro, 1526 - Blm:nenau,

Preparil sua �'bO\'Vle,) ou '(pouehc'" para. Na.�
tal e ÁllO Bom' com bel_úbs da Cerealisb Cata
riuem,;": '

\�, � ;�
'Soila DIamànte uz:, 1S,00
Agua Mineral <� ;54,U!J
Vinho ,Liebfraull1ikh >, lHO,OD
Vinho R.h�:no Dreher '5> 120.,0.0
Champanhe P;eterlongo litro 45,0.0
Conhaque Dreher ({ 25,0.0
EstotiüB cómplr.to de GU1TO'! vinhajj B tttihidas

lê vinhos €'m gera;',
«CER,E,AL1STA OATAR.INENSE)}

Rua 15 de Novembro, 870
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m 8 índiee finalceiro

{.OJA)C;�C};(}
Zonu de Bluiricnau:
1.0 Oluupic.o, com 1 pp. -

� 2. o Pa !meiras 2 --� :1. o
:r'aní 7,

.Zoua de Brusque:
Car-Ies' Rernux e.

com ·í 1> V •
�

Zona de Itajaí:
� 1.0 Estiva e l\larci:ío Dias
com 3 pp. -- :2. o Almlrante
Barroso com ·1.

li ·."breu com ,( - Otávio, wu:-
.\ BT! LUI�IHOS mar, Nantl�ll.ho e Sadinha com

:1 - Julil:'h'o, Armnndo;. ::'1101'-
7 'goals _._ :\;1- gado, Oscar, Antoninho e
Teixe:rinha c : �hico com. 2 - Bofcnioi, 1\11"

chel, Paultnho, .J unas, Hcnc,
;G� t�nho, .Joüozh �1O, Edi Pão
de. Milho, XUÍlcs, TC'i:xcil';J,
Correia e Hélio com um ganI,

PENALTIS'

lHL\1 EK:i\{iE:\1 NO t:EN
TIW DA emAVE

;�
Foram nnu-cudox, '�il1 f(l .......

tum", sete penalties, Cin;'J
Ioi-am cobrados CaJU stH'CSS<>.

pó)' .·\."iltón'iriho (2), Abrcu ,

Teixeir-lnba, e Bo,:or:ini. CH

quanto os outros dois 1'01'3111
espenl:ç::tt!-os por Paulinho e

W:ltljldo.
Arqueiro mais "asado: Dn,

r
é

el , com lG tentos.
Ataque mais jJosí1ii\'o: Do

Palmeiras 1.'01ll 1:2 tentos.
Até a rodada do dia tu o

eer'a111e havia rendido a im
ucrranviu de Cr)\;: n,5��,U(l.
_\ última elt1pa apresentou
cs scgl1ir-�es arreltadações_
Palrueuus x ('lwraní Cl';';:

ij.O�I;).üO ,

Carlos Henuux x Paysundú
C1': 11.0Gi .OD.
Estiva x Barroso Cr: , ...

� IiOO.OO
l'nÍ total de Cr$: 9::1.·'3U,UO

i}usl:.m te apreciáye:,

os jogadores
BE�/o Horizonte.

ASPIRANTES
de Blumenaú :

CAMPANHA DO FUT.il�OL BRASILEIRO
Belo Hoi-izoute, :!1 OIerid.)

_. ;>Ola·L.. de :!O mil Jle';sôas
lJresl?m<:!;n apotéotica 'recepção
ii. delenacão 110 Atlético Mi.

"Os clubes,.da \'31'1>.ea sau-

daiu o A l lérIco, herot do Bra
,i I"

.

abrir, rubricar e encerrar os li
vros de responsabütdade 1,:;, 100_

ciedad:;; e) convocar as. assem.,
hléias .,gerais (rd:k::J.árias e :extl'a;
ordinária." quando: 'n-ece«sáriv,
bem como o Conselho . .fiSC'3I; f)
asstnàr-qualqucr titulo, documerr
tos, c: ntrátcs ou escrituras pú
blicas, 'b'em como, duplicatas de
faturas, chequEs, letras d':l cam-

ra a formação de um fundo dS
df.lpreci'i!ção, est iputado p, l' lei,
tomando-se POI: base a quantía
dos valores atives depreciav -ís,
c) até 20% (VINTE POR

CENTO) para gratific'_{:ão à Di
l':tÁ-l'ia;
di até 20% (VINTE POR

CENTO) para a constituição de
um' fundo 'especial;

OUVIDOS, NABIS
GARGANTA

00
me. WILSON SANTmA..OO
Assistente dt'l. Faculdade de
Medicina -da UnJ.verl!ld&d.

do BraaU_

AUSENTE DE' 15
DEZEMBRO ATE' 10
JANEIRO_

EIIl fl'ed:e Ú Feira de Anrox
Iras \'cr:ficou-se outra ho-'
menagem, da qual participa-
1'8.111 todos os clubes mineiros.
Em palanque armado em

Irerf'o á Feira, discurnaram
varies oradores, entre os

quais o presidente do clube
sr'. José Cabra., que. acrac
cou quentes aplausos do publi-
o , .J<;r(lm rapazes, senhora-t e

crianças que se concentravam
para homenagear o bra\'o I Cai-los Renaux
conjunto. ,,;Ulomín3()l.

PR8::L\L\ nODADA

x Pnysandú

D0111ingo na Alarrieda Rio Branco

Carlos Renaul I Payslndú
lutarão i erança

tiauerá prorrorroção
.'f porsistir- a igualdade no nrenaueuscsl ucorru :\ pl'tI!:a
marcador, serão cobradas de cspnrtes situada l!a "hai-
I�'n('o I t:r�llirlaücs múximus xadu". Conheceremos. nu t:ll'-
lH!I'U carla lado, de do dia :! I. o pr-imeiro cam-
Em �'C Lrnluudo de uin ]!I'(._ J1f'1\n do cor-teme pOj' )',01',] di'

IiI) ils vóspcrus do rI:,l :!:-, dr: Liga Ilhuueuauensc de D::�-
1,:e'1f'lllhru, l' de 'ie prever que portos o para os brusquenses
c, r�!!III(' numero flt' aI:eíor,'ldos torna-se mil tanto de.'iaf(l'<ldá
;io vin.cnto dcspnrto bl'et.:lO, vel qHe l! decisão se 'efetue
fI;';;" brusqueuses. quer 1J1u- aqui:

''"'"
,---�-----------=-----=���-=�����.���-=-

,
.

. .............

Voltaria
da F,MF

proc �,

ruo. 2'. U"l'·j"d.) - c>".

ldto'l
c .. i'"m U", lad'l do JKlciel1P.

re s c�tão r,ecordados de que. TJassaralu-se :-dgun�, lné�.;(·'� (',

quando o >51'. Vargas Ncto, reati- vgora, já se fal:' ab'�rtnment .... TI"
zr-·u lUla vjo;;em ao e�:.tf'l.'iOrt f.:�_ (1�.iç5(\ (fi :-T� \"arg''12: N:dn. !l:1}·"t
tauu.:... ]JorLantú. au�')nte do pai:;, 1'1'e�idil' H :F'MF, !,.J lJ ellÍú fJLiJ;:,
o sr.. Cur1as Martins da, Rocha, Tem_se como certo que i�'t.n ,,_

pre�;id';nte do B:tafogo F. R., coniec"rá. Só há dú\'iI.bE, �'J'-'r"
vang l'lr<.kou um movim�i,lto' em pnnt�s que n;:ío p0l1e6i.o 1.11. leI' �t
vir1 ude do qual aqu'le cidadãQ m"l'eha d'J�; ilCOl1t':('m'�lll.{l:", !II'

:=;: foi d'"IJ.:)sto da funçã.o de pr�.L clm;iv::J aUI,ltie quP, ""'-I(!l"n,i. [I

:;. df'ntp. da Federaçã� Meb:opolila.. sr. c" rJ(I)O 1',1.',' 1 Umi ria n'!l'!:a.
= \ na de Footbnll. Apenas a ti: ulo de t'�clarcci�=

pouca depois. emb'onu.' se tra- mentr, vemo� registrar qUe o SI',
_ t9SS� de uma atitude curiosa, por Vargas Neto é s:>brinh:!, do cida_

unanimidud�, foi votada. numa dã,:) bras'iiero Getulio' Dorncl%
= assembléia da FMF, um:" moc;ão Vargls. que. a ::; de ,outubro uI'

de apr�ço ao depost�. Tendo ha_ timo, foi eleito pr"sidente da Re_
Edad:." Unidé S do

A!4 :!4;J,;,;:

�

lJ) �'O O
rJ2

....:l�(/J � Z
<,.,.�,";'i� r.,.� J�
W""'�'""'<!!'! ,� J
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P·�ovidenciará' nessa
a diplomação do sr.�J. 'Kubschek ... Poderl
alterar o quadro�f'polític0

<

RIO, 21 (Merid.) - A Código Eleitoral, a votação
secção mineira da UDN deveria se proceder
p.nsa realmente em soliei- uma cédula para cada
tal' ao. TRE a recontagem ção,
dos votos, afim de validar «Será necessário, acres:'

aquelas cédulas que foram centou, que se proceda uma

usadas de acôrdo com a lei nova contagem, porque, ao

e invalidar as que não .es- s.r fazer a. verificação dos'

tão (1::1 aeôrdo como texto votos. não Se levou em con- r
Jega�. Com essa declaração ta. o dispositivo que determi
o sr. Monteiro Castro. Se. na. o uso de uma cédula pa.

cretário Geral da UDN t'
ra cada. eleição, desdnque

um elos diretores da banca- essas e',eições sejam realiza

da mineira na Câmara con
das simultaneam�nte:,.

firmou a notícia de �ue a
O recul'st? da lJBN min�I

UDN pretende. logo após a l1'a
constftui uma questão

dilpomaçâo do sr, Juscelino que t��.de �." �?mar vult� e

Kubschek. eleito governa- l�e�ec:J. o apoio da JU,snça
dor por Minas, solicitar a

Eleitoral. o que poderá al

r�jI!isão de toda a apuração te�ar tota�ente ,o . at.l�al
no Estado sob o arzumen-

quadro politico brasileiro,
,

�

'" uma vez quel tal iniciativa:

to, �e que, de ,��?,rdo com o 'I' viria constituir' um' prece-
ai tigo 78, parágrafo 20. .do (Conclui na 2a. letra D) I

CCIII presos

auxilio �I!}!icita.do, peloS. hoje, ' à -cerrmouia de

deires em greve, dizendo que ramento do ano letivo
não fIca bem ao poder publi-: 'co'ja do Estado Maior -do E·

co ajudar grevistas. Por sua xercíto, .-\pós a en!'.,l'ega dos

vez, a Assernbléia ,Estadual tllplomas aos novos oficiai'"

respondeu aos grevistas que do Estado Maior, falou o co�

só ,podenl' Itamar' conheci- .1lland:;tl1Jte d;a Escola, gene
mente do seu .pedido, median- ral José Daudt Fabríclo, que
te memorial (Jo:rigido it me- destacou o j)3j;el do exercito

nacional, em face das contin
gências a uue a humanidade
está �lemÍ)l'� sujeiita.

. IUO. 21 (i\lel'id.) ,

dente' da Bepuíi.ica
decreto, sancionando'
lução do Congresso Nacional,
que menda íncorpornr a "Leo
'poldjlla Rai'lways", ao j.)(r.l"Í�
mõnio Nacional.

Conseguiu a

plano de
polícia·
agitaçQo

mo. �1 i?tlerid;\
�e realizcu a reuniâo da Co
lniS�110 Executiva da UDN,
marcada lJara hoje. por Ialta
de. numero sendo, transtor
mada, a mesma, em simples
cOU\cersa centralizada
:-,l·. Odllon Braga.
, 'RIO, 21 (Merid.)
çConc!ui na. 2a. pago

um
A trreendidos carta ses alusiuos ao iiuiuersário de Sta:
l in - Continuam as deliçencio.s

mo, 11 L\lel'i,j., A Di-
1 j�;io de Polida Po:Hka eOI1-

seguiu desarticu.ar- o plano
de aglh;�,io comunista que
vínha sendo p�ej}arado para
ser posto Bill prúí.ic» boje,
amanhã e depois de amanhã,
A's primeiras pr-isões efetua-

IIPlanos para a instalação ��e�
. !i=s����aJ r.o:!r�silil
''''''''''"NOVA YORK,. 21 ( l' p. ... A i C''' 'ru Bn,aíl rumcionará em co.

"Fruehauf Tcra.1ler Corupany"] optlra��ãD 130m destacados . lea
está planejando instalai' um

110_1
der,,; Industrtaís brasileiro:::, e,

\"9 estubelecímento de '�abrica- cel'Dam.ente. empregará mão de

':3.0_e� montagem n� Br�sll, pro. obra. brasileira para _a produção
vav n_lente ,em Sao Paul? -

de rebOLlU'83 de caminhão como

:��uncl0ll: o ar. R. L, Vanml�p, prcdut.os loc:Ji�. sempre que pos;
vice-preeidente da. t._:cmpanh1a, stvcl " _ informou o 51'. Varrt.,
antes de partir para o Rio de

,
. '

.. '. . " ,'0'

Janeiro e São' Paulo. Este es__t;cln, \aJl1r_nan bmb_u: .�I.�lta_
tabvlectmento assinalará o rL r�. Bueno" AIres e Montevlde'o. a

mefro grande ernpreendimentt da I fUH d'.: debater planos para a

companhtu na América do Sul" im,t-alação dO' montagem par

observou c sr. Vaniman. Espera_ cl�t naqueles lu"rcados. O vice_
"O flue a >nova fabrica pr.opol'- pre$idente da "Fruehauf Trailer

cione h'abalho a centenas d'õ Company" I'egre�sou rec'!:::>t=.

tl"::!balhadores, tanto na propl'ia J?-1f"n!e da Europa. cnde visitou

fabrica como ne..; CL1l1e"ci.of', con.' 1:.bnctl.s de�'sa empre�a na Espa
.c;enere.3 de fornecimento dE' ma_ nha e· França. t!'ndo éstudado a

teria!. Segundo declarou O' "r, localização de estab�le<.:imento,'

vaniman. a fonte d� aço será semelhantes em "<Irias outras

Volta Redonda. "A no,;sa f?"bri- ncçõer;.

mo, :!1 'C.\iel'id.} () Di-
retor do Departániento
etona: de Saude; dis=e que,
desconhece a exisli'encia da
paralisia . in,fantil, estando" pD
rem, aparelhado r)ara repi'i-

I mil' a rnolestlà e isolar os do
:--'-�"";';;'';'''''';'''--'--'--';'''''-- .eDlteS, evlitando, assim, contá

gloso o sr , Abelardo Marinho
. disse que a doênça pode ser

transportada por vía aérea e

marrtima, havendo. atual

mente, recursos médicos de
combater o mal.

I�--------"'-'_-'
_'---'---'

i I BRIN�UEDOS!III

Plano de paz
,ara salvar
a Europa

BRUXELAS, 21 I UP)
,

Deviclo ao d:mso ;neyoe�r.o,

não. poude partir, durante _a
noite, o avião do Secretá_

rio de Estado' norte.,anle�

,ricano. Dean Acheson. Ho

je pela manhã, enquànto es_

perava no a-rape.rto, Dea.n
Acheson. disse que a dec1'_

:;-ão da conferenci,ü' ·de, Bru_

xelas. para estabelecer unI

exército i.nternacional de

quase um milhão di' ho

mens, él'a plan'o de .paz des.

tinado 03' salvar a Europa do

cc,munismo.

�-----�---,_...---------

PARA A ALEGRIA DAS CRIANÇAS E DOS
PAES. FAÇAM SUAS COMPRAS DE BRINQUE�
DOS NA CASA QUE MANTEM AS U'LTIMAS
NOVIDADES EM BONECAS, AUTOS, TICO
'fICQS, VELOCIPEDES, JOGOS, TRENS ELE'
TRICOS E DE CORDA, BOLAS DE BORRACH��.,
REVOLVERES DE BRINQUEDOS, CARRINHOS

,. ENFEITES PARA ARVORE E 'MUITOS OU· I

\ TROS ARTIGOS PA���.FESTAS DE NATAL. I

.! GráUca41 S. A. Industria I
,! e Comercio, que tem o arligoTpro.. I
I' curado pelos preços mais bara fm!.1
I I
J '

\ (Jráfica 43 S.A.lndusl eComércio I
! «-),' RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 5 3 3 ,(-,,' l

t 1

I_�=�E����JO E ATACADO «-;; I r

E' impotisÍYel desentoxicar
o povo, principalmente -o

nOS50� que é ,verdadeiramen_
te do samba.' do fuieból e do
carnaval!

São três iUi';tituições ver_

dadeiramente l1'3.C1chUai,s.
Vai Tsixeil'inha, e ccnquis�

ta para Santa Catarinllrõ,�L
.----------.--------�------------�------�----�----

�AR�:;]

... Philadelphia
CARAIBAS:J

Guaota .__ Puerlo La Cruz
mana a"= Porla(na� � Carupano

ReOO!'W8 di7 p:r3ça, ��!H!BiJgeW!l e demai8 infm.'ma�s com mi

AGENTES�

\
CIA. COMERCIO E INDUSTRIA MALBURG

\ _=.......__"""I....
T
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�ASSAGEIROS E CARGAS

Baltimore- New York
,1H_ORT..Q.S DO ]tfAR DAS

Maracaibo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




