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Na Itálià

FSSE CASO do lavem bra
sileiro que está sendo acusado

pela justiÇ<"1, francesa de ter

mono u sua, espôs3, deve ser

acompanhado com ínteresse
maiõr do que f) da stmpres

.-

curtosídade por- um assunto es-

candaloso. Quando anunciaram

deposto para· que
d f II II
es enssem

-

nao se

._

que o rrôsso pata-leio teria usa

do para a. pratica du cr;rdl' "

cura.re, lóga -pensei no cornple
XO europeu de l�eSpl'ezu peiü.
sut-umcrrcunos, fundado na fal
sa idéja de que aírrda. vivem ern

l.::lku, em eontaeío lIlI'el0 com

:1S S6I'pftntes e }Jefo�� hábito;] da
triho

-

;0;30 cap=�s de toJ.:u (la

monst ru'o;-:h.lade-!;;, usando os ve

nenoa rnl::;tpl"iOSOD d3.:3 f'Iores-

ras ,
.

Quenl f.ahp: não nos encon

trames di:1TJte d�· lIH1a' terrível

injw,ti(,:l, na qual um ínocen
te cstâ sendu colhtdo, apenas,
porque " brasíleíro e a vitima
era rica e prestígíésa em SU'!

ter ra ?
DPII:3 rne 1i"''1�e de su 'p�i: I �

da jl1:>tiça rrancesa justu:,'-",
'te afamada pelo seu ...��, lV'l,'"
e sever-idade, de cnvo.v r.r. ,.

propositalmente num errc '�

dtcláeío,
Apenas desejo oh:«'" n" •

o complexo anti-sul ";'." "'.

no, no sentido que !'�;r,,'i·'.l .

Ul.8, existe, e é pr(l'''';�1) o::

perder de vista.
8el'ía temerário . ... ,

longe um assunto tl'e tamanha

delícadeza, mas os que conhe
cem bE'1l1 o rapaz e <" sua farui
lia. estão convcnciüos de que
jnm[Jjí.'. mesmo lC\<1110 pe lo dr

f-fiSpero. 81 l�nt.'1rj� ('lJlllr�� ';l vi
da ()'l CSP{�"f1.
Cértos antucedcutcs de or-

matúr absur-do vos gó�pes não se desferiasem

que uuví , N-'i.o houve nem POd"'j Só pósso classtricar- como pura
rí:1 haver ,. maís kve ínterrerên- f'antasla e sobretudo tli'-nl!lgogia I
ela de tJil:f1q1i(�l" l.:ovf-'rno r-str:.. l1- !.t tnjuríõaa -afirnla�ãíJ do :-r. OE' I

geil'o num movimento tlllt� r-ulmi- 'úlio Vargas, 0" i:.'li(;] :..IS que' <

nau com a ci(']Josição do er. Ge- €sti'\'eram a. frente uo movimento í
túiio --largQ.':. {�on�i,j '.1''' ",fé uma que resultou na deinsiçào do sr.

tr5..içE1o :ln;; Rst5.t1u:: lini .. as, poi� Getúlio Vargar não seriam ca-
sem íntlma lCY::IlIl, BP contr-á-

::rmprp trnraram rom cte�velo n
pazes de sf,Heiha.nte r:t1illhlp, AgI� rio, a fortalecer fi te-se do 811i

nõsso paí t: , ..orn fie ,-·ül:H'ür-"lL.lu
. ram n03 Impulses do patt íot ís- cidlo DU da mórte pnr excesso

em todus DOi spt;,r,:; fo!'ll:l ,f'lI di'-
mo e dignidade. Dizer o eontrárío de soporífero.

f,po'l(o]vinlen1,.,." , • I CC I' " -

L t "D")seria injuría» o E�,:er(·it<l' , ..one ru na z.a pago e ra
Sôhre tJ meu :c.;�;,nilt(J (J gene-

ral Raymundo 8:tmpai" dr-ela
rou :

- "E' pura fnnl:1Rill fio sr, (11"
uitto Vargas. 'Ele procura um

Tll't'tex!,o que o situe bem "lll li"

lu<�üo ao povo j';,zf:ndo v:;r .[Ui'
nós fomo!'; npenus insr.rument.on

QUI" FIWHE OS CAM-
1)1') CONCÊN'l'llA('.:{O

1,1
mU{LIM, 12' <UI') O

terem

tíCi:lS, entl'etanto. informam que

. ....
ar .

seu !o.erno
,..�U••or

.

as . d�claE'açõel fio' ex·ditador - Pormall desme.tidos _.dos
o' Berle e

- Spru'ille Bradeo 1# * 'OpiQa o Ir. Oswaldo Al'anba
NOVA IORK, 12 nfp) outubro de 1945.. I intern�s do BrasiÍ e conduzido

Isr. Spruille Bl'aden,' ex_Secre_ A acusação átribuida ao sr. dirdamente á éÍErrubada. do SI',
tário e Assistente de Estado Getúlió Vargas está contida Getúlio Vargas_

'

p�ra a América L1tina. de"_ numa entrevista publicada" pe·
.

c!>'_:; únicas instl'UcõNl qlleIl�tntiu como' únteiramente los �Diári()s ASl;cciadosYJ. Se_ dei ao sr. Berle, intes dele�l'idícula) a acusação atribuida gUl1d? a: entrevista, -o sr. Ber- IH'onunciar o diS�UI'So .- disse
ao ex-prei:idente tio Brasil. sr. le. seguind:J. instruções. do sr. o sr. Braden - foi de que não
Güúlio Vargas. de que ele e o Spl'uille Brades. pronunciou deveríamos interferir na polL,:mb t:x�.:',)J< noj'rte..americano um discm'so �p1. Petrópolis, em tica brasileira e ele devia dis_
Ade·!f Eerle colaboraram para 1945, o qual teria constituido cuti;" .seu discurso com o pre_derrubar seu governo a 29 dS uma intzl'vençãp nos assuntos' sidente .

�algas. Ele assim
fez;.

O sr. Brades acrescelltou qus
todaR as nctícias que ele tinha
de bl'asil{·il'os indiCam que as

eleições, na qual Dutra foi elei.
to foram livres c ,qlma das
melhores e mais limpas,> da

tubl'o, que depôs o seu gover_
no, foi· produto de ihtervenção
estrangeira, através os S1'.5.

Spruille Braden e Adolf Berle,
O S1'. Adolf Berle, antigo I.'m

baixadoi' dos E"tados Unidos
aqui, qUe prof�:riu, então, um,
di�cm'So O}Jillando sobre a po.
lític'8, interna brasileira, co

mentou pela telefone interm:
ciollai as declarações. do sr.Ge_
túlio Vargas, dizendo:
- «O discurso de petrópolis

fOi um discurso de congratu_
laçõei: (;om o gov<!rno bral3ilei.
"0 p'e1a Slla, d;:terminaçã.o de
l'ealizaI' as eleições livres. To.
d"8 OS p'3.rtidoS g-overnamen
t",is cstavmu satisfeitos.
O discurso foi apreciado pré�

\'lamente pelo govE'rno brasi

kh'o e o departamento de Es_

ludo, onde mister Braden ha_
via sido nomeadp Assistente do
Secrelà1'il", benao_lhe, con�iados
,'as::mnh,", rontinentais. Nenhunl
diplt'ma1 a. norte.amencana po_
derá núlUenClal' na politica
braSikil'a, ainda que tentasse
e eonheço e alUO I) Erm;il bas
tante para ter ülf proprJ5ifo. O

Brasil conduz sem� próprios
ajuda, eom s",-_

bf"luri;) t. io"d·". (�lIal1(') ;, 'Vall

Rlr1'('t. c :-;11;) inflnj·lll';a. t:'xi:-;h'
lnai;;� prOpagailda f.'u]ll1nlisht ,Ju
q1!c' rea1idarle".
RIO, 12 (1\fel'id,) O l"�.

O�;'in ldo Aranha. sobre a de
niin<'jf' dl'l intervenção dos Es_

t"nos Unidos na quéda do go-
,'e1'l10 do sr. Getúlio Vargas,
disse:

nmto. J{l, dei llmll longa entre

vista defendl'l1{lo o embaixador
PerJe, cuja ação no caso não

poderra inspil ar.se em qual_
quer propósito de intervir na,

vida.; íntima do Erasil. Á inter_

pl'etaçã.o dHda pelo sr, Getúlio

Vargas SÓ posso attibuit'ã as

atribulações finais do seu go_
verno e as confusões entãü rei.
�Conclúi na 2a. pgp. Letra.E)

politicas. Ntlza1\a. f'� nrll I}I_�!:, HHllt-'

res ,patriõtas prodllzidu�; prlo 1"'

VO ja,ponês.
.

do qual desfl·uta. o

mais amplo apôio, diz o comuni
cado oficial do Comité Central

do PlU'tido, acrescentando quo'
as acusações veiculadas pelo Co

minforn causa.ram grandes <'a-

inos ao partido e foram feitas

sem a menór consideração pelas
condições atuais do Japão.

* ;1!: ,<,.

... '11111UlJIllIllllnlfhln (IinllllllllJ'�
:: Ajudar a Campanha de§
:; Educação de Adultos e::
: � cooperar para o �)ro- ::
P.:. �f':SSo do Rra<:.ii ;:
·JI.mm�!!lIImlmmlllmllmmllm

-

PELA

hist6l'ia do Brasil.

RIO, 12 (Merid. l -' Urgen.
te - Os jornais cari6cas dl'di
eam grandes manchetes' e pagi
nas inteiras, com a publicação
d(' eomelltál_ios e desmentidos
ás deC'lal'ar;ôp�: do H.' Getúlio

V3rgas ao l'epoi-t lT ' associa
do' Samuél Wainer, no senti.
du lI..: qUt; o gólpe d!! 29 de ou.

o
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��ão dirigir éssas Casas no cor

rente ano. Qll�nto à Câmara não
se

-

póde c!}nhecel' sua ten!.l.êncla�
porque ::L maioria dos deputado;;
per.manecem ausentes e1n seu:.;

Estados. Aos poucos vão elcs re

gressando, mas ain&! não em nú
mero suficiente. No Senado po- NA ÚLTIMA reunião (tiL As

rÉ:lll, -qúe� até ccmta com _qÚÓtllnl sociação' Cotner-cial __ e _ IndustI'ial_'
para o início· dos trabalhtÍs, já d�::mtf'rltenau. 1'0'- eleito PaI' unã
se pIocura conh-ecer detalhes so- nímidade de 'vótos dos membl·o.�
bre as _"ubstituições. A mais fa- do Conselho Deliberativo, p�Lr.,
lada é a do SI'. Georgina Avelino, o cargo de-,vice-presidente. I) .�l'.

cuja atitude extremada, de com- Curt von Herhvig, diretor gel'en
bate ao nome do sr. Nereu Ra- te da Electra-Aço Aitonr.. e fi

mos, enfraqueceu-lhe 111uito a I gura de marcante relêvo 11(J�

pcssibilidade de ser reeleito pri-I meios industriai;:; désta. COlllllll!i.
meiro secretário. Tanto assim A escolha repercutiu lPe maU2t

que aberta.mente já aludem 110- 1'a bastante simpática entr-e os u;,"

me.,; como .possíveis substitutos. saciados da referid:� entida,de de
O mais citado é o (0'0 sr. Etelvina classe, pois o sr. Clll>t vou Hel't
Lins, cuja candidatura, aliás, es- \Vig, que se tenl revelado indu!F
tá sendo articulada à. sua rey:!,- triaI operoso e inteligente, de;;

lia, pois desde 16 de thl,);mbro fruta em Blumenau de numeró

que está em Pernambuco. Outro sas e sólidas amizades e de um

nome muHo cotado é o do sr. Ivo I vasto círculo de admirau/ares.

t� figlU·.a�1 nas 1!1!1.i}� d� intel'�SP:f"}J

�::������::��� ��;:�:j���;�:f:�� '\��: Esperadas algun13s substituições
1":'10, 1:2 t!.\lcl'il';onall - --

APe-11)'AClUillô.
"ue não se mosll':1.

EUl' de sómente e111 111:11'CO lér lu- cth'i;:!�;to D. Vi)]t:ll' ii. liderança d:,

gar no Rio a eleição n� Souado I.Conclúi na 2a. pga. Letra Fl
e na Câmara. desde já e.;tão sen-

.

---.'--

do articuladcs nomes que deve, Cll1't 1'011 Hert1óg

Rebela-se
partido

--------------------��::----

Regeitados os ataques contra o líder Sanzo Nozaka

contra o

Eleito Vice· Presi
dente daAssociação
Com. Ih� Blunlenau

comunista
Com in form !

"-

'1
,

• _""
i
I

J "\ I.� Pt, t"l. <'?J:t "f' "
�. r5i' v ii. il f& �� ;
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TOQUIO, 12 (U,P.) - O Par-

J
tada no Cominfol'u. Um

porta-I
anlel'icanos "1'''' l , , ..

tido Comunista japonês reafir- vós do, Partido, em entrevista c:� t�u que 0. cmn;pf:J"): ,

mau a sua confiança. nu lídêl' letiva, defendeu N�saka. cun�l- tao mal mfor:ll'''''' -'",.'

Sanzo Nozaka c rcgeítou U�, r,,- (l!erado o comunista. mÍ1uero dois

centes ataqu"s l)",_:fec11a1r"s ),(']0 do Japão, e que fura nçusado ]lar

Cominforn sob in,;pi!'u�,i"l t}·õ M:{C�<:ou cumo "b<:1''''_''' dos nnrLrc'

:Moscou cOulrd. '''� ;;tla_' t,,(II'i'lsEstão'-' pr'ogredindo no

caminho da democrac,ía
do, sr. Edward Miller.'. O sr

'MHler acrescentou: -. "Mas

seja, como fôr" as ;Repúbli
cas latino-america.na.8 estão

progl'et;Jlldo no caminho da

demoeracia. DestacOU, tam

bém. que u. política. dos Es- - «Não tomei parte no mo_

vimento de 29 de outubro. Nes_
� !ia época estava no interior do' -

I Rio Grand(' do SlÜ. Tr3.tn·�se TQQUIO, 12 (U .p.) - Pela

t de um m.ovimento Ínilita..'. De segunda vez no �spaço de uma

modo que cabe n, seus chefes. semana., o Pál1.ido Comunista

pl'Cnuní'ial'em-se. sOhre n as�. japonês vibrou verdadeira hofe-

tndos Unidos' para com fl

América Lat.ina é de- positi
Va c'ooperação para. a re:lli

<1e objetivo;; democr!Í·

Soviética. Acresce.ntou n emis

sora mosc.ovita, que .(} embaixa
dr)!' da China. junto ÍL URSS

Reàli%srn ..se esForços no sentido de assegurar
exis�enc;a proveitosa ao· arquivo ' muni�;p_aJ
xcelel\tes os-primeiros resultados .colhidos com . os ,!rabalh.os d.e reorganlzaçao •

Po�erão agúra os particulares conharem a ele os ublelos hlst6rlcos que possuem
que divulgamos ,L bôa nóva, re- 1 que agóra voltou l)ara o lugar Vila subscrevendo o documen-

I gistl'mnos o gésto b'astante lou- onde foi esorita ha tantos anos. te: além do então coletor, os

yáveJ do Instituto. Hans Sta- sendo confiada ao Arquivo Mu- srs. Dr. Hermann Bruno Otto

den, de São Paulu, doando à nicipal, onde atualmente se Elumenau, Frederico Müller,

municipalIdade a' <'flbum con- acha. irmão de> famoso naturalista

fecôona(.!o pelo prof. Max OUTRO DOOUJJ.IENTO Fritz ]l,{ülJer, Carlos Guilher-

HumpJ, óbra de valõr histórico VA.LIOSO •
,

me Friedenreich. Henrique
inestimãvel, da qual' por divér- Nas buscas que estão se ren- Kcholerger e outros.

SU.3 vezes já nos temos ocupa- lizamT(), foi encontrado outro . Esse ,locumento se achava.

do. Outro gésto bastante fidal- doeumento valioso. Trata-se do em poder da 1a. Coletoria Fe-

go daquela prestigi6sa organi-. j;ermo de �nsta!açãc> da Coleto- dera! de Blumenau e foi doado

zação edu<::aci'onal, 1;oi a doação ria Geral e Pro'Vincial do "no- au Arquivo Municipal pelo atual
de u'a carta. escrita em portu- "va n�unicípio de Blumen3,u", coletor, sr. WáJdemal' l.\iedei-

guês ,pelo Dr. Blum,enau, carta lavrado em 1880 na então Vila 1'05. a, pedido do vereador Hel'-

ésta que foi encontrada no Mu-' de São Pa.ulo de Blumenau. A bert Georg, mediante a elltre-

seu Histórico de Petrópolis e instalação foi no. Diretoria da (Conclúi U:1 �a, pga. Letra A)
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As

PILULAS
URSI
XAVIER
(PARA OS RINS!

Provam que ClS

�IQlltCls brasileiras
�at>li:lttm milagre!;.

•

Diuréti.a_ e

eliminadoras
do Ciddo urieo.

cei odo Part�110, do d·pllt:r'l{l f�·:

t'l":"4J\!.l.uishi. que tinha apoi di :.!s

ncu:óaçpe::; d.e l\:Io"clJu,
,

.

I Blumenau � Joinvilf" .

Viagens rápidas e seguras só I
I EXPRESSO ITAJARA

I '1.'e1efone 1455
--_,- _-__ -�__ -
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I�Por abuso de�
ªhospilalidade�
�i1illllll\t III IIll1mlllllh "!

E},.'PULSOS DA FRANÇA

; NUMEROSOS POLON:illSEl:'\

PARIS, 12 (GP) '- O Primei

ro Mnistl'o!lo Interior tl.llUn-

CiOll hoje que foram presos
cêrca de 50 polonêse-s residen.

tes na França, muito>j dos quais
sel'iio c1P}Xll'ttl..dos pai'a. o seu

país de origem'. Dm portu_vÓB
do Ministério revelou qu(' esses

presOs abusaram da: hos.pitn.1i .. ,

dadl? francêsa.
° n(n11ero exato de polonê

ses a. serEm deportados ser.í
a.'nuilCiado oportunamente.
PARIS, 12 (DP) -- A poli

cia deteve uns cinquenta cida_
dãos pnjonêscs. em batidas ef€!
tuados ésta manhã tanto 11:1

Capital quanto no interior da

França.
O Ministério do Interior anu

ciol.1 ainda que oito Ol'ganiza_
ções polonêsas serão d.isgOlvi_

ilue vários. poloniL
detidos para il7-serão

tm·l'og·ação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Singapura, 12 (DP) americano declarou que o

Uma
.

delegação, de 'nove rearmamento da Aleman.ha
membros da Organização ocidental, em qualquer; Lr
Central do Trabalhismo in- ma, ainda demorará pelo
donésio encontr'a-se atual- menos um ano. E: mesmo as

mente de viagem para Pe1fr.. .':IÍm,' só uma. grande amplí
im, afim de .entrar em con- [, f:ãú da, umeáça l'tU}:;a 'á :,e

tacto com a F'edei-açâo !\�:m- � g'arança ocidental, podeda
dial da 'I'rade Unions, atual- � levar os aliádós a restituir
mente sob o contrôle COl11U- armas aos alemães tão de
nísta. A referida delegacão i pi es.sa;

'

que inclui duas mulheres en- I I-!ollywood, 1 � (lJP)
tre os Bens .membros, pas-l flbir-leY Temple desmentiu
:-'011 por este podo �,� h(ll'�l(J veementemente
da unidade holandêsa. Twa

bale, em princípios denta se

mana,

Rio, 12 (Merldional)

(1 presidente do Instituto do

Cacau da Bahia revelou que
sô restam, da safra atual,
umas, dez mil SaCU!3. EP.fJc�
ra o Instituto aleancar ,)ti

mos preços pela mercadoria.
Roma, 12 (UP) �- O pre

sidente Inaudi resolveu a

ceitar, de forma imediata, o

pedido de demissão :;-;1}1'(:.

sentado pelo primeiro Mi

nistro De Gaspul'i. Inaudí

pediu que De Gaspari conti
núe exercendo b:;lT!l�,}r�Lr!a,'
relente suas funções.' pG ra

que tenha de consultar ou

tras chefes de partidcs.
Francfol't, 12 (UF I

Um alto funcionário norte-
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AsslBatatalS:

Anual ., ,.,::' 'Cr$ 100,00
Semestre : .. " Cl'$, �O,(jO
N. A.vUltlO •••••• Cr; .0;1)0

f SUCUNiW:
RIO

Prat:a
.

Getulio Varga. -

Ecüíi.cia OdeOD fi. IWlI

S. PAt1LO

Rua 'l de Abril, 2« - I.'

�Ã1fd;�
Belo Horizonte; R: GOIlUf, �

Porto Alegre: Rua José

Montaurl. 15

Curitiba: R. Dr MuricI, '108

I
2. andar - Sala 233

Joinvile: Rua. S: Pedro, 92

_"

�:;:;::::;;:: x;S:S:;= ::5ió8;;a:�

Francisco]"reska
Junior .-

ENGENHEIRO ARQÚITE'l'O
Prejetos e Con.struºUee

Rua Piau1 - BLUMENAJJj

=�mJIIl!lnllllmIllIIIJ'�nJlllllllnm.: lBm_.._za__"li!II!n=r_I.;Mjii!:fI__8!!:!Bi

� ª
= Dr.Carvalho; FRINZ VON
ª:'OOENgAS DO CORAÇAO § I K N O B ln u C H
::: (Electrocardlografla) E Rua São Paulo, 91

� Tratamento de 'Neuro&ell ª PROJETOS DE EN-
- (Psicoterapia) :: GENHARIA E AR-

� Ausente até 20 de janeiro E ' QUITETURA.: -- 01-
Ê AI.. RIO BRANCO. I.:: l\IENTO ARl\'IADO
iE sobrado. E

I
Fiscalização e Dire�ãQ

i (Ao lado do CINE BUSCB)' � .de obras _ Mor-

,.dllmlllmlllmn�U"lJIUiUlllmu.
.

mações
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lIIãiora'f""U"'ra'dIü"
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"iãlbo'üiirl
ê 'A' QUEM PODEMOS COI-.rn'IAR o CONCERTO 1. �
::: NATURALl\'lENTE 80' A' OFICINA «RADIO FUNKE�

::::=� lilSPECIALIZADA EM, CONCERTOS DE APARElLHOS -

- EUROPEUS E AMERICANOS �'.

'E»tabelecldoll desde 1932
�
nesta pra!)lli

S Eca "I de See�mbro, n·, 1S - BLUMENA U; �
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Breitkopf Irmãu.!
FABRICAÇÃO �e earrosserias ,�ompl�� panl eamlnM'

:�=:::_:=Inclusive pintura.

OFIODI'A: 4e- .sol<I.a. oxigenia e elêtnca, ...... ii.ecu.1.

Tolda & estutameIlto de automóveis

Bna MWas Gerais, '" - BLUlrIE...""iAQ _

ira. de uma cópia, fotostática
I

I�;�"����;�AÇÃO

IUESSÃRIA.

Como é ao conhecimento pú
blíeo, o Arquivo Murricipa l fa
rá parte. mals tarde, da "Casa,
Dr. Bturnen-ru", cuja p;;dra.1fundamental será lançada por
ocasíão das í'éstas do centená
rio, Como 1'<' ,nhe. e3511 ínstí-

acha devidamente

para

nau, que 08 confiem ao- aludído
Arquivo, onde alem de ficarem
Em 'seguran�a, seriam da maiór
utfiidade,

tuicâo, será dirigida .por uma.

f,,;ciedade que se dencrntnar-d.

"Allligos de Blumenn.u", for-

maua pelos eh-,nu...ritos que atu

almente integram 11 Comissão

dos Festejos. O cargo dl3 presí
dente pertencerá. t] utomátlca

mente, nos prefeitos eleíros, o

que livrará a. sociedade livre de

injunções par-tídár-las. garantin
do-lhe uma exístencía das mais

proveítôsas.
1i:sses esclarecimentos têm

um propósito definido, ou se

ja o de evidenciar o carinho

,!ue está sendo dispensado 30

asaunto, pois existe, no momen

to, o maíór empenho em au

mentar 'o número {r'e objétos e

documentos históricos exísten

tes no Arquívo ,
Sabe-se que

muitos particulares dispõem, de
trabalhos valiosos nêsse parti
cular e sempre manifestaram

o interêsse de confiá-los a uma

instituição que se encm-regas
,e de sua conservação e guar
da. O Arquivo Municipal já se

B
piante;; e romantícas.

AS J;lRINCADElRAS
Certamente, num

party" toda surpresa
'" li_� bom gõsto é henvínda. As

�wincadeiras devem sei' de agra

do e parbtcípacão geral. Eis u

ma brincadeira interessante:

!az-so dançar um cavalheiro com

urna vassoura, enquanto os ou

tros pares; danqam normalmente

uo seu redor. No momento que
�char oportuno, o par da, vas

,:OUt',L bª'te no solo com o cabo

{:L mesma: imediatamente cada

r; ;oça deverá mudar de cavalheí-
10 e o menos esperto, €ncontl'a:n
,'J-se sem dama, se resignará a

dançJ.r com a. VBsSoura.

As'�ím, rjOr uma organização
min1lciosa e por sua amaLiJidu.

df'. li dona da casa terá ofere

cido o m!Lximo de oportunid!ltlé
1)31'3. :u:segu.rar ii. recepção {} s....-

cC'SgO qu"� caracteriza as festas

inesquecíveis.
cabelo, 110S sapa.tos,
res, brancos e pulseiras de,

flores, além das vãrias ina
neiras descritas para a tar

de.
O elemento

nantes».
Adiantou ainda

do Aranha que o

convídndo para. proferir um

discurso em Petrópolis. Escre�
veu a peça, levou ao sr. aetÚ'_

lia Vargas, que escutou a Iei;
tura, fêz algumas perguntas e

concordou «In totum» com os

'turnos, não opondo objeção.
'Só mais tnrde, em discurso, o

sr. GetiUio 'Vargas referiu_se,
';'m mencionar os Eslados k.!�••IlII.
Uníclos, ás tc>nta tivas de intel'_
vençfw estl'ullgeil a n.l IJolítica
do Brasil.

(Novas declarações
ma p.'lgina)
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Or. Oscar rt Krueger

Doenças' de Senhor...

Operação e ,Parto.

'Consultório e resldencla�

Rua. Bom Retiro, 21
Fone 1.253

(em frente ao H08pl�1 (ia
,

MUco Santa Isabêl)j
CONSULTAS

das 9.30 ás, 12 •
i das 17 ás 18,30 horaa
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�
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,
o VITALIZADOR ELETRICO WORMS, 'restllul'ando a

energia etétrica humana, põe tcd{)s os orgãos em perfeito fUll
danamento. - Encomendas no Rio: INSTI'l'U'.Pô VPl'ALI
ZADOR WORMS - 17, Rua Alcindo Guanabara - Sala, 606 _

6,0 andar - RIO. - Em São Paulo:
-- domieillo --

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Blumenaa, 13-1-1950

p roje to II monopolizar
de grandes ,floresta!;

a

Rio, 6 (Meridional} - Pou., !'tas" à Alemanha antes que o na fronteira da Rumánia

"a ge1:te, '�abe�á que exist:e fi��sem à lngJa�er�a, ou à A_ 'iam �er «encorajados a se H.

urna 'hlstorla secreta da madel- .merica, Os proprír-tártós al:!e- I
.

ra e que .. , talvez, desse produ.. deram em. negociar éom. a A- i pnssarem da Transilvania». A

to tivesse" dependido:l sor-te' Jemaríba 'e' preferiram o rna_! IllO'latelr h o' b d
,.

,
'

"
, ,

.'
_ '"

- , a c cO' u a sa er o

Ciu mundo, qULn�rlO alemao pau. a expan.. .
'.

;

b

'..

Logo que. Hitler, ao são ',�da indústria" Os alemães ocorrido, pots o fato fOI dívuí.,

-4 o l)0der, entrussonhou com O envjavarn técnicos para adquL gado por todos Os jornais brí;

" dornínj., universal, foi na ma- .rír lnaquinário e, como por a. tânicoS-. E a missão alemã
deu'? qUe pensou baseai- um caso, aumontnram o pessoal
dos mnís audaeíosns planos, a1c:D'lão nazista nos ci rculog li
a tó agora concebldos em toda, gados à indústria de madeira:

11 longa, cronica, da economia 'dos' pti1ses visados. Qualndo os

'('stmtégi�a elas guerras. 'praprictúi:íos de florestas. ser-

Verdatléb:ú cult-o à raTias e usinas não se confor _

ma{l�ira niavam com os desejos dos ále-

Sem ri auto_suficiencia mães" e·sies enviavam um. fun,

pr-nsnvel '_ pejo menos teôri , 'ciorlil:io especial,· donominndo
eamente -_ à' vida das dítadu, '«pa{:chmann», o qual íntarví..
Hl� agTfssivr{�" vendo o Gran_' nha junto, ao governo do paíS
de Reích mendigo de petroleo.' em,vista. ,

o Fllchrer compre:endeu' como' Na- J'ugoslavía, por exemplo,
llinguem" até hoje, que a ma;

deira é um 'produto mágico ou'

(1l1(�, quando não fossn, possui
(1 BOl·tilegío de"tor-llar mágicas'
as mãos que ,'{} manípuÍam.
FOi'mou_sc, então, na' Alema_
nha n:1!.lÍsta, 1:111. verdadeiro

culto à madeira milagrosa, do

qu:.! f'e erigin em Sumo Sacer
"I<d.l' " :".\'. Johann v/)n -:M:onl'oy,
ií1í lodll?iflo. 11m "([ia, no g-abi.
nr,te d,' Inth,r, Pl,lo"n1[lTe'eh�ll
n"éi'ing'. /1.1;(;8: '<'o pdm2Ít':; "n_
I I'L'\,j[,tr" f)' FllChl'cr se mostrem

r-:,:,'i 1'::1<10. po)' Í:';:10 flne o d�.'l(;IJ.
nh"c"dn lhe. lwfr'ia rt'il .. cC'lÚ,
pl'fú1C]tc" (111" "',t'm;lflGir-il, n :"tJ;�

Não bá lTIultos dias, Oll jOl'-

vm''-, ['111 ;,i l't1p.�l11n., Jl mor!!' pi_ golpe cOÍ1tra os açam-- nni", dI) IUo publicaram -' e
lli:l iI[· mndeil'n d,> CÚll!'ltrllcli,o, 'barcadol'es alemfLcs de madeL as agencias telegríifiea3 de.
" não II Pcb'o1eo, ej'n :l m';tf>_ 19""" 'd 'S"

-

rrr, ,pTll .,,>, qUUll o o. ervn;o J I',nu.se IJre�,sa. ('fi tr'ln�ITIitl'r f>,
ria clwimfl l'ssêncial,' m,)' RéiclJ

."

� ..

'Secreto Sovietico úecbbrill de., •

f
agr'['ssOI" paHt fi. domi!1:1(;ão do

ln OI'mação pnra tOll<T o país -

1l11mdo >. l\'!onroy l'eceh,'U ,'t in_ talhe com -respeito a{) progra_ !" 'a {runs uados relativos ao ni,.
rUlIÜl"'"

"

..,'" . "","iril' terras ma alemão de industrialização

c- cor!"í'Las de' fldl.;ôstao.; em vfirioE , mundiaU da madeira, Agentes
- ... i: j}:11fl,eS c cl'g'a UlZQ,r' \!lUa COI ))0-

,"

,,� J'açi'in flarc.stal. cuja 1}1&io1'
russos agiram na

],:u'L, (1:1;;, fll;ÕCS peri.:'l1C:Cl'ia à Copenhag'ern onde cO!Jseguil'a�n
_ \. lEm:ll1Kl, Parte c1p§ses fato;) ,PerSUadir muitos comerciantes
'i;1 Ír)t'illlí ,Feveladoí" oe, no,uno

d,c., 194·C Edwilnl I-lJlnis. COI'-

_,
rei:ÍJoncHnte ela, Agench' Reu_
te,,·, relatoE {'omo tel'ía úgido
:'1 Ser'viço,' Secydo Soviético
l'i(;'a impedir a consumação

'
'

.

maior rerito do Reich em ma-

r1e::2(>, plano. Durante muito .

lemno Ú,' "llté c� "dfà ',(D,:, :'_':_. ()
teria' ,de comercio ;'i Rumnnia.

t!'llst akmão Controlou a nfO. Doktor' vVohltat :sug'el'iu em

;�;:��L\�:�i1!��;;,� n���,� ��:'��:�,,�:�i:,�, ,d�
na ffl,. dO,:;':';

'"pli"ndo a ,.,-, R"p_u Edit�1 de concurs,o' de m'oD.ograf-l-a's CO"memoral-Ivas'
J iil,� � outras nsir8.<; relacionR_ qua1 a, Alemal,1ha devia! ret.e�· -o desemhargador Abry:

\
.

II
.

. .

�f�: �������:a��:������a;�:::?;t��:� �e��:: ::;!�ta��aç:�:r�:o:�tl�� ca�1�)a:��'e�:e:J�:ta;::to.Ple�: 36;n��e:�:f�:;;�.��::�;�'es.' �do� prl·mel·ro cenlenarlllo da cl·dade de' '81'uI
..

eo'au
,- cOl1inlf,ta ocupa cão da Grã_

mas 'Vllohltat advertiu.os d� quele número - 360 mil 'peito. porem, ao de eleitores'
. ii .

.

_

.

Beda n11a, e dós Estados Uni_ acarretaria choque.' Ou, bgcritql.�\ atnabl1e.ntl'_ 0\ �tllé\
(i,'R s.ômente Ih� podia gW'an-

Devidamente autol'izado t')l'-.r 3 -- Os trabaJhos dos lJon_ dezembro de 195Ó. I
lugar, no valor ele Cl'$ 5.ÔOO,OO

til' o' contra)" .c'la l}l'odllça�o
tan_ acontece é o seguinte: ,coma·

>

1 N
- d'" t

, .

se acha aberto cOl-rentes devem vir com pEeu� 8 - Serão concedidos, pt: ,)
.

ã(} serao conce luas ou ras,

muntl;;J1 de pctroleo, Hi1.Icr.I..-.,...----------'-----_.;.:....:_, -,.....--------'--�----'-----'----�:___ ._________

'

-

- Monogl'afias donimo, em envelope feclia1fb', Governo do Estado. dois p1'l'_ niençõe:s.

m'use'u ·'br··I·la'·'DII!iCo."comeillorativas do 1."Centená_ acompanhado de um outro €n- mias aOS concorrentes: Um Dfpa'rtarnento de Edúcaçâo

l:io da fundação da cidade, de vc1upe. em tamanha' menor, primeiro IUg-al', no valor de em 12 de dezembl'o ele 1949.

)3lmnc.nau, snbordi�Hdo às SC_ dentro do qual o autor do tra. CI$ 20.000,00. e um segund.1 ELPIDIO BARBOSA. Din�tor

gllin�es eondições:

h<l.

Um
de

marechal,
Outra que

sem insígnias
� r�percute nas

· que contribuiu,
Estados Unido:srussa

para a
as ,pretensões do

..derrota nazista

protestando tei' co, no' :3rasil - SPIn nunca

ver empuríbado o bastão

marechal, sem jamnís ter

vergado um traje milita!'

alem disso, sem conheCer

além disso, sem COnhecer

Ta. Essr livro é un} verdadeiro

grito dé' alamle para todos os

- a da. Rusisa So'\'iética - se I So ê arrastou consigo os fa., são rouba a mais rica seiva mi

acha fechada; ;fl gualquéll �()1L 1 mosos cedros do Libano, as flo� I neral dos adubos, empobreeeri,

tacto externo. J)� lUad� to� restas da Babtlonía, onde mut,
'

do a gleba, A ('sse propósito.

mo vimos, podem �el'! mttraidóli tos anos antes de Cristo, se ca; o presidente Dutra lançou LUU

'uma .sen');' 'contai Uê prodttt6s,>;:, çavam elefantes soberbos. Es- slogan no Se-l: discurso de CU;l'i�
.

entra oS quaiS" alimento lla.rat I:
ses seis biliões de ai(!l'PS de tíba. quando diSse qU(', consíde,

o gado e para' O hom� ((c�I.n.. terras dc-sflol'estadas
-

abrem o nu' a floresta como se: fosse IU11.g_

lose forragem. � nelulos' prw.. ,campo em qUe o cancer ela erD-
mina era erro [mperdoavel ,

'tI' II ias,: fl'br',ls, eXIJ}osl'VO" sa I
- ,

• �" - Este slogaín do chefe. de Es.

bão, alcatrão, produtos quúni.. l tado brasileiro' -foi 'l'.e�ticlO
cos mais variados, borracha. 'I' .

'V'-' '1' J���:�":------�r pelo autor do livro <,Tl�e co.

I
ar a omvue t .

f ''''' A'
gasolina, açucares e todo um

.

Viaje com Segurança ! rmng .age o Hood,'. �bOS,
'infinito rol de subcprndutos. -lI Reserve sua passagem pelo ! I

sem conln-cej- o pensamento um

o
Contando COm os multíptíca;

EXPRÊSSO ITA.TARA I do outro, dlssoram 11l11ft gnill-
razão Rua 15 de Nov. 366 - TeJ. 1455 I 1 1 1

veis recursos da madeira _ a __

••_�
{e verunc e.

mais rica substancia da natu,

reza - os· alemães tinham es,
'Il!r.'

perança de fazer fuce 3b ím,

N
' r. .

ld Ipiedoso bloqueio' dos Alia(los. t re'sumi as'Seus Iaboratõrtos. que, fi prín, O leiaS' ..
ejpto, cheiravam ao enxofre do

empiriSl1:� �nedieval, for�m ob••Reduçãol' .

no preçolf1do (café
tendo vItorias sobre vitorias. I

"tiS' Estados Un-.dosllUS técnicas el1S::tiadas e-, se

Deus Ires houvesse da� tempo,
outro ün'ía sido. afinal, o fim

da gucnR., Em. .1941, a: 'criação
de gadO na Suecia esteve em

- Renunciou

,'(ESl}eciál para os «Diários LINCOLN NERY sr. EgOl1

vído maLentendido, deu por

fiu:da a sua tarefa A Rus'�ia
Soviética, está, e111 nossos dias.

agindo de maneira semetnnnte

bistória que adiante será' con,
it de Hitler liras .essa é outra

fada ..

Um' mà1"e(:hal cle mnâeíra

Edward HarríS', porem, não
.

cantou dn missa 'um terço. O

economi�

A outrn

o gabinct f' {]l\ De 'G ao s 11 e r Í

Ainda não foi:lalcançada
300· . mil pelos eleitores
292 era ortotal registado até, na::mês de dezembro

a casa dos
do Estado

Hélmut

mero de eleitores qü-c deverá Aproveitando ,conta o a.tua� 'mo_

eOmPlll'eCer às umaq no pI'i�_ tra:

ximo
.

pleito. _De =ôrtlo com [' do� nossos companheiros 'de I bauia f:L ser de.<;envolvido, })1'0_

(',:;;sa, mfm'macao,. Rantn Cat.a. "
'

, 'xim m nL'
'

Tribunal R '0
. " .: trabalhr, foi :to Tribunal P..r.-"

a f-
.

L, o
,

.egl �

rma estal'Hl com 360 nul ell!.I-.. ,'. naI 'Eleitoral fln Santa Catarina
.' • glonal Eleltol':il., fonte msus_

" ',,,
" •

t-ol't>s. J peita p�:rà 'uma intol'�açào I t.!!llcUlou . que, possivelmenh.
fez com que muita' positiva. •

' serão' jnscritos peIto de 360

gt"nte a,l'r.egalalis>e os olhos', '

R
é sempre, otimís_

;
..ecebido pelo desembargador

pOis é si;,bido', que o número d� Guilherme, Luiz Abry, ,presL ta,' par'l que não falte mate.

dente daquele Tribuna], o
verdade�..

risco' de f:e prder, por Í!lltá de

alimento. Foi salva� graças :a

um miHlãn de toneladas de

celulOse-forragem, obtida das

'. _ r.:

Nova, IOl'qut', ]2 (HPl

Várias companllia;;_ unnneial'am

redução de ({uatro c:entavog no

preço· do cr..fé para os varejis-

l'cpúhlica (lo H,�dí.
Romã, 12 (Untted) Ur.

material necessário.

árvorell. Naqlleh ppora., as eX- lã>:., E;;sa' J'i'dud1o, tem por fL 1

per-iências foram um pouco u. naJidalle provoc-ar fi baixa ti<)

lém, com fi obtenção d� celu� pz:eço (lo Car,� crú pro('e-t1ent.�

Jose_proteina. Muita gente sa_ da AmériCa Latina

boreotl, nos restaurantes, Sucll- ,Waslúngton, J2 '(United) -

lentos bifes com o mesmo g<1s- O· Conselho eonsultivo da 01'_
,

d t 1 A
' policia, ôntem, num gt'ave con.

to e o. mesmo valor nutritivo ganizQ.t}ão os Es 'a( os merl.

da carne boVina. A madeira. c'anos l'cmliu-se hOje para es_
flito Entre eSS!lS pemloas viam_

sempre foi a ma.téri.a prim3l tndar a situà.qão nas carUibas'l
se o líder ver:melho da Ilália,

mais abundante e m'ais espa- I Contudo, não foi' tomada; ne.
sr. Palmira TogliaUi, e mni�

,

'1"'"
to� outros altos ehefes comu_'

lhada no .munclç). O crescente nhumadecisão. O J)J'incipal pro_
.,

aumento do seu ,consumo fez r blema a ser estudado é a acu-' nistas. Estes, desfilaram pelas

com que fossem. saCrifiCados! sação do H:Úti de que o pn" ruas (L'l Cidade, precedentes de

s'eis biliões de acres de terras i 8idente TnljilÍo, da república uma banda de mús.ica que to

,florestruis. O d-esfalque é imeu.- Dominicana, fez forte tensão à cava marchas fúnebres.
,I

gente - Renunciou o g3binete
De Gaspf.ri.

-- '* _

Müdel1:l., Itúliat 12 tUnited)
- MaiF: ti.-· Ql1al'enta mil r('s�

soas tonlarr;ln parte, hoje, na,s

ce1'imõni(ls de l'nterl'an�ento· dê
seis comunistas mortos pela

possa

conto. a história do mundo
bnlho colocará uma, ficha de

id.:;ntifi('açá;o com os dados se .

•

Londres, J2 IBNS) - Em elementOs que continuarão

um dos'.mais curiosos e origi_: história até os' nossos dias.
nais museus ,da Grã Bretanha, homem que idealizou et.se extra-

é que os torna parte de , unI
guintes: Pseudonimo,
endereço.

QuaJquer sinal que

nome. Concurso de Romances e Nov�'as

os visitantes; �ão: levados 'nu_

ma viage111 através do tempél
Quem partindo de há 500 mL

lhões de 'an�s, atravessa os

lJl'imÓl'diós da sociédade civilL

zâda, visita os esplendores do

Egito\' Grécia e Roma antigos'
a

e teste1"\lUnha o advento da.

Renascença.
Por e�lqU:lnto, II' viagem ter_

mina aí, pois ainda não foram

acrescentados C 'exposição

oÍ'dináriO ,museu da ,história do

mundo é o sr; C H. Rock, cura

dor de Bruce Castle, velha.

singular programa de hístQl"ia.

Uma' série de mapas, por" eXem_
plo' mostra como o' mund6 ci.

Edital de concurso de' roo

mansão do burgo londrino

Tottenham.

de
do de uma pequena área, _-

escri.

identificar o concorrente, an

tes da 'verifieação do l'esuÍtado
do concurso, implica a anula.

ção de sua inscrição.
4 - Os trab�lhos, dentro DevicL"lmentC autorizada, toro

das condições expostas no itero !lo públjco que se a.eha [lb{'l'-

morath'os tlo prÍlUeiro

os trabalhos devem OS conco!'.

rentes escrever, a tinta ver.

melha: Concurso de ,Roman;...

ces e Novelas, comemora'tivos

do primeiro centenário de BIll.

n1enMl.

5 - Na ocasião da aplll'ação
Sfl'lí. publicada no ,o,Diil'io Ofi

daI do Est!ldo"> ,e nu imprensa

a lista do:: concúl'l'i!lntes, peloS'
SellS pseudônimos.
(l) - Prazo Rira el1tl'eg� dos

tl';..balh,Js, II lJili'ÍÍj. ÕIl data da

pU1Jlicação di'ste: edital, expi_

mances e Novelas, come.

vilizado "�El disseminolI, partin_
eent�nál'io {la I'idáde (le

Bhmlenau

Há vinte .anos que ,o sr. Rock'
aércdita firmemente qUe a'

:to���:,�";�::��:�:�� Realizavam
-

missas,· 'casamenlos e

.:�:;�;;�::;;;�"v;::cx;�: banzados
.

e permitiam a:1bi�amia
sição viSa apresenta);, não uma. .. }i'ANA1'ICOS l'tELIGIOSOS AS

-:::�: POI.JiCIA.:-

antErior, .devem ,seI' l'êmetidos

à Comisi"ão Julg·adol'a. nomea_

da ]lf'lo sr. Seél'i'tiíl'io do Inte_
rior e Justiça, Educação e .Saú�
tle. através <lo De'f!al'U\memio
dp Edueal1ão, que lOS enCami

nharlÍ.

to o concurso de romallces e

Itove1ns comemorativoS' do ]Ri.
m('jro éentnál'io de fnnd!lção

da ('idade de Blumellau, st1w

hOl'tlilllltlO às spgnintes condL

çõ<,s:
1 i O t,-ma dE'sSPS iTullalhos

dpvel':i ter como ,motivo' cen=

11"al assuntos referentes 1\. colo_

lli:zação no vale do ItajaJ.

2 -- lI!sses frahalhos rlevel'ã,o

tel', no mínImo, 60 f())llns dac-

tilogrúfadas, Qspaço dois,' €SC1>i_

tas de um lfldo só.

::í - Os tl'!i.halltmi elos cnn.

corrente� d€van Vir com pseu.

1'11 em' primf:il'O de julho
1950.

71 _- Os trahalhos serã.o jul
gados pO!' uma comissão iat.e.

gl'ad" POl' um CI>ítico, mn <'.s

cr(tol' e U1l1, prof, de portuguê.9
de l'enOT!les nacionais ii. esco •

lJm do SE'cre1:Ílio do Interior

e Justiça, Educação e Saúde.
Parágrafo 1. -. Os originais

não premiados serão devolvi.
dos aos s�lls respectivos donos.
Parágrafo 2. �.. Os traba_

lhqs premiados ficarão pr{)�
priCd!ldes do Estado, que goza·
rlÍ. di'! todos Os direitos nuto_

de

série de :1contecímentos Il da�
t�IS, mas o. ce'n'llrio e flS l'eali_ l�

, q)J'ta leza. J1 (lVTi'z'j(l.) --- c"..
zações de todaS' as grandes ci-, ,'Pulíeia cIq 'Joazeit'o do Nc,I·te
vilizações:

.

..

:, de�(�Obriu ,e Va1'éjou llm novo

Modelos e diagrama.<; mos-
lluH'o tlf\ fal1tí.ti��';s, ti, qUe tel'Íll

tI'um como os POV9s: viviam, a,
_.PN'lencido" o indivíduo quç as

'sassinóll
.

monsenhor' ,JlGviano
Barr(·to. Ao qUê li(' dH, trinta
"individuas formavam" n- ,;corte

001\1

,Par6[;�;rafo llmco - Na. face

dos cl1\'el-()p�s que encerrarão

os trabalhos ,devem os conco!'_

relltes escreVer, a tinta Vel>.

melha: Concurso de Monogra
fia coil1emorativas no 1� cen.1
tenário de Elmnénau. I
5 -, Na, oCflsiíló (la apura_

çiio, será publicacla no Diári<l

Oficial do Estadp_\Õ na :impren_
sa a lista dos concorrente!�

Pc·los seus ·pseudônimos.
6 - O prazo para :l entrega

dos trabalhos, :\ partir da da ...

ta da pubIiea�íio deste .cdit.'ll,

dônimo ,em eny�lo:pe _.
fechado,

,acompanhado ele um outro en_'

celé8tiab fia (;"tmnha seita re.

I Jigio,�a. Realizavam mis!las no.

•
furnas, caSamentos e h:Üisa<!os,
havendo vi.rios ('as(l.� de biga.
mia. ,ps chefes, do gl'ullO llf,a

vam, 'nonws di' s�tos e enllel'_

vestes franciscana".
v�Iope, em tamanho

dentro do qual o autor do tra

baIlio colocará lima :í'ieha

identificação com. Os dados se.

rais da primeira

de que promova;

'1Gão atê 31' Ré
1950.

8}
.

- Serão concedidos, pelo
GOverno do Estado, dois pre_
mios aOS concol'l:entes. Um, pri.
meiro' lugar!:', 110 valor de Cr1ji
20.000,00, e 1ml segundo" lugar;
no valor de Cr$ 5.000,00.·
Não serão concedidas outras

',menções.

edição,� -(le.s
a sua publL
tlezemlJ1'O . de

contra. as dores.

expira a 1. de julho de 1950. guintes: ps<,udunimo, nome,

7 .:__ Os trabalhos serão jul- endereço. \

gados por lima <'cOmissão inte_ Qualquer' sinal que possa

gl'ad'l pCI' um crItico, um eseri. identificar o concorrente, antes

en-:: tal' H Um prOfessor de por tu- da verjficação do resultado do

Jnragun. de:: guês de renomes nacionais, à concurso,--:-implica a anulação
. :: escolha elo sr. SeCl'etarilf a_I de l;ua inscrição.

§ I Int_el'iOr e Justiça, Educação e 4 - Os trabalhos. dentro

a
Saudef das condições expostas no

Parágrafo 1. - Os originais, item anterior, develÍl ser r�'[�le
não pre1l1jados serão devolvi... tidos à' Comissão Julgadora.

- dos aos seus l'('spectivos donos. nomead�l pelo senh01" SeCl'ebL

Parágrafo 2. - Os trabalhos rio do Interior,� Justka. Edu.

= premiados ficarão pl'oprieda_ caçãO' c Saúde através do De_
- eles do Est;tdo, que gozará de partamento de Educação, que

§ todos os direitos autorais os encaminhará., (Dh·ulgarãr.· da Comissão

_

.... l.a, edição, desd-E!; llue hl'Ofi1G_ Pal'ágrufo (mico _:_ Na face )_"estejos 110 1. oPntenário

::,IlIIIlJlllllUllllllllllmmllUlHlíIl!IIII1I1Il1I1lIHlUIIIIIIUlllillllllllllllllh· Vil. a sua; llt.1blicação a�". dos envelopes q'i.!é éncel'l'arão

Departamento de, Educação,
em 12 de dezémbro de 1.949.

ELPIDIO BARBOSA;' Diretor
dog

,11;>---
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o tsrmo "Stll'p1"Íse-Party'" ín
dica 'que cada. convklado ueye
contrihuir com um prato 1")1',1 o

"buaet". Os homens trarão a.lgu. "'__�__:__--;."..."'_;'-,- "'_;'_� -" ",,,,__;_mas. bebidas,.' as moças !;o]ns. (
,

doces dtvcrsos ou sant::.vi:::hs. O '

.convite par.i. esta espéci:," de Ls.
ta é feito du seguinte maneíra.i
a dona ou o dono da:' casa deve
mandar os convites pelo .::!or:,,,,io
ou em mãos, pelo menos quin
ze díus antes da festa, sobre um
cartão d" vlsita
cartão branco mnnuscrfro, pre
cisando o dia (de JH'�fetenci:l
um sabac'o I a hora (em, geral 22A lzuns anos ... a 1�'Hém, depois do TI1eU transpasse horas), o, enderoco, ajünt(tndoI Pisará... - sem pensar que pisa na poeira, PUI·a. rnaíor seguranqa "corrtrl-

I Meus olhos minhas mãos, meus Iábios- minha bui:<;iio para. o :huffet", E preciso,

I f' mari.dar muitos convites paraj ace.... ,
" 'I: (11Ú� a� �est,a. possa: ser realmeutu,I :Ilegre, 'anímada. 'e tàmb'im par-I E á luz elo sol poente, e a luz rias alvoradas, que é necessarío contar com «r-

I Quando o vento rufar sua marcha guerreira, 'g-umas (Msistencias de ultima
, Minha alma feita pó voará pelas estradas 1... i I' h�r�". �ntcs de enviar os con-I

I vlteS,!! bom pensar em constí-ti. tuír uma assistenciu. homosreneaI. - .. .. .. " Bela seleção de Ranl Silva. I 'isto é, for-mada. de elementos d� ,______'--__ -------"----- idade e classe soolal senão I
��..��" ......e'''''''''_' íguals, pelo menos 'su�cefiveis'
·
.'

t
de se entender sem brusquícõcs

I
ANIVERSA'RIOS PeqSamen .. ou .frialdade.

Fazem anos hoje: O homem vivo sem es- TRAJE DE PASSEIO OU A
_ o SI'. Estanislau Stolarez.' "

.

_ RIGOR _:_,
'

IA A espôsa do sr. perança é um paradoxo. Po- A Ih d t 'd d'
_ sra, na, �

eseo a; o rnje epen el"tAr'lio Bohmann. de-se viver sem gozar, po- unicamente da dona; da casa. O,,_ A si-a. Csear-ina Barnur- de-se-ter nas 'mãos uma le- traje de é
des. I tra de viver em meio á dor,'_ o sr. Vitor Kellermann.

' • ,'_ Á sra, Margareth Hll1'dt mas para suportar a VIda e

Hasse: espôsa do sr. Winfried . preciso câmbio de alegria
Hil.sse. '

'

: I para O' futuro, ainda que
,-- A srtn. Asta Ziheel, da so- seja de um centavo, aindaciedu,1;a local

,
'

que seja falsa. E a espe-
rança. - MANTEGAZZA.

Homem, venho do pó fecundo e miserando,
Como a flor da lagoa impura e deletáría,
E pó será meu corvo airoso e leve, quando,
A Vida abandonar-me ao seio da Matéria!

Sou feito de poeira, e feito de miséria,
E, sonhando o esplendor de régias pompas, ando
Como se fôsse um sol pela amplidão sidéria,
Como se fôsse um deus o eterno Olímpo entrando

I ��-
.

,10 homem, essa
! criança grande...
'I ?Illitúf: mal'idq,; precisam de você lhe dará 'quando terminar
c;.,lilnulo pJ,',), ;1. observação de de f:i2fr <!, barba. Ferva o seu

'I certo,> cuidado:; ,pes;;oais, CLnlO pincel de barba, uma vez porfahl' u barba to,; ,),; os dias e sema'na.
,! 111an'ter llmpos os cabelos e as Depois da barha fEita, p'onha-I

,

! l!!:nas, lhe Illl3 mãos um'n. eilcova d3
i Se seu marido est'L enl"03 os unhas; de dois em dois dh!", a- JI "reheldes", estimule o a f.l.Zer a nime,o a lixar as unhas. parai l,al'tHI todos os diu;,;, lembrando-- que das não se' lasquem toman-

Ilhe
que a purench de Unl ho- do uma côr escura.

mern é 111uito imporlante uo seu E unw "cz pOI' senlflllu, obri
sucesso, no seu pl'ogl'esso profis- gue-o a la";ar a cabeçl1., plJl':J i,.

I sional .Alem disso está muito ;;0 prE,pare-lhe um xampu espn-

I sujeita acs paI'3.sita,; que se :1- nfOso e derrame sobre a cabeçacumulUln cm redol' e entre os
, dele, niassageanl'\J' energicamen-P I E R R E B A L M A I N t fio!; da barba. te. Faça duas aplicações, e dois__ -, _ _ _ _ _ _ _ ! E o melhor meio d':! encorajar en:X:1.g\J,e'l. Seque com toallw 1° A R A,Em amarelo vivo vestido e3-1 seu n\arido a clfmprir todos os quente e 'friccione o couro cabe-' .-- -_-- _treito, cuja originalidade está I

dias o penoso dt" .. de '\.'rbéir- ludo com agua de COlonia se ele Apropriado para o clima. paulistano, nluito varia-n:t.s costas, que são llupla,;, s(n-I E", .', Jimn3r as unhas e esco- tem c,'11Jelos 'oleoso". Depol's de '1" I t"" d I' h ""as
.

-

ve, e este e egante cos ume lnspIra o �m lU as � �.
do Ull1a delas solta, um pouco: vaI' Os c3belos, é faze!' com que bem secos os cabelos, deite a ca- ,�

l' h t
.

lt 't � be 1
'

culinas, que poderá ser confeccionado em la, 111 Ü ou ro�'
malS a a. qUê' a cln tU',. n, os :,eus ohjetos de toucador, es- beça dele no seu colo e escove,

'

,justa. Ile,;n)l] sempre li mão e limpos; até que o cóuro cabeludo adqui- picaI.
I "p:J!'elh'J de barb'1, laminas no- 1'a. um tom I'asado. Isso alem de ,---------_..;..:.,.;;.:_-.,;--...;,....._-.:_-'--'-'---�--,-�-

-'--'----1 V[,>;, "";co\':1 lavada,,, lixas, para lhe proporcion:u' prazer de aca-

11:';
unhas e um bastãczillho de ridar uns cabelos limpos, ma

nl '<:Ir-ir" d<?vem esta!' num a1'-' cios e perfumados, evitará quemCJ-1o iunfo da ,pia do barlhei- você venha a ter, mais tarde,
I
..C', P.C'''-·l'W lhe tamhem, um pe-. um mal'h'o calvo. Londres, 7 (E.N.S.) � afim de proteger não só aI ('j1:€\10 fra�co de agua de

COlO-I'· As flores tornam a surgir o vestido. Parai ,,'> e uma caí:-dnhl1 com algo- ,

�

fI
','

l1a lnoda londrina, lemb;ran..;' vem-se ores ,no .,I dão p'ra o C:1,O de cortes. Dê- --
,

,

l]1p r'CUll quente toda;; as ma-I! BANCO SUL DO do os tempos 'luxuosoS da na 2a. pga. I"etra Cl1"hãS; a a�!Ua quente torna ° ' I BRASIL S/A. éra «eduardina». Durante
Q'U" """O'OSf"PÀ"SSA' lvp'l',r'Jl' menos desagr!Hh,vel e I ; ,

O recente Festival das 'Flo- .."...

I
facilita o corte dos pêlos. Se ele

II
Contas de Peculio com

'," G,ELO�",

'

'

'r'eall'zado I)ela Of2'anÍ-,

. rem pr:le sen�jvel n.conselhe-o a I cofres gratuitos. I
res

� ,

t zacão. britânica «ínterfloY\a}).ap1iC!tr compressas quen eg que,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ">i,.. '_.

·houve. um:'desfile de mode'
R,"'TH a,OMAM� los"«Merica�) no qual f�ni-:U

:.-_....._...;.._,.;'.......
'

...._ bém eram demonstradas' as
varias maneiras em q;ue:'&'Lu t a denodadamente m��:u�a���ai;�:���:

. ,�

b d
.

4, .' t xemplo, as mulheres usa-USCO
.
O e S L'r e J a o r�o uma �imples �,bont()n-,

"
'

, ,

I mere», aÍlm de nao estra-
Ruth Roman ,� uma d :,0 l'JG\'-lS Ul;nI entrego\! os pontos. Lutoll

I
do :1ssedi'lda pUl', muitos «llS jo- , gar a linha clássica 40 ci)ri-estrelas da United Arth;ls, Es-1'COIn denodo 'e coragem c, f nal- vens galãs de Hollywood e se;u junto.

'

trelo1" prépl'Íftmente. não, pois
I mente, viU-3!! contmtad.l pela nome já apareceu junto (:0;; .de A «boutonniere�> mais ':naRuth uimb n:lü conseguiu H. o UnitNl. j{L cor,1 alguma e:cperan- muitos "astros" de pnmell':L

lnoda' consiste de dois 'crà�porl'unid,,(!t� filie tanto vem hu;;- (;a. gl'nndeza.. ,

cando. Ruth [, l,onit"., is,;'ü ninguem :tvT,is ltuth Roman não f1ucr VOS colocados de modo' a
A joven'1 artista d.� há muitc o padm'á neg'u' eIU IlOme L',i ,,( mp1icnç,'ies nmOl'osd's por en- parecer uma única flor gran"em ,;e L;for(;ando paru ohter vel'dade. Tem lIma plástiCol \le '1\1'l.nlo. Ela acha que dev,� lutar de' vêm"se «boutonnieres»um lu6Ul' Lie destallt1" no cine· inspirar qualquer pueta ou qual- JJl·jmeiro por .a.lc:'lnç�.l' o IU�:.H' de' rosas, gardênias.

'

mn, e de hft ',mito, vem encon- quer pintol·. Ji;:" quando up:u'cce que tanto deseja no cmema, 1,,1"
•

'dd '1' d I t' th <Iuer, ante!1 (1,-" ,mais nad,)., lIas ou orgUl eas.trando s';t'iols úificuh".ldC!;, An� .numa pe 1':1, e:'::l Jln o e.egan IS-, dO'u de cstúdio em. estúd-lo, apU� dmos "mamals", mllstrando um nnconü'!ll' o' caminho lla glol'Ía, Para a tarde, as floresrecendo em p'2fJuenos papéis, pur de pernas que dei:;am a Ilró- percOlTido ante:, por Ol'eta Oal'- são usadas -

de muitas
, cO])tentindo-se com pequ-onas pria Marlene enciumada, nilo 11°" I>l'IH'ma Sheal'er, ,T2<1nolle lleiràs; quer presas ao cor�"pontas" em peliculas 1!:)5 qu�is lui quelll não fique com os o' Mac-Donald. I} ag',Jr,� por Ing-t';d

t f' d
.'

Ber!!mUll, Jonn Cl'awfol'd Crer pe' ei quer en la as, no CUl�eh, n.aturalmcnte", go:.;tal'iu de a� lhos pregados na figlll':J, de H.u· _
'

..ÍJal'ccel' como .. : estrela. tI'. adt:nil'ando-::t como se além;. GUl';;on e tantfLs outl'tlS, Depois to;�? presas dentro das 'do'"

IPorém, persistente e cor::tjoS'l.!I'n () Belo.
'

<1i3S0, então, ela. pensa:'''' .. no ;1- bras do drapcado, ou dosRuth Roman nã'o desanimou A' encantadora ltrtista tem. si- �llrJ., folhas da manga curta; Al-'.
,Ac:-editatllos que Ruth ��oman I o'uns vestidos têm m no

(
conslga 'o que tanta deseJ::l" Pa.-!

h eSl ,I,:.""" ..__,.. 'm tgSO não 11113 faltam n(l'ihll- pequenos bolsos onde, as

I
't�í;,���:';\j-i�"-'F .. -

...

..".,.�,
tos 'c ... 1 ..�lns qll:jlídatle�, fisicas!, flores são enfiadas afim

�H P R O B 5 II �---"--------" .

, II
. • _ •
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t F="oto 8 a u m g a r t e ntCnurgloo Dentista

I t 'ESFECIA,LISTA F:lH Al\ll'LIAÇOES DE FOTOS "F,� ti', �JfOS - FOTOORAE'IAS REVEUÇOES � t_ AO LADO DO CGR'REIO El TELEGRAFO -- t MES - MAQUINAS
, ii IA' ALAJ..fEDA RfO BRANCO N. 8

� t ,Rua Ui de. N&vembro, 423 - BLl1M.ENAlJ. ".] I
;$!�!J.�!��i!��!.W.�i!i��!�j!�!5�i!i!�'j!��!��1i�� j�_

----__� --'., rnllli:li:inl!llin .._ .. 1

i
�
I
!

.�
j
i
I
I

f

"

em

"sur; lyt{\�_P:.u·tyrT é ',.a�l:) d:l'
lcr·dJhdu,· ... 1; maís inter I��:;·S, lf.P.�1
... :C�t-. A!�m de se' e�:t I ema
menta dlverttr,» evltu 9. dons. d.,
casa gr:Htdns trnhs lhns, ,dtws
.:'ai?�L grnrules trabalhos duns
por si só, ',"1m que ele seja u'
ceita com a maior sf\th):a.ç.:.1o,
quer petos convfdados, "ll:;,� j.e
los anfitriõe;.;.

OS CONVITES

-----)} Durval 'de Morais

ASTRAL DO DIA
por HAGA SWAl\H
r..a Iel ra, 13 ele J.IDFiro
1950.

O Sol presaagía buns lu- !
(!l'OS em l)llbliciclad� e PI'Op::t- I

gandn, fuvoreco assuntos do :
governo, prornocões. ndiDnttl-!
montes, ernprcstímos, favores,
honrns, populartdade. Prome
te revelnçôes uteís aos povos,
A inu nhâ ::� prnptcln fi g'fJnerc.:1'
de prínleira necef1S:,!<lde,
OS NACIDOS HOJE

Serão idealistas e ;).mantes
llo trabalho, Seu domínio é o

dn. agricultura.. Gozn.I'UO ri
quezn, e paz de espíl'ito,

Duas mulheres
,

' \V:l't'lOIl Macedo, o diretor de
tantos filmes divertidos, f'nz a

I gora sua estréia IrO clnema dr-a-

f, máttr-o. <lil'iv,indo esta esplêndl
, ,f'" versão <la l'imo::a uhru de
I Ha;;t5.o Cruz, "A Sombra da Ou-

I tra" tem como !ll'olng'i)j1.ir,b
principais a adOl'iiv.'I rClbna, e

o galã Anselmo Dunl'te, f)ecun�

I
i

dados por Cecy Medin::l, Rocyr
Silveira, Múrio L,-.go e 'ouh·os.
E' um filme da Atlãntida.

,I,

novas r-ernesaas.

A :rvruSICA

A quastâo da musica é muito
importante. Mtlitas festas frac:lS
i"arl): ,r avido fL um descuide nes

'se 'sentido, A menos que se pos-:
sa dispor ele uma orquestra de

amadores, que se oferecerão -be
nevol:unente para animar as

dl.nças, o unico recurso musi
cal 'repou';'l. na' vitrola: A' esco
Ihn, d03 discos precisa. ser cri
terfosa. E' necessarto satii;fa\'::r r
os funs do jazz,' oU-, das musicas
populares, os das valsas rodo

rConcu] lia 2'a pág. Letra

ma, das luais expressivas obras
do Cinema Nacional. Os seus

realizadore� preferiram
brir 'problem2s, antes que suge
rí-los, T'odas as' almas do ,V��

exces>,o de sais são rnuitas 'vez,;s
CaU'S!ld'OnÍs da aspereza da cuUs

,I 'e' de l"lchaduras nas mãos.

que .10S

surpreS:lT angústia
.rA �-���{J >�_.�A avó d,,, Ava tamhem lhe 'en,-

.'linou um meio de poder mauter
&3 mãos lmersas em agua de sa

;;ão sem que depois ::iofra, a pe
1e. Tudo o' que há a fazer é en"

xagunr-se (!,?pois as, màos "";>Ü'

vinagre, O acidá desté neutr'lIi
;.:a a álcaJinidad'e do sabão e sua"

,ii:z� e embeleza as ll,1ãôs,
A avó de Janet Leight flue V'Õ'

rEnlOS em "Quatro Dest'n03""
ensinou a atí'b� que as pest:mm
podem crescer se as cortarmos

aplicando-lhe um pouco de <lz:>j
te.

ração
DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENTRE,

.' BL4.NA. FISSURAS, COCEIRAS NO A1\;'lJS.
.CORAÇAv, PUL�fõES. RINS, ,.BEXIGA. FIG4DO

Dr. A. Tabor'da
.. M11:DÍCO· ESPECIALISTA _'-

A''''E.R o S o L
A últiml!, palavra no trata mento das BRONQUITES,

NUSITES, RINITES
CllnIca Geral de Homens, Mulheres e Crianças ,

"

SEÇ'A: 3 .ás 11 e 15 ás 17 hs. - BLUMENAU

As

J'anet tambem eotuma Empl1';'
gat' 'a água de 'chuva para láva,
gem do cabelo.' Tem ela. podídc

flores ·Dloda I HESERVE SEU LUGAR
( no

I EXPRESSO I T A J A R A

e, viaje com segurança de
Blumenau a .Joinvile

'na

•.e.pre. IpreDde�do
'o.

.......-,,----
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Blumcuau, 13-1-1950

- :!��: r;- ;�� :� ��� !� f' T', , •
_ ,.' ..

50, que se � pr-i1'neir:o-- tem se destlicaâJ

I
tundo atuálmente

contumaj"
sonhos' b ano 'ôe 50'lJàia: os

tios mau, :::IeU::iu.élO- atualmente, levando de ven- ótima praça de esportes. A- esportistas da vizinha eida-
cída várias partidas e con- figura-se como dos mais ri- de. li

o jovem gunrdíão
passado

x x x

Seguiu ontem, para a capit:ll'
purannense.. o tecrucó do Oljm ,

píeo,,' Leleco, 'Falando à nossa

reportagem, L€leco nos decla,

10U que ir!!l a Curitiba afim

elementos

zeiros, graildé seria

juizo para nós:
'-0-

Grande numero de ''ág�
e torcedores p':it

meirenses compareceu ao

gramado do Grêmio 'Espor.
tívo Olímpico, quarta-feira;'
afim de apreciar o primei
ro treino do famoso arqu�l-
1'0 Juca, contratado l)elo
clube do sr. Germano B�- I' ·

t
·

'

du::ibí. Apesar de não \er n JUS, 1� a a
sido empenhado muitas ve- � ..,

zcs. o' jovem guardião de-

B d 1h
'

·
monstrou uma vez mais

"

a"
_'

n'
",

a eIraSU!lS grandes qualidades.·",
'

,
mostr-indo segurança absc-T", "

"

. '

luta. Não resta duvida que, M a rmel a � acom a conquista do citado ' y •.•
elemento e de Alvarenga,'
1''1' -íto lucrará o -penta-cam
peão, cuja equipe necessita
va ur+ontemente de repa
r0S. Com' um bom plantél
de jogadores,
Palmeiras, orn

;;������:��:e;:�'�;�:;:'Derrotaóa a Seleção de Tubarão
E���g:::p��:=��le' ·'C"', r'e','s'clllum:'a' pe'-a S COa'tarl&.nense'entre OH torcedores e o pu- , ..
hlico em geral. Itaj�", que , .' �

tantos craeks renomados I '

deu ao soceer catarinense,! Obedecendo ao 'Seu pro- do corrente, respectivamen- , (Bentevi) , 'I'eixeirínha, Za
pode e deve readquirir a- grama de treinamento para te. bot (Bastinhosr. Nêde (Ni-
quele antigo prestigio es- o Campeonato Brasileiro de Em tubarão eufrentcu o colau) c Benteví (NOl'zI
portívo. quando os célebres Futebol, a seleção eatan- Hercílio Luz, vencendo por nho).
quadros do Mareilio Dias e nense efetuou uma partida G x 1, tentos marcados por' Os elementos que vem se

Lauro Müller tantos e tnn- em Tubarão e outra em 'I'eíxeirinha (3), Nicolau destacando nos últimos
,lOS louros conquistaram. O Cresciurna .nos .dias H ,e 8 (2) e Ivan: O quadro jogou match-treinos são os Sl-;

- - - ........ - _ - -- - - - - - -- -- - - assim constituído: Adolf'i- guíntes:
nho, M u r i c i (Geraldo), Adolfinho, 'I'eíxeirínha,
Bráulio e Ivan; Benteví, Antoninho, Nicolau, Zabot,
'I'eixeirinha, Zabot, NI3:1e· Ivan e Benteví.
(Nicolau) e Norzinho. Prnvúvel 11m jogo em Blume-

pra t!camente
1

: it " " '
_

m ettense

Em cresciuma a partida
foi realizada frente à um J

11:J.ll.

EE] Cllll\'C:l'S"l, qns tivemso 011-

Treinou ',qilnl'ta.fcira,
PaJn1eira.t;,

Olímpico, que

nnqllela.:1 TIlUsqne irá, c1ef(�n(ler a C31111.

eldade enfrentará o Icarní. ;,cta (lo Paísandú.

Vem "despertando desm:ado, x x x
,

irtte1'ess.:;" naquela cidade, pela \ Vem ÚeinllTIllo 11j:l\'iam(>,nt�.
exibiçã(j do' alvi.rubro, qUe a., I com grande 1l1'og]'(':sso fi oqui,

pc de futebdl' do C.' E. O]im-
br"s, teve 'uma atuação tlesL'l
cada, estando' em grande f01'

ma Podemos afirmar com to,

da segurança nos nossas Icítn.,

res que Lazínho
'

praticamente
j:i é palme\rense. As negocia,
ções entre o' Palmeiras e,

CJ aque gasparf)use, Já fornm

aCCl'tactlls e tudo faz crer que
dentro {IC poucos dias Lazínho
aesjnará. conrro.to com

campeã0.

,

1\,.sS1lll11U. na ultima semana,

1'1u cargo �le preparador físico, i
ll1:assagista e técnico do Lauro

, I
..'l}lller, c sr. Domingos FelL

_ � �__ ,

BANCO SUL' DO
BRASIL S/A.'

Fundado no' ano

1921.
de

"jlio DiQS, que ainda don'iing'j
IIltimo jogou' pelO SeU club<>,

\.:ontr;t o Guaxaní ,da capjtLl!.
H;einou no L'1Hl'O Muller,

,ütima tel'ç�t-feil'a, .e para

r;a 'SUl1l1 eBa de nos declm'OIL

(IUe rili.lda1:á de clube e que :1._
I

�ora defenderia as cores aivi_ \
\'el'des._ Perdeu, o Marcilio, e;
co�qUistOll o Lauro Muller, um

----,) escreveu PI::.OCO'PiO,FILHO

combinado local, sorrindo tem com um dos membros da
n. vitória aos pupilos ,le C(,missiw, yii'mos n B!!]Jer que

Procópio, pelo escore ele 4 e"U. sendo !,stl1dad;l n possíbí ,

a 2, g-oals de autorin de lillnde t]r 11m rmntcr> treino

Den, Nicolau, �êde e Za-Ino próximo domingo� em Bh,l_
boto O «onze» fOI este: IJl(:nau. entre a sc1I'<::lD cutal'l_

Adolfinho (Al'P, Gal'ei:l IWI1i'p e um combjnndn daquela
rValdir} e Antonínho: Mu- ejtl:l!le.

ricí, Bráulio e Ivan: De11 , ,

í

deverá empolgar'
amantos do jogo da l'éde. ,

xxx

Um 'dós acontecimentos que revoltou o cenário
esportlvo do Vale do Itajaí, foi sem dúvida alguma, :l '

recente atitude da F.C.D., que deu ganho de causa '

ao Paissandú, na questão que o mesmo vinha mano

tendo emn o Palm(';iras E. C. local, crn virtude dêstc
último ter incluido em sua equipe. o jogador Andl'eas,
o qual, conforme alegação dos dil'ig-e:1t,,_.8 do Pai.::
sandú, estava em situação irregular com o Palmeiras.

Como todos ajnda devem estar lembrados, a

J ,D.D. da L.B.D. havia, em sessão, convocada pant ês
te fim ,�Ll1Ulado o primeiro encontro, m3.l'cando uma

i data para a realização de outra partida, na qual te
� i' l'i�m que degladiar-se Palmeiras e Paissandú,

,

,

Acontece porém, que o 'Clube de BrUf;que ,não pl'e-
tendi"a de maneira alguma jogar com o PalmeIras, 1

país a derrota' seria inapelável, e assim fugiria ao

Paissandú a oportunidade ,de consagrar-se campeão";
! de 1949, título êste que, na verdade já pertence ao

G. E. Olímpico, pelo menos ila «cancha», e dificil
mente poderá perder, porquanto independente de

qualquer clubismo, o Paissandú não possuia, duran
te o certamen que se passou, tUna equipe á altum
do ql,ladro da Alamêda Rio Br;:uico, e isso todos a·

queles que «comem» alguma coisa de futeb61 podem
afirmar.

Tambem em Brusque
!pre!iará ó selecionaclo
I

c a t a r i n e- n s e

Sabado, contra o "scratcb" local

x x x ESiJorte em 'Uajaí.,

Têm novo técnico o L. Mueller
,Chegcll

o presiclente 'da ,S. dos Estiva
dores, qUe veio convidar o, PaI.

múÍl'i\s c para realiz!lr uma' pRr_

tida eriL Itajai, contra o seu

clube. O que apuramos' junto .

'ii. diretoria'palmeirensc 6 :qilc

\
. Ic�rar x Olimpico ciDllO de Souza. I ..;uei bustãnté'" entusiasmad;'

a. oferta feita pelo Estiva' não Defrontnr_se_ão',·, domingo na A!)ÓS c' ti-eíno' do alvi-vel'de 1 ::0111 o' tI'cino de hoje'>, o que pe
"

.', ' '

•.' -, J' 1'( ,. l'1 '" e assim COll�satisfez as eX1l?CnClílS do.cluhe quadla dó A C. leatal, nesta, !la ultima terçU,_fCU'll, o novo J!us C111 (l�H,. � .

I unual', o Lauro l'.culler disÍ)l!do !:r. GETIDa110 Bedusehl, que �ida(1{., os quadros de. ,basquete, <ClYl,Ch:;. declarou à }1(,sl:a rc_

deseja Cl'$ 3.000,00 para se

I tl"voléibol
do ICaraí local, e tl:>

,P01.tagem:,
" ,_<trá u f;el'tamé, da L.B.DJ.

exibir nllqueh cidrucle. !)!imnico, de BJumenau. ,

ArÍ no Lallru Muller F.C.
•

. .

"

, .rN1í.o pretendia disputar o () 'excdente zugl1eil'o do Mfll'�X Xx, ,\) quadt'o, vlsüante sa_g!'oll-
'

No campo, 'do Olímpico, 'a A_ ,;e rccenttl1U1te vice�CaJi'lpeÜO
..:JmlJeúllato ne�te ano, mas f1-

lameda Rio Branco, treina; ho- .!atarÍl�ense de voleibol_, razão
_

Ainda existiam dúvidas

quan-11wonato nrasileir'o, defrontar-
to á npt'esputaçã.o do sclecio!la_ �e-á conü'H Os pal'anaenses.

\
do catal'jn('I1Se em nossas cano

J ASfilll é que na tarde de sábn.

: cllas, isto pOl'qllC a5 dmLs parLes do, uma seleçfw ele DRUSQUE

; l nilo tínhanl chegado a 11m I daní combate ao quadro que
1 I acôrdo, tem no al'eo o falnOso Adolfi

AgO!';l. entretanto. podemos nllo. Não resta a menor dúvi_je: euJctival11l'nte o Pa]mcinlS»
E' grande. o int�ressc nos meios
sociais Pallil(,il'enses, pelo co·

letivo de hojé do super.cam.
peão.

nfíl'lTlar com ,absOluta scgm'an_ d,'1, é um pl'éLio que deverá lr�
ça que teremos sábnuQ e do- Val' aO seu Incal uma das maio_

I

mingo, sugestivas peleja3, que res assistendas que já campa_
Bem, o Palmeiras mantinha: a sua insistência

em querer jogar com o Paissandú, porquanto além
de proporcionar-lhe mais uma arrecadação para os

seus cofres, pretendia também desforrar-se do clube .

que lho h:::via proporcionado, tantas '«dores de cabe

ça», apllCando-lhe um verdadeira «banho d(\ desperH.
da), como se diz na gíria.

Após a resolução da J.J.D. da L.RD., recorre o

Paissandú á. :F'.C.D., complicando mais ainda o caso,
e paralizando assim o campéonato elebedeallo por 0.1-

lbcs, 110 pró:dnlú <lia 21 liéO cor-
guns meses. Torna-Sé nec�ssá.rio notar, que em vir-

rente, baile ,aliás que eSlá d_s- vasctllhad�.!;, nu. Esperança de 8<..1' , minou o tr('ino, perguntamos. tucre desse «abacaxÍ» e da verdadeira «malandragem;, "'IUlII!HtIIllUlllillllllnlllll'lImlllllllmmmiiiillJIIlllllmmmrmmmilpet'talldo vivà interesse em todos �nc.o,n.,t;:ad� ,o :.�,ór'po 'do I�<1rtob.o_1 ao excelente: C<{,ra!que�) se

elcl
1

:
'

os foliões locais;' Bl.J"ú , sUlgl.aTH "s 111alS .nt�
f" L a que ele ,dos dirigentes da ,F.C.D., demitiram-se os lnembros i i

A principal atração dEsta s.n· l'e�""-�tcs lJ�:.tlos cúr,sLituindOc as' lCal'lj't no
.

auro, �
o

b que formavam o Tribunal Desportivo do Estado. :,,':, I( I H,O s p e. d e ..s, e n o I:
'" nos reslJOlldeu: (,Nua >sei

em), I'
';.aclOllul' l'euniau' c;u:iav.:.tlo;_c.� nUilOt',es novHlades ;1 TCSpC:.Q. ':' Após a resolução da J.D,D. da :jJ.B.D., recorre oserá (L apl'CSlllltação c,['Js,,,nlOde·1 '1'od")5 se SUI'jH'e'eil(!I'l'a:m, Ó ln· !lO certo ainda:;.

I' meU,lbros da entidade máxima de Santa Catariúa, elos fJ�l'a a oensaeiún;:.l passe .. ta tal'esse se t(JI'nava eUtLt V€2 Uma pertnanente
(fo clu);e Ja� três CÚl'es lW oe;1.- maiól', no CUS" e ,t cUl'Íú:.ítlade cl,o C..

�
I ,resolveram sem mais nem menos dar p,or terminada,

" H OT E L IDo diretor de futebol "

sião do Carnaval Oficiál, Outra Gra dia ti. dia al1menüu!ü. a qúestão, com {[anhó de causa ao Clube Brusquense. " fs. Marcilio Dias, sr. Nino Ta-
.

�

Mas a sUI'JlI'eso't maiór foi d� Resolução inju�taf :i1ão resta a menor dúvida, e que 't "

mn d.EterminatÍo individtÍo que deu, recebemos uma perma'-

tL'ecebe],l uma. bô;' nova fornEcida nente, que nos da!rá lIvre t'n_' veilr revoltar ü espírito de todos os csljortistas de

IW O· R' G E__- S' f'ju'stamente :por �ma empú,gada tradu em todas as competições nosso Vale. Verdadeira bandalheira, senhores leitol
-

dmi1(;sticn qüe, 11:.ii.s, nle

dtdiC·'l.-I"
t. f rem realiZa rcs, Iiol'quanto O caso já. estava julgado e deveria já

•Vft o ll):lilír' l'efJywito. 'espor lvas qne o ,., -

estar en,cerrado. Não se pode a.firmar com seguran- 1 't '

__ Pos é, "seu" Hélio, ;[) Br. das ,no ei>tádío do rubl.'o_az\II.

,s:1.be qU9 encontl'nn,lll o ".s.:u' Tenistrr.,; (le Joinvile ça, l)orém, não ficaríamos adnürados, se soubéssemos
t PROPRIETARIO: IHi;H.l\lANN l\U;NKE '

��Am� TUDO? Estiveram sába.do último em que o Paissandú escort:egou «gaita») a valer, c,os seus I

t,--- Níio; é vHd�lde 'unde? -o- dirigell'':'es não afast.avam .os seus pés da Capital, á t

Ivári9S}'�nislas " Prel'i)!', d.5tlicos A tentl�-Re a llua.fquer hUI'1n:trucuu 111aís fiUe d'::pl:.:,sa I;) • espera da pahivra, final dos mentores da entidade, de, ,JolmtUe, <Luc aqUl llUS" qua.

P��ã6�a "seu" Héíio _� êle t:n:'l' '(kas do :Mal'cit\o Dias, disputa- máxima; que daria ao Paissaildú a oportul1ídade de
, --- Higiene aUBoluta_ •

boiando em Itajai! , rum várias pel�1l:'; treinos com di1">pu:tat; O ambicionado título de «campeão de .4!:L."
:1 I'- Vejam vocês, EU sempre d�- 'OS nossos ra<luet('s. ,

.

, juntamente coQ1 o G. E. Olímpico, que até ...nUo era ,f Cosinh:t. de prinwira ordem
zia qUê aquilo €1':' Ulil el'ime e' en'tre' 'O' 'l'l'{:;'''r' da tabela. ' 't, t]vrais 11ma V0?:, ,os h;;
'não m!! enganei! '

'

visitantes, vimos a excepcional Não seria :nada de mal se aplicá.ssemo!,! aflui a- t'!'Of ll'.;\VA SECA - BL1JlfIENA1J f- 'Pois'é P:'itl'lío. ele
(!ut.le velllo Pl'O,�Ye'l'bio «agua móle em pedra dura, ) Ifigul"a fle Al'mandinllo Ca!pa-. '" '"

i fU IA �.�O PATTLO, 278-80 •'reHI, ,que dij) Íl, dia. vem se' fír- tanto bate até que f.ura». Sil'l1, }JoiR a insistência do
• IIUIIHIIIlHIlU'IIIIl1I11!11ll1l1l11mlll�.. tlIlUJ' 'u!lfIllIUW"UlIIUUU.C

. . :fnando como um dos llw!hol'€>; Paíssandú foi tremf:nda, c custa:ssc o que custasse, '�:'" I
:111. ..

TalaI. . . " ' ':'uerinm de -toda maneira' rranhar os dois l}Óntiúhos, x - x - x - x - x - x ,- x - x - x - x - x - X
N', ()o A, � ContinnàmGs aguai< ,1'nCjuetf.s (10 ;Ij::stac1o." =

dando informc� _' oficiais p1� _,
,Nil.tdn RlI.qSl I 1S80; 'diga-se mais uma, vez, com medo de ter que en-

---'_

,

I1'4'1. transmitin:t.::1S iniediatamcnte'
> _Domingo último esteve em ! frentar, O peuta r.amne.fín dn Ahnwr1" J)":�'tn f1� ,I

C --A'
�--- -

\aos !lOSROS leitores. Até o P�(s,..� "na:jni () cole;;'a dl' imprc,nsa I Caxias, (lue sem dúvida alguma ida lhe impôr uma. j'
,
asa' Cap .lIIIta I '�tt;,�nenhuma eOlTIt.nicaçiio o fiei ih, ' "

.

,

,.

I , ..,tive�os d'l. Polícia.
- '

que aqui veio desntrradá.vel derrota. \ I
ContinU:1nl0s' espe,and,:J... presenciar, e comentrJ: o jo_ .Está Quase no fim o ,caso. e esperamos que o '1S- : I OFERECE PARA FIM DJíj ANO OS ME;::lindn, n;; a�ua", :gQ Mm::c:ilio, Dias' x G�arallí. I su:nto J;l�, venha a 'prolongar-se no1' mais tempo. Oue I

I l.lJTOn.ES AU1'IGOS PEI.OS l\'[ENOn.I�S pnl�- I J

Luiz Zanlutti qU('1' ficar seja rruircada uma. melhor de três entre'Pa,j":sanrlú e I

ÇOS F�l\-I
'

Olímpico, e que se encerre o assunto· que já está. se 1 I

torna,rido cdvdonho, e irritando aos bons dcsportis- : I
tas.

' I
-_ --- - ---�. --- - -- - - --'-I:'_-,.____.,. _.,....._ -- -- --- • - _ _..-- _-- �-_\�... - -"_ - ---

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

I

Dr.--Wilson de: Freitas Melro�
-

Ad\/ogado

'l'em no\'o técnico II

l.,ulli·o }\;Ii.Iller'

,JS-}11 qual é grande o interesse

pela l'cl11isação destes cotejos,

em Brusque.
,

I

con10

o scratch ban-iga.\'cnle
o principal p:rotagon'3.

J'l'CU am aos gramados brus.

quenses, Vcrda�leil'os azes es_

1.a1'ão em ação e terenl0S nós

grande jogador.
Os desportistas blllsqUl'l1ses r,casião tio ob:_;erVar os plnYcl'S

ta111bem' terão o Ensejo de 'reixeidnha. Antonil:Ího e, Ni

aql1il':ttar das pOSSibilidadES do ' colau, qUe nos treinos realiza-

tidas qllnlilladcs.li li

Tambem pedro

Tambem O médio Pedro, mais

conllecido em Itajaí por DL

Ilho, tl'€iJiou 110' quadro. ',Urigi.
do por Domingos. Quando ter.

onze catal'inense que no próxi
mo dia 22 seguil';í para Cm'itL

ha, onde, em pelt>ja pelo Cam_

do;; cOllfiJ'mllralll 'SUaS l'econhe_

Ú; Ibjn.í Mh'im estavam sentia.
---- -- -- -_ -- --- _.- --- *..,.

biíJli • ii

Rua li') df\ iJ(}.vf'mhrn G42 - Tel. 1417.

'I ',' ': .: ':� Edif�eio I N CO - Sa11l3-
�_�""'��f,_"��.;:;'_"'�"',"'_'=""""""'�;ç;o=

Cr$ 155:íifr
sr. Zan.
disse_nos
de qual-

C ll-A P E' U S

80MBR'INHAS
.BRINS

(LINHOS ESTRANGEIROS)
E J\-IAIS UMA INl<'JN:inAn� UE AlInHOS"
DO S]';U VARIAI>ISSIl\'IO SOIlTfl\UJ;NTO

.,...... '3'••
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RECEBEU O HOSPITAL "BEATRIZ RAMOS", DE
, .' ,

INDAIAL, 320 CONTOS DO GOVER�O DA UNIÃO
Cronica de Barreto Pinto

Ilntes de su.bir,·o presidente·
Iquiz conversar com Ernani

Fugirá
transformacôes

.,

a terra da
púoltca, o general ucostumou-se

mn ís, e JJassou a. g'ostal' de Pe

tropotts, onde com a sua admira
ve l símptíctdauc passeia tra n

quílamente pela cidade, faz SU'lS

(·0111IJt'ns. c volta ao Rio Neg ro.
Se1TI njudunt e de m-duns. ca r

regando 'ÜR seus embt ulhos, co

mo He- f(Js�;e, um nlodeHtu f'llí�rt�
rlp fie,�() ilo Mtrnicípio.
r.hr-r,Ullclü no "':lb:1t!n, foi 10;;"

,tn o seu lif'ihIPllll W,%.'io pf:l.õ
,v"'JlhL1 f{"d"l-_ I.lll'ln.tü I·eg"!'.... Horrend�.s prev�lsões desou :1 .1 eS!t! PllC-la, lH't'lsitlen{'iul f �.I
Jê�ejava r�pO\L:;n.l., a.H j{" :-".1 fi

\
<,hava o I:oronel I"tllllundo

MnC"-j
ti., SO:lt'e�. e SU\r:!. I} g"ovl:rnn!lol'
fluminense,
Inflil€i'te polil i ...., que l,j'ivn (ln

smi!?hdn 111'eRiden"i,,1 'Iisse-:Jie O jH·ofcf;';OI· Ll}lIt'enl�n lc"!r,,
('ntão cgle o l1GS�O !tom Ollllgo

I
1';<1, , tl·dio, .. lia;.; l'if-n<:Í:I:'l '111:'

§,<:metal Díltl'U n:1I) fieull nlliil I, NI"t t a<lfLlnll'; JI"ntifk:1. j(l lt'Ill
onti.sfeiro POlll a"utC41a Yí�it3. t��lo :t1gU�Il;lS de !Hta:;; pr Jlt..:;_

Entretnnto, I fCf>1Jell lJ chefe (-1:.:; '·'}Ilflnna,l.t:,. Antor de
fio Executivo do EBtadü do TIi,] v�n'JÜs ]1V105, pomo sejlllJl
mas ao terminal'. r·am bom hll- <.TTllInb,tnt!n f' Qllimbm\.tla'
mor, !Ibse-Ihe: . 'J'rabalh,,;; lit' Ulllnblltui!l

____,_I

\

Consignada
-

-no areamento do fAcorrente ano mais uma verbal· --- comeceu em
de 175 mil cruzeiros
--

-� COI tato eOl fÓl;o!

(onfraternita�ão entre caçadores

ii ii

\':1S do Governo Municipal, na

05ssõa do sn-, Prefeito Paulo L_
Bi:mchini� Poder .rnúilciiirio, nas

pessôas dos Dr's, O�wald:o Arêa s

Horn, Juiz de Direito e Jorge
E>igard Ritzmann, Promotor Pú-

sua

"i't v,,'-ndos Ü� Bom Retiro, e, que

aqui estiveram, retribuindo a, vi
sita que os amantes do Tiro fi

zeram àquela Comuna em tem-

pos idos. "

Recebidos carinhósamente pela
"turma de cá", obedeceram rigo
rósamente o cumpr-ímerrto do pro

gr-ama, que foí elaborado com an

tecedência e submeteram-se re

ligiósamcnte às nomenageus que
lhes [aram pr-estndus durnnt � to-

1a a estada néstu CidaLLe_
E, se isto lhes foi díspens a cio

com o máxim-o carinhc, ,'1 facil
adiantarmos que reside
da no coração de todos um arnbí
ent;� de profunda gratidão pe!:.
gentileza dn. ví�itn. Ihn.nezn, de
tr-ato com que r'pll'ihniram tovc)3

a3 homenagens. llC'r-lUanecendo
J,Ima dosa, de saudades ador-nadas
!íind:t pela Iembrunça do espírito
alcgri3 F füblgo dos visitantes

SEGUNDO publica nossa colega «A Comarca», 1.1-:: In
daial, constava no Orçamento da 'União. de 19,19, uma
verba de 320 mil cruzeiros para o Hospital «Beatriz Ra

Fugindo do calor, e prtncí- V __ Como estão todos acoruss, r sexta-feira, 6, em virtude
I t d t· mas», em construção naquela cidade. Êsse auxílio já es-pa men e as rrncas da politi- com o meu governo, fico na re-I rompimento do coronel Macedo E' nos sempre grato registrar

cagem, o general Dutra, na ma taguarda, vendo qual é o que Soares e Silva, com tá em poder da Diretoria do referido Hospital, que a re-
t

-

t
- - -

acon ecimen os" especiais e visi-
nhâ, do radioso sábado. s3guiu vai tirar a melhor, nessa conten- contrario, o general-chefe de Es- cebeu por intermédio do Banco Inco e da Coletoria Fe- tas de relevo à. nossa Ciruude,

..para Petropoli�. dando assim, da eleitoraL ta.do, antes de partir para pc- deral. princtpnlmente quando S2 trata
inicio. ao veraneio presidencial. E uma Vez que fjz referencía tropolís, é que mandou pedir ao<,v Com a referida importância, recebida nas véspera do de elementos de escól e homens
Quando mirrí stro da Guerra, o I ao <:"1S0 fluminense. devo €scla- sr. Amaral Peixoto para que

li
' Beatrí R que representam cem dignidadegeneral gostava muito .pouco da: recer o seguinte; O comandante tosse ao Palacto. E a conversa Natal, pretende a Diretoria do ospltal« ea nz amos»

_

e honr-a o bom povo de outro fu-
cida<-'.: das Hor-tenctas. Ali tinha Amaral Peixoto foi sempre ami- amistosa que se prolong'ou par reiniciar os servicos de construcão ainda no corrente mês. tur-cso Município_uma casa alugada. aliás moder- go pessont do gal. Dut ra. Não mais de duas horaa, realizou-se Sabe-se que no or'camerrto do ;orrente ano está previsto D' t B trrissimu, na avenida Prabinha. é exato que o futuro governado!' no Catet!', nas depenéencías do _ , ,- ,- _. -

1
es a vez. rusque eve a sa-

Descia todos os dias ás cinco do E.,tado do Rio haja procura- segundo pavimento, ocupado ] �alS uln auxílio de 175 mil oruzerros para o refendo

10S-1 tí:"üção de h,�5Pcdar por alguns
horas' e só regressava depois de do o Presidente da República na pelo presW:mte e sua família, I pital , dIas umo plNade de Ca(Jadores
noite rechada. Presidente da Re- - __ r

matas (ie Bem Retiro_

Tudo') COrreu as mil marnvilhns
num amhíente de sã cnmarada
em e cordialidade social.

(Conelm. na. 5a _ Pga_)
.A

sol e grandes
face

órbita do
se

�

op�rarao em
CAIRO, 12 (TlP) - O líder elo

UIII astrólogo aara a segunda meíàde._ do �_seculo xx ai

GIGANTJ�SCO ASTI<':ROIDlí� OAIIU. NAS IMEDIAÇÕE oS no ,JAPÃO DANno INiCIO AO CORTEJO DI� CATA CIJISMAS - AN'l'ES A HU
l\'IANlnADF� vr<':RA MUITO SANGUE CORRER - PO I{ j1'Il\i1, TUDO ACABARÁ RElU, SENDO QUE OS "FAIJ SOS l� OS POTEN'I'ADOS
SERAO_ BANIDOS PARA UNI PLANETA INFJi�RIOR � NAO HAVERÃ lUAJS INVERNO E NJi;l\'I VFjRÁO * * *

(" 111C'io
:Mas tudo de mais sét io. co

meçal'{:. em lU75, para quando o

pl'ofe�',Qr prevê o ',início da
prevaçf<u - qfllndo os «Karmas
car't'(g!l(�OS iel'ilo de pagai' dé_

Na'"o tem -c�-unho ilxcluSI·vllllsta
�����<;a��l�.�����S�n�f':lío s���-!���
o O,'jilolte dm'antL' c;tcs 18

anos e meio'. J)�lta. em 1986,

as de arches entre PSDePTB ��I::��{����;�;�te��iE;����::n��
UlTl. 1'S_ mtehgente e VIrIl, que

f tl rií pedm' infernal .\3. quem
AUla invejaria·; e se:';í l11C:'i1110

'Hámuita intriga emuito fuc�ico'·�eclara o sr.I,Mangab�ira I ��:�i:��:;�;�:�:;�;:��st
ies ;1J"l':Jzada', sendo LOIl(lt't'S,
Ftúma (' P;ii'is af> mais ,;obi(;a_

- Vü�;' r::st .. t ('oTúi2.il f' ('onU'l
o PSD, fiumi!len,�,', n 1'_ S, D.

flumín·,onse Cqt ,; c:omig·o (' "o}ltra

";all�11{' (\orr"mlt. :ü':' 1 !)5:J

1�:lt1Pt:a n _lI' I.t'JHt'f·llf.;u nrUP/l
di7.,'IIÜO 'III" no 1\ flO 8:1J11o SUI'

ginlo !:illllis 1111 (�,<ll l' qne de
1!1:'0 a ]1)[,:J JlI-epaJl'IfI�Se
natúE.:1 11=-t1 a Vf:.r fi Sif[lgue
rêr cora tuna Sr2-1'�� di� rEvoluções
�-_.--------------------

• l\físttil'io;J ela Magia, sua. dou_
tt Ína'(:ü.o l1f:f-'lc i p"-'reno gOZ.8 d--'<.

prestigio no�: ll1eios indicados,
tOl·unndo, nsdll1, a palaV!'R <io
S1'_ :(,Gurenço B! aga lida e :1(·U_

tada_ ,

Agora, no tI'anscllrso do ano

veiho para o novo\ f) profrssol'
LOUI'cll(;O Btaga, C0lJ10 nos dis_
Sc'. !'<,P('i1Clt de> Alto u'" 1l1"P_

'agêra·, q1le 1'0incilli:1 e'),-n IlS

COllfllltas [lsLrab. ({\te vinha fa_
z:mlo_ TI aL!l._Sc de lllHa profé
cia 'le l(,ngo período ele ci!'!._
quent·] anos. de 1950 a 2_000
al1o�_ de cujo c1ocum::nto :.;I'a._
mos aquI ttnla sÍntüsc, a títu_
lo ,1 .. curiosidade. dada :r for
Dl;) inédi ta com qUe o a li tal'
viaia por uma série de lwI'ren_
ela,; previsõeS' para, finalmelL
te. r.hgar ao Paraizo

l-,;illa.is no Céu ('st!" ano c

Pretende

_- INExaçãO
DE FF:.0VINCIAS CHLi\lF.HAS

A HUSSIA
Washington, 12 (UPl - O

Secretúl'io do EstadO, sr_ Dean

Achesson, afirmou hoje que a

Rússia -('stá anexando ao seu

ipr!'itótio qun.tr·o provincias
selentt'ionais rln. China_ Indieol!
que terminou a. :l!JeXiH;:"tO rússa
da província da. Mangólia ex_

t"rior e qUe está Pl'€stl',; a ter

min',l- a anex::tção da l\i:ancL

INDUZIR O MAR1DO
- FUGIR --

A

TAIPEE. Formór:a, 12 (UP) -

Notídas de Hong- Kong dizem
que madame r.hiang K:ü Shéj!
estaria dbpõsta a induzir seu eg

PÕEO, 'o g-enern.li.s:iin�o- Chiang
Kaí Shék, a fugü quanto antes

J1ara a Suiça_ Por outro lado, e3-

tá sendo esperado em Taipêe o

embaixador extl'aol'dinário dos
Estados Unidos_ sr_ Jessup, qu,�
conferenciará com Chiang K:li
Shék,

chúria ú. União Soviética_ Em

seguida, dec!al-Otl que os Es_
tados Unidos não dev"em ocul_
1r,I as manóbl'as soviéticas na

China,

_

RIO, 12 (MERID,) - O depu- amplo. sendo que isto pot'erá até I �-LO O '"I' Ot
-.

li:! 1-fado Afonso Arinos di:ose que as facuitar a comu .. �

-

.' ,-,
" - aVIO' ul1ga JeJ1.1

tlemarches entre o PTB e o PSD
-

,

- oSlçao com a fUI tando-se a ahord:u' o a,;"untoLDN .lcI.esccntou:niio tem intuito exclusivista._ RIO 12 f MERID.J - Procura-. "No momento"O que pósso dizer � que se ti- tIo importancía dema..;iada i:t in
vassem tais demarches intuitos tia_; deci"ir'aç6es r..o Sl-_ Getúlio
�:.clusivist:u, no sentido de

iSO-1
Vargas sohl'e a interferencia do

131.' a UDN. isso provocará uma �:r_ Berlc
_

na l>xposição do SI'.
('!'I'1e e naLuralmente nos defcn- V:.Il'gas, dj�se o sr_Otávio Man
del·iúmos, POl'ên1. n5.o há is�o. I'-uheira qU!) nho lll'sejava falar
ma!' rlp"ejlJ de Utll entendimento nel'te momento de t!lnt,� [:on[ll-

1.'-"0 "ompkLI
lllente ab:.;or1.'ido ]leIo", j)1-ohlemas
da ::ulrniuh;in.lçtLO h3ian .. l c t!�111
havido tantos fuchico�,. tantos

Deixará

bO:Jtc;;, tnnto dil'se que t�is;;c so

bre 11 ol'ientação !lolitic:l brasi
Il·ira. llllt' nem me dou ao lI'aha
thu de I, t· eS:5C;; telegramas_ 1st,)
lii." (inei· dize'l' que eH esLeja nr.ls·
;ldd nH ni.ilJ IlH� intet'c:{!-:t: }lP.l.l
."tUl::"tO llo J'l'ohJf'ma polítiPo hr:1-
oiJ..-irll, J," :1<10 1wl:1:: h:JsF!'; d.]
11:11 rndni..l io r·ittüluhnlr·ntl'".
() g.)\'t1l n�H((IJ', iltl:ül''::' ad" SH.:1�;

ü('\-l:'H'.U:Ú' .', f'h:ttn:1} a ::dt'lli�ÜIf
du H'llórtt'l' rJ!'LJ�! (·:';5(':::; }tol h"Ui
dnfl dr· i{l!lS fl \ in,"lS fJ ��ü l�or
jJ, ::t f]llP �:e tpra (Lido tnnto des·
1 ftq\W_ A"ho f]lW H' está. fazendo
tefll]w';lade I'n1 PÍlpO!'1 d'iq::;u!l_
Pn;::"iv('hnr-ntp " f�-l)v.>l'nn(bJr qui::;
[·pft1.ril' .':;P ;til f:lto (h� Rt� P�1t.H" dnl1-
dpo imporlnlll'ia deJ11:lsiad,L :i in
fluimcía do sr. Getúlio Varrr::w f'

outi'Oi] pl'órerns polítkoz d;.:magó-l

Blumenau o

sr. JoaquimGonçalves
HOlUENAGf�t\lln; nRSPF�nIDt\ NA TARD-E HE no,u;

Com f.lla fam; li a. ""glllr'! � rn:L - l'i"Ii1<1 in t .-·1 ;f;t'14lli:i ti "PPl ,);,illa,le,nhü para :t c'apitllt }"I�tiel'"I. ,.ndf· '�I,ltIC:"tlll fllll \',u;tu I'Ín-ult) dE
fixará rp,.;iIlt;neÍCl. li :-n._ ,lo:tqHirn :, to iL:o .. " at1mil :Ldol'es, que húj,
Conçalve.t;,- eletlh.�ntH que l111t BUli- Ihti tl1f·(t·�"'-·r;i lun poqu?tel d� tl.f��
hlS anos JH'l'fiLll1 ao btlc. (In!3 fl- \,Plli..!:I. :"!l lS.:lo, no Rer.umrante
gllras lnaifi l"forU'enelünti-va!:: do' ··Cllll�, AzIlP'.
{'onlér"i'o lüe�)1. tendo, trli"!"RffiO, fi�:1.�:J honlalH"lge1l1, fILIe 11'uduzi
OI!upado o PQl'go (le jll'eside'llte [13 I·á I, :ll'l'l�(,Ü r, uiltlmu que d"Rfr\J
Asso�iar;:lfJ ("'onH!['f·ial f! ]n(ht:,� ta- 11 S1". JO!l11uinl nonC::ll\.�f-S em
tri:1I,

gicos,

--------=------------------

I" n A Q Ir E· '}J A G E ít A L

VINHO CREOSOTADO
(SUvell'ü)'

nú!- s(J"� (.:ít·(1ulC8 ::--If.H.::i.li:-=õ e (:(}rnel'
Durante HlI:l j)"r1l1nn':nc-i:r n.:;;- _ "[ni" ('nnt:\ COr,l a ades,io da A,,

Fia cida<'('2, u di::Linto c{Hnel'('ian-l :-;oeiação ConH�rC"if\l e Industrial
te, 'pulo seus dotes dI' f"::l\':1thei- lI" Blumenau_

MOORE McCOMIRCK {Nave�3�àol S.8.
(arg,asPassageiros e para: .

I
1 Baltimore

r-Jew York
Philadelphia

Reserva de praça, passagens e demais informa�ões com os

AGENTES:
ClA. COl\'IERCIO E INDUSTRIA l\1ALBURG

I T A JA í - Tclegrs. «l\IOOREMACK)} - I T A J A Í

�----------�------------�------------------�-------------�--------

l-[j�lt!'a p:iV"eS t' ]wf_pol::uIQS_

/\.\
[pta ao :lílO (Ie ] 999, qtlando

p:,'z vollul'{; em 1!:l(J4 ,e U_l'f::- f·nt{'nde que, el'l ll1ta�us (Ie ülL

fiE·if", clt' suas pC{Jfer-ia'i rimadas, lubto, an melü dia,· I) sol fica·
-. (} antor: l:i ve'lllp1h-(J, rnuIt irlõe;:: cairáo

F�m ,·inqu'-lll:1 ,� qual I n, d" ins(Jlação p depois de seis

[entíi.o, 1:ora2 St'l'{t \7i�ttJ um clurão no

Er·! .Tllllto [i('l'-' qllF yPjo ce!! e conl. mn estrondo infer-
O, I"wo,;. ,-m pa'!. [ü:al"il.o, lIal l'llil:í. 11Cl c'én 11m a'lLf.l'oide
Pnl.-. P,.tlI�I· lll:í.glt·i} �aídfi cIP volume dfSt'Omllll31. Plljo

tamanho S(;I:1 :10 v'-zes maior

qUf'_ ,-, Disrr-ito Federal .. e vir'á,
;(CC1!lO mil pião, de ellcontl'o ao

mar_ cairá hem perlinho ,do
Tapão Toda a terra camba_
leará, parando n rotação, Ludo
fil'ar:í. em tl'evas e onde era
t<'tTa penEtI'al'ii. o mar, surgin_
do, a,;sim, a Atlantid,t c010s_

I !'aL _
}l� pro;(segUe a

•

(.,.tl'anha.
profeei'!: ,.serão t1'e5 dias e trê,
neites de profunda esclll'idbo,
com tremendos temporais" ven_

tanias, tí'o�oadas, chuva:; tor_
renciais, quedas d, meteJros,
Ch01'O e rrunger de dent(!s, a

t2rra fugiu da órbita do Sol :Y
4'-

Du degt>lo du,; poJos SUl'�

girá a Te�"'ra pl"oln�tida
Felizm(.nt�, o pr-ofeta patricio

ctepnis ele toda a d"sg-r:!ça que
!emos acima, prevê lilll desfe
�ho feliz, clizt'nclo ql!e I em se.

Illi.da, cutro Sol. cutl a Vida,
g_b'avé" (te entidades Divinas,
virão julgal' o qUe sobral' na
Tt:rra" SEndo os faltosos e po_
�?ntdflos destel'lados para um

Planeta' inferior e nl Terra SU

birá mais um degrau na esca_

la natural do progresso univer_
saL Com c catacli�ma havido
houve o ,:dege1o doi' polos ('

'luh'as tel ras aPaJ'eCl'ndo, o cli
l'la será mudado, a flora modj_
."icada, a fauna tambcl1l e SUI"-

�irá �:II��_a��:�a ;;;�n����;lbO IGois Monteiro não sabe se deve revelar o que sabe

l.fllita dplll"iu. lImita luz,
muitn trabalho e progresso,
ntl1if a vaz, muita a.legria,
0'" 'pOV,JS gelluflcxos
Dal'ão graças :1 .Tesús!
D:rdlll ��1 !l�as !I :rv[nl'ia·"�

1t1 (!vê� {"ut rlO, sensaciol1nis
de;;CI)OCl la" e novos inVentos
[ll1·gtHlo.:.Js Jnolt·�tias seriio
CIU·dl!aS pel:·( fé, as soeiedades
mclh('l'adu,: e tudo Estará mo�

tlificwlo em jlolític:l_
TTma g-UplTtl UI.' t8 unfs

i1'1 Anil /.:.\1110
E agora vejamos ("omo c

'J!'ofeta cl'pírita conclui as suas
profeCias, chegando ao Parai_
;='0. no .mo 2.000

,E�píritos lHlialltutlo!'!,
Diamantes lUIJidadus
Vidin nu 1\'rfa vive'''.
N:1u han'I':i Ill!lis verüó,
Nehl inv( rn�; 1amh('rn,
'i'tHlo :';1'1':1 primu\'!"l'U,
Nelll lH·S!!', nf>ll1 fOllw

NUlI('ll H1lJ!S r"'3I1rg·irilo
�:ln l"nf'l'� muis gllel'�'a
Nd A.-, Dl! '1'.�l"l'a P Iln filai'!
'l'uil .. "('l'[t suhlimr,
('Mlf"l'nlp' !'.II 111"'I'lHl�:1.0.
'iw' il':'IH(h todos c-h:nnul'
,V i 1!1T1l (11' Parnisn.,
-) fino �!_OOO, entiln.
-";1 {ln !,fjlílil'll>, f'SllEl'ada,

() g{·ni(; 'ln ma I ,"ii-ii à '''I'.r
I"a e ,:l't'á .IN'rotado Qllun.
{],- ('{,hi('a.r o ih-asil

E prü8�eg�Uyln H:'" pTofecias
'o (-l'. L';Ul'l'Il';O Braga pi {'\'en
,ln (Plp em 1891). cerca ele 200
nilllôE,; d{' Ilnllwn,4 eslal'fto em

�·lIt'l 1 a (1i:-.imanrlo poplI!ae(,es
I HIll) üestl'llilH!f' por ma!', ·tdl'_
:), p "I". p(Jj:-:; (/esse g"pnio do
llla 1 V"l-:i do Tnfel'no ú '}'t'('I':1
Udt": 11111 vl'Hl:.tfkiro rla)::,"lo d('
t r <'s tJ.ll'U (' ltwi(l' _ O Gr'lIio. UO
111 ;tíllOl f;('(j tl"t·l ntfll1" qU3.JL
fl:"c[jvel1 �fll1hl)r' ti:, 111;IiIJl 1'1.['
ti' d" T,'j i :1_ S'Ui llet'rol:! p;;tú
pr.'\,jç ta ]1[11':1 ftll'lIlflt, p:..,,;sar a

'�(JIJit;ar I, B1'3!'lil c illz,'!1l :1>1 ri-
Il:-ls:

"
Bt éí!Jj I. 'T'f'l'l�fl � \ iY(ür:l,da.

Nan lif"�,I·.í. sllhlllel id:\
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ExplOdiu a granada
durante a filmagem
Um ató� e três figurantes mortos

H.OMA, ·12 (UP)
Domenicü Orsini

- O ator
foi 'morto e

polvOl'a seca. O ncidente teve

logur dnrante a filmagem de

uma c(.na de combate. rodada
�

}u aldeia. de Frascati, pIlbxi.
ma nesta CaplfaL

outros três figurantes sairam
fel'idos em consequenC'Ía da ex

plosão de uma granarIa que se

supllnha CaIT('gada apenas

RpnÍ (�lu'gTtda, ufinall
Paz, t rahalhn {' t"lzr�n
Qt:t'_ vivPl' belo, _ " idp:l!!. - .

Cienc;a. ,Tusti{'a. {, Venbdl'
AmOl" e Religião}).

num -amhiente de tranca amlzade Wafdt Nalú� Paschn, decl!1l"oli
e f'Urn:tf5duF.en-,. n

I ao representante 11a <,lLl .> quI"
Ott.. H,-nl"Írl';e Kuhl, já terminou a. compa;sjçãO dO'

Leal, Melqlli"des M li�li ";, Dl'.
seu futuro gabinete, que .:J.ssi..m

AI,i} S. de OliVf>ir.l, \Va�,hingto;1
Nicolau, Fiares Figueir;>do. de está preparado para aiSsnmir
Oliveira. Afrizili de Sana os encargos do governo_
Elvert ele Olive-il'fl, nl'_ Albino Espera_se f[U!' o atual PrL
Zeni, �t'ã� Bonifúeio de :';en�a melro M'inístl'O Sil'y Pascha

I
e -Ben)lunllll Jor·g-e f"r,Lm o!"

ln-I . -

-

-

wgrnlltes deSl:1 IÚ�ill!'1. equiJle lIue apres.ente aInda 110)1' .e" dE'J"ius-

_ aqui chegaram no úl.ti1l1_0 :;ILba, são do SEU ministério,. di7..en-

do, pcrmaneci!ndo ate fmdnl' :,;; do_se..que após isso seria; no�
o dia de qeg-unda--feil'fl_

rlespedi.!'l, tão usual e tl'ndê-
clonaI ne,,-tr-;; cas_O!1, foi rer,tiz.'1J:l
ccm tot]:l. :1. pompa e l'egosijo_

I
'f(!JHJ(J ..orno pa.leo o Dm- Bianchi
ni Ull1 concorrido ágape íntimo

foi efetivado, notando-se cn.tt'd
todos -Js caçadores dos dois mu:

nicípios as figuras repl-csen{ati-
,-

Renunciou
o PRESIDENTE DO CON_

SELHO DE SEGURANÇA

LAKE SUCESS, 12 (UP)
- o presidente do Conselho
de Segurança, dr_Tiungctu Tsi

an&·, ela China n�lcjonalista
resignou ao cargo, voluntaria.

mente_ Êssa decisão foi toma�

ela. pelo representante nado_

nalistu' afim de evitai' que. o

delegada da Rússia,· sr_ Malik,

continúe ahandonando as ses

�ões do Conselho por causa da

presença do seu co1ég'a nacio_

nalista chinês. O Conselho de

Segurança deve votar agóra a

propósta rússa para a expul
são da China-- nacionalista das

Nações

I

LJndr's, 12 (UP) - ü Com-té 'um ahsurdo" . disse um

Central do Partido Conservador I vós do partido. A noticia foi

desmentiu uma notícia soví.�tica. publicada hoje pelo "T.agglich
segundo a' qual os conservado- Rundschau", :orgão oficial sa

res teriam recebido um Eln'preS- viético em Berlim, o qual acres

timo de 10_00C_OOO dólares ])ara centou que o empréstimo tinha

carop:mha eleitoraL sido feito por intermédio do
"Há três :-;emanas que ouvi

• mas esse rumor_ Não ,passa ,'.e

"Chase Bank"_

Teve irrupção instantanea o
movimeRto de 29 de outubro

nando, confirmou tlue oCOrt't::u o

incid.ente COril o sr_ Berle, anun
ciado pelo sr_ Getúlio Vargas t'

que o emhaixador fora ,mtoriza

do a pronunciar o discumo jJeJó

próprio
da.s as

RIO, 12 CMERID.) - O gen�
ral Góis Monteiro_ falando sob!'e
as declarações do sr. Getúlio

Vargm-', disse: "O assunto .:i com

pléxo � até melindroso, inclusive
porque! as::!ende ao período ;mte
riOt· a 11-1), cnvólve nO.4SflS rela

çiíe,; com os E::tados Unidos é' lur;
,

de
cidade

ontl�<1� p"líses do Inundo, nó::;sa
pa I'tiC'ipru;iio na guel't'.l e a evo-.

lw;ii.,) dllraIJ1� _Tl111itofl anos tle

tHn:-t. !::'rie I L' .. tPonlecinlentos ill
l,,"!·n:lc;ilJnai·i internO_I. Mnrim,
rúuHo,' t!:"lt.� J,r-l'nl;lleCl'm i]Ccrl!
[,),. Niín t· UUl. t:1.to i�olfltlO! t� f�n- PIiiLOTAS, 12 (lvrerid,) em entrevls;'n a 11111

Pela !,rimeira vez l'ea}izOil=fle Pinheiro Mal'hado.
nesta C-idade mH jurí de im= prefeito de fa<;cista_ E o jurí
prensa, tEndo o caso aspécto po_ I considerou c-riminc.so o emp_re
-lítico :m qlll' <:? ofendido éra o

I
go desse qualificativo, mas ab.

prefeito fÍaqneb localidade, Vi- I SlOlveu o uc:w,ado. considf.-rando
ror Baphif:í'i, e ac:u.'l.ado o cOro- i qne nrro tiver"

nél Hipolito Rlheil'o, O cOi'onél! ofender' o lH'efeito.

C:uj;O!1tln llpntl�()

(·jr'·I\Jl:·,lanci:.!" t'

n::ío �el se ffín-·i l,f6fí1 enl revelar.
[)i·:;tle j:í, pói1';u nfirm!1l' qnti
jornall;, It .. :!9 de (Jutllhl'fJ f(ti »11-

hit!tneu f' 11.'lbt t'vp eüm aquêl;l
intrrnoim,:'!<1. Afinílo ('üllvi(�t::c-
JlEnle, l,i)!'qtli- flii ('ht:fe do mo

vinlf:n1ü ttl1f' ,-·lahor3V:1.,-Se em

'llndew'goHt OI, porn 3S fOl',!fiS oro
sic-innisla;; ::10 governo du ,::;r. Ç:f�

,.ulio VargaR, N:t<la influiu na

quela jornnda, uesellcadcatla IIC
los miJitareli, <1:1 qual qJ:ll'tieil'a
mm ntu!oeroROS elementos e ami
go", favoráveis ao SI'_ Getulio_
Tenho l'l'pel ido que o nwvimen
to eclodiu instantaneamente (ie
vido n tllll de�entendimento com
o Chefe dfl Nação, tend'o em vis
ta um seu ato, O movimento não
tem o ,,"'copo de delI' g-J.n!fo de

causa aos inimigos elo sr. GJLú
lio Vat-gil,{, nem satisfazet'-lhes
Os 'objetivo,,"_

educação de adulto:;.
proprio dirig·e_ RevElou
que em 19-1!)

Eln três aDm s '

Alfabelizados
umlD:milhão

O ganernl Gói" Monteiro. termi-

Rio, 11 (UP) � O pI'ofe:;sor
Lourença Filho, diretor do De

partamento Nacional de Educa

ção, rev.nou quo
-

o Brasil alfa

b'etis(J.a nos últiro)s três ano:;

mais de um milhão de adultos_
Isto
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