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tlo na, con.lcrõticsa: TONl'i.a
em Bluanenau.. .

.

As ·declaraçõe.� do advo
ga,do c industdal JuliO' za
drGsny sôbrc a importante
reunião dos rotarianos· do
Paruná c Santa, Catarina'
-ern Blumeriau, a reaHzar�e
ern fin,� de março e..prfncí
pio�. de abril, aduzímcs, ho
je, U informação de que nes
se ccncláve, .scrá estU<l'ada "l:
possibilidade de se estabele
cer lig'a�ão telefônica, entre
Os ,dois mencionados Estar
dos, '.

' .•'ii. é

Telefônica' Entre, Santa �
t

·

-
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1�"IllHLS n irrnattvns todas. desti-
caf'ezt stns de GaranlHllUJ eetâo i tu idas de base, a, carnpanba in

inquietos com as declarações do justa e gratuita. do senador Gil
serrador Getulio Vargas a pro- Ictt.e contra os preços do cr.,g
póstto das' cotações do caré . E brasileiro? Atentou lP·· z'madúl'
os de São Paulo? E os de Minas Getulio Vargas no mal que pode
': Co Paraná? fazer nos Estados Unidos ao:;

Até que ponto o senador gau- seus próprios. compatrtotns, ehc
cho fortalece com as suas erra- gando [cinda mais longe que o <:�.

II f, na« 01' Gi1l\"tte com o de�teJUp",:1"o
da. sua atitude a. cruxerg-ar íer;;à"
tina, onde o que exístc é urna.

consequencia normal da lei 1hl,
oferta e da procura? Ou seja,

! D".iUitOS ameeícanos querendo. be
bel' caré. c pouco cilf(! para hnl-
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Nã
do

pediuoG
comunista

di
olí Há uma diferença entre o que

dí.sseram o senador G�tulíl> Va.T·

gas e o senador GilleUe. pura �,:':

plicar á alta vertiginosa dos prc
"

.

ços i�o café.
�

I�i{) 11 ('M(�ri<qf)llall OE ,lida boliviana. O jornal L· Ra-
meIOs autoriz,u:lrJI; diz':m Ilue o I :wn, de La paz de'clara (IU� o
"'Ov�nll I '1' -.'

' n 5
b _" .> )ras! ciro nao EC mteres- últimus méscs Coxabamb

-
.

�3r'i llffi
.

1 t
' a cra. o

-.
' CHl. mon e 1)0105 comu- centro das atividades comunistasnl."tas da fraclt"S"Lda i t t .

.

� • n en ona �uJ-amcr!canas {!iri,,>idas p�s�oal-l1:l Bolívia.. .' '.
,- �

mente pcr LUIZ Carlos Prest-es,Hio, 11 (.Meridional) Ao
contrário do noticiado em fontes

Rollerto Moreira e aqueles' trê�
t

-'outrcs líderes· vermelhos brasiJel-au orizadas, "firma-jse flue o go� ros. Acrescentu que Luiz CarIo'!;vcrno brasileiro náo pediu nelll Preste;; c seus asseclas tramavam'pedirá a exlradiçã.o dos comunis-
tas João Amaj;;onas, José Maria

em Cpxabamb::l.. revolução n�
Emsil. Chile e· Bolívia.Crispim {! Agildo Bm'ata, presos

na Bolívia (' p;ntleipantcs da
l11al.o�r;]da revo]u(':)o Llhoi-tacI.:,)
1][1 di;)s !lfHjUC!l! p;lít<. 8<) (l g-�'-'
,·cl'n(,. tle L:l. Puz r.ce·ambiur os I
.Jc)lortados para {) território 1)["[1.'
si1ciro. não, SGJ·flO p1'C:;:OS .

- aqui.'
por niio h�jvej: contra 0,<; mesmo"

nenhum prOCBI-;';o.· no Brasil. -A

diant�--sç que sobro o .(Jssun1J) (J

:;ôiiriu·;L:r-ô·•• ·Rí)'_ ·�erj-o:'· 1;nn�·erbo:;,1::
COIU'O': 1IoUnili\'J:o <la Justiça. EXch
:rnina'uui, ·todas as hipóteses' fi

cou a�l;entfldo rtué o governo não
tomaria por enqull.ni.o nenhuma

JlI'ovid�ncia tendo o Itamaratí, RIO, 11 (Meridionáll -. Um
Cln conscqllcncÍa instruído a lc- nc.'euista declarou:
gação brasileira em La Paz no

'

sentid Ol' () manter posição de ex-j ,

-

.. '})epOis da calmaria polUi
pcctoUva e remeter informações c::1.'1Ia a tempestade. Tudo se

sobre o desenvolvimento do as- pl'epara com muito cuidado para

sunto f a vólta do sr. N:reu Ramos ao

RIO 11 (M'O:rh'.) - Não tem

i
cartaz l a �ucessao presidencial.

fund8�ento as notícias tle que
O sr. Nereu Ramos é insinuante

três conhecidos comunistas bra- quando trabalhá na obscurida
s.leiros teriam sido presos na de,"

Bolívia. Um telegranu de La O plano, para tanto, pa;" e:;.

p"" a esse respeito. declara. con- tar ligado à questão parlamenta-
tudo, que Agildo. B;Irata. José rista.

Maria: Crispim e João Amazonas Muitos senadores e deputados
estão sendo procurados pela po- admitiriam a introdução de um

Conferencia-para estuda-de medidas
de repressão ao comunismo na Asia
Mais eficientes do que se esperava os pilotos ü'aclíllallstas

Hong Kong, 11 - Cinco

I
tellatioll norte-americano dos rebeldes tio Vietnam.

diploma.��� nor!e-runerica.,ft G.o�de� Fellec, afim de paI'-! A?rescent�., que os comu
nos partu am ontem par a tIclpal em duma confe1'en- mstas chll1eses invadiram
Bank'Ok, a bordo do Cons-I cia �os diplomatas norte- a Indo�éhina.: n6& primei-
-- -- amel'lcanos no Extremo 1'os dias'. deste'mês,

Oriente, Não foi revelada
.

a agenda da. conferencia, Hong Kong, 11: (UP)
embora acredite-se que gi- Partirá para Bankà1t cin- HIO 11 (MeridionolJ Uni

1'e em torno de meÍos para co diplomatas,

1101'1.e-ameri--1
jornul' desta capitaJ in:.'!istc em

.

deter o comunismo. .

canos, que vão assistir a dizer que não haverá' encontro

conferencia dos seus. cole� entre o general Dutr� e o sr. G�-

Washington 11 '(DF) _I cr _:]·t· ad ., E t'. _

'llio Vargas, en, CaxIas. por oca-
. '.. �

oas -u.e� ac os no ,x re
sião da festa da. uva.

Os aViadores chmeses es- mo OrIente. O grupo e che-
tão fazendo o governo nor- fiado pejo secl�etario 'do:
lIHLll1ericano

.

an-epender- estado assistente'· Walton
se de suas afirmativas, Worth.
sôbrc a falta de eficiencia
dos pilotos nacionalistas.
No chamado Livro Bran ...

co. sobro a Chipa, o gover
no afirmou que 'os chinêses

�-_ ..�;._._--
Jlã.o conseguiram atingir
coisa. alg1uua, apesnx da
grande quantidade de ar

m.aJnÜ!ltof:j que reecbiam.
Mas o Departamento de
Estado l'{�clama que ti,

mesma força, aérea' de
Chiang-Kai-Shék danifi
cou um estabelecimento de

propriedade norte-ameri
cana, durante seus. bom
banleíos contra Shangaí.
O govérno' já protestou

as autoridades em Trupe,

-

Senhora,
não se preocupe,

use

GYSOFJL
o antissético e

desodorizante
confiança.

de

..

Um produto do

LABORATÓruC.

ileir
eti

exra
tos corrsum idores

Unido:>?
nOs

5n

I

O primeiro a.firruu.: "A a.ll a

das presentes cotações do ·produ·
to não passa de uma jogatina ti')

governo do Brasil". TemO';. a�

sim. uma administração que :';"

despojou do D.N,C. e de tudo.}

o mais que representava (,;; aní.l

t;(J� controles governamentais do

mercado do café. Fazendo li. OUB',

rcntrée com um jogo q11°. �.' �"'!:

(Ir· Jdr�il'O. seria uma batota pa
ra centenas de mithõcs de cruzei.
1'0:::. Núo :-:eria estranho que (I

mesmo fp:lVcrno que Iiqu idou r,

D .
N . C .. seus sa Idos, e os "a ldm:

do emprésthno de vinte wilhó"",.

viesse hoje. com o caIl' cm altu:

fixar preços, quP sobem romo 1,>' ..

iôe,,; de gás. pela ctrcuustanctn
-

natural de quo f) oferta é muito

menor que a. procura?
Foi o �t.!nador n.mcrlca.no ruaic

benigno. Pur mal s ln "!h!k"'iJ \

que pareça. um senador !lu puis
que é o lllidllr CODSUluidor {11_� (�a

fú no lnun';o. nfiu Oll;:_:Oll t'h�;_:�..tr
at'.S onde foi u ��cn1_ldol' (;�'11_]]i(l

'la q;�,s. a fluem os pa11li::t,,-:; rle·
gC!'�In COlno ,seu r--::prc;:elltasfl:)
na Cãmara Aita. Tenl nu C-�J!Jj
CDr (J senador GiIleltc. H ql�tI ('().

'110 lllal10bra de export;)do!'�5 HJ�)'

nopoH�tas, dos porto� de SàsJ

Paulu e rio Rio de Janeiro. A

calunia foi facilment-3 :dr!stTIlíd�.
com um fato. de facílima const.a·

\('·il{_�. Nunea pelos JlO�tü!; tlB

tfJuto- cnf�. E nunca. hQUVI! ta'l1-

t�lnt oeafé. J�� nll11(':! houve �·r�.!l
ta:5 fírluas re::_;istf'ad':c�: ...Hq·IUf) r:

H10, 11 IM'criditilluJ) -- Iteult- 8.3 novas anuas, alguruu.s capa- rlll� fl situação mundíut compli
·ou-['" em Copucabanu Paluce n

1
zes Ue dust ru ir as melhores con- casse. agrnva-su todos us dias c

jantai' -cm que 50 rcunírum para quiatus rnutcrla'ls e mcraís acumu 'IUe o desenlace desse conflito

convcnçâo os representantes da Judas pelos sccu los, Iuntam-sc às crescente não pode ser tranqu
í

lí

J.B.]I.{.· Wortd 'r-rade Corp., de I idéia:; tão ou mais destrui!: o rus. zador para nós c para. o futuro
Iodas H.ét vinte Repúbllca.s ame- suuverslvas il nossa civilização. mundial, concluiu o sr. Osvaldo

rtcanas, presidindo"";).·o cmbaixn- "1l0'5Sa cultura, do que esses e n- Aranha, faz'Hl"O lH'"\''' a.pulogia
(11)1' i·lnl,ne. Discurr,ando então, gC'lL!J05 lJelko"o:5 do inferno. Sem- após ter ufirmado que a guerra
(I r{L Ofvalrlo Aálllha- cX111ninou pre fui otimista. nunc,J dí'ixarci foi ól!ra do homem c a p<1Z J1l"cci

de ser p'lcifistn. ]\fa�. reconheço 'la �cr bmbem óhra dO) }lOJIl'"TU.
a dtlluç;:jo do mundo e .kclat·t.m .\I ---'-----, --�-------- li
',\U� (1� UniYC1°;'_;'O arnca.i�:.l a.bi:_..;nlae·

:'[' ní"j" 'lHO nunc!l_. nesta trágica Entrara-O emine(}n�Freensii(l [C" S�llS Jid�re;. -

os bancários

em �ào T-'aul'l1. {.:(};���

du' prDdnto.

A t>lrefa llu�sa, pois, devel'á scr "

de procuraI' comprce.nd!!r o n05-

gréve
de

terça,'feira
São Paulo

80 tC11ipo c seus. pr(.blcmns pa]'[1.

Tlod.ermos" decidil' com segurall'

':a p pn�visão. I'�rizou quc () mun

,lo ",:>tá em a\,!n.a�. ,O e�nflito
,nlundial aproxínln-s:!:'nos nlaí.-i

nmcaçádor' dO:"cj\lê' ·ante." .. porque I

H.ro. 11 (Meridional) --:- A poli-

f
COInUllistat'. em �ua l1laioria. 1)cr

cia pOlitica cspe"a uma grévc tencen�cs ao �·,ne.o do 1:ra<,il, co
do:; bunc,;rios. " (,stollrar tet'ça- mo sC'.jam, OlllllplO Melo. Burce

feira próxima. \:". Coõ.llo. Lauro M"JQ. Francisco
Tra íano Oliycira c dois outros,

O mcvimenl:o � L1il'ig-ido pelo:> cu ios nOlllele; uiio [oi post'i\'e1 ".pu
rar, ht'lrt C0!110 p�lt}iJ d/� HOIlH:Ê
f1Bntes. j��dn1tJndl) }\1fJntez, do
f�:J!H.:r_J nua '.n;�ta (� JTranc1f.ico
BllTetO .J[unl,(I. dn Euneo lutlus
I ri ... " COJllél'l'io em MiIw·; GeGiram tUfa .G tu/io l...)UI' tr;:vJuz �I rf!ú!.!I_.p6!!u '1'J e�t

<lPI'f:hl': ]tc!_;tr}I�i1.f_) ue véndai.!, p!:
�L í'levrF:i-io d� 11l'('4�tI;:\ !:,nrn (I' ds

,;:.ítllcres��e do zllonupdii.':.t'=.l, D<_:!:�

j;:j,!J.l�V;�P. . 4í�.. !!l.tl;.rf"·;��qtlf'}�.i: _. f)T,_i,

aqui ()COl-rf_�U tudo o {)lIO f' " r.'i!-

H0�C do nl0D{.I·pólio. . (lúrrll(1ü f.I

sf;nudor Gütl1lio Vargv�� -;.:err\

declara, nlto c bOlll f-{)Pl. éj'..\" fi

exf.l'anho
(júe seja. a vróprja Jlulieia está

:.lenl f'J(:llH_'ntü5 para e;"HDr o lno

� -..,' ""�h�(:,�tto'·111?t�/:;t'nM.1'.{].u "'l){:l:}ü� C{)Bl, !\t""":
/III nL-la,� 1.,] ll{,ãl'io!:l. porque esles, es�

cuda.dos pr:'lü ren1édio legal do

habeas-corpus tem em mira. um

.
. .

.

:no\"o regimc no guvcrilO dõ Bi:a� i l1lum ;do PTB (l pSP à. pr'esiden'
13il. Nesse instante concoàla.-se I cia {:.-a RepÚblica, Quanto aos

[IUe as b'Tandes cisões"" no con'- cnL=ndimentos em eurso com o

gresso surgirão de ol'ig"ns menos PSD, al;resceritóu (Íue até. o mO'

pi'estigiosas. sem apoio dos .par- menta o candidatá do PTB' é o

tkos pu líderes, tais' corno a sr. Getulio Vargas e nesse senti�
cassação dos m.andatos com·unis' do dirige-se todo o esforço dos

tas.e o aumento _-'dos' subsidias, .. trabalhistas.
em que foram gen'úais os incrí-
veis. Barreto Pinto -e' Negreit·os

e�quema de greve em longo pra-
1'.0. com o redobramento d03 li� governo (:-0 Brllsil r:'ôpc�u!g" CO!!!

deres. Assim, enqua.!1to a polícia
. o café elp. oblitel'u. um fato, 'l'w

}H'cn<.f:?r deienninados líderes. ou- !)ara -escondê-lo, seria o x:n€':1!n�l

tl'OS ficarão dirigindo a gréve e que tentar encobri!' o ,'{II ';é",n

já pro\'idenciando habeas-corpus, uma. peneira. P.&ferhilO·nos l'<

para que o� detidos sejam soltos venda do s'lldo do lastro do ':�n"

dentro de yinte e quatro horas.' préstinlo de\ vinte fl1ilhót!.i.. S.:!

A Jlolícia política conhece em· o governo federal pl'etcndc[ó�"
seus minimos detalhes as proYi- entrar numa jogatinJ. de ea.fé. »

dencias que Os comunist3S estão primeiro aLO fôra reter o ,·"U'.

tomalldo para a gréye de tet'ç3- que já tinha em �eu podf>l". pfl.l-"
feira e não têm recuesos legals

J
com essa massa .de 111Dnob:r[l .. lif!:

pa.ra evitá-la, prevendo-se que os fluír 110 lUoYimt'nto
.

que pr:pa.
bancos. por falto d.e pe""oa�. te- I ra:va. no mercado aqUI � en1 :Nov",.

rão que cerrar SU�1S ,porta� du- {Ior'lue. Se o sr. Getulio yat''::�·f1r:.
rante a gréve. esperando-se que I quer a.ta.car o genera.i Dutra.. ·co·

(Condur:: na 2.;1 pág. Jet]'�l. CI '(COnClUe nu 2.D página, letra A)

Conslruirà templOS para Deus em
vez de casas p�ra OSf homens

Goiania, 11 (Merid.) -

Está em Anapolis o frade

franciscano Frei Caetano

Baumann, de Nova Iorque,
que veiu elaborar a planta
do novo ginasio São Fran

çisco de Assis. Frei Caeta
no é arquiteto formado pe
la Universidade de Colum

bía, de Nova Iorque, tendo

feito o curso com tal clis-
tinção que foi procurado
por várias firmas constru�

toras com propostas de

,emprego, Devido á sua

condição de religioso, en

tretanto, recusou e vem se

dedicando a construções de

igrejas, escolas etc.

-Falcão. PORTO ALEGRE, Jl (M:"li

diana}) - O sr. Amaral Peixoto
revelou-se esperançoso quanto ao

"xitc dos entendímentos entre o

PSD e o PTB para a sucessão.

RIO, 11 (Meridional. . t_: uep.
Pedroso 'Junior' disse ignorar
qualquer fato concreto sobre a

candidatura dum -cimdidato co- Revelou que a. comissã"o enear·re

gada de elaborar o programa bá-'
sico 'para um acôrdo do traba';
lho, realiza-o mesmo. Afirmou

que as eleições serão reaJiza(aS
.la dnta marcada, acentuando: Enlra n vameAI em f se agu a o

ro lem d Ir
A

n ito e lu e u
S-ómente uma ação enérgica dos fiscais do IP poderá suavisar a situação.

carros paradas nos dois lados da : doando aos infratores a8 bUa"

rua; os automóveis que .entram que c.onLCterem, :óejam e1{'s (ln'cru

nas prjneipais artérias, vindos forem ...

das laterais. querem ter prefe-
rencia num desprêso crimino8o I'---�-pela vida de seus sel11elhantc�; COI"ldl·r� lill] d fi i t;_
caminhões c. ônibus param lnuo

I
. �,.U�_ II g - ii

a lado nu €5trcita Hua 15 de �o- treRC!:' n� f'r�n�a'vembro. atravanC<.ln('-o o tl "fe-
_ � . M __ !Il� __ �

----.-....�.> -------_......-

"Não creio em góJpes",

RIO, 11 (MeridiOlÍlJ.l) - A

portagem informa (lue.· o 3J'. Co'.)

tullo niio irá a caxiàs por ",(la";
." I �

·:ião da festa da uva.; quando O:

presidente Dutra e üutl'as auto"ri-�
dadcs ali estamo presentes, Ig�
nora-'Se, entretanto. os ·v.erdadei�
ros motivos da atitude' de Getu�
lia. quamio se sabe' que elc pi'ó
prío havi.a declarãdo que com-

pareceria á fest.a.
.

QUESTAO do trânsito nham vur objetivo atenuar a <ii

permanece. aberta, pois tuaÇ'ão, Uma espécie de panos
na Rua 15 de Novembro quentes cuja finalidade é a de

. _

, .

está longe dc uma. solu- tornar suportáv<!] Um lll<l! em Ia-

As decisões até agora adota- se ag�da. O remédio definitivo

da.s 1)=a atenuar a situação. sur- apenas� surgiria COIll a. ·pa.vimen
tiram algUnl resultado, de inicio. iação da Rua. 7 de Setembro, pa

Entretanto, com o perpassar dos 1'a onde seria desviado o tráfego
-dias, hoU"lw COl110 que um afrou. pesado e com à aberlura de tra

.xaIlléllto na fiscaliZação dessas vessas entre aS duas citat'as vias

,mcdidás, de módos qU>!J o proble- públicas, que correm pandeIa·
ma aos poucos está se %"Tavando mente.

.nóv-a:mente. . Co-nwquenteu1ente. Ncm a Rua 7 de Setembro foi

'chovem queixás e sugestões de pavimentad3. �em ati travessa.:;

RIO. 11 (Meridional) todos os lados, bastante jusUfi- foram abertu.". Portanto. conti-

cia-se que a UDN levou ao Bonhe- c�das. convém dizer, ·pois chega.

I
nuam a;,; aut(lridades empregan-

il11ento do pl'esidellte Dutra quc a: constituir um risco bastante do 11. terupeutica engendrada pa

não pode concordar com a lista sério.o tráfego pela referida ar- 1'a o mal, entretanto. eomo tudc

Ceita pejo sr. Benedito VaJadarcE téria em dcterminada� hora.s do cansa netito. vida" [J rigor cOu'

�vmo ba�e da conferencia rie Be- dia. que os f,'Ual'das dt; trânsito se

10 Horizonte. Outra. inform,�<;:ão

I
As deliberações h:.Üxac1as prJa onpcnhn.vam no cllll1jH'im:;nto ela"

,rill que o brigadeiro 'é conlnl {' Inspetoria de Trâ,nsito, com 1'0- medidas a{[,-,tU.dH�" e,;t'l csmore

nome. de Melo Viana. como can- rcreileia no 35snnto. C01110 accn- ccndo c a situaçrlO se agrava OU-

:"(.0 da UDN á sucessão. tuanlos !lO inicio (.(:�sta no!.n. ti- !.l'll vez. Come<;ú-se (L observar

go •

PARIS. 11 (UP) - J�m U!U2.

Ouve-Soe, então, o busÍnar e Hti

pragas dos irritados nlotori:"ita-.�.
conlO se isso melhoras::.;c u �itua

ção. Os desastres não se verifi

cam néssas ocasiões unica.mente

colisão de trel18 na. l"rança "-ui
u(·d�ntf.ll. ésta. 111adrugada. ·pere·

ccram dez pessoas c quarenta 'J\!'

tra� ficaram fcrida.o. O Ü"�'!st,['

ocorreu entre doi" trcj1�; ]'JcZ!.L
- um que faz ° 1.l'"jl,[" "'all":porque os carros. dado o ccnge;j

tionamento do trâ.nsito. "ii.o olJri-

Taipê, 11 (UP) � � U go
verno nacionalista chinês
informa que_o exercito co�

munista chinês que inva
diu a Indo-China francê
sa opera sob a bandeira

Toulou�c C C�J.1Jl{ :']1:1<..' e t.' .I1l!Lnl
,,;ados " rodar \·a_garósamentc. entre Cannaux e Toulou;� O
Não obstante is:ôo, o T'l"oJ,kn\'1

j "[1<;(11111 () dcu-::;e �'!1tr� n� e=h!:;ó�:l
não pern1ite toleranein d', P'l1'tr de G:lílla.
11\1:5 guardas d(; tráu5ito. }.IUÜ5 v

r-outillllur do ;::cito 'lUC vBo 'J'- coi ---' - . -- ---

sas/ lógo cstarenlo::_� rf.:'gk,I>1lldl.)

II
IlE:,mRl,'l1 S;ltlJ t,l.j("� A._p

lJflll cOlltr�� ti f-!"f}�itl). !-'01110 f; 11;1 G \o'!aJe ctlru .sss,-urança i1.�

tura1. ocorrénl�ht;-_: .fi ....�-;a;:'.rD'(·;l.TI j -"
B!U!t1elH1U p, �ft,invi]j)

No nlomento� (J único rcnH�flio l
f .... -., l'H''i�''

[1.1)

,·fie<1?, paTa ()3 .. 1HII'0" {jUP fre l R.APRLicS;';O I 'r A J A H '"-

qtlcnj(l}ncnt� esttto ;�(� ....!{·rifiP;111. k I A g ê. t! e I �;

dp. re�.1illf' JlUnl�l. nl�ã(_J rígorõ:;a', ( Ruo. 15 de r;o'\"�1 nlj� - rr�J. 1455 ,

do,·; fiscais ct .., trânsito. não ]J�r' t�� __ ��==-".".,.,.� .. _.

Blumenu.u '1 JOiilViJe
Vingeo" ràpidaa e Gegur�<J só I

EXPRE�SO 1'1'.1\;1 Altil.
Teld'olÍ9 H5Íj:

ftdota n governo inglês sevéras ·medidas de conlrõle
dos que··trabalham em seus laboratórios atomicos
Re.connecidó como antigo simpatizante comunista o cientista Fuchs

Hal.nbllrgo, (UP)· � ao poder naquele mesmo Grã-Bretanha iniciou uma lCllsidadc, Es�:;as medidas
Foi revelado que. o dr, He- ano, o tribunal estudantil intensa. investigação de I foram hlmadas em face da

mil' Fuchs, {) ci�:ntista il1- condenou Fuchs á prisão ltodos quantos trabalham sensacional confissão do

glês que ·entregou .

os se� por ter distribuído folhe- em suas pcsquisa� atômÍ-

\ dr. Hemil FllChs, e visam
gredos átónüeos a Russia, tos comunistás em frente cas, des(�e o� fiaIS �esta. sobretudo convencer os

já era e�J:lhecIdo como á ·Universidade, Mas Fu- cados clen_bstas. ate aos, norte-americanos de que
simpatizante . comunista, chs, avisado a· tempo, fu- varredores. Todos os que

fquando éstudava na

uni-I
giu para a Inglaterra, on.!1

demonstrarem tendencías não haverá nova traição
versidade :de Riel, em 1933.. de se naturalizou inglês. esquerdistas,. serã,o inv�s- dos segredos atômicos na

Após a subida. de Hitler Londres, 11 (DP), - A tigados com· 'pal"hcular lll-l.rn�laterra.
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FranciscoTreska

Junior'

Vende-se
ENGENHEIRO ARQUITETO

Projetos e CODgtruÇÔlljJ
Rua Piauí -. BLUME1"fAUJ

:'illlmllIIl1ll1111f1lJ1JHUJIIlmmm..

:::1 Dr..Carvalho :
ª DOENÇAS DO CORA(,.l.lG =_§ I:5 (ElectrocardlograIlà)

.

� Tratamento de Neuro8C11 . =
--------------

E (Pslcoterapía)
:5 ;&L. RIO ,JUtANCO, li. :
"§ sobrado. =

� (Ao lado do CINE BUSCH) -

F .

=

"dllllmUllmmUIIIIlI!!IIIIIIIIUIII.=

UM CACHORRO policial,
macho, com 8 mêses, óti

no guarda para residencia,
Preço Cr$ 250,00. Tratar

com JOHANNES ROEDL

Jardim Zoológico
do Testo.

- Rio

__
---

DR.AYRESGONÇALv�8
Advogado

ResIdência e EscritôrlO
BLUMENAU

Rua Brusune S/N •

'I Dr . Telmo Duarte Pereira
; !

- Clínica; �lédica: -

i í Consultório Cl Ilcsiàllncia:

II ESPECIALISTA EI\l DOENÇAS DE CRIANÇAS

Atende chamados pelo Fone 1197

)' EGq. das Ruas FlotiailO Peixoto e Sete de Setembro

Empr\!sá Moreira & Werner
� pE ONI.B:US DIARIA A' PRAlA DE .

.

CAMBORIú--
Fartiilil �da Agência Blá-Blú às "I horas da nmnhã
·"Íllt.a da Praia. às 13 horas.

.

.'

Aos domingos e feriados; da PRAIA, �s partidas serão
.

à Í!lnle '.

,

(Jl'_$ 30..00 IDA e VOLTA .-.. TELEFONE N. 1266
.

-'- DOENÇAS DE SENHORAS _
OPERAÇõES E CLINICA L"ITTERNA

-VARIZES_

Dr. R.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PAGINA Blumenau, 12-2-1950

MILHÕES

Rio, 11 (Merid.: - Mais

I·
Noutro·· barracão próxi- curativos necessarios.

um desabamento, em con- mo houve, também, -íe- Os corpos das V)tii1�il.'3
scquencia das ultimas chu- vastaçõcs.. foram colocados 110 pás""
vas torrenciais , OCOI'l'C·u, O '. seio da rua Iliajatuba,- - " s moraaores do bar-
ho i

, r.:. 1· ··1 I
- constituindo um quadrooje, as o toras (a man la, raça, operarias Heronil-

.

na rua Inajatuba, que CÍr- des Batista. Gonçalves, seu impressionànte. O· op�ra
cunda a base do 11.01'1'0 do irmão .Antonio Batista rio Sebastião. vendei toda

Andarai. Gonçalves e a jovem Bra- sua família morta" por' 0-

silina da Silva; esta irmã bra da fatalidade, caíu-uu

da �"ésposa do' Sebastião ma crise de choro des�5pe-
Vcríssimo, foram feridos rado, . .

t � :

por 'destroços ·'da muralha Outras .oasas am('a(.>Rd�lS

que atingiu· a;;'p�n�te dian-
.

. Outros barracos . acpain-
.

.

. se ameaçados pelo ql�€H:�S-teíra' da ·casa. ; .

t ao 'Os
Os. bombeiros no local .

'ta da muralha, el1, . '.

Os :bombeiros 'compare� 'moradoreS . abancl?���ú
ceram ao locai; proceden
do á· remoção .. dos corpos
da infeliz esposa do ope..
rario e de seus dois filhi
nhos.. 'Os feridos foram
transportados .

p�ra o Pron
to Socorro, recebendo os

-=---
- -

--:;---
- --- -_., -- -.-��

O barraco foi totalmen- . .. ..
.

;�}!:���l:�E��� �·"'C"lé'g'i.""'s'aniÕ""iÜlünion"1.

perario Seba�tião, que no
=

CURSOS: de admissão ao ginásio:
. >. =

momento achava-se a POU- ginasial (1.0 ciclo .sccundárto) ._

di
.

d 1 1 d
- científico (2,0 ciclo secundário)ca dístancía O oca ' o j � Técnico de ContabiHda-de., .

,

desabamento, rumando pa-].= . cf',.. matricuta p-u-a todos '015 curses estará- abertt•. -do dj:á,.:lil. �_ra a f'âbrica onde trabalha- ':: de F'evei-eh-o em diante.,' "

.

= Inscrição para o exame ·de admtssâo ao gfnásio ; . =
= aberta ·<les((,:.! já, - Para os candidatos ao exame de adll1is"fto ;;= será feito um curso râpído de preparação com inicio no, dia :;
_

15' .de F'everefro.. :;;:
.Outras Informações na. podaria do, Colégio.. ..' ª

.

(\ =_::_�nlll�'�'�'�'�'��'�ii""�'�'�'�'�JllIIl,; .

:lIl1l1nmllllnlll!IIIW·IIIIW'lllfllllflmJIIIJllllllmllmlmnnlJl'�i�m.i(
A TJPOGULurI.� E LIVRAR IA. . .

.! t

..

_. Rua 15 de Novembro, SHI � BLU:MEN��U-._-
----

'.

Dr. Paulo Malta ferrai �
possui o maior sortimento de canetas da praça e mantem

. ,.;..11 =_: CAUSAS cr.íIEI-'s�,' DCO"MEROG.AC1'AX1Os -E CRIMIN.AIS

:uma oficina especiattzada para .

,"'1
CONCERTOS DI{; CAN�':TAS-TINTEIRO •

c�

.

.'

.

.

.! §_: ElIcritório: Rua 15 de Novembro, 389 _ 1.0 An!l&r c�
,Rea1dencl!!1..! ttus. 15 d& Novembl'o� 1893 - Apart.:J !

:"111U!!IIII1Il�IJ'!! 1In!!I!I!I_I! !ml!lm!!!! 111mml!ll!!!H!!! !!!II!,!!!!l!!)!IH!H!� I � .,

lª EstreptOIRICln14 - UljUdrO � relJlCltaDa ª ª N'ONE:' tH7 - Caiu �08t&l, 211 -·SLUYENAU .�
E Vit���i�'E���{: &: ���,n��l�.l.Cd , :�

.

:immmm'Jm!lmflmlllllllltlill'mJlnmmmUmllumlluuuumm'J�\
Iª ]=-'ronta ,�ntregl, ao Dlclhor pre,o. ---

..

-.--. ':
.

----- _

I
= Atend"l11-"� nf>didOR pelo rcembol13o T),�5t'll e :H;r�o. -

:: J.'CASSAB & ClA. LTDA. T' R. João Briccola, 21 � 1 í ,(l
::

, SÃO PAULO - Fone 33lfil - =

I:: Endereço Telegráfico: - "JOELMA" ::-
I

:IIIIIII1I1I1IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(IIII1II1IIII11II1I1II1: I:l�: I
1�'Hm'!JH'Il!!"m'J"um!,!!n!!!'HH!!!!!!,!!,!!!!mm!!!n!!!!!U!!'!'!II!!II!J�

;""!"(j'J'i"";i"'ã"';"'i"fj"""'I"""s""':""(i",n"""'J'["'i)"'j"';""""i'·II· rr:��:���J�An�.eCA�A�I!:ss�.. I!:=
- ;. RU11'15 de Novemuro, 473 ::; I
-. § :A-lailtem03 'o maior sortilllento em lentes e arm:l.çõcG. Exccu· § t

I .� taIll-;3C �uai5quel' oculo� sob receitas méllica.s. �
II�llllIlnlllltlllllllllllllltlllllllnllllllilllllllllllll.IIIJ 11111111 1U11111I1I111 !UlU�

i I
. .

! i

i

DE 200 REIS>

ue
•

1

do mocinho: que ele .lôgo··subme
teu à rrgorostssíma disçiplina:'de
sua casa. Ao moço esta: parecia
até um quartel. Como' em Por-tu

gal estudara no ginasió , trazia

idéias de índependeric!a . e
. a.pr'e-

mendador,. homem grave que se

impusera uma disciplina sem o

missões, parecia. . extremamente
grave.

- Não admito xaturderras! -

rcpet.ía para o rapaz, que mati-í
culou no Instituto de Cienchis e

Letras.

A vida passou a ço�,ier. sem '

muís novidade: naquele '''casarão
monacal.
Um'! tarde o moço pedíu-Ihc :

- Padrinho, eu qUC1-:� .-ir. ver
uns amigos. Se não levasse a

mal ...

-Amigos 'são os livros,
� Mas, padrinho, eu prometi

lhes, ..

BLUJ\lENAUEN8E S/A.

pretende adquirir uma caneta-ttntetro ?

��r,
,.#

F.unciortame.nto suave!
M:·ã x ima' ·d·u r� bi I i d'� de!

compre-a onde caso seja necessãrío,

possa consertá-la.

Para tôdas as aplicações I
M(ltOl'IlS ARNO � irifásicos, até 75 HP - monofásico�. até t HP

- Não' prometesse antes de'
mc ter consultado - respond.::u
cnfarado.

� E' que eu pensei ...

ARNO S/A
INDOSTRIA E COMERCIO

((". Mer"" ..W VI.,!".
l>r�".t. R. lS d. Novam,

• bro, 579· ele. Podal, 126
,Blul!!enall

i BANCO SUL DO

I BRASIL S. A ..

I 29 anos a serviço da
economia de Bluménau.

� MAIS ANTIGO JABORATÚJUO HÜ,'UEOPATICO
À venqa em t6dos os Farmácias e Drogarias de Santa
.. Catarina - Distribuidores em Florianópolis: .

..

CARLOS· HOEPCKE. SIA. �

CQelho B'al'bGsa & Cia. - C. PO:3taJ. 602 - Rio· de Ja!'!eiro

:.111111111111111111111111111 i I 111m 11111111 11m I IIIIIIIIII! II!!! I !UI I II!III !!!! 1111111 I':' ;

I�_i.. Ví��"�"��"�,�,��" m�im��"���a li
ções sobre dOCUUlentação c exigências consulares � I

�!
:i�UDOLF RIECHERT - Rna 15 de Nov. 505.·

.

. .

.
.

�

Sob a llire('iio dos 1R:.\I>1'08 !.\IARISTA� --- ..

"
.JARAGUA' DO SUL �.-

.

INTERNATO;-.-SMI· INTERNATO --EXTERNATO
ACEITA.;'IOS ALUNOS INTTmNOS' P"lltA O· CVRSO I'RIMARIO e l.a e 2.a SERIES GINASL-llS - CURSO P.RÉ
PARA'rORJO PARA EXAIUE DE ADl'IUSSAO A INICIAlt -:':E NOS PRIMEIROS DIAS DE FEVEREIRO PRO'XIMO.

A PEDIDO FORNECEIvlOS' INFORMAÇõE;l f"EM COj\i[pROMISSO

Santa Catarina
-

=,

�1 -

f.llllÚllllillliilllllllllllllllllUllllmllllllliUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ..-::;
CAIXA POS'rAL, 271 --- B L U M g NAU

finH 111111111111111 r'!l1i I III Iilllllllll 11111111111111111 IH 1II111l11ll1!111111H11111H1 11111111HIIIII iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllltllllltlllíl �

���--��---------_. .

rn
•

1_
Texto de'ANGELO FERRElI!A'

vinuo ..tO BR"1SIL no,'; bOIl:1 tempos, Gil. Pinheiro fc:: [arru-
.

•
. '(1 J'flj;ir}llHlClltC SC1(.' âinheiro- on nho CI1l tT(l,Ji��'lU:ãcJ, (_.'{))ilr"'(."":�l1j8: _

l'ti'
o

""Iicad() corl!' pnHlencia, na cl,qllisiçiia <lc iIllOl'CÜ' lias m ctturrce )Jf!n- .

!'JI! de Silo Paulo. E,';tas rnsrrs pertcnccrcun. (ln COlllClld."l!yÍ' IS !lnl!l"

f:.rL.Yl�:HI' hojc, r(IO â« ru« l�içapifiJl!flll (; rl1u' ria L;.hc"rllif!r!.-T,' '.'

suas casas, '

Caberia, á aufOliáahc
·

competente, mandar ; :Jles-
·

truir o grande muro,. ch
tando, assim, que .. l;tÔVOS

·

casos lamentaveis oc(.ftr�m:
·

naquela zona.
'

- -"""""': --
-_.

=

. Poro ClS mais variadas aplicações/de todos os

tipos e tamanhos, Fabricamos L' X:A:5 de oltd
qualidade. Obedecendo a uma �rijformidGde no

Fabrico, os elementos básicos que compõem nos.
sos LIXAS - granas abrasivas, fundo. e adesivo>

j
·1

,I
I
i
"

- assegurom máximo economia e eficiência. A
go(qnfia que oferecemos está em n0550 aparelha
gem féi:nica modernís$ima e no pessoal esp9ciali
zado, com mais de 30 anos de experiilncio. Só
empregamos malério·prima escDlhida e e;.o:ominado!

Detalhes 9 inlormações, 'sem compromisso. SoB.
, i ,cite.nos o. Manual das Lixos, preenehendo
·1 ...

e remelemdo�nos o cupon obl:lil'!o,
I
!
I
I
,

=

RUA 21 DE ABRIL, 748 ENDEREÇO TELEGl't IRMESILCAIXA POSTAL 4373 - FONE: 9�ó169 _ SÃO PAULÓ:
. Deseío receber, gratuitamente um I

exemplar do H:U "Manu'ar das {;;a·"".1
.......

·

... ·t
······ .. :···,· .. ··:·'1

.

,(

Firma;
.

Ramo: -

.

·Rua:
... ,

.

Ciáaáe: ,

, Esta rio: !
......•.

,1,
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COMP

CHRISTINA
�i'" ". ""

_'-::::-"'___�--=--_._ _ --.,..�,��-
ANIVERSARIOS

}
sr. Ricardo Piccolli.

F'azcrn anos hoje: - A sra. Amalia Gomes.
- A srta. Otilia Eornhofer fi-, - O jovem Heinz. filho do

lha do sr. .Jacobs Bornhofer. Helmuth Hacklàender.
- O sr. Alexandra Marbowski.

OS1". Gerrnr no Re inkc. re-

sidente em Massarrmduba.
- O jovem Guc nt.her, filho do

Ama.nhã :

- A sra, Ida, esposa do sr.

milio Sac;'a.
- O sr. Ildefonso 'I'eíxeira.

�.rJ.,.r.r���.r..,.."';��.r��--:J.Y.r/.r_"1-
- '. �

Dr .. Zin1mtrmann I
. §

Cirurgião,. Dentistá �
EXAMES DE RAIO X I
BLmIENAU - RUA 15 DE NOVEMnn:o, 595 �

Telefone 1 1 4 6 S
"·.e-�;:_';;;'''::;''...............r__;:_;''':;;:_;''_;_;'''''4 �..".,......r.r.er;'_"...r.r...r""J"'...r.r�_j._"'''''''''«Y'"_''...r...r_''Jer.,.,....r.rH...r_'_'''�=_.e..�
IArmazeml Industrias de Fécula
i «;�':�L��a I Companhia Lorenz

I t) RELATORIO DA DIRETORIA�
" n "''- " rr T� iH D ." S �S i-'>. n iH no. h", 1.. / ,'\ � S S�lJhares Acionistas:

S n.nN .. cs D�' (' .. S ".!oI Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários apz-e-� s.r :» i'oO 1:' 'ü ...:0. t,
, G 1§ O sento-vos. para o devido exame e deliberação, o Balunço era, a

.

I' r: 1,,!1 Conta de Lucros é Perdas e o respectivo parecer do Conselho Fiscal,l1,\;::nra insf.a lado a cui ,J.' •

8 O &� relativos ao exercício encetrado em 31 de Dezembro de 1�49.li';" 1':0 v. 1 1 3 5 - Tclef. 1

18�' • ' .

I
.

("I A verificação destas contas dará os necessarros .esc arecrmen-
I �

I tos sôbre o movimento reaüzarro no exercício findo; assim como

1_ "!r.J"_......"..
-

...�qo.J"_,._......_,._,._,_,JI!;I"...I:.

I sõbre -a situação gera,' desta Sociedade. �ualquer c?clarc.cimenta
Pi" Tl. ". i'NI'l.TE·R"'..'\RIOS. �ASAMENTOS. adicional desej'l.Clo. sora 'Prontamente fornecido pela Diretor-ia.
rss: ...;-" rs. . • _.'.� ( Blurncnau, 25 de .T'mpiro ele 1950.

.

.

htd ;,,<,1,, ou (H1.-'.iquer recepção em sua rcsldencia, 'solicite

I.
.

FRITZ LOREj.NZ - Diretor-Presidente
as bebidas preferidas pelo telefone 1306.

.Iãntreou-ne fi domicílio BALANCO 0EHAL, em 31 de Dezembro de 191�
n r � f' t:!I1Iftn�n I 1�"'OBAILITZAIDvOO:

.,.-",�",,'"�.�r�".ij ,�,,� a �U"m,;,,- t-;
"l

F..l:fJ S. Paulo. !l1 - Em Irnnt.e à Fábrica NELSA. 'I'errenns. I>.difício3. etc. '1.30:1.-:173,90...;;;;;..-------.--�.--------------.-
.... - .... --.--

-

FiRTAVEL:

vale por
mais um

prato
na mesa!

B j ��C(- st: I DO-
,

� -L" . ).".� I
BR:\SIL S. i\. I

Contas de Pecúlio com

cofres gratuitos.

------- -------_.--

P<\ f1 q I V O
'NÃO EXJr:n'EL'

23 .S19. 203,7t

l\1'9f}1111l.ismo � .

Móveis
. • • , " •. , , .

TTtCln!!,iU03 •••..........•....•.••.

Véículos , .

6. N1.. I\O{ ÂO
21.177,90
n!l!;.fl!;�.7()
715.114.8D

f 4_W4."':i":4.:?'.;:/._;t:rt:t.:;..�;.�;;;'''";./·' ..7!,i.�, «: J>*""'Z�!:��i."t.;..t.-;..?4.'�"'" -..,' ....�......;.fIr-.........,��<ff'_...C':i.'Jq:.�
_"

� Expresso Blumenau Curitiba I'�� Vlage\."u I"U31"431 em LhnoUlllnel .

� ., -' ..
' DOllUCILIO .<\ Oflt\llCIL!? :.. '" .. ;.

I� Preço da passagem: o-s 1.);),\)17 i,
� I�� /·'OENC1A

I;�i '

HOTEL HOLETZ '.

� Rua 15 d{' Novl.'mhro N, 313 - Fone, 1065
.

i.�;:;�...cI't&I.,....���·

"I. 40S. 551.:)0 I
DISPONIVEL:

170.980,80 ICaixa . . .., ,' .

Hl": A.I ,T7,AVEL: ã curto e à longo prazo
P�rtip.i,..,�f'õ"$. . • .••.•..•••.•••••.. _ . • A.!4. Af)l').()f)
Tit1l1,...�. ii, Receb�r .

.
, ,,77. ,,<t9.;';[I

Mat�rigis . . .
. ... ,.................. 1.614. M/i.I\()

Pror'l" to.� em p.st.n'1ll" . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . " . 71\0. !l�g_f;(J

Dllnlif'.!3.ta� � p(lhrar o • o o • • • • • �. �'in
_
fi17 RÍ)

Contas Correntes - Devedores .1.13:1. 375.SI) 10.896.197,80

.

�ONT." nli: COMPENSAÇÃO:
Ações cauclonadas

. .
, . 30.000.00

11

I

10.063.606,20

,

_ 1II1l1!! 1 i1! r! III um! 111 ill!! II! Ill! li II' 1111111111'm IIIIIIIIIII!! II!' 11111111111111' .::,

�.
-

-
-

-

-
-

-

r''"lnH,l .... ,�, Ar ...... e:
_ • o'_ ••••• 0 ••••••••

P'1n,qn ,.1� n�.q�n1:1 n;sl1t'>p.ial 0 •••• ' ••• o

)< • ,in.1) .0no,OO
5.pn2.?"{� ,fr)

T:""�""'�n 1 T"J(.t.C::fH'VrI I ..e:::al .

Deprcciaçõl>..� . , .,' ;......... li. 870. R21AI) 1(1. OS3. 4ib4D.., .... -:: '-'...)'1 'r.w'......... .. .. ,.._...
_

F.XTr:TVF.T.: <t. curt" .. 1 ]o>tgo p;-flZ ....

Cont.,o::! rn�r"''''''�'()� -_ ("'!,pr1nN't":
....•.•..... 0......... 3 .. 725.7,73130í'0N'T'A nE í'rlMPENSAÇÁO:

u ce
Cauc;ão da Diretoria 30.000.00\'an .T6hnson - .Tune 1-\ll��SOfl. Butch .Jenldns. Un'" MerkeL em

A'·. sas"Anjos
l'.,f:l hOl':1 do c"_�''''',l;l!pnt() d0U unHl "('01:::3'" na llO\\'rt: ... c qu::t- _

_
si não houve c-asrnn�nto! l.Tn1a cOllledia engraç�dissima. irresis- =

= tive!. esc;nJalo::53:IUcnte hilariante l)ara o púhlico da platéia. _

::: nll[i; �)':l..nf 'lh�ll'á fi !�I�d� n'lr_, nudel'_ Isto �inl é que é con1.édia.
Platéi:] 5.00 e .! 00 -- Balcão ·LOO e 3.00

22.Si9. 2011;7')
�= Sem Demnnsl.!·i].ei'io· rll1. Cnnh. T .rrr�pn8 Jo'� PERDAS r"hlivo ao

exercicio (le 1949
=

D E BIT O �- •.�-� ..,_...--.,.-,
�aldn ii'!. Conta Lucros e Perdas .!�. 70!l !"j(J'
Comissões , , , , . , , , , , , , .• ' • , . , '.' .. , , . 513.119.30

_
n,(:).c;-n""7.i1 A

••••••••.••••••••••••••••• ..- ••••• , • • 4. 5t:;7 ��fP�ç:.1 n
Fretes. .

,.. ,., 1
. 0"1. :1�n.11)

] . �"'q f)�A (V�

22!L22!l.jlO
243.147.20

1.0�O,727,20

IIoje [l� H1.;�O e �j,; �[I :�o 1101'<:1:::;
:8of1-:fn!..!°n ;�-'"" 1:1.:::::) e 2�l�() hOl'fL';

Bin�' Cro""by' _ .. : Bob Hope .- Domthy Lr>mour "fecham o::
t�,,· nn" ,.,� cidade mar:1\'llhosa, enl

"4 Caminho Do Rio"
= .....

-- ........ .,..,. ... ..--
' " ; ""

.'·l]ro" & Descontos , .

Seguros , , • ", " .. " , ••.. , , .. , , .. , ..

Depreciações . . , , , , .•.................

l"ttnno rle Reserva Le!wl .'. ;;9.4:1:110
Fundo de Reserva ",<;pecial 1.129.229.40 1 .1� . 662.50

10.063.606,20RitnloS brasi1?i�o:-;!, ,', 1\.1entira� e piadas c.arioca�! Sanlba ti- :
pa Carmen :Miranda. tudo isto muito hem "temperado" nu.::
T!1::t, ron1f�dh qUB '·:Jl� ouro; O €spoo:.nte nvíxinlo em conlicida .. =
de! Acomp. Compl. Uac. e ,Varner Pathe News. Preços (f'e cos- ::
tunH�_ ::

-
-

:- ..tI! I iii!" l/li il ilmmmH Illi iIIll li! llllU!! II li li II!IlI IIfHlI I 1I1II1lI1U1II1I I :;

t;RF.DITO
TIl\nda" l':spr,-,iaí", ,

Mercadorias Gerais .

95.246,10
9.968.360.10=

Blumenau. 20 (T� .T,,';";'·o ,1 .. '1950
l"'RTT7. T..ORF.N7. - Dil'ptor-Pre .. idcnt"
PAULO SCHINDLER - Diretor-Gerente
AXEL DEEKE - Diretor-Gerente,.

MARIO RAZINI - Gúarda'Livros, Cart. 1.23'

PARECER DO CONSELHO FISCAL
no; memhroc: fnfra-assh".,nns do Conselho Fiscal r1e "Indíl�trÍ'l.s

de F-écula COJl,IPANHIA LORENZ" tenho examinado o relatório.
halaneo. conta.s, Uvros e demais documentos relativos às operações
na sociecl'ade, realiiz'adas no decurso do exercido encerrado ii 31 âe
Dezembro: de. 1949. e ve'i'ificando a perfeita ordem e ",;o.;atidão,{1'O�
ty'''''rt10S, são. de tlarecer nue "ejam n:orovR.dos pelos "cnhores .lido
nistas. eOm !to proposta. d,'].' (Ji<ma Diretoria <1u"nto à n.plicl'l.f'�o e
distI'ibuicão dos lucros apurados:, bem corno todos os at.os referen
tes â �"stão da me"'nl'l, Diretor!:'!. dUfonll' o exercício h'ftnF.n.dn.

B1llmt\rtnlt, 20 no jan P.ÍJ'() ({te 1!l50.
WALTER MUElLLER • ARNOLDO MUELLER - HERMANN JOHN

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

��!��'!������[G��!������_

�HII p. 5 T
Cirurgião Dentista

,

_. AO LADO DO CCRRETO E TELEGRAFO�
A' lili.tV\.'l:EDA RIO BRANDO N. 8

.,
." , :,1C

.12--01950 .�
-LIVROS E nUIORES_c"'-"':_��

.. l)aqul e de
ENTRE SCHILLER E

Equipamento i� para frigoríficos
e salsicharias, importação direta da Suécia.

Grande estoque de PICADORES, ENSA·
CADEIRAS, CUTTERS, CORTADOR-ES;

-TNsrITuriõflfiiTiíir-,D�. c;
.. Od,:,brecht fDlplomans ,�l, niversidade do Rio de Janeiro e Berlim

.

EX--HssiRtoente d� Eospital Heinrich Braun e Sanatório f\1!llbow�ee (Berlin) ,
. .'

Eõpeeíallsta ern Cancer, Tumores e Doenças da Péle. tRadioterapia - Fisioterapia -

�etab01ismo - Pneumothorax f
Consultório: .

t� BLUMENAIJ -- Rua 7 de Setembro, 15-Fone.1441 ,
���48a""'�����"""��_,_",,,,,,,,,��...............,

- - � - - - - _. ..... '� - - -- - - ___:_ '--;- - - -..:.

I

I
!
i:: '1II1I11IIiilllllmmUm'1I!�';lIlIm:: I Vai á Joinvile?

.'

f
fê Ajudar a Oamnanha dp

ªj--;:c:------..:.:..:.i = Educacão de Adultos é::: '\- laje com Segurauça II_.. - I Reserve sua passao-em pelo I':: cooperar para 4) \Iro�:: x .

'.
'.,

.•= e-r�sso rio B1"3"h ::: E_ PRESSO ITAJARA :.

"-;"IIIII�'!IIlIIlIIlIlmll!Hmi1t1mllh� Rua 15 de Nov. 36.6 � Tel. 1455
_____________......; ---, .....---,

•

-
'

o , '_ '.

GIL8ERI I' CID. Llt.tITIDI
Exposição: Av. Duque de Caxias,618 - Fone·S2-5566 - S. Paulo

1159 fide'

N RTE.DO PARANÁ

./0

.....Tas terras férteis do NORTE DO PARANÁ, tudo
1.... cresce e progride . .Em tôrno da florescente
cidade de MARINGA,· ondulam. cafesais vergados ao_

peso dos frutos; vicejam campos de arroz, livres
de febres; hortas riquisshnas, livres de saúvas;
produzem todos os leguHles; e, nos pomares
nascentes, laranjas, pêssegos, bananas, uvas e

morangos se multiplicam.,. doces e saborosos.
Você
...que, por suo situação g90-
gráfico, o NORTE ';0 PARANÁ
é CI última zona do Brasil .re-,
conhecidamen�a própria
a cultiva da café?

-7.:'

VENDAS A PRESTAÇOES EM PEQUENOS t GRANDES LOTES

CUI� DE TERRaS NORTE DO PARINá
A MAJOR EMPRÊSA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL

h.qU91 em �ua maior parte, c;:to zo
na é de excelente rerra roxo {

...qua, ainda quando varia de
tipo, o terra é sempre dG ex
traordinária fartilidade?

Sé"' .. : São Paulo! Ruo São Bento, 329 - 8.0 andor

Centro de Administração e Agência PrinCipal;
Londrin.. R. Y. P. S. C. paranil

o _ o _
I

Informáções C9m os escritórios de São Paulo, Lon.
.. {trina, Arapongas e lVlaringá, onde está centraliZada a

Secção de Vendas de Terras da Companhia.
Títulos reglstmdoa sob n,' 12 � 3cõrdo com o decreto 3.079 de lS dR Setembro de 1933

h'rlca • NP. 4908.04

Vá conbam MaringL.
'" e m�ntle b!lSl:al' a família.
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Todp$ 'ós esforços em pról de uma grande vitoria envídarão Paisandú e OnmpíCo
Paulo tange uma gar,antia-Outras providen elas que foral" tomadas .. Enl ação alglbls dos mai) destacados players do nosso saecer

Chegou o dia .1:10 tão ·"cederam á possibilidade do··
esperado e�lcontro· entre Paísandú ainda em dispu
Olímpico e Paisandú. Fi-

.

tar o titulo, já conquistado
nalmente hoje á tarde al- no campo pelo seu adver
vi-verdes brusquenses e al- sário de hoje.
vi-rubros locais estarão Cremos que o campo do
frente á frente, numa das Clube brusquense será pe
pelejas mais

.

empolgantes queno para conter a gran
dos últimos tempos .: Esta- de assístencia que para lá
rá ainda em jogo o título i se dirigir, ávida por uma

de 1949. Não relernbrare- luta de -lances sensacio
mos aqui os fatos que 'pre- j naís, á altura dos dois de-

. .

-_.__ -------------:------

Retalho?
;=,..--.----_. ·r-'

Será escala4D á última hora.. .

- . ,
. - - .- ,- ;. � ,

-
.

.

.:_-:._ � ..
.:- '.

, '.

i

Dúv�d3s qUanti a compQsiçãll
do quadro do GI êQlio E. Olh:op·iclí
,

�.: .; -., .
.

Existem alguma:') duvidas
na formação ela equipe do
Olímpico, para o jogo de
hoje. Até o momento, não
sabemos si jogará Waldir
ou Oscar. Leléco só esca

lará a equipe minutos
tos do encontro.

.

xxx

No campo elo Olímpico,
treinou coldivamentb °

Palmeiras, sexta-feira. O
coletivo foi apenas regular,

Joinvile, ja tranaferiu-se
defillitivamcnté para Cu
ritiba, onde defenderá. es

te ano as côres do Coriti
ba. Zabot receberá a im

portancia de Cr$ 30.000 de

luvas c um ordenado de

Cr$ 1.500,00 mensais.
.:

. x x X

Já se eu?ontl'a circu�an�,do nesta cidade a Revista

social. doo?' E. Olímpico. I
Aos dírigentes alvi-ru-]

brc'S as nossas felicitações.xxx

Correu certos nu:pores x x x

ôntem nesta cidade,
-

que Quem tem assistido os

Boloníni, centro-médio trí� treinos do Palmeiras, por
coklr, estava em adianta- certo tem notado a atua

das negociações com ° Pal- J ()!las. O rapaz está em

meiras. ção magistral do ponteiro
Agora nos vem uma no- grande forma, e promete

ticia de Brusque, que Bo� para este ano, ser uma das
lonini já assinou contrato grandes revelações do nos

pelo Carlos Renaux, por so futeb81.
mais uma temporada. iro de hoje em Brusque, é

x x x O árbitro para o enCOl1�

Zabot, o famoso· centro o sr. Artur Paulo Lange
avante do América, de da L.J.D ..

--- --- ---- ---- ---- ---_ -------- ......_-.

SALSAPARRilHA DE BRISTOL
Medic:amenfo cU1<ilicr no t'cl<:lmenb da sífilis

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

HEMORROIDAS
VARIZES' E ULCERAS DAS PERNAS: CDra.!'l 8_ Bp&-

ração·
DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENTRE, COLITES, AME-.

BIANA. FISSURAS. COCEIRAS NO ANUS.

CORAÇliO; PULMõES, RI NS,· BEXIGA, FIGADO

Dr. A. Taborda
M1l::DICO ESl'ECIALISTA -_.

AEROSOL
A tlltima palavra no trata menta das BRONQID'i'ES, SI�

NUSITES, RINITES

j - CUmes Gêral de Homens, l.\Iulheres e CrlanÇ38
• ITOUPAVA SEÇA: S ás 11 e 15 ás 17 bs. - BLmiENAUj

.

.

'.

·ülilmlíl!iIIIllUmIUU!!í!lUlIIUlIII!l!IliimlillllllllJllHllnUlJlllllllilU):;,:.
_

.

"

NOVO aORARIO;;
V I A

I T A J A I'
�
;:

-

-

: r _3..;.(1.;,..._5_"....;._sa_'b.,;_a_d_o
:: g,30

PAnA ! 4a. 6a. Domingo
S, PA.ULO e RIO

!
-----_......._-

5,30 hor.asPart_ BLU11fENAU

Chego S. Paulo

-

-
-
-

-
-
-

;§
-

horas

8.,5512,50

Sâbado I DE
1 RIO e S. PAULO

----�----_!---------------
h0ras

!part.
Rio

',�., Part. S. 'Paulo
" Chego BLUMENAU

lia. 6a. Domingo3a .. 5a.

7,45 8,30

10,15
-

-
-

-
-

-
-

-

-

15,15

18,50 13,50

Vingcn:s entre ,BLUMENAU e ITAJAl com
carninllO!lete própria . :: ::

. FILIAI., BLUMENAU
RUA 15 DE NOVEMBRO, 142

TELEFONE�f'O 25 - ,.'""�'?;

�!
-

-

=
=

=

=

gladiantes desta tarde. Tu
do foi. preparado visando
o êxito completo deste co

tejo, o primeíro da série de
dois.

Os intensos preparativos
a que foram submetidas as

duas esquadras fazem pre
ver que ambas apresen
tar-se-ão em

. grande for
ma, uma vez que são cons

tituídas pai' elementos os

mais destacados do Vale
do Itajaí, e do Estado. As
sim é que no Ollmpico Os
car, Aduci, Pachequinho,
Nicolau e Juarez serão a

h'ações,· o mesmo âcónte-

cendo com
. Os'_'aldo, Rf�-I. te foi indicad� :le comum atuações. Quanto ás de-

r
se que vencidos e venCedO-j Tarde esportrva das

nor.. Irlando, Chico e Wili- . acordo, para árbitro, o sr. mais garantias tudo foi res saibam ser dignos um mais sugestivas, por��nto.'
mar do lado paisanduense. í Paulo Lange, já bastante providenciado esperando- elo outro, I teremos hoje na v1z11111a
Para um embate de tãol conhecido por suas ótimas x x x cidade de Brusque.

grande ímportancía, a dis-. ----.-_;__--,-.,-----------
ciplina 'en�re os players e 1- Afirma· Juca -

as garantias aos mesmos, .
'

era preciso que se tomas- " m5 ha :
sem medidas importantes. .

III m iiOrConi.o garantia para o su-
..

.

..
.. Ii II .-

.
ii

. ces:disCiP�na�_o_�-mba- f
.. :
o. i n_erder paraBANCO SUL DO tm

Fala Ugeiramente á reportagem o

mag a no
ara I or��

"-

do Palmeiras
o

"

E. Clubeguardiã�BRASIL S. A.
Fmidado em 1921, AJa.� I
mêda 'Rio Branco, 3.1 nosso futebol, com o apa- de Santa Catarina um ba- I - Eu formaria com Os

rcclmcnto de inúmeros va-l luarto, Depois de tantas cal', TiLlgo c Celso; Vico,
lores novos, nascidos aqui propostas, .Iuca resolveu Dinho e Ivan; Cocada. va

i
mesmo, não podemos pres- ficar 110 Palmeiras .e já es- I linho, Zabot, Teixeira e

cindir do concurso dos tá «preso» 110 alvi-verde ' Bcntcvi.
mercados externos. Assim nela )Jl',l,ZO de um ano. Qual é o maior craque
é que os nossos clubes fo- A reportagem de A Na- de Santa Catarina '!
ram buscar cm outras ci- ção Esportiva, procurou - E' 'I'eixehinhu, um

dades, varies craques de óntcm ouvir Juca, Apesar grande jogador».
renome, para fortalecer as do goleiro palmcirense es- Qual foi a sua maior e�

i suas fileiras. tal: ocupado P?rque iria se- I moção como jogador de
De um modo geral, to- guir naquele instante para futebol ':das as conquistas feitas Itajai,

.

não nos. furtou d.a _ «Foi quando jogamosem 1950 corresponderam á entrevista, c fOI logo di-
contra o Caxias no ano

expectativa, mas é justo '

1 . " . d - , .

lt d
zenc O. passa o. que vencemos por

que ��� re�Cja .; t 11.ome o
_ eEn nasc i cm Itaja i, 3 x 1 (,�11 Joinvilc»,

gua\ 1aoJ co a merras, o
no dia 18 ele setcmbro de E a sua maior maaoa ?

poApu �rl udca'J t 'd' 1930, Cornccei a praticar o I - «Amigo Russi, foi
VIC a e uca en1 SI o I ..

�
.

. d
d

.

b ,'lh t J
futebol no Lauro Müller, perder domingo passa o

)
as mais 11 an es. 0- 1 .' .

G' 6?.

l 19{
-mne permaneci varies a- para o uaram por a�.

vem altnc a, :dom apenas
t

nos. Depois í:-:�·uei no Te- LOl2"O Da minha extréia foi

���!!���������!!.:_.!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!�!!!!!!�!I"!!��!!���a�n�o�s��e�m��s�l�O�I�l�o...!espor e. "

'. u
-

.. ___' __ cIta. EstlVa em 19-18, e no que o nosso quadro nao a-

Atlético de S. Francisco certou>;.
em 1949. Quantos títulos de cam-

Em 8. Francisco fuj

campeãn invict0 ele 19-:19,
pelo Atlético,
Mas. Juca você está sa

�.isfeito no Palmeiras?
_ d\íuitissimo. Nunca lCoric1u:> na :2.<1 p,íg. letra El

Não obstante a natural
Lo continua renovação do

-----����--�--��----------------�--�---------
• $ llJiá 'i' L AD!iiblEdi&"ÜIl•• .lbiUit

R O O D LP H O K A H O E R
BLUMENAU - Caixa postal, 14

··FAZt:NDAS 1i:]1 ItMARINHOS POR

�A8RICA. DE CAMISAS

A1VIAIORORG/\N1ZAÇAO ESPECIALIZADA NO ESTADO,

A MAJM PEKFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

I'&�RICA DE TEEIDOS. CARLOS R.ENAUX §. A.
ut-nco· alSTIURUIDOIt rJESTi?· ESTAPO (�)

.

ATA(Atto

peão você possui?
ano passado pelo Atlético
de S. Francisco.
- Apenas m1.1. Foi no

esperava encontrar tantos

amigos COlED encontrei no

alvi-verdc. E' um grande
clube, e tudo farei este a

no para ter uma atuação
das mais conviccntes».
A Eua situação está. re

;ulal·isac1a?.

- «Está tudo O. K_ Já
sou palmeirense?).
Você recebeu muitas

lH'Opostas .. ccle . outros clu
bes?
- ,:o América de Join-

OUVlliOS. NARIS

GAJtGA1�I'A
DO

DI". WILSON SANTHIAGO

Assistente da Faculdade de

Medicina da Univeri:idade
-- do Erasll -

:::ONSULTAS:

HORARIO:

�linica �e ol�os

e Botafogo,vile, Coriti!)a DfiS 10 às 12 hora!!.

Das 14 às 18 horas.

CONSULTORIO: - nua 15

de Novembro. 742 - (ÂO
.ado da <duafanna]o). -

me procuraranl várias ve-

zcs».

Juca, como você forma
I'Ü" um selecionado catari
nensc?

MeCa"n·

G TRATORES E MÁQUINAS AGRíCOLAS McCORMICK INTERNATIONAL
• CAMINHÕES INTERNATJON.6.l e FÔRÇA INDUSTRIAL INTERNATIONAL

Existe algo que o fazendeiro n;1.o pode eficiência e economia. As mesmas 'má

quinas, que Wo l"àcílmente preparam e

cultivam a terra, servem também para
o terraeeamento do terreno, o plantio
em faixas e () cultivo em contôrno.
A prática da eonseeva\�ão adequada

do solo significa mal$ Pl'Odll(�ão: agrícola,
não só no presente como Ilas gerações
Juturas. yalorizando o S(:�ll patrimônio.

SoHeite-nos o novo lininllO "0 Seu

-' .

prey-er QU controlar: o tempo. 1\8 chu-

vas e os ventos, as sêca:; ou as tem

pe�tade� sã� .fatores que continuam ü

mercê dos capricllos da Natureza.
.

O que e possível. no entanto, é usar

métodos modernos de conservação do
.. '

Illlllll!!IIIIIIIIIlIIIIIIII!lIII1IHilllllliíilllllllllllíiíilll1IIIIIIIIIIIUnmlllnl"

i H O s p e de-s e no!
,

.

I HOTEL::
Iw O R S E sfII Prorrl,tiü·lo: HERMllNN �IENKt: III Pri·�ns módko, - Atende-sc a qualquer hora J

I t .

- Higiene absoluta _ 11
I , Cosinha de primeira ordem III t "

I
. t IT9l!PAVA �ECA - BL1H'Vij;:NAU I

I ,
'

Rua Silo !la uJo, 278�SP II .UUlUlIlUUUIHltumUU!lUiIlU1l1UmllliU1U.IJ�iJl,m!UUfl1·:�mllll\"...

solo e, desta fOl'lliíl. tornar a terra mais
. . '

pro,dutiva, independentemente das im

prevIsíveis condiçües do tempo.
" . ' .'

'

Com o equipamento agrícola 8�andard
lVIcCormick International, êsses rriéto':

dus apropria�s são �X�,§s:1:d��ii;::;;?�;?m"
INY
H

.
,

EqUipamento AgríeDla," que acabamos
de editar. corrtendo ensinamentos úteis,
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e iciadas as classes industrial e corner-oiul
alteração ria tabela - ho:tl6rio dos oninus;

Adonica deiã6tDPiF1--·----' IPartidas·ás 12,10 e 18,IOJ'Chqvas torrenciais volr:ara;;c-a
......•.. roa

_

0, orencio e1lpara OS diversos bairrosl cair sôbre o Distrito f,tdél'�1
1-01' ----.--.. ,-------

Atendendo uma soliclta- largam .

o serviço vara o

! ção da Associação Comer- almoço ás 12 horas e que,
, dai c Industrial de Blume- pelo hor.ário antigo, mal ti-
.,.Na:.primcirl1, () unicu vez, em cumcnto, uma Lei, apenas, com mingo preparei o Bfribn - meu .

.

-:" "

,

que estive. no Edificio dos Co- um artigo, assim, redigido: velho Buicl{ -- e com o piores- nau, a Inspetoria de Trân:' nham tempo <lc se prepa- Rio, 11 [Merid.) - Des- que descem das montanhas noticias. de vítimas, como

mernínr íos, ondu funciona o g'n- "Fica aprovada a Consolida- .01' Renato Cat:!ldi dirigi-me a sito vem de alterar o horá- rar para a saída, perden- de vários
.

dias vem cho- do Tijuca, e as ruas de das vezes- anteriores; Mas

binctc do meu velho e católico ção das Leis Comerciais, a que Volta Redonda pela referida 1'0- - rio de saída dos ônibus .do do, muitas vezes o carro, vendo na hora de encer- .Andaraí, Vila Isabel e Ti- a lama trazida
-

pelas en

amigo Adroaldo 'Mcsqu it.a dói se r-crere o decreto executivo dovia. Antes de chegar ao qui centro da cidade pal'aos di-. quando se viam forçados a ramento das atividades na juca encheram de modo a- xurradas anteriores" -con-
Costa, depois. de urna horn, de (1•••••••••.• t';) ... , .... " ele.,., Iórnctro 59, t íve que r-etroceder. '11-

.
' .

versos bairros. atender
.. fr.cguêses 'llc li ;1- cidade, á tardinha. Ontem, larmante. Outras zonas, correu 'para tornar as chu-

I.Hia c afetuosa palestra, o hon- de 1950"_ O Birilm gemeu, fez Inrça, ca.l-

meio titulat. (lu Justiça. falou E esse Decreto .l�XI�CUt.iVO 110- cou-so de corr-entes. Tudo sem Assim ii Que os transpor- ma hora, princillalmont� entretanto, a chuva habi- como Silva Teles, 'Maxwell, vás ele õntem mais calárril-
me de seus grandes p rojéto., de .Ict

ú ser cxp cd ido imedtatnmcn- -csu lta.do. tes coletivos quexlemanüa- os balconistas. tual tomou aspecto violen- Pereira Nunes e Praça da tosas. .

reformas· dos Codigos Civil, Pc- t.e. Assim se fez com a Consolí- Não ln duvida que mui lo se
Val11 OS subúrbios, saiu'elo tíssimo de temporal, afe-, Bandeira tiveram o nível _

nut c ·Comercia!. Deu-me, então, ',bção dú s Le is Penais organi-" tem feito! Apenas. há um equi-
1· rlos seus respeetiv

-Ó,

A 111('cl,-{'la que vem 1 tando profundamente os das águas muito alto, não R.ío, 1.(M.'. erid.) - 'A,pe-
nc ssa ocustâo um exemplar elo wda pelo dc>ocm oa rgu dor P'ir-a- voco nos dizeres das vcrgonho-' "

.

.OS pon- . ..... , .• � (e ser

ante-prdjéto'de Codigo Corne r- >::'ih" c que, na sua execução, sas tuboletn s, que deveriam 'c3- tos ás 12 C 18 "horas, pas- adotada, como é de ver, transportes e inundando permitindo o trânsito de sar de sua pouca c1ut<içÍ;lo
cih:i, elaborado pelo dcscmuar- deu os merhoros rcsu lt.ncto s até [,,11', ass irn, redigidas: - "Nun- sarão, a.gora, a sair ás _. está causando a melhor muitas ruas dos subúrbios qualquer veículo e inva- 'o' teínpOl;al', 'que desabou
b'Qdor Florencio de Abreu, u nt i- ,l expedição do Codigo Penal. ca se gastou tanto dinheiro e de 12,10 e 18,10; favorecendo; das impressões no seio das e bairros, principalmente dindo as residencias, que õntem á tarde no Rio._:!)1'o-
go professor da Facutdadc cI!c x x x nodo tão inutil.· Quer cstragnr

dessa. forma, os industr
.

l-a'_ laboriosas classes benefi- na zona norté. Novamente sofreram grandes prejui- voeou diversos acidentes,
Dircíto de Porto Alegre, I ENCONTREI-ME, óntem, com o seu automovel? Viaje pela
Ao despedir-me de Adro a.ldo .) ci rccnce Afonso Arinos (�C rodovia, Dutra... rios c comerciários, que cíadas. transbordaram os rios, zos. Não se tem até agora tendo entre eles . O: mais

ícmbro-mc, ainda das m inhus Melo Franco. Encontrei-me, não
�-- - grave ocorrídc no morro

;:�;,��::s: ��;:::�;!: ::�::���:�?;:f.�:��:�:�;:�[f��,��'P ron I a drog mis..teriosd. e a C.op·.a cloMundo.'. �Ç.��d�;f.U<,�.,oa:.:t··r:,··.o.�,�.;m:::e�.ms·�.•ci,..�{�l.;e·�, .

distas prcgulçosos e dlspllcentcs, um íotução. Estava com a fi- Jf º' .V �
"" .1 4

n��;:F��i�'�LI;\��:J�[����:���a' [:��ln�:��:elyi���;ín��c��uel;� :�f��� 11'_O pode o ditarlor Arge�tino admitir ����!r�:::�I���:!;'�
mente.. na,.; ComiS5ões a nova Mais tarde, fui informado da

..
. '

.

•
um 'àpal�amento do' �d�í�

���'��n�n�:d:!��'d�� I�����i(��o. ;������:i�l�OJ�����Y �l�:�lt�' ::�I�S;: silque,. u ta II rrota no campo es ortlYO ��o;��f�a,,'�i:��lclo�::��
desse exiraordinario magistra' Mngalhàe� Pinto, (lue v:Ji ueixal" gTooairicl1t��Paú1o Estrela,
do

.

c Jurista que é o desembur- l Sccl'ehria das Finanças, per- •

�&t;[:���::�;:;:f::}����: �i�:o;lI�fi�;��:�O:�;�:;:'��' Nf�od,�'M���� _ ���!C�;��O, �O°f",,��eGO�ti,t��!.��mY�,�"� O���,��.�.s�u��n��a<l,�h.es dar ���� T����'���u��! I ��:::s�:ue.{.::;:tiÇl1. S" e:,;sJ. ii a >;U<J, uoen<;a, nprcs- tag-cm ele N ..mhum �il'otsl{y chefe da. llropa,ganda nazista

dUO. ln.
lclhantes

e. vltamma.15'
Os

meu.
t-

\ AtitUd.
1') semelhante fomoos en-, resposta,

daI nao lôcr ncceb�ar1o

\ '

..

�

..
�

....

"
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.

.'..... .'LJio. agora. nos jorna)s, .que :o-me Cm dizcr-lhe que pode fi- A re]1Ol-tagell1 do jornal de 1'0- ranto a guerra. .

. cos brasilciro� já empregaram es- contraI' cm outros elementos qu� r3produzi-las. - Desde ontem 'est�;: cho�
Adr:oaldo está prepar<l ndo sua ,ai· tranquilo. porque, assim, co-

ron, "EI Laboristu", que denun- O "EI Laborista" chegou:J ; método� há muito. Se os <lr- --�__�.._ _ ,..._ -- -- --
-- __o vendo torrencialniente� n�s."

bagagem. Vai deixar o Minis- .no conseg-ui um lug:l.l· pa!"n cioll a existencia de uma misle-, fazer a�usações .·con.tra.� �[lilgu, gc.ntino:5 não os conhec�m, que o PREpaRD SE O GUDRANI" ta cidá..d.··�· o-aú!iha. Êsp.··.e.�a�...

léria, dentro cm breve. p;.l1'" :>rodo Eelly (alieI' a. DalmL (tas riosa droga que estaria s�nclo' tendo dIto que o 1;CU meche?, dr. saIbam agora c ,aprovcItem a o· -.
" H '"

, H -
. .', .' .

}".. _. t tos·.;-rtre-
que se possa, dednc01l1patibili' Cameli"", num film -político empregada pelos médicos dós ti· i Bruno . Car�ralho, havia injeta�0 portunid�de para ap:cn�e_rem. .

' ..
_.,'

. t.... G"
fim a, sec,a que ano"..t':, ..

iar c ·concorrer ao pleito de 3 ;audcvilesco, ha urna vng[l de
mos. de foolball para

.

provoel.u··
•.
esta mlstcnosadroga cm se.us.. JO EntretallL�, ..

nad:J; mms l'lchcU.IO SeguIu para Mafra. o emueo eneroso se,'. que. tenha cheva��9}W'
d�' oulubro jlrúximo :al:'i pa,pe! que o sr, Arinos Fnlll- .) do e le 1 I d d dn t d USOU ar. ffi'.1'\·"Cl
.,.. -' maIor ativi(J�H!e, do� Júgar�ores, I ga r s que, . vac os por': c a.

.

o que a'i ma, �S D, roga mIS
.

JUlZOS ca..
•

,v,.:
.

u..u..
-
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De,é, entretanto, dei",,!, U�- �0. ,desempenhará com brilho.
[oi l'cccbid::t no Hio como mais I venceram todas. as partidas no ,er10>5a. E�sa tal de."murubitan" ContinualU 1l0SSQS clu- te!'> para lnelhorar {) con- .

"

-

sina,h.da a "un: pat;s:J;;em na X x x , l f ." ]\1' I' e Chile. Empreg-a.nl!.o [l mesma nem existc! 'Acredito que a re- b.es·.· CoO llrc.paran.do .. com a- J·unto. Se21.liu ôntcm llaTa I
plO. .

.,

.

. .

"'UE]\< '.' P t I'
uma placa aSCISLa, l' C( ICOS ." JV =

'

Ju.stlça, aproveitando o ante-pro- 1.-< j', vIaJa para. c rapo 15, ..

ouvi- imag-inação quc eleterminou' acu- portagem <1.:) "El Lahorista" faça fI'neo para a· l"ro'x.'ID.a t'''nl- Mafra, 'clevl'damellte crc- RI'O, 11 (Men·cl.) Foi
j'eto 'FIPreneio ele Abreu. Basta �ncontt'a, ,'o vinte em vinte n1i- �

parlnmontm'cs brast!mros
,'ações do juiz �eeh contra ;Sil' partc 1'2 umõ'! camllanhg, dcsmO-

." • "" •

.

..

d 'E' nuto" 11111:1. tal)oleta ele <'eis me- dos á rcspeito deram, <:lntes, . . pora<la, reforçando suas c- denciado, o técnico Gcnero-. interrompida a - rd-dQVla
tér� Um p.ouco e energIa, < o � " " �,

do
va Ramo.s, isto é, de que Ul$arn ralizadoru. F.)' ridicula e mentira· -

qu� aconselha'Churchill ipara os iras quaelmdos exaltando <:l obra grvndes gargalhadas cli,mte
curare para mataI' a sua·esposa. 2a. qltipes, afim de que as so, onde procurará obt.er o' -R.'io1'3ão Paulo, no �rei:ho

.,..
..

1 E t dIque classifiearan1 d� absoluta ...
. ..

Cellergumenbs-."··
'

'o DepJrtal11cnto fe s ra a cc e;;se jornal disse'que à·th'oga.'Cril DOIS DEPUTADOS DO mesmas fa"anl .. ooa figma' concurso (lefillitivo do mé-"e'ntre Mçgi das ruzoo. e
.

.

Roda,,-em. como
.'

t 1 ígnoráncia do autOr da reporta- ,..
.

.
"". '"" ",

Sí< '0 minIstro Adroalll'o quiser" Ja cne o eons-

En.trctanto, vêem
onstituida de duas planf8,s amn- AMAZONAS no campeonato de 1950. As- dío Lacava, contratan�o JacareL Essa, interupçã9"

meter'os pcitos - sem alusão ao [l'uido 5-1.000 quilometras asfal- gem. :wnic1.5. o ".l1luir·a puama e .cipó Dois de'fnltados elo Anwzonas, f
...

d' 1 t
govel'il1)dol' ..

Edmundo MacedO

I
ado,.;. e coneuido a Rodovia Du- na:; aCllsa<:ôCs :;inai:; de má von: amargoso" .. 1\s. infOl'maçp�s eon· uuvidos <i rcspeito da "mistcrio'

sim é que o Guarani tem ainda UlTI zagueiro esquer-
. Dl -prpvoca a . pé o, ral).!;;

Soat'c�: c Silva - com esse Con- 'rn CP-io,São Paulo). I:1,le do;; peronistas para com (l eluia o jornai, .'fol'urÍl cOl'hÚl:J.s de 5:1 drogn", riram-se 11 valer t se destacacio nessa parte, do e um meia direita:
.

"

- .

bOl'dàme:nto 'do 'rio> P�Ú7âí-
gresso, d� dorminhoc,os e ineptos Sou tcimoso-fustrica(i.'or e go�- Bl'asi! e parn. com as nossas coi notes segurissimas ém São' Pau' chamaram, para Oti informante:; tnl10 fa,zciul0 seus dirigcn-,. ba do Súl '

..

::F;;�';;;a::d';;eO";�ap��;e"��;; ':;I;�;;�it;ri�'"
'""b'm. uma imit,<,o 'u, to.

O MgmCO DO .. ',CRATCH

o ''',,',,'' d, "Et Lab"i,[a", .�- .". �-,) i
O nlédico "(lo . '��cra.{ ::!h!) --_ bràsi

leiro, dr. Newton .Paes 'Barreto,
recebeu a noticia' da meslU::t" ma
neira que os seus' colegas: rilulo,
arque sc ((eve ter pacienci<:l: com

:>s i'gnorantes. uma amp]Q risada indicando que
Acentuou, depois, que ia d:!!' h'

-

adi d'z I

i��::�'i�:iI����f�j�:;,"";;II;'n�:s';;2:::::::::"
ma·

Ordena a volta de todos os mineiros ao trabalho
Uma só bala no tambor, r:isparada no «escuro» «(Vamos tentar novamente»

- Nes�e� ultimas <:lnos a as- RAZõES \Vashillgton, 11 (UP)

_I
tal' ao trabalho. Esse man- ros recusarão, obedee,er;

Princeton, (E) - Um Allison Williams Bunldey, \ general Perón. Segundo �'l<;Ía aos desportistas eVOluiu Para o deputado Paulo Ben- São duas as ordens judi- dado foi i'equerido pelo Wash:ip.gton, 11' (IJP)
.

d" 1 b
. . .

t' d 1 grandemente. _cs ai; ra;z;ões estão á vista: .

D
.

1
Jovem professor a Ul11- que re e rou ontem seu seus amIgos ena ec ara-

Durante a ""uerra os amedca- ClaIS,. espex:adas a proposl-
. epar�amento Na.ClOna..de O Comité de Assuntos Car�

.

d t'
'" Peron t§ um dit:rdor e, '

- ,-

,.

.

.
. , , '.

versidade de Princeton, 25.0 anivesario, conseguIU o que raZIa sempre um
no�., russos e alemães, descobri- to da greve do carvao.·, Relaçoes OperarIas. Alem -vo:eiros informou .que,.«n.ã,O-

como todo ditador, nào pode si-

morreu n� noite passada,
1
vencer _a aposta sem da- revolver consigo em virtu- mm métodos de rápid:J recupe- quer al(mitir a hipotese de uma Uma é a que está sendo disso, espera-se que o pre- há justificativa para se

�om um tIro de revolver, nos; o eao batera numa ca- de de ataques passiveis ':Jção dos ;;oldados, que, npós ata no campo dOs esportes. e:'lperada para hoje, orde- sidente Truman de insttu- expor o país a embara-

t t 1 t
.

S
.

d AI t sua l)essoa por par
'<TandEs esforços físicos sentiam- E haveria esse perigo para a 1)' nando a John LewI's que

-

m' t 'a na s
. . 't "

,por er mnac o par e no mara vazia. orrm o, .. can ra ,
-

se naturalmente enfraquecill<os. I
çoes a pro o OrI .' e- ços C. progresslvamen e,-a

'J'o�o mais estuI)ido que J.a- lison anunciou:
.

«Vamos te de seus inimig-os da Ar- quípe argentina caso se reso -

d 85 'I
.

neiros voI gunda-feira, para reque-
. '. .

.. d" 'en
�

� Assim, empreg:Jrôfil sal - por- vesse a vito ao Brasil afim de cn-
manr e mI. InI

- maIOres. fiSCOS, ecorr
.

-

mais possa ter existido, ao tentar mais uma vez». Des- gentin0' que gast[)rse muito sal quando se frentar time� do mundo todo,
-��-- reI' finalmente o mandato tes de_novas protelações>�.

qual os habitantes do mUl1- ta vez, ouviu-se um estrepi- --- -- .�- -
- "- -- __

o

- -- �.� E o deputado Mouril,o Vieira a' :'11JI"lIl11mlllmmllllhjfnJlmmJ� aos mineiros, ordenando O, relató,rio facilitara 'ao
do moderno se entregam to. O jovem cientista caiu

1 JE
crcscentou: ã A colaboracão particu, § que vo,ltem ao trabalho du- ,presidente Truman· l;1ma

de vez em quando, e co- ao solo. Transportado, pa-

Cdr
.

s t
lIíl - Não vejo razões difercnte;; ª lar valiosa -c efetiva. é§ rante oitenta ,dias, na ba- solicitação ao Sll,pr.,enio

. -.... .

.

or IVO pura que a Argentina assim atúc :: de que o país ncccs;si-:: 1
.

f H 1
nhecido nos Estados Uni- 1'a o hospital, morria

pou-I
.

.

.

não .ocr \a sua, provavel infe ;:: ta para levar a bom ter-;:: se da el Ta t art ey. TripunaL)fedetal, para que
dos sob o nome de «role- co antes da meia-noite. rioridadc no terreno em que se Ê mIJ, e um de seus mais§ Até agora porém não se ordene a volta de 400 mil

ta russa». Allison era filho do al- vai verificar a disputa_ :: imp<!rfantes
I

movimvn-:: sabe si qualquer um desses grevistas da industri� mir-
Tal jogo consiste em mirante Jocl Bunldev c

nC-I'
EM BRUSqUE NO RIO DE JANEIRO Continuando o sr. Paulo Ben- ;: tos e a guerra ao anal-: mandado,s surtira efeito,. voeira ás suas. ocupações.

•

1 Pisandú x Olímpico Vasco x Pa.lmeiras .i.C" observou que todas as ditatlu- :: faoctismo. ;: .

Le
. "

O C
.

calt'rcgbar colm
uma so bIa. a to t'!C S.0111J1 .Srharrj)C W.il.lia� (caml)CG�;ato). IijM BELO HORIZINTE ':IS procumm criar a rnístic'l dr ";'illllJlIIlllIUlIIIIl-,:!."mmlllllllllll.'

OU se WlS e seus mmm-

?dmitté cdritico� •. �nt()
o am ar l c um revo ver <ln Jg-n e 1(' e ((1 J)lmoJ'] ,I. I.lUJl"1' hOlllcm f) (jUí< iustifin to

- - - - ----- - - � ___,.- - �-- o preSl en'e os illIlIClroS '

�:�/�:�Ul�:�S��(�'al� (�1�;�1�� ;��::���:\�t;J�;,�If{llil:;�;O �C,����;�.; I ��,JI;�JAJ;,," x C"r10õ ��:�\��;"I'C:lla�Un;:���: "':'�1�.;,jl":I:�ni�0��c�am:·�p)�e}�05:nfa�t:,Io::��1d�03in:l;�ui0n1:� IAmpla reforma no e·dl·fIIlCI·O. �m�l�I'ldoJ�s·�o·:.�.Sd�ó��,��o_t.b:�!�.'�.
'

1."
apoiar a alTnu contra a l'cputa(jão como perito em Renaux > uu

M �

tempora, o dedo no gati- negocias argentinos, diri-
EM CURITIBA EM S. SALVAD"::-:it

I
() o flue: colocaria os n,osso� ho

da ftssocllIaça-o Come-rellllal e
Washmgtoll; 11 (D,PY- ,riJ

lho, . diante de um circulo giu durante algum tempo ,I B h' 'p b ncns, aCIma. dos -argcntJnos� Ora., I I O Juiz F;ederal,'Richamond ..
"1' t'd

.

bJ'
-

A t'
Para.ná x lUa Gl�ande do a la x ernam ueo c o� .io!!",adorcs fossem "dopa- 'I7eech .3,S'�S·l�nO'·U' , '" malld"d.o

" .:"

( e 'alnl[[OS c '(tllOS a ora.s, a I)U lC{;J,c'.ao /{ l'g-ell IllC
',' :.. v Dl

� '� Shl (Campeonato Brasi· (Campeonato brasileiro). ·.os" cnLão, á yitoi-ia perdel'ia o

reunidos para assistir á Wews Letters», que publi", lciro). I d I'
4\

I d 81
judicial' exigindo que John'

<f-Íaçanha» C atirar. cava informações do movi-
.�.- -- ------ �- -- - - --

n' US fia e umenau I
Lewis ácabe h'ne{ljata.men-

A policia comunicou menta clandestino de re- EM S. PAULO
�" . &.......;..... ,.

=-, .

. .... te' com. gi:�';ú ele mais de

que, por duas vezes, o dr, sistcncia ao governo do Batatais x Guarani r

•
.. "' ......

--

I
quatrocentos mil nllJi.çh:os

" �ealce as suas IlÚC';ill18;ÇÕCS colbV,,;j tojos do centenário, de. carviio nos É���O.S
P A R A· f E. R IDA S, re1l'tel'ço-es com os

'. pc..
la repol'tagcm deste jor-l Trata.-se de u'a medida Ullll{�O... Só. O: 11llallda.do JL�ili

.. C.']-
.J jl lla! dizem que a atual pre- bastante acerta.da" pois

a. �XIgC_ ame a que
... �W1�

• ueltciosos sa6ôI'13s dos sidencia da Associacão Co- ! abandonado como esteve' retIre
. alguma.s reymdi-

. � 1 ' , I -

'1
. .

d t b
.. udt·n'� �'/nt'''''flOS' mei'cial e Industrial de por muitos· anos, com as

I caçoes.l egaIs os. :yl"a a-

..;, 4/ltf,Uf;;, , .

Blumenau realizará '�im'l vigas e assoalhos dos di-
lhadorcs par.a assmar o
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