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P.j· _:_ Foi revelado huje que
05 Est'idos' Un!d{J� esperam
urna ufensí va russa de gran.,
d':! escala. lH-L .g uer-ra, fria CU�

mo t�nt.atÍ\·'t pa.ra apod�rill'
-se do controle du sueste
asláttco .. Urna, alta fonte ofí
chi declarou ;'� Unít.eru Press
que não �e conta COIn ne
nhuma possibilidade de con

!crsações de paz sincera com
a Russia, antes de ficar

de-j TELEFONE i09Z DI ('St C t lua) S�h d" Bel!. Aá. e O1íclna!lv_Iunenan, , . .a.' a",aruta, • a. ai O,'cidida mais· essa prova de AI�O �1l Ena.. Te1. A NAÇÃO· '
,

Roo São Paulo, ZS9força C_I�- Post--,'t.,,, Fevereiro de 1950 ::."
v S'ti!{"!A

.

.....,.." .,., ""
lTOUPA A. =-i__

,'--�--=-=---=---=====-====---------==--=-----===���������--��=�=-====�--�-=�=-==��__�mm���=-=-====��====�=======-�====�!

RIO, 1� . _ '.
� OUVI dl�er que nao se deverra
dar ímportancia ao' esse

mente destinado a emendiar a

Constttuição para o efeito de ele

ger-se o presidente da Repúbli
ca por voto' do Congresso. Ale
gnu-se que 'não tinha a minima
'Probabilidade de vencer e assim
'�---'--�-'--:""_---9!I

Só ha
.
ará entendimentfis com os grevls as

q ando osmesmos retotna.rem ao trabalho
MOSTRAM�SE IRREDUTIVEIS . EM· SEU PIOPO�SITO OS EMPREGADORES

rl';'���'d"i.d o . de ""��'i;IIII1�11Res-surge Nereu--RaiDos no Cenário Político Nacional;M.nlsterIO do Trabalho::
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I:" t�IIt!lUIiI!!I!!lmm tU!!IlU!IIJ!IIII!!m;7 :':;::-:�,. OSSI'9 C811 It8 o ii ii lança ell re os OIS c e es papu IS as
RIO., 24 (Meridíona.l) - UR-;, general Dutra para candidato do

GENTE - Noticia-se que possí- PSD à sucessão prealdencial OS

.-?éL>nente o governador- 'Valter nomes de Nereu Ramos e Bar
Jobim apresentará ao e,,-ame do bosa, Lima..

POI:' outro lado, o Minfstro da

.Justica e da Viação sugerirão ao

,presidente Dutra o nome do sr.

,Valter Jobim.

Des"u�lJtido sObre novas grives Rarnos que, assim,
nário político, desta vez 'com um

CireulaI'am ônt cm. coin insistencia, noticias de
que 0'3 oueral1w:i c!;J. indústria textil Kesten de Testo
Salto e Porcelaua Schimit.í. de Rio do TeSto, haviamaderido BO movimento grevista jue se regista em

Hlumenau, Incontinenti. nossa reportagem prc curou
�luvlr a. respeito as autoridades c-ompetentes, que
uesme!.lbram a informação acrescentando que não
se regIstaram quaisquer modificações nas ultmas 72horas.
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.. J..tt!3.) ts 'lHe realmente f'3z. Pl'O-
. _ab� assíualar que às 22 horas curadu mais tarde pela. reporta-
d: ho!e cO:lpletn o mcvímento gern, disse o sr. Federico Car-1._.0 día, ,de.o" o que foram ,para- los 'Allenúe que os empregadoreslIzad�s.�s ser�'Iç()s na. �mprêsa I "e; mostram irr:ediltiyeis no pro:Ind\ktlMI G3.I<::m. contmuando I pósítn de só entrarem eru enten .

. p.at'�ldO�, a.têm dos ope�'ários des- ! dimentos com Os grevistas qua.nS.L iridúst.i-ln .0>3 .

dü ,Fabrica' de I ,'::J estes retornarem ao trabalho.G:�e� J"leulcluaI:; Cremei- S.A.., NA AGENCIA DO M.T,F ábríca de Chapéu.; Nclsu. e Al- Mais tarde 'a reportag'em es-��tcx. Sabe-se. também, que os teve na agencia local do Mirus
OI!reW!es .da. Emprêsa. Gráf íca brio do Tl'abalho, procurandoCatartnensn .. cujo,", operários re- saber- quais foram as. instruçõestornara.m .<l0 ;;e�"'i�{I_ ","pó" 18 ho·· (Conclll� na 2:a pág. letra D)r-as de g reve. ja estão estudando
as prc�ellsões de :;eU0 trabalha
dores. d� ncórdo coru u combi�
nado.

NOVA TENTATIVA F�.US
'fADA

s�us �ssoeiadQ::;. 'E�:-?e plano :S'�

cristalÍ2iou ôntelll, t.endo o sr.
Fedel'ico Ca,rlo,> i'.llende. pl'esi
dente da referidu. A:osociação. si
do pl'Qcurm"o peJoe; dirigentes do
S'l'FT. que Pl'opu.,eram sua me-l

LONDRES, 240 lDF. - Os 1'e·
.

!!eiras e nos distritos rurais, nos
díaçào no r.·aso na forrn'l, 'aludí- sultados finais das eleições lJri I foram favoráveis.
d'l.. Esclareceu'lhe" o �r. Feu'e- tanicas serão conhecidos às 12- -

LONDRES. 24 (DP)rico Carlos Allende que. de acór- horati - tempo úo Rio de Ja-
portar'VÓs conservadordo com os e,;Latuto,", da entidade neiro. 1I10rg,tn Fillipps, seC1'etá-

- e!>ta manhã:·4ue preside. sUTnp.nte Us R,;socia. rio gero,l do r'artido Trabalhista
declm'ou a imprensa:

UI candidatura do Ministro da Guerra
seri� uma boa snlução para oJproblema"
= Opina a respeito o general Flores da Cunha

tios PO(I:ct'ÍalH convoc-ar un}3. reu,
nião dCti:;a natul'l!za.. Todavia
prometeu-lhe!" que. particular
nlcnte. consultaria. os interessa.·

ElO., ;:,1 (L'.I(;1'idicnall - O
óor. F'lores da, Cunha disse que
,ai CDlldi,da.l,ura. «'O general Can�

. ReUn1atismo1

Nevralgia?

SIINIIDOR
Meclitc!ção
sedotlvtf de

ehitô

jm�d!f';itf'

RIO. ::4 (Meridiana]) - Auun
da-se que o senador Nei-eu Ra
mos já é canuüdato à coaüsão
Adhernar-Getutío à presídencía
da Repúli1ka,. O atual vice-pre
sidente, que fôra abandonado por

:::grande parte do PSD, quando' da
rasteira que lhe �assou o sr. Be
nedito Va lada.res a maridavo de

.Dutra, já assegurou para .sua

oandídatura, além dos que' lhe
: ficaram fiéis, o apoio de partr
considerável do PSD arrependi-
'do e contrito:

.

Tal fato se deu porque nem

:G�tu1iO, nem Adhemar confiam
,"na chefia V'a nação de um ou

doutro. Resnlveram. então. apa
nhar, o vice-presidente, sr. Nereu

as

'WASHINGTON, 24 (UP) - O

juiz. Federal ,Keech intimou o

Sindicato Ul�ido de M.ineiros de
Carvão -lll se apresentar em jui
zo, ·segunda-feira.. para se defen�
der das acus<lções, civis e êrhni
nais' de de�acatO ao pOder judi':,
.dário. '�O' teferiÚlO >:;indicatci fol:
.

�espon�bÍIi.Za.do ,p�ia ,nã� céssS;
ção da greve' dos niinéiroR. eon
fÓrnlc mandado judicial da se
mana', passada. Enquanto -isso,
qus.trócentos mil milleiros de car
vão ;permanecem em gréve nos E.

, Unidos, onde a escasses de
carvão já se torna perigosa,

�=

11m

servàdores ha'�·ià._lll conouistà.t!o. LONDRES, 24 (UP) Acaba de
mais uma cadeira." aÚ!quirindo um :'81' állunciado 'que o sr. Churchil!
total de 103, ao serem anuncÍ'lIr foi reeleito ao parla:mellto.
do:; os primeiros resultados de LONDRES .. 24 (UP) - As três
húje., Oi'; traba,!histas continuam horas 'da Úl;rd!e, (rima. hora do
na frente, com 163 cadeiras. Rio), anuncioll-se que as primei-
LONDRES, 24 (UP) - Dezes- ras 445 cadeiras de um total de

seis ministros trabalhi.,tàs inclu' 625 apuradas, ficaram distribui
si "e o primeiro ministro Clement das como se segúe:
Attlee, esl3.\'urn re-eleitos esta Trabalhistas, 232 conservado·
manlllâ para a novai Camara' dos res 210 e liberai<i, 3.

COIn'lllS, que terá 625 lug';'tes.
LONDRES, 21 <DF) - As 9,00

!Oras - ten\pa do Rio de Janei
ro, êra a seguinte a posição dos
parÚdos nas eleições gerais bri
ta,nica.� :

Trabalhistas, 163; Conservado'
res e liberais, 103; Aliados, 105;
Liberais, 1.

LONDRES,; !O3 (UP) - Dois

vespertinos ,1'e Londres já inter
pretaram os re!o,'ultado3 de ô'ntem
à noite como o prenúncio de um

segulldo govêrno trabalhista. A

penas o "Evening Standard" de
Lord Beawerbrook. conservador
diz:
"O 'Público estará mais acer

tado se agua.rd.ru: por moais algu
mas h01'as antes de· consiÔlerm: •

os socialistas como po.ssuidores
ie maioria efetiva. Nenhum dos'

(Conclui na 2.8- pág. letra

,ções até as tré$ e trhita da tà.r
de de hoje:
Trabalhistas .., 246, conservado,

res, 229 e liberaís, 4.

LpNDRES, 24 (úP) - Ape
nas dez cadeiras didancianl os

conservadores e filiados dos tra
balhistas. Os trabalhistas conts.m
com 266 caldeiras e 05 conserva
dores e' flliat�os com 256.

LONDRES,' 2o!, (UP) -,- Os. tra
balhista.s já éstão demonstrando
apreensãó em face da pequena
margem qUQ os separam dos con

servadores e filiados. No momen
to é de apenas dr); cadeiras a

margem dos trabalhistas sobre o

partido ((te Chul'chilL Se 'os con

servadores tiver�m o apoio diGS
liberais. a

declarou

s. PAULO, 2-5 '(Merithlonal) -

SãO' mais graves do que se pen
s'iva os efeitos da tl'Omba dá,gua
que caiu sobre .a; cidade paulista
de Igarapáva. Tanto assim que,
segUndo noticias daquela cidade,
serão necessarlÜS pelo IDenos

três anos, para que Igar<!;pava
possa se recuperar dQS. danos_que
sofreu em suas obras públicas,

"Ainda temos boas possibilida
des de vencer. A maior .parte dos
vótos '(l.purados óntem à· noite
éram ganhos certo.
LOND1iES,24 (DP) - Os C011-

- "Confiavamos no êxito desde
o princípio.

Os resultados nas áreas mi-

ruu€ei PC!'0Ü'7l da. Costa ê ine
gavelmente simpática,
"O candidato natural da

üDN é o hrigadeira, mas ele
até agora não pronunciou-se e
acredito que não aceitará a in
dicação do seu nome."
Tel'minou o sr. Flores da.

Cunln admitindo que (I. canili-
'

datura. do Ministro da Guerra
daÍ>; partidos pôde 'a.inda. apron
tar-se para! formar o 'novo go-

LONDRES, 24 (UP) As '3,-

puraçõeõ dos vótos populares em

456 ,distritos oferecerani (lS se-

guintcs números:
Trabalhistas, 9.8i5.351; con"er

vadl'Jres e filiados 9.309.048; libe
rais' 1.917,909; comunistas, 59.940
e outros 610.'1,82, 'num tota,l <!:e •.

21.226.730 votos.

LONDRES, Z·1 (UP) - A-pura-

RIO, 24 (Meridiunal) - Se
guiu para. Porto Alegre o :;1'.

Salgado Filho" afim de avi�
tar-s� conl o sr. Getulio Var
;aoo e participar da festa da
Uya. Regressará (f,ia, 5 e de pas
sagem por São Paulo avistar
se-á com o sr. Adhemar de Bal'-

�------------------------------------------------------�----�-----_._�----------------------------��-=��

Caminham para uma solução. satisfatória (jj
entenJime�tos

.

entre Vargas e A. de Barros
ros. lf'iscursando sobre a pos
sil!i1idade 'da adesão do PSP

Um deles será {l canili.dato ou formarão chapa"cria uma boa solução para o

probleuw presidencial.
RIO, 24 (:Meridional) -

DiVUI-1
peito do!." entendimentos entre os ca, o Ministro Adroaldo Mesqui-:

ga-se �os mei{)s pessedistas que srs. Getulio VlJ.rgas e Adh�m�i ta respondeu:'
os gauchos' preparam-se para de- Barros, o sr, Mozart Lagú tbs- "Isso' é uma das muit1S bale-
enVia.r ao' Rio 'emissários, afim 1 se hoje: la;;; com que os confusionistas
de acelerar, a solução do proble-I procuranl criar um clima. propi�
ma sucessório, A atitude el5taria "O que sei é que as conv;el's3.- cio à proliferação e dasordem,
baseada· no empenho de ohter çôes entre .a.Inbos, a despeito da Não uma; mas reiterada;; ve;res
uma solução antes {ue 3 de abril, confusão de algumas notícias, ca- o ,preshl<ente da República tem
quando te�ina o prazo para a minham para uma solução satis· declat'<l!do que permanecerá no

de'�encompatibm=ção, fIcando o fatória. O resultado, 'a TIleu ver;
. governo a�é 31 de· janeiro de

governador Vralter Jobim n,>. im- é que um dos dois será candida- 1951. termo de seu mandato, e'
possibilidade de participar de to à ]lre:::idimcia da RepÚblica, node o !JOVO brasileiro estar cer
quaisquer eleições. 0\1 os dois formarão uma chapa, to de que honrará suas pala.vras."

a não ser que resolyam 'apoiar Voltando'a falar sobre o caso
RIO, 24 (Me1:'idionali - A l'el'i' um terceiro llome." 1e Alagoas, disse que a situação

RIO. 24 (:Meridional) - Abor- ali é muito delicada e que aE' Ü2-
{{lado em Porto Alegre sobre a clara�es publicad1S a: si atl'i-1D -

-

"

t . d'�·· t!ll . :

' I propalada prorrogação do man- buid:l.9 não correspondem exata-

i - _ssuml_!l novam�n _e a �_Ia� elr� n�sl ��:;;���f,,:�:;�I;I:I;�,�,:;i;,"���;,�,,:�:;',m'lrnlll;lI;in ..:.
Iapuraçoes OPartido Trabalhista ,nglesi rDia 26 " DOMINGO - Dj� 2� ê-..

_

'. . � 5 Todos ao 1CamRIJ da IVlaçaa,ªS��:�:e��u�ró�im�u:,e����..S::�o? (�2�:�C������,:o�:su'�q��: o��I�lt��?S � S E N S D t; I O N a L· !Pa!·tlt.b Trabalhista Britâni- a que possui$. no Parlamen- eessitaV1a de ,peJo menos cin- que !3. oposlçao para po,der = Exibiçiio de Parar,Juedís,mo :'co venceu as eleições gerais, tu anterior. Isto indica que quenta cadeira!t no pa.rla- governar. Mas isso sómente -

(Com Salto Retardado)obtendo trezentos e quatro os trabalhistas .pLl'deram nu- menta a mais que os conser- 58, poderá saber na proxima pelo famoso Paraquedista,Paulista _cadeiras nos Comuns até o merosas cadeiras para 0" vadores e liberais afim' de seml\na, com os resultados do ª (José Santos Gavronski) 'Emomento enquanto 05 cOn- conservadores, os comunis- que pudesse assegurar o 8xi- pleito na Escocia.·
:5 que óra se encontra em Blumenau

-servadol'es e coligados obti- tas por l'ieu lado não ganha- to de sua política. Chtrrchíll -

, grande churrascada (1000 churrascos):_
nham duzentas e noventa ca- ram nenhuma cadeira e, alem já !3.diant�u esta noite que, ,,:H_=_aver'a uma
úeira!". Por sua vez,. os libe- l'<isso; perderam as duas C[L- com o� resultados, deste' plel- LONDRES, 25 (UP) - bebidas geladas etc. ;:: 1---------rais conquistara.m apena..s oi- deiras que possuiam no Par- to, o· nOvo parlamento. esta- Anuncia-se qUe. o gabinete ::to cade�ras e os àlmais par- i 'lamento anterior. Embora. rã. evidentemente, em po-si- trabalhist'3. se- reunirá ama- - Haver5 Onl'bus lA TOd' � Hora;:Eüu", uma ,,6 cadeira. Pelos

r'
os trabalhlldtas tenham eOll' r.ão muito instável. El' que, no ll_rtã cõdo na residencia ofi- _ _ -

-

- U , �
_'. �U _ ."re�ultad()s t!.cima, ;,-e-se que seguidu maioria nos Comuns. sistema :parlamentar. o 60- cial do premiér Clement :: � -

2.. � ':'ic'ria socia!ist2. !1QS C�c- 'O:: círculns J.)oliticos socia1is- "1}erl�C 'Precisa. de pelo !!!er..os _�tt!ee. ... :-�nU�n!�!HHnllaH�!!�!!�!!!����H!����!��!��,!B!�!3!!��He��!H!!!!H!!!!!!�!!!!!!!��

I)� entendünentos' __ entre
PSD €' o PTB.

o

verno".
LONDRES. 24 <DF) -A� 13.00

,'loras ._ hora do Rio de" Janeiro

RIO,:24 LMeridiollal) _ ()u
\'iác a propósito da notícia. de
"lW ea,ndidatura à presidencia.
tanf;:i_�_;a, pelos mineiros" o ge
neral Canrobert Pereira da
CostJ. disse:

"i'�:io :;ou de u'bâ, Sou <:a
dó,;" d!: São Cristovão. Como
militai' :;erve qualquer região,
tomaram-me mineiro honorá
rio. fluminense. gaucho ou

�impJe.!-!lnente bra�dleiro".
.

'RIO. 2·1 (Meridionalt O
::ir. Soarei> F'i1ho, f.alando ago�
l'<). à reportagem, negou pe
remptoriamente .que esteja co

ordenando a candida,turm do

- anuncioll-:sc m�is Ull)a vitória
,dos conservadores· que se.,. ach'3.m

.'
�1 I'f)m 1.06 cadeiras;' ten!!&>

general Call1'obel't Pereira <Í<l eliminado a Jideranç'l. de 60 ca

Cost'a ii. sncessão presidencial deiras considerada como "segu
da. República. adlantnJldo com ra pelos trabalhistas". A :posição
seu so1'1'i:;o: agóra é a seguinte:
"Nunca pa::isou pela mhiha Trabalhistas. 163; Consel'vadu-

.. , 'Jeça es"e pensaluento, que res e Libel'ai� Aliados. 106; Libe-
flUI' ",inal � hom.'·. � rais. L

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� "�m dia o �DVO- eI�ota�o em sua paciencia qoasi sem limites Irá a ISEembléia e botará 16�O naquilo"
,ue eles me matem, que saqueiem goano já aumentou por 3 veees ram Floriano e ti herOlca !ami- O lsniur é 11 ln Lobo ca.

I
como Ed":""d, Daí H r[',.;o por I por

- un s in\'t',-.,""'" por seus d· _

Alagoas, que façam o que qui- os vencimentos do funcionalis- .H. dos .f:o'onscca. O ai 'goano sa- Ttef'ertndo-se ao seu n-mâo J:;- qu a eu cvuo fal!lJ no nome dele.' sequínbrtcs moraís. A A' -errr

serem nesta terra. brasileira? Não mo civil e miütar, fundou um, bc enfrentar de qualquer manei- mur, d isac: Alem disso. I�omem nico ChOLI'1 Llé a reclama uma ínt crven-ao

.tenho sangue de rato. ea'!io<!lfusoru. estabeleceu em 1\1a ra, a gozadores, politiqueiros f)
- O Lsma.r, pavi. mim, é um Quen1 choru (J Irm ea. em Alal<llas. Eu rcclumo "1:]8

.

Com um gesto largo, aponta a ceíõ um senriço de bombeiros ,<.:m-p,,,.ILa.. Aquele que tiver o homem que 1110ITCU. E' um bobo Falando novamente de seus ad- Intervenção na Assernblétz. cnrn

cidade; gastou 15 milhões de sua propria topete de me enfrentar, podo la ca. Ele não "e deu contn do abts \'CI sarros po lit ícos, disse o gover posta de CI Irn inosos ern "111, r.. <;0-
- Vocês viram como a c;,;:a- économía no abastecimento dá- vrar- a. sentença de mort.e, Se

pU-I
mo eUI que catu, Está servindo nador: da. Uma Assembléia de tarados.

je está calma. Entre(.anto� para gua na capital atagoana. cortou xa r a a rrna oontra rn
í

m , n.n t.ez. aos in irn rgo s l' � Alagoas e tlo - Certo..:; nom cns, ou sub-no- tR3..paz." ocê €.,;ereyeu
.. til.l'a.JD�··

:. Rio e o resto do pais, Alagoas õ Estâdo de rodovias, construiu disso eu passo fogo sem dó. Brasil. contra 05 Góis. tanto eh' \ rnens de Alago:Ls me e spunt.am. ou está me tapeanüo r i.
"

um caldeirão. O" al",�oanos se predios escolares, Alagoas I l'osdc

apreseutarn como selvagens, can- a descoberta. do Brasil, possuia

O
<la tão só a cinco cadeiras. O vi-

racerros, e eu como o ",he;f2 da apenas 5 açudes. Pois eu cons ce-prtmeíro-rnínístr-o Herbert :Mo�'

':ribo, Não é nada dissO. Mela du- trui 47, Notável é que ante>! dL'
,'l"ún, ao ser cnti-cvistado pelos

'.ia de desordeiros. aTu"nas, pro- meu governo a nrracadacâo ma- -

'''� - 19111 jornalistas, declarou que nao

rura, destruir-me, E eu não que- xírna foi de 38 mil�lD!:s e em "

dnd',> da dír-ecão centr-al desse 1 d I
_

'o sel' destruido, não gosto c,;c arrecadamos 80 _mllhoes. Para on- - pode fazer qua quer ec aracao

�r destruido.

I
de ia Essa evasao de rendas? organtamo, no Rio, Foi Intormu- antes que :a situação se torne

O caso A14g0UII •

üc que essas instrucões pode- mais clarn,

A h . ,- , lnterucnção 80 li llllla riam ser resumidas da segumte A d id conservado
,

,ora da. refnçao, quando fOl "

_ E falam os mrmigos de Ala.
me I a que !JS �",,,.

,erYldo o famoso SUl"Ul'U. narrou

('
, tcrvenção _ continua

fórrna.: O l>1inistét'io sõmonte po- res vão diminuindo a. vantagem
) gO"ernado): Silvestre P�rieles goas em lnd r >'''as ínterven- dcrta agito no caso, tra taruru de trabalhista, Os funcionários que

, .
. o governa o '

- J:tL

"llnUCIO�amente o caso de AI,,- _ t Estftê.Jo só a bala. concíüar os interesses em eho- trabalham na séde tr-abalhtst.a

roas. Quando chegou à eJeirao çao ne� e

d de crever �s seus ques, depois d"l.. volta, dos g r-evís- vão se tornando cada vez rnafs cadcir�.;:, C a 0J?osição coliga.) _1

l� �:resa da Assembléia Legisla- �epOls e "t drÕes" dO bolso tas ao t.rabalho,
(lnclUlmos os Itber�usl tanlbem

t;�atl'OUn:,. qual foi d9rrota (",. con- �.�.I;��O c�:�13;Pas": adianta: sile�t��RES i4 \DP) _ As 16 1t t já co�qUlstou Igual nüm�ro, A

p
FECHADA A COOPEP..ATI- L_ '.

< an U'!l] <ltuaçao, em suma. em numeros,
_. Foi ni. meu " lho. que eo-,

0'1' que' os '?leu!> ini,migos não VA DA FABRICA DE horas aS apuraçoes acmnx 1
é 3 serruinte: Trabalhistas 266

1clecou a inana. Um m'upo de Ro"taDl d,e mmha lmguagem? I t do" con"er
'" ,

ieputados do PSD e PTB fleou Porqup- dIgO com fl'�queza e GAZES progresso a arman e - � ; \deiras; con&crvauor-:!s e filia-

�omigo, Outro maior. dos mes- com todas a;; letras o que eles Observou, ainda. a. ,reportagem \'adores, sendo s�a desvantagen
105. 259; liberais, 6 e outros par-

mos parti.1'os,. passou a combar são, Os alag0a:t?0s �stão alertados úe "A Nação", que enquanto a par!31 os trabalhlst,as de �pena, tidos, 1,

'er-me. FicOU assim o "'overno � cada yez maIS dIspostos a rea- Cooperativa dos Empregados da oito cadeiras, Os numeros «'avaro

'ie AJagoa.'3 sem apoio na "'Assem- gír (.:e qualquer jeito e o general EIG continúa. aberta, fornecendo .·AO cadeiras aos trabalhistas E
� - li: - X _ X _ X _ X .!( - X � X - X� :x � �

hléia e o meu trabalho adminis Góis não poderá perder o reen-
seus associados, a da Fábrica de 252 aOs conservadores. 1III1WIlIlIIIllIlI!J111111111111l11l1l1l1lJ1f1!l1l1l1ll1IllfllllfllIllIlIllllllIlIlIlI" _

��it:.;��::�g��; i�f1���i�;n�lfiI�:,�J:g: ���:;1�:��:��1:��;;;�:�:{�: �:��;��:;�"�, ��:';�::;�� C aMS� cda'.°0"n"dme eAri1iCt"Qa!Oo""vSg-·.:�s4:�_=-=;====�=.peacharme". ou seja, decretar a tado tem sido e,�t<?: en�uanto es
tu.nuo no sentido de obter a nc· tas. 05 trabalhistas eEtão corrI :;::

ntervenção no Esta.do, Vendo (I "l"S del'nvergonhados dizem Q'1e •

"62 ca{leJ'rO" e 00 conservadores
,

'I' cessâria orden1 paeu. reabn·la,., � �

perigo. recorri ao Supremo Tri- A..lagoas � eeoario de lntranqUl �.

��ci�;, ��d���lti;a e���_:egã;a;�� ��d: ;�;�[��C;�;i��a����r�I;:'� f"'a"�XrllcaX �eX GaXl�ta_sX-"IXllreX�o-BXerl'Xn�';�,j"',
LevamQs ao conhecimento dos senhttres aciollistas d!.'st3

le =us�, Eles, os sanguessugap ao Superior Tribunal Elelt<?m1 .
_

Socie 'Hle rlue. se ach'lnt 11 sua dispo';ição, n:.!. séde social em

de Alagoas haviam :perdido a que ele" <,stão mentindo, E�etlVa. Blulllcn:wf na rua 15 de Noycmhro n, 187, 06 documento,;

"I"im€ira batalha. ("Por que dÜJr mente, há um grupelho de mtra� de que trata o artigo n, 99, do �lecreto-I�i n. 2.627. de 26 tle

"0, seu reporter. quando eu di· quilos: �ão os ladrões que j� SetemlJro de 19,10, a saber:

."!o "sanguessugas" você ná? es- não podem roubar CO.OI a COnI Come"r'-.io ta ladu""At'ria I'! 1, o Relatõ1'io da diretOria referente [lU cxcn:kio fmdl.!

,�reve s'l.nguessugas? Ou '\'oce es- vencia do govemo. Álnda t;sse� ..I llW �
_

em :)1 d,; Dezembro de 19,19. _

3re"e o que estou dizendo com intranquilos eão, os as:,"'.sslOos Assembléia. Geral Ordinária I 2, o - Cópia. (lo balanço e cópia da conta "LUCI'Oe t' Per- ::
'adas as paIavra$ , ou. paro'a en criminosos da pIOr e�pe�Ie "�h�u: La. Convoca.ção. I das",

,

�
',!'cyista. Nem você nem "O rl'U- se ami'dront:l.Jll pOlqU �

Sãu .convidados O'i senhOlCS aoioniotas da Fáblica !le !.i-J!taf II ;l.o - Parecer do <,onselhu fj"cal.
,

;;:;
.

"t-
,

v

"ue não concordamos (;om i)1' --
•

I
.

1 1950
-

7,elro em a ver com O m"ll pen". p' viCI"". R" ·'Alfrr.do Hering" F,i�', COlllérC'Ío " Indústria � sc reul1!rem enl

�S!
13lumei1l1U, 2,1 de F'e"crelrt) ce "

" _'"" ;
;amento. Está con1binado?";, seus /l"lme;; �� q�cU� Bra�Ú'sai. sembléi>a. geral orLl<inana, a sel' l'ea!j'3.d·L em 28 de março ue 19,,0,

1
ALFRED FRESHEL, d!retoI-p1Pdd_nL. �

EI1Cerrado esse pequeno inei· 'U3,<, .al'as. e�sa gente saiba Que l1el�)JS qUÍ!w,e hora;;, na séde dH sueiedu.de, situada. !lO Largo CcLI \ I !!I!I!II!lII!!I!!!I!!IIllIllIIlI!llIItllIIIIIIIIIIIII!!!!III!!!I!!!I!!!I!!!!I!!I!!!!!!!!h"-
dente e com Q formal COffinro, ba quern e " -

l"'eddcrsen. s/n.o. 11'1, ddtLde de B1Unlcna,u. Estadu de Santa C::üan '

'l1isso do' autor .ne8t·�.e n"t�s' c'� noa AssemLlt,ia entre 32 dr,J1uta
�

- ����
�

1 d I t
' e que oberle('cní iI sc.;uintc Ol'l'�m do dia:

����"".�
�.�...,. • ._.. _�

(I.' ". , .•
transcrever literalmente todas as os, ex s em cInco assassinos, a· na, ,.

d i:""'di
t

�ulos, O }JJ.'lme!l'o. a sol!fana .uas p�layras, o gOvernador lelll de outros rlelitos (1':1 tentati 1) - exame. discussão e deliberação sohre o I'elatorlo a Ire

Iem que meterCl.llJ (J deputado nos prosseguiu: va de morte. A Assembléia nác torine pa.reeer do Conselho Fi;;c'al, ba!ant;o geral. <'O!ltas' 1 Dr- Gabh_'!!àf.dt HrAm_ �d=:.:Jí
j primeiros dias, e o "egundo Um I tem consentido em que el<?s se atos d'L diretoria, referentes ao exercício de 1949: )

� "" � __ g_ _
� __ � DI (

"���������=�===�il!!�J pequ2no quarto, com uma canla í iam jnlJ'!·"io'l. J-J ciin os seus '1{, 21 elpir;ão do Con,,�lhoFiscal;, \1
'." perto d..:. janela, l"

- No ,!-no passar;I0' eles tenta- me,,: Melo Tlro't". Leã,f\, Marir i\\ diverllo,.;, assuntos de intere:;se d:c1. societf'ade. ' Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)

!- Ele" devia'cstar aqui olJ- 130m um gOlpe m:us pr�fundo. Guimarães, Luis Coutinho assa" --0-- C O O BACIO ES""O,MAGO
scrya. Silvestre Pérkles - nã" 'executando um p�a.n'?_ terrlvel de "jnQs de tr�s pessoas Em 'Coruri NOTA: Acham-se ii. dhiposição dos senhores aeío!1!stas os 10- ; '-.:!IRl1RGIA, OPERA.À D ,

<, J. •. ,

como preso politico, mas con1C> la?<:ar os !fleus lrmaos contra
pe, premedita!la!l1ent�, � Butol'e� cumentos fi que se refere o art. 9H. do lle{'l-eto·lei n () , VIAS BILIARES, UTERO, etc. - Neurocirurgia,

reles assassino. autor (.Ie 29 mor· mIm, Querl?-m abalar-me c0l!' o de ferimentos em outr;,� frê� in 2R27. de 26 de setemhro de 1\HO, (.
-- Mole'''tl'as de senhoras alta Cirurgia -- 1tes, ,Ordenaremos a revisão cri- ge.neral GOlS tal qual

r.

haViam clusi"e aorta. Jvcte Beltl'iio. LUÍf I
'"

minaI dos �eus processos. benc- feIto com Edl;:lrd eu: 193<> ': o Is- Coutinho matou rm M-.ceió o io Blumellau, 24 de Fevel'eiro de 1950. I "on"'ult.as no Hospital: das 9 às 11 e das 15 àsl'7 b5. ,

d I·
'

d mar em 1948 IntrIgas dIfama �) Alice Bering - lHretol'a presidente. I
'Y '"

}ficiados pela in u gencla os go- _ , ,

' .
-

vem GaEtáo Campelo à traição
. I, __ BlllmenaU.' _ Hospital SANTA CA'rARlN�_ ==_

vernas anteriores, ,çoes � In!amla� foram levadas '3;0 covarde,l1�nte, Es�e. jovem PI',
--0--

� __

_ 29 mortcs? '''leu umao maIS V;lhO" qt�e maIs
filho do jui7i de direito ,,� Rir Assembléia Gel'al ExÜ'aordinâ.l'ia. I '-�--------------=�� {

Comprovadas E um homem l'ma vez Ine eserc\ eu, IndJgnatl.o,
I I

'

t São convida.dos Oe Senhore5 Acionistas da Fábrica fIe Galta� 1'--:'""'_ - - - - - _._ - - - -�
- - -

- ,

h d b <>'<r �argo. lomem ln egro e compe

im é deputa.do em Alagoas
' ega,ll o a a orrecer-s� comJ�? t tO' t �c t d O-f" I

. i\Jfl'edo Hering" S/A Comercio e Indústria a se reunire'm em As·

a:'s .' � uando todo mundo sabe, pOIS en e. qUln o ',' pu a o. ���' III
Sao !Jpos aSSlm que me acu�am 1

d' I o Cardo�o 101'1b1'081",nO com vldr 'embléia Geral EXÜ'êprdinaria, >I, sel' realizada em 28 de marr,:o d" _·_III11!llllllilllllllllllll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llIlllllIIll .. 11'':::

Pergunto ao Brasil: que dev� fa .:].<;0 praça IES�, que no fG'li pl�eg'l'e�"'�a cheia' de I'ltrocinios 1950 pelas dezesete horas. na séde tIa sociedade,. situada no Largo' ::: ;:

xer? Cruzar os braços e deuc!L' ,e�e����:r;:f:�l::t����;: on�� autor de 29 crimes d!! morte" ma Cel.'Feddersen, nesta cida.de de Elumenau; Estado de Saíllta Cata' � ::

____
- ] general Gois for levarei a maio- ta para roubar. 'ina, e que' obedecerá á seguinte otdem do dia: p

l!iI

S a se::
DR• AYRES GONÇALVE� :ia, (lo PO\'O alagoo.no, na paz ou Em Alagoas, a inver�ão é to

1, o - Alteração dos estatutos sociais;
::::

. r e c 1 =� .

�

_

-

;;.::

'la gu�rra. na vit:ria ou na ,de�: tal: tal'ados !la Assembléia E'
2.0' - Diversos assuntos de interesse da socicdnde,

I =__
-

- -

- - �
Advogado 'ota. E como eXIstem terrIvels escondem, atras, da maioria p"r:

Blumenau, 24 de FevereÍl'O de1950."_ ;;:
fieal"êncls e E!JnrlMrlc d bt u) d

de motorista e cobl'aL",Jl'es. -

..,.�.... �oincidencias neste mun o, acon- o e1' a lmpunlbili ('ade. E :aind, a - Alice Hering - diretora pl'esi ente, r:: :lprc:;entar-se na firma BREI'l'KOPF IH.MAOS ::
BLUl\mNAU teceu o empastelamento (T� "DI'a'_ tfalnmpIfllt i,nterv_enção ,em n068:; :;::, LU �E"cAU

-

B
... """ � en-a nelven o? S b'

- Rua Haja! 'H- B ;\�'" =

Rua rn!I(Jue <:>/...... 'io dó POlVO",. pasquim rofun- : _
ça. ,o a. ala l::-X-X- X - X - X -X-X-li:-X-X=�� ,:;_: , , :::::

:la.mente violento a
.P ,

Intel vençao se faz necessal'ia 1-
-

,'lue se editava nesta-ca;r�::l'ôoso moral ou popular. contra esse faJ· l 1II1111J1 'O'"
.•

tlllllll1'·"d
..

··�I·I
..

b··III1I1'I
..

IIIIII·F
.. • ..

:t
.. ·!ttlll ..

·h···II"1IIm!lll� I
�lIllllllllllllllllll!IIIlll!IlIlllIlIlllIIlIllIIllIIllllllIImllllllllJl!lll!llIlllilIIh

•

'no Brasil só os cegos não 'vê�ci so parlamento, para que a sacie· • r- a er o fi lSP- e :,_�- :"_'IIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlllllIllIIIIIIIIIIIlHlIIlf!lIíUlll1IIII11I!W_�
que o general GoÍ!! apes�l.r de

dade h?nesta puna esses perigo· I � e "_. -

����i�õ!s Od���':a��!;���� ��: ��� :��ne;�����;;'n���fO,aAq��Z!� I J Consultorio:
Cirurgiã.o Dentista

-

tos elementús da UDN conceb"-
meu posto,' nao, ,e'loste fúrça, 'C�.:::' ::

,'am _o planO;:de atacar-me a -_ p�z úe esmagar os direito,: do :: ", ;Rua 15 de Nov.embro, 1135 - 10. andar - Sala 4 - -

,
.

, :p0l p'OVO aIagoano, que 'acabara por = '

8 30 ::

I'
::

,-e�te:nente. ma.'l co;n o obJetIvo punir os inimigos do Est do N-o = Horario - - 11, =_ =_,Pl'l?Clpal de ,destrUIr o general será um Gabriel Passoa , a
:: 13,30 - 17,00

''}OIS, E' obvIO q_ue esses cava- F'
,

s, nem
- ,

= =

'heiros despudoracl,os têm liga- VUI?II'"' eEr'CIra deI Sousa ou um:: ' Segundas, quartas e sextas-feiras elas 7 ('l�C; =-
-

I lt
I �s- oas qua quer que me-,

-
-

, ,oe". c ara ou oeu, as com OUt�03 faça recuar um mi1imetro na dê.::: 10 da nOite, ::
'parhdos. A ofenSIva contra' mID� ,

•

1-:'
I'! II11

•

'} eontra o general tra,nsformou
fesa <;los brIOS ,da terrót dos t1l!'-- .tfl!lllllllllllllllllllllllllllllll!lll!l!IllIIlI!lIIl!!!!I!II!!llll!!!II!!!!I!IL. LI, :::; !.I'l.ni Caix' Postal n 1 _ BRUSQUE 8ta Catarina

,
, , _ rechals.E' preCISO que eles nao '"" <,' a _.

. - :::

:' caso de Alagoas (que alIas nao
e e� ue a de u u' , _ �III1!1"'I''''!IIIIIIIlIIIIIIIIIIIII''IIII!III1I1I{1l1lmll'''''-''>'''';:!''''I!I!!!II' ç � , �

�gifl�g4'���ii�'
,q ,m

�
aq �_:�

Ii Relojoaria �atariÜenSf�. I. I!! i�":!:!:'!:!.':.'::::!"':::::!':::::::::::::II::::::!:'::::,I::::::,::',�!:I:!I::::,':,:'!'!':::!::�:::!:::!,�
��eq�e ey;�:�t!r,ae�hO�o���\��i� 'ª Assembléia Geral Ordinál'Í:L IE Tjpo.rato�ChapI5ta �
não haver prosperidade quandO r = Convocação :: - '" ::

há desordeni', Basta é:izer que las permitirá que '.1. termu-a, a do- :: Pelo presente, ficam convocados os senhores acionistas :::: Precisa-se COll1 uro-encia, de um com bastante pra- -_=
., e al'\r çura, todas as suas m�lhol'es as·

, I::>

em meus ., anos o gov rno
J :: désta so:,iedade, paz'a a a�sembléia ,geral ol'�jnária. a realizar- ª tica de trabalhos conlerciais, Resposta indicando ell-::

_
I piràções desapal'er:;a flc:l. vora- = se no dia 11 de abrIl p.vIn(:'Quro, as 10 (dez) horas em sua _ =

� ,lIllllJIII11II1ll1II1II1II1ll11II1II1ll1'_. gem", = séde sociaL 'sita à rU:1 Quinze de novembro n,o 473, 'nésta Cl- :: dereço, idade, allOS de pratica, ordenado c 'c.utras re- ::
-

" I! Sejamos justos: nada diS!iO, fe- § dade de Blumenau, a-fim de deliberarem sõbl'e a seguinte § ferencias para a «A PEROLA DE LAJES», Caixa;:
ª

p
-

. = lí'zmente, aconteceu As preVisões =__
ORDEM DO DIA =_ Postal, 17 __ LAJES, §

=

reclsa se;: desencall'earam uma tempestade 1.0) - Leitura, discussão e aprovação do relatório da lN-
.

=_= '" s_ num copo de agua, A vitori!t das _=-:=. retoria, p'Lrecer do conselho fiscal, balanço geral e demais
':'.lIIlHlIlhll1l1lllmllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll!l!!lilllmmla;

_ _
sufragistas não alterou as caruc- contas 'da administração, relativas ao exercício encerrauo em

,
:..'lIIl11I1I11I1I11I!HIIIIII!IlIllIlIllIllIlIllI!llIIlIlIllIl!!lIIl11l1lH!IIII!!II!I!UII!E:;

:: = tel"Ísticas es;senciallne::lte femi- 31 de janeiro de 1950. '::
=-

:: d� um menino para servi- E ninas, E o fato da mulher lutar -
2.0) - Eleição do novo consclho fiscctl, seus ntemb!'Os 1="010 tn.hia I�"••at-I""'I

,:;;

::_ "os leves, da.-se preferencia ==-, ao lado do homem. tangiua, pe-

;.;:::===_-�'
efeUvos e suplentcs, b�m como fixação dc tiua l'emU1l2l'l.ção, ª� pallY' - . �Y�!lP�· g. �

" 3.0) - Assuntos lHe intere��e social. -

�- I �.-
�

:: a quem falar alemão. ;:, ias dificuldades de vi(�'2., não é Blumenau, em 2:! de fevereiro t],; lUGU. �
-'

e �mercia 6!!!a_íOler�
:: N A V I T A E a causa principal, nem mesmO Hem'ique Rischbieter. dir.-presideuLe = F;DT'T' A T DF;

- 'lNVO
-

A rÃ n =

= nua 15 de Novembro" 1.393 S secundária do desmoronamento xxx ,�--"
----� _D CU_ c__�___ �.

:: Blumenau E mais frequente dos lare<l, Nesse i;l A\'iso aos acionistas I;:; �- "

t
'

'=õ

= ;; selor, razões mais complexas in- � A..,ha!,,·se à disposição dos s€l1horea ac!onist=.s, no €;;;!:!'i, � � asse.���é��!!��'::���.a�3 q��!��!':�a��!a!.!��s�:. :o�:�n!��!!"��cf�� I
::'JIIII!IH!!!!!!!II!!UI!I!!lII!!H!m!!!!.:" tervêm", ;;;

Ü"'!O désta sociedade. sito à rua Quinze de noy€mbro '1,0
• � á rua São Paulo, '1. 284-6, !!est·3, ddade ue. Blu!'.2enau, ás aui!'_- �

� 473. llésta cidade �(!� B1ulllenau, os docun!entos a Que se !'64 S � ze horas. do dia 15 us Inal"�U pl'óxin1lJ, par,] üeliberar�:�!1 SD- �

__=_:
fH'!! o ArL 99, do decreto-lei 11.U 2,627, de 26 de setembro de I � bre

- -

_==
<='õ"

�
-'-

a s�guinte
194U.

Elumenau. em 22 de fevereiro de 195U.
!;;;; ORpEM D'J DIA: �

- I � 1. Leitura. e_Xfl...!ne. discns.:-JâfJ P. aprov'J�-;iio das contas do ª
:; Henrique Rischbieter, dir,-presidentc, ,�' "

,

t
'dl.JIIII.!!!!!I!I!!11111IlllIIIII.IIII.III.IIIIIIII1111.IIIII,1'111111.111.11'.1.'.1.1.11.1.'.. 111.1.'.',1,',11.'1

= exerc!cio d� 194�, notadamenle relatarIa l(,1 dire oría, ba;:::
• . . � lanco geral, encenado em 31.12.l!l49, conta ue lucros e=:

Ao: - X - li - X - X - X - x -- X - X - g - '" � 11 � perdas e j1"l.recer do conselho fl"caL �

-;::-_��:E"�m"lIlplllrl!e!llsH!a!1II'�"lrl!la�f'_'I!lc'�am!ll�"'311It'a�'_'rml;I'_ll!!e!!ln'!sll!e!!I!I! 1�"tl!"ml"\!Iª::::==�� � 23" ;���'��a�;oc::sef�:�is��l (::;:;�o e��rc����e�:�d;2(jO. �
::: ....

� 4. O"tros assuntos de interésse da �ociedadc. �
;;;; BlulJlenau. 10 t(e fe\'ereil'o de 1950. ;::::

RUDOLFO KLEINE - Diretor-Prt3idente =

ª... Assembleia Geral Ordin.ári1. §

§=:
De eoníOl�nl1d.'1.de eOIl! a.s dldposições legais e estatutár-

==_:::
..-:'

A -v I S O =;;

�

',llai;, dou dénclU. aos illt!'retisados de que se acham à (iisposi Acnalll-3e à disposição dos senhores aC'!J!1istas. no escrL�
: ção dos �mrs, acionistas, na· sel]e sucial, os �eguintes do- - túno dest::l sociedade, à rua São Paulo n 281-6, desta' cida.r<e, �s::

-. �cun1elltos: --

d t
-

-

__:::_,' :: u"umen Os a que se refere o [lU'tigo 99, l(!tra2 a, b e c, do de-:::::
A) - O l'chtório da diretoria sobre a marcha dos nego- creto'lei 2.627, Lte 26 de Eetembro de 1940. _�_=

;;==:�,.
f:lO� sociais e principai:; fátos administratiyos no

-

_ exercicio de 1949, Elumenau, 10 de fevereiro de 195U,

Dl - Cópia:; tIO uabnço e da conU,- de lucros e perdas.
- RUDOLFO KLEINE - Diretor-Presidente 3

C) - Parecer do conselho fiscal.
_

;:;1!I11!l!!"il�3I1ilmlllllllll"HIt1II11I11I1I11"'lIllllllllllmllfllIllIUm!!!!!h�
Outrosim, convoco os snrs. acionistas para a assembléia - �1!!II!!!!!JII1!II1!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!I!II!!I!!I!!!II_.!II!!!l.I!!I!!!__!IiI!!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!1!!!!I!!!!!!!!!!I!I!!!!II!I!!!!!!I!I!!!!!!!!!I:�

�.. gera! ol'dinárla, que se re'!lizani, as 13 11or'a5 do dia 25 de ::

��.�
. .:.,I'

m

_
l.1:a1'ço de 1950, na �:?de soyial, com fi;. segUlnte ordem do dia,; §, ."1Im'
,

1.0 - Le�tura, dlscu;;;;au e volaçao do relatório t('a, dire- � �rtona, do bal a,nço gerlil, da conta lucros e perdas e:::; �.. ..do parecet· do conselh'o fisca!. :::'

I
- Elelç�o tios membros ()�e�ívos e suplentes do CUllSe- § �,

lho fIscal para o ex�rclcIo de 1950. ::: Caixões fúnebres, de qua}(IUcr tiJ'O, Rua São

IOutros assuntos de Interesse da sodeLr.ade. :::
P IBlumenau, 15 de Fe'"erciro de 1950 ::

. au O, l' Rua Florjano Peixoto, Fones 1168 e

:,:
Francisco Hoetle DirEior Comsrcial ª

I
1407 HLUl\JE�AU, . ��

,

�1lI�'��I�II�!I,IIII�I�!�I�!�I��I�I�I��I�II!l1!!� I ' �.__ _ __
.__.::�::___

·���...er��...F�/er""".r.r����.A'.: I tF t Bt'
_

•
,

" ,S I NUS I T E 11 t' 2p�lALltrrA! l!fP!r'çô� !! !:TOS�E� t
OVitalisador Eletrico Worms. !'eBta�h':ar!do a e!!e!'gia elétr-!ea I' t J.!!OI3 = FOTOGRA-�l§ = REVELAÇõES = .JII'g, t'humana, põe to.dos os órgãos em perfeito func!ona.'TIsnio - R t l\-mrs �_AQumA� ==
Encom, llo Rio.. INSTITUTO VITALIS.A...DOR WORMS -17, N g� Ui ele NOl'_bro_ 4M � BLUMliNAU �
RUA ALCINDO GUANABARA - SALA 606 - 6,0 andar - � t f

,y
- - RIO DE JANEIRO - -

, 8 , t
'�.r..r��""-""'J"�J"..;"'......J"'O'"J"..r..r..r....../...............;"'..r......���' �"';;;:; -- dr ---�'- <;_"_&9'_.• '!b

A
teem 25G. Os llLera!s Já chega- LONDRES" Z� '.UPl - 'J 31'.

rarn à sexta cadeh-a 1 VI'ins;lou Churchi ll mostr: u se

LONDRES,2,1 (UPI - As apu·1 otimista quanto aos l'esu1td.do"

raçôes realizadas às 16,45 m inu- das eleições brítanícas, em dectar

tos revelam qu<o continu.a.m em- ções feitas a um cabo eleitol'lJ.l

,JaLadas as eleições Inglêsas, pois do Partido Ccnservudor.

os ti vbalb íta, contam com 266

FRAQUESA EIIl: GERAL

VINHO CREOSOTADO

(Sllveu'!I,)

Vende
VENDEM SE dl\'el'sos terrenos bem ::;itucHlos, na. PRAL4.ª

DE BANHOS EM CABEÇUDAS, Informações cOU! Gentil Al-§

'8 e

��

Pereira
- Cliilicru MédiC3l -

ESPECIALISTA, El\'f DOENÇAS DE CRIANÇAS
Oonsultório B' Resià�?wia:

, ��m
!!11m!! !lI! I!!! I! I!III !!!!! !I!!lW'�

BRASIL S. A. -

Vende se
,..

110 ano de

I I � ,
!!!!! =

------.....------...- I ª UM TERRENO NA PRAIA
:;

tU1mnt!!mU!!mmmunmmmm' §DE CAMBORIU' medindo:
:lLx17, entre os Roteis Mira- ª

..... "-f_"--88f ªzna.l· e Balneário,' Informa-
R n: �'G�<S ':'ções na Redação !leste Jur· §.

Enal ou pelo telefone 1 O 9 2, §
:::

�!lIIlmm!!!Im IH!!!!! 111m 11iI1! i H.�
e I'esldencl&,

Bom RetLro. �l

Fo.!!e· 1.�!!!J

::.."n!IIIUII!I!!f!!aI1ml!IH!II!!!I!n!I

fUlmér 'Laffront!
- -
- =

� OOB,B,!lTOR �
.

_

Bns M!L�t n. '! �
�!!mm!m!!!!m!!!!!!I!!!!I!!!,!!!!!!'� Empresa Funeraria

(em frente' ã.ó HOBplte! (j�
tólleo Slt!!ta háMI),

CONSULTAS
dite 9,30 As 11 •

casa
casa, d!s

R. CâMARA

Empr�Sá Moreira & Werner
LINHA DE ONffiUS DIABl.4. A' PRA..t.4 JJE

�_-� CAl\ffiOR!ú �
- ._

Fa,!::t!cl2 !la Ag§.!!c!a B!á-B!ti à,g "! !W,te,B de ma!!!!5:
'-''l!ta � !?!�a à� 13 !!O!'as,

�Og dcmh'g09 8 [edados. dB PR.?\J�. :!!;5 �:Mt!d2g ea:ti'bo
à tarde

Cr$ 30,00 IDA e VOVIA ....... TELEFONE Na 1%66

- DOENÇAS DIG SENHORAS -

OPERAÇõES E CLJNICA INTERNA

-VL\I�IZES�

C:m.: '!'!!'av. ! dó Fe:Vrt6!:rO, .8 - FON1'1 l!33

(Operações no Hasp. Sa!!ta Cata!'i�),
BLU'MENAU-
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\

Sotur bra
'l'extu de ÁNGELu Fk;H.l-t!i]lH.�

ra me t

Surgem "parentes
Derra.deiros esforços dos

A GASá VERMELH"1. ,Iv L(.u', ju, m;goci«lIüv. CU!!l,L',el{L� dr, (',':':'
go, �iaclu'BIQ - a,t!W.l Praça d�L. P aenevo« a,uné-ntwlUs, A r ê!ol1

BanilC"",as - 1l(L q-ual Gil Pinhe;' V�'I'1nclTt{l,. u,d.'1u;'TÍda, "1.1 ""',,lIta

'J'O i.nstalolL v õ'CU lJ.uu1'tel'ycllC)·ul época, em 'lue GH Pi"./teÍl'{' ,,'),"-,

em mil ouocento« e seieniu. e urou. U/,n ceinical. em Muyi."Li ';,'

nolJe,: 'U1n a11,O após deseucõ ...!rL'UI· C}'u�e8, foi o marco ':.(:r(J.d{J,.(.s�
contO i,mÍgl'anté': sem, ll�H7teiro. tus pt:tu(.'ular (',,(u"'JTin! r.lu ta.l(;,-·�à,�o

[jeu.a dQ Rio de JunciTo. EJI� cl"J.?c homEIH dL Heyvc:tn PI) t'OHLt?·��di:t
meses. portanto, conseguiu JUIZ' de São Paulo. O P'/'l;,UO f€-� j)(!)"
tã1' a 'impOl'trlncÍ(L para a C'J')/i/H;l te do espolio, l1l{â" tarüe, qtca ':'

du pred.i«, - Foeê POdC1:Ú oe-lo do o cu nien dculor d(,i�'ofl n h-�'1'c!;'·

(únd,a hoje - G alí montou /0', ça que n-i1!!!uem quis,

SemplPe odi'" 'U
...

·8
Gr6W�Bretanha:'

de
trabalho forçado na, 4.}e�
manha pelos inglêses e' de
atacarem os guerrilh€)Í1:os
italianos.

'

�UIHIIIIIIIII.lilIIII11JIlIHILWU!!llIIIIH�!!m����IIIUU::l'�

,·iruõ1HIl CATlUINBNSE �I!,·'
RUA 15 DE I:OVEr,iBHO, ·113

Grdnàp. "onimellto 'de relógios, de todos os tipos, OCULOS --

Cri:õtais., po!·cela!l8.S, Louças, Artigos para presentes. etc. etc" ª
OFICINAS de l:elógios e ótica

= i =

J 'E:, i tin t t III' IIInun li IIImm111UI' 111111111111U I IH 1111111 \!I111lI1111111l1i li1tI1lI.

:::�!::!iI;lIIUI��H'i�I:�I!l'HI�'I�I:I:::l:ll!�11l1111IIIlIII!ln��� I
�/I BERlAn �, ,wtCA >lA18 ANTIGA ª I
i,;_�

-

�

rn:

:i�'��' �.�"t:,r�uS:,n _II= ,�,_hrHjra um fogão" �{B.E..!\,_:ê.!.i�, '-1, ,. -'-' '"

�,:(J J':':; R E A !.. ! 8 T A

l! A T A fi. ! N E N § E}�

Rll� 15 11€ :N nvembro n, 870

dores e resfriados, graças à sua 'cientifica manipu
lação e à perfeição de sua fórmula,

vQf!fJl�OPl'!!'�NÇA

Iª
lê

li
I�
�3
iS
,_

1:
i :: Oficina téeruca espccíaüzada em i-crer-

,-::;;__=
' mas, consertos e testes de bombas íníe-

._

toras e porta-injetores, com aparelha:
I:::

mento aprcpriado, serVItio por técnico
_

--- especlatísado. ---

I, ��. COM, E IND. WAL'fER SCB:MIDT s. A. I
_

Rua; lã de Novembro, 1495 - '.releI,: 1243 - ex. Patal,63 )
= BLUl'>1ENAU STA. CATARINA I1=

FILIAIS

IE RIO DO SUL JOII:>lYfLE

lê. AV.7 de Seternbro Rua Ui de I'·lu'·_, 425 'J
:!i!lH!m!!!!!�i!!!!m!m1m!!:mml!!f!mU�Ututm!!!!!lt!UH!!!m!!!!!!!�li;� •

BOMBIS
INJETORAS

PEças CElmllS
SERYIÇO IUTOIUIIIIO

�'�!!H!!\!!!!!!!!!!m!!!!!m!!!!!!!!I;!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!m!H!!!,
=-��,----=---���--��---==-�-�=-�--==��======--�

�!!I!!!!!!H!!!HHI",m!!!!!I!!mll!ml!::!!!!!!m'!I!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!!!Hnl� \
:: Escola Ilorlnal Pedro II l
_ EDITAL

=1De ordem do Sur. Diretor da Escola Normal pedro' rr, da ª
cidade de �lum€:rl::u" comunico ans ínteressad�s �ue. se a:h'iJ:1.l E I

::: abertas aà mscrrçoes para os'Eltames de Admtssão as primei- = \

ras séries dos Cursos Ginasial e Normal. :;
A matrícula em todas as séries da Escola Normal Pedro =

-E, II (Gínãsio e Normal) será encerrada no dia 28 de fevereiro. ::
�= As aulas dos cursos ginasial e normal ser;';'). iniciadas no::

dia 1. de Março. ::
INFORMAÇÕES - Diál'iwnente. dâa 9 às 12 e dás 14 às:;

11 horas. na Secretaria; dlQ estabelecimento, =' i
= Blumsnau, 5 de fevol)reirO de 1950. ;; I
� , AMAURY PACHECO, Secretá.riu. � I

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!m!!!m!!mmmlmmmmlm!!H!!!!�!!ml!l!!l� I

Há quasi meio século CAFIASPIR1NA impõe-se

fi confiança de todos como o remédio ideal contra
EqBlpe.fUtt'Õ' á� Inl8'iee dft! !!lO' r�:!i" mqf! c:cndt.ci�e! =, 'ulva!l",
!"�"'OI • flllr... - B�",b... "lim.,,,I!.d,,,,,, ,. hl!ul<td.n, <11«,

.:
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�
Há alguns anos atrãs, pouco

'

de política
antes de ter sido assínada a l�i homens. O

.

I
'r

que concedia ás mulheres o di-

CIa
�i leito do voto Juana de Ibarbou
� rout, renomada escritora uru

� g-llaia, ternên"'o corno OI'tra.'l, que.
� com (, advento do feminini:m,O,!' � {, ca.ratcr próprio da mulher- fos-

��'����� �����

N '1 t . d � e o.... o
i'e atingido de m�eira desastrG-1

O e 'O' v r sa. assrm se mantrestou: I

;,.Vo�lf} tie ·

.....:erüo � sempr«: ({tj'a1'(',�'8('H(II '(e df"U. us Jnistério..;. de' "csi Pierre Lottl ain-da não ti-I
,,-rc,;t,�( 11" I,' "I,�d'''. de P/·Olll-C.,-'I,,' (,II c,wtr['/(Ui, SWL trullfJuiii,l'-lcl,z, "esse subido ao navio das desco- ! Inglesas estão tirando o no o

qu,[we p[[lp,dL'�I, OLl'ulL'clltc ('O"'" 11'111 "('n de !]Lt:.e I/I([CIO e de =» nhecídas travessras, que diria I contra-fio e as pontas de 'seu$<
'''�,t ('lHl'enr;,u. ('U'ldcnsa, c-colu nu», torna sufocante, mas embí't(G- .ante a transrormaqão vertigino-

r
·t . r'· O b'

.'

:1at{nllL rr C,"iJH ,".(1nf_,H (ir_" (flUI Iflr).{) c{r .'HIJ1THta ·Hnpo,-ta1(Cü.�t rel(lGtU- sa daquele pais e r..W.lquelalO: bo CO� a-�,d-I�_lS. �H?-��edo Ú!� a�
lwdo CI))/I, os mais qucriüos sUI�ho-", ['(li llC?H{CCfir 1IlevitaL'clmcllte, necas misteriosas que Já não S�

brlr a.s ±'olhl[Õ d0'i. h:-::J:os _se var

reI< uallhlGl' ,'oIUlco rcul, leonssl/ILlI 1Jl'iJ.,·' m.ulaüc. A csperu. des!um- d ha d "d t da"
transfonnando formalmente em

_ . _ _, .t pu e c amar e esencan as. --------,.._....:...,;___:_ _:_ , -=---_
lP"J_,lZu1 lflfln rCflr.,�·o,o.; 11(1,1.; ro.-}:os. po« lCd./llluo .' cniluulorü nos yes O,1_:,", •

d H' I
'11�ent 13.\'

-

� 01LO t-ír[lule.\ n« 1"0;:;' � 14:; o corp» dolJro,r-."l-p ,':rU b rtl i�'�Sf)�. lÜIl- !_;aB s:m e conquH�ta",dora.s': � �� I
'

A
- .

:�.�r ·::',··:�··:f�;,�:#i�·:?�k;;r:�./;\
guidos ii caprwldrldr; ({sfl,!'i((!l te da noi,(é im enoo, entreçur-se a ela co- urq�la a:aba de sanclOnru- '3, kl

I
' ',,-,-.',! "

" ",'" ", ,,, _. •

• UI t�f! 1-' .. 't;pt;.'{,I'J r.HOIpí·indn Ur.tI, l'tht,rfi siienc.. :-[o.,,·o. UV[o tlcnui:« pa,-a do dívorcío, de conceder a rnu

ser iHterrontpido Oi! utnliçoa,do. ]\"'()ite üe t�crâo Le nvbru. Ui1�a HU:Z.r-l- lh€r seus .iustiss�m-os direitos ci

1'C',�a, Cm rqI01I,,0. ,1.- nS(TS 1,,111" ta II tI ',-,; 16 !'llira lO/i(! [itn: ries!lt!eci,!,'t- vis e d!e prometer-lhe 1l: hlpotéti
t(lmb«d,� '<:0/)/'1' fi r,,'tn/,"") rio l .... /)(' f)/!·""utdo fl'l!!uánt,i([" ;,1Íac' ca fortuna do- voto politico, Tu-'
t � rl1fp. '''''1 (S In-;>;(.'-; rE !:'(""\·(l11l.. tlis.soll-6Hl. 8CHl p_c1'ful·ú�J.,r-lhe8 fi., iH- l�O il:5tio. que unIa gl.'ande pl.rtc
tt'Hsida{/:::.' (nnIJl·�(l.II(ulol'[L �t [J,-õ)Jr1r.1 lJi.fjllietuile que Ja::: esf)'crn,eCCj' das nlulheres anleric'3.11aS' deseja
(.L eSCll,'lCltlO (J/)llfnrlH (� }li o us(l. l[r)!l rlcln etl..rn·((}Hlcc�tla de encanta- tão ardentemente, as turcas co

tnCllt" c 8igni!i ado. EIII solitária" janelas illllJl;,w({g",. illtci/"L>I!ente mo em mn fornlidavel sa)t� d'l
.... ;,-··tJ••• , , rn ,+,"( . ,.,....� II/I'IP rnrtffnr',) dr .. r,""·'·U'· "H{lP u-..' '} Y/}{CltJ-

garl'ocha, obtiveram
-

pa.s!:iando
gl6l0 (/ç lu·; (i,5tÇ'lflltlo 11J1 !]I'am!t c nali ca1ç((tlc{li. Centenas de 1.'CL- , ,

_q(!,lnrnf's (,!!IliluII! [ec/'ir"o'lf'Jlte )/(1S c""{orcid'l,, t,'·"l'ful('irn-s. lWN p';; quase sem. tranióição de :;ua e�

ft/.·':"J (l"p, }'fJlIl1trfS. 110 rrtmrp';n "/�/S ./71c/·fru::, lJi8crnu[tJ rOHVO (�8trcla8 (�ravidão hermética a esta verti

c(J<t.f�Ptrlin(lQ I!.'"? li UtUCfÇi]CS. pp;s ft"HI1'{J)1-maJH fJ tr;:l-ru -;llbJn spau.,�- gem de conquistas totais. Tam-,
i;,.. rEli. /l0!1I lHrl1\' t'n;'I'IHo"fP 'Iue (i oufrfl réu lJJlpenf'tr-01'"f'l lã (l5 Wm as e�.panbol3.s) outras en

rhna. Gl·i{.(l:'_,' r- r;rlnrIVL"l (�rtHfffHf. sem sD1IIr.·(_[U (1c (·'JufilJu/id.(!,rlp. 1).1Jta �ausuradas, aindlU. que oe ruanei-

��--a,nt·fq'" jJll�H;nrj�[7_ ,7nrp dp C�I!I'Ü" (Jllh�on trpn-j-l'I1J.l"'iu:; e-'lch6ll!, a, Ta diferente. ee:lão Quase 'tocan-
1'l"Jit ..... 1-0;:>'0'- -;pTfrT'7 i7."';.'�nhiCl'": dn n.nfe'rlll�·';. lrT('[70 rlP "'-;,r. ........_. O pstu- do a rneta da suspir�da igualda
'd-'2;�fe ti)l"t?n�!! ('8 �"'n.pà.("'-; [10 f·in7h.!) "�fl')11 fFn(1rjrh,rl� "flifi,'"'f. 'HJp'- d� de dire!tos 120m o hOlnem. C'
1'et!.iío esõoçryy !.'P���

-

)"I).f-lo!:Ha ci"'!a'!I�· jm]JtJ1-f'J.d,J. (lns r:-YJf{�-'-Fn!ccJ-fnB
g� Rudap€!�lr_ ... P-:o ,·!.üli.n dn 1.��h,11n. T,'�nf(OH <:;nT""n:! de l ..çfFl:',)-lJ(lUe7".

monstro da politica in3aci�.Yel,

CO:t11-0 é -poósire7 F'1t!:t f'staf� f;(_I"j'rencTn dores firficias. (JuanflfJ te'Jll ao
�lo1cch. vai receber a· oferenda

seu. dispor (! .w.:r'-:>J-(ic7nrl'!? rlr' 1um-:l. nnitp t.Ls.��nl" Dr> 11'10'0':" no:; OUrtrll·;n. dos melhores e mais uteis plivi�
!.f) rosto 7eV(l,1li(ldn� r71rir(1nrln o rJ.}- mnl�nn� (� Hnr7bS:T fi"'n '''"r7'PHln legiCls do mun I·.): fem!nilidade

a 'noite. Di:: (ln a7ro: ('-l-oi ('TIF!'·/PT. Trm T,pstar[c brr(1;a reH1 pp'rto ...

" 8eu. ilusão" amor. ternura. dedjca(-'ã�
pren1(.Jlc;O 'll(lO afrfn a rnoluuàa re.�pirrlr::iin 'Int�l1{1íI_ Sobrtr- n )11/'.'-:_ luaternaJ. Um dos mais fones �r
ttl"sa ]J:rJ.I]lifa fite nl{ f/:.r;- f!FRfI17r"j(ln rCC{JlIFitl,'J, n."" Plrp"�''''''' 1.,,'11·, ''''. gunlentos da nlulher para inh�r
(JS 'me,.,."'o,'· 8n/l-', 08 I11c'imos ",ist,;l'Ío" (r ,11('s>na espera i,nücfillil'el... ,'ir legalmente �m política é (I
1.'..To tte' (le rE1'rlO tl'Hdc eOHl'f) ('ontfí 'l(' fúdo. T{I!rp-; i1-:�('n _ç.-r , ,. .. 1 .".. f1

, de supl'imir, por sua intlnfeJ'cn-
se.u }J'I'iHc-ifJal clica II to, ..4.1é;p do mais. 8f':.{/lCH!.lo GalsH·ol·thp. a p1"r;-
�

, . ,.
' eh. a \'iolencia e a guerra Di-

· .. Çll("H ,{t( crl"lT1Cf'fJ (f '1(1(10 dllll,-hf riH ."·owlJrrrs (!oi ('lr'n/g.[JFlr:' •...:

"':;"1
.

.

7estiais. (,,'da C1.t, rodrr I"u·te onde haJa "(ju�:tf fluIr (PI"" 'i "fT" (r�r
Y.J,na prODlessa que, não obstante I

lPP!f. 'J,q';f.p dCl "r"/to" r 1, i ..... s. l n IJ
[t':) russas� já_ cn) athidade não \

ANTVTIil1SADT()s

j-rnfl" ln:' (, ,,!lO �" ,,�hn e�crito querem ou nao sabem cumprir.'jF{���f')nl �nn<:: 11' 10_ qnc::: Jll;tIS lt?nl0ta,;;; estr€:l'1'::::. ....;\..s anlericanas do norte e 8...'3

(\ �r .. Tnsó Snl1tr:n
: ria como a dos criminosos ., ta-

= � ':'�,.oVfjoto:;il�"'tl-·Il'l.f1ff!I�J!·rjl!l[lj '_',0 .�,1-, llel'!tarneuto nalural e arlllll'clllal
UJ'l-IA NOTA INTERESSA.N'1'F. - I'anl :1 �lm:;\ ,.;,�;� I ����S·t�. �il��u 3��1���.ã()�agl��::

\.' _" - - da dos Cl'lbeJOf; curtos. Miles White cl'iou C'ste ;;1,doruo
T "u"o Ei t

�'-
I

mulheres não se d<efornoarão na
-'� " . 'anpS.!!l9 - , P,_ara a noite, Trata-se de uma travessa de In'ata pon- I t l't-

.

:l
--- A "I':l, 1\[['I-:;aratÕ1, "=PO"1l do _- _J, i hJhada de pedrarias. I

u a PO_l lC:1., mas I' IH'licl'la ce

'Sr. Julio S;nw�. I '
(Concllll na :Z.a pag.) {Letra C;

A superioridade do alE'i- 70 c.c, glucose 6 gramas,
I --__,,;"----_;_-....-_;_�---� --------'----------

PfnSamen'�s I ta.mento natural só'lJre o a- agua para 150 cc; a outro

Utnx-"eO c:,;,�,r�,)r\,._�,,� 1'001,-, alil1l�'n- '1lelÜLlllento artificial é um grupo deram pó de leite m presente u t 1·' P a r a seu f,·,h·lnho Ic- cum
_

o he- d-?gma bem esta.belecido. semi-cremoso 18 gramas;
i '

-

,
I'!,mente id_,,,,r,cltlo, Au O(lto, êtn I No entanto, os autol'F�s a- 'o'
('ompen,-:ll':lO til' ',) c,limenj,�. o lnel'Ícanos GOl'doll Levl'

",lucose 11 gramas; agua, PARA que a criança feHz \
a crl'allça, da-o- b

c-dio ceg" 0" bom 'c "1'-. o anor!
,ne

para j 50 gramas. Obser-
se luam ser uma oneca de longas

h"o".:r..r....................-r..-:::�::::�.'::$.:;.�..:.;er..r_....�J I � Mac Namara não estão! varam que as crianças
sinta á vontade, dentro de, lhe prazer visual. tranças, um palhacinho, ou

N A. 8 (le accwdo cr'm essa rcO'ra .
que seu mundo particUlar e ao A mamãe caprichosa fa- qualquer outra, tirada de

§arlll3Zem � I estabelecida.
1:> !recebpl'am o. leite d,e v�ca mesmo tempo parÜci'pa,nte rá com prazer um serviço )uma ilusiracão, de um li-

§ � � I Pa�'.tind(? da observação �e �les:.nvolvlam com maIOr da atmosfera dos zdulios, de mesa pG:,:a ') �ílhiI?-ho'l v1'o de histórias, de reviso

a �af'joca � de L;2 cnanças prematu- �Pld€" do que a.s out�as e util dar-Ih" não só bl'in- �empl'e utels, aqm vaI U- �tas ... Recortar a figura em

§ P, EILE:H.S � ras, isto é, nascidas antes �l atadas em reglm� dIfe- quedos e futilidades boru- Como as; sugestões são I fazenda xadrez, bem miú,

� � do t�mpo da g�staçã,o, COl1- .

tente
..
A. segulld� mIstura, tas, como também fazer-Ima, relacionada aos guar- do. Tomar um fio de linha

8 A R lU A 'Z E iH nAS $1 segmram realIzar uma: com leit� em po mostrou- llie presentes de coisas u- danapos: cortar pedaços grosso, cuja cór forme cor

S DONAS D_l'� C A S A 8 vasta expe�'íellcia. A um se a malS vantajosa. ,suais, de valor prático, ele- quadrados de linho grosso. traste com a do tecido €

§. 8, grupo cl� Cl'lanças deram o I Esses resultados mos-
vendo-se mesmo neste ca- fazer uma bainha de á jour. coser a aplicação no guar

§ �go�'a In"ta�I(�O ci I�l�'� 15 � r lêiÍf� 111a I-erno: a outro, ma- iram que o leite de vaca é i S-O, incluir motivos qll� ani- com fios de cor, ou enfei- i danapo, com pontos largos.
3(\e l\ov. 1 j é. ;; - :relcf. 1018 � madeiras compostas de rico em materias proteicas mem e dêm alegria ao pe- tal' C0m OEtl':)S pontos lO rosto, as mãos e as per
t�.......r.""#:'Z1!f!'.o:.:r_""..rJ"�r..r� , leite de vaca concentrado e sais minerais.

I quenito. simples, Em r'Jnto de nas serão bordados com

A criança, embora ist-a cruz, bordar 'pequenos 01'- ponto de haste.

escape á percepção de cer- nam-entos, como animais, E' um presente que não

tos pais,
.

gosta das (;oisas aves, bonequinhos. flores, só dará alegria á -·cl"Íança.

bem arrumadas, sabe ava- etc., ao redor do guarda- coma também 'aI;Üma"la-,á a

Bar, ou soe não sabe, apren- napo, de modo a f-Olrmar u- copiar ,os motivos,. contri·
As s,obl'ancelhas fOI"Jl1lj sas. Uma sobrancelha com' de a avaliar o aspecto es- ma esp-ecie de ba.rra, que buindo.' dessa menelra: Ea-

feitas para proteger os c- Um poueo de olco mine- um arco moderado é mui- tético dos arranjos, se concentrará nu+na figu- ra, eSb!lllllar suas aptI-do�
lhos e dar beleza c c:.trati.-! ra.l na escovInha das :50- to mais bela do que a que

ra maior, aplicadà em um artísticas e desenvolver

\'0 ao 1 O 1 t 1
Durante as refeições, o d

,.-

1";:,,. 1'0_5, ,o. � ..5, _P�Y,O�. a 1,- Jl.·a.llcelhas tem un,l bom tem um arco exagerado, ou dos cantos. A figura po e sua lmagmaçao.
<)'. fl aIW-'

' l 1 f I lugar do filhinho deve·me-

�-:..
�

-

,

-, __ ,_SlC5,_ 1 <t 1an�,s, e CltO Sob1'6 o cn�sellnento uma linda reta, ou do qu,.e recer atenções especiais.LopUnp.'JiR SClO rnlllto dos l)e"lo" Errove l)�l'a CI' I
.

1-

•

- - -

-.
- l ,':). .") J, ,

,

C" - uma com ponta termma Pratos com alegres figuri�
:�11.0t!VOS, e essa caI'a�telT�- ma llR raiz daf, sobrance- para cima.
l.1Cd, dIzem, exercita" I Ilhas, depois ao longo, e pa-,

. "
' .

nhas, talheres apropriados
lnusculos das c'obrallcelhas b

.

t E
A distanCia entle as so- ao seu tamanho, toalhas

,-

•

' •. 'e ra anca, na pon a. sse b Ih
-

d' 1 t
e dai i'C"Ult3 !. clesenvolyj I t t t T bt

rance as nao eve seI coloridas - se e ecos u-
" '-'

.

-

1
ra amell o aUXl la a o 'er muito grandp. e portanto ma fazer suas ref,eí�ões

mento ClU'VO ou senu-cuI'- um contorno ele"-ante se- J_ ,�'.' ,

vo dessa 1'eo'1'8,-0 Tanlbe-11 Ih '- -I
'"

d' nao depIle mUlto nessa numa mesÍnha á parte, -
""c. 1 111e anue ao l.a asa e u- .-

, . .

I regmo' o:uardanapos enfeitados
I.Te-Se que ISSO e�tlmu a o ma ave em vôo - forma' .

b ,-

crescimento dos pêlos, 1'a- favOl'ita de sobrancelha
Sobrancelhas mUlto cla- com aplicações Vlvas, �ao

zão pela qua 1 e��c:Cl,'; l'i!.<;as clesenhadn. por grandes pin- Iras t<:ITIam 0. rosto sem ex- pequenos detalhes que tor

têm as sL)brancelhAs cspes-] tores. ,p:'essao e daI '() uso do la�

_____ � _ � = ._ � = _ = =-- � �� � __ I plS. A loura deve usar la-
-.-�,_, __ , __

'

,_�- ,__ pis marron escuro, mas

nunca o preto sozinho. de
vido ao contraste muito

grande com o rosto.

! E com o eosmetico �105
cilios você completara o

conjunto dos seus .olhos,

Na máquina cada p'cça desem
penh.n, eua, runção.. Se todas an"

da.ssern num mesmo sentido I

com iguats movimentos, a

quiz;a. se qunbr-arta, Como
lei do voto politico não se

votar pará a"" exceçõe.s {a pr(Í
fü;;;ional e a mulher solteh'a em

dete-:_'nl inados casos), �,0 corre '

risco tremendo de .qu", O' Cài>telr.-,)
""lltIV8. felicidide hu�anÉ<'

venba abaixo. Nece�sariarnente
projeta.da para todos' os, satore,'
de luta <co C;omenl. a mulher '\"2' -

� '" abdic:n de suas condi
ções femininas, qUe então só Ih!,
serviriam de elementos de der
rota. Que "esta, pois. para cou·.

pen<lação ,lo comp-a.nheiro amaI
"'''''''10, ("Ln,;ad0, s:1cl1di "I) po

Itodos os desgosto da rua? Qual (

futuro da familia? Livre'no'
Delis da casa-b'lrço oficial dt
< C'Wo SOviético, do intcl'ior fami
liar fiscalizado e ta.\:all!OS pelo�
;zovernooi como na Russia (a tl.l
do se pode chegar), da mulhe,
absorta, pelas exigeneias d'l lu

<

ta. pa,ra a candidatura ou pal'a r;

triunfo de seu qmdidato. e deSSE
perigo que apenas existe na�

classes privilegiadas. pois aI-

mães que fogem -\ SW� missão
form'lm, felizmente. 11ma mino

as sobrancelhas na expressão do-rosto

f!!o � a ql1!!.'!!!':� S5ct!.d0rr:s l2apac�t€8 E !11311Uais, B.1clas para
la�-.a!' cab�I'J !nslfdaç6es p3.1'o. S;!.h:l�s e l!lstitutos de Beleza�

r,.{ó�;�!;::: r1'.)[!!ad(l'3. Vpnda� 3 vls1H e a pr3':;'O. ESC(lLA DE

APERFEI';O_"_MEI';-TO PARA OS INT.r-;;HES8ADOB. GHA

TIS, -- A RF:Cf)P'P - RIJa é.�míhall" f'el'lWlD, 210

---CURITIBA --- PAH.ANA, -- -

--- -�-_._------_--

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

�-- .. �-. ------- ._. ------- ---- -�-- - L·------_-·

•.., rRcnlca mod", .. o ult\'so colho, e tubos dft

C,manto,Amlonto Usrml, dISpensando O cans,

"mo çobr� O motertOl tlarni! é leve, incor

ruptível ff não HIG:;'"" ÇOOHHVOÇÕO de especle

alQumo,
A' fabrico Etern'! oferecR ",,,do tubo. ooro

Y9nhlo�ão de "lr e gá5, poro a.gotos 9 coneli·
!!lçõe< ;;m geral, çh:Jpa; on<:lu!odm oe li;,,�,

Ds,;o catÔ!Dgo�

ETERNIT DO BRASil CIMENTO AMIANTO S� A.
SÃO PAULO

,f!,?-, D1srJ;I!UII)O.':E5
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_ Fred A�taire _- Judy Gal'land

= enl

:
II esfile

- :::
::: (Em 'l'ecnicfJ!or) :.

E UnIa. eOfIletlia ulu�j!�aJ 101.\ I t�Y€lza e gni.(;a� 'l'81U Q e$pírito en § I.: {f" .'

:: ,�aIJt,'dor, " ;)1' ;C:!liJ" " ,,:.pan�à(J c :l ternura da:; hOl'aR festivas
._

P A S S I V O

::: da Pãsco'l .. Un{ espctácHIQ pura ,:'�lie;ar a todos -- com o que .:
� ;"AO EXIGIVEL

=- se vê e o que se ouve. Acomp, Compl. Nacional e Fax Jornal::' �PItal . , ...
, ... , .. , .. , ,.,... 4.000.000,00

:: Preço" de co;;<tume. _ F' ndo de reserva. .: , .. ,.. 263.900,00
::: Doming-o ás 16.30 e 203fl ho..,.__.

- �undo de depreClaçao 592.842,60
:: Lizabeth Scott _ John Hodiak - Burt Lancastf'l' - Mary As-:: l'um(t;J devedores duvidosos -. 135.247,50

i-: "i WeFn(ll:llhcOl'a�Y endl !I Pecadora" � ��iH�p�;.�;�r��;i; : : i�:���g
'" I 11 EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO

1 __=:::
C,?n.tas Correr;tes credores ,

... -
, , 3.676.426,90

Em esc31,�a.nte Tecnicolor
_

DIVidendos nao r:eolamados ,- _ , 5.017.90
- O clima.'\: da emoção: O zénite do drama,: Doi� homens qu!;'riam: ------,-

o seu amor E o tf'l'Ceiro a sua vida: "Roubei o homfnl que: COMPENSADO

ª minha mãe amava! ..... Odio de morte pelo amo!' de uma. mulher:: Caução da Diretoria .. " -

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

::: Acomp, Compl. Nadon'" e Warner Jornal. - ,;
Platéa 5,00 e 4,00 --- Balcão 4,00 e 3,00 --, A' noite: Platéa nu = I

_

merada Cr$ 6,Oq. �
-.lllllllllllllllllltlllllllllll!llIIIIIIIIH/lllllllll1111111111111111111111111111111111"-;:

de P
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ascoa

Hoj� á:::; 2030 e nnlanhü., '. __' 14 horas

Ann MillEl ::

\ BANCO SUL DO \
I BRASIL S. A.· I
I •

dI 29 anos a serVIço a i
� economia de Blumenau. \,

ST
C.rurgíão Dentista

� AO LADO DO CORREIO E TELEGRAlt'O -
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

,,"-...,�-

-- - - ';.

Expresso
Vlale.., Dlirlal em LI-ou.lael

. .. .., ,.' DOln(J)LIO A DO�llCruO .'. . ..

Preço da pa::!sagem: Cr$ 155JJIJ

AOeNC!A:

t:tof!i HOLE'1.'-Z
Rua 15 de NovémbrO N. 813

25-2-1950

s a_,sr
--'"--'-'-".» J-9sé Lins <lo F�go

.
.

. ,.

_ RIO,_ 16 - Encontro-me com Q meu. velho ru�igo
R.L.R., homem de muita 'cabeça e pouco ocração, e e

.le me fala da situação política com visível tedio. A
chava mesmo que o Brasil estava nas ultimas; que
não valia a pena andar a tomar a seria a vida publi
ca, que só não renunciava á. sua cadeira de depntado,
porque" não era. homem de .dar escandalos e ele- fazer

figul'ações na imlJrel1sa.
O amigo mo-strava-se mesmo em estado de desespe

i'o, Q"Brasll, pa,r� ele, não �s-sàva de um caso perdiej,cf.
- &eu Zé Lins, soa d�putado, mas esta investidu

ra me causa l'epugnancia;. Vou á Câmara p�ra. iue
a1minuir, para sentir que a carreira :politica, neste

P8;ís, é um sacrificío, ver;dadeh:o 'desgaste moral.
Procurei desviar a converl::a., para o footbaU, e o a

migo R. L. R. fci sincero para comigo:
- E' por isto que o Brasil não caminha. Veja o seu I

('aso. Um 110mem da sua idade,' escritor, jornalista, a

Iperd�r temFo com est;c boba�em de football, NfiA),
seu Zé Lins, você representa muito bem a opinião'"media do n�6SO país, País de football e nada mais. ,

'.

I

,

O deputado r(,1.h'o�o ia continuar noi mesmo diapa
são. quando ,de nós se a'Rl'oximou o simp-ático, BOTo
ró, carioca cem por cento, senhor absoluto de todas

as moam,ba:,; da eidade, E vendo que conversavamos

na maior in! irnidade. O simpático rapaz f.oi Se diri

gindo para o deputado, tão Cioso de sua vocação ci

vica:
-. Seu R.L.R .. fiz tudo, mas não foi possiveI. Con

vite para o baile dos barbekos já não, existe. COn_S,e
g-ui para você duas entradas para o baile dos noivos,
em Copacabana. Tenho tambem dois convites para a

festa das balzajueanas do Engenho de Dentro,
O deputado quis impedir as revelações de Bororó,

mas nã()! foi possivel. P0r fim, o carioca cem por cen
to chegou a ponto mais deprimente:
- Seu R.L.R, aquele milho que você conseguiu p�-,

l'a o Morais exportar nâo deu nada. Olhe, filhos,
não trabalho para marmanjos,
Olhei para o deputado. A mascara

patria tinha caido.

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

,

A :'llretl?ria do _Cortume Bl�u�quense S:A., dando cumprimen
to as eXlgenClas legaIS e estatlltánas, submete a vossa apreciação
o balanço geral, dJemonstração da conta. lucros ti. perdas, acompal'
nhadas do parecer do conselho fiscal, referente ao >ano socia:! fL"1.

�o em 31 de d�z;�bro de 1949. Para outros es{!.larecimento'S que se
,ornarem n�cf';.>sa�lOs., =efer�n;:e, ao b'3.lanço abal..'l:o especificado, coiJlocamo-nos a lnte:;ra dle:;Joslçao dos senhores adonistas. "

:'3rusqae, 18 de fevel'eim de, 1950, ,

ERI'oI"ESTO GUILHERMJ�� HOFFMANN _ Diretor
(c",

BALANÇO GERAL,
.. ,A T_I V O

IMOBILIZADO'
Bens de Raiz .. " .. " < ••••••••••• , •

Maquinismo . .
. . .. , ,." _ ,

Semoventes ,e :Móveis . .. __ . , .. , , , . ,

Ofici.na Mecânica , , , .

Materiais e Utensilios , .. " .

-,

925.188,30
1.05'7.269,80

35.1371,00.
23.673,10
101,883,50

DISPONIVEL
Caixa. , . ..

,
REALIZAVEL A CURTO E LONGO

Participações , ,

Contas-Correntes de��d�;�;·:':'·.
"

'. '. '. '. :
Drogas e Tintas . . , .

Couros, crús . . ... , _ , , . , . , , , . ' .

Couros Acabados . .
, .

Secção Fábrica de Cóla , , , .. ,

Mercadorias em consignações ,
_ ...

Duplicatas a cobrar

PRAZO
11,000,00
672.867,20
426,096.50
20.520JjO

1.354.859.80
158.548,20
94.201,40

1. 586 . 294,50

ESTAVEL
Veículos

COMPE}nÚnO'
.

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

::: Ações em Caução _ , ... _ ...

Lucros e Perdas ., ,. _ . , . ..

,.,

�,
. ::i ,.L__

•
í ...._.

Bru�que, 31 de {íle:uembrol de 1949
ERNESTO GUILHERME HOFFMANN Diretor
HENRIQUE HOFFMA1'-.'N, Guarda:-Livros, Reg. n. 19.290

DEMONSTRA,ÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" E�1
31 DE DEZEMBRO DE 1949 _

L,z!C'i'O'"
Saldo em 1.1.49 , , , , , , .. _ . __ _ , .. ,

COUl:_?S A<;abados , . . , .. _ .. _ . _ . . . . . 173.698.60
Secçao Fabrlca de Cóla , -,... 5.85540
Oficina Mecânica ,

- .. , . , . - . , .. , g .651:80
Semovente!'; e 1.fóveis .. -.. .. .800.00
Couros Crus , . .' ,

-

,
,

�ro�a� e T!ntas . _ . , .. , .. _ , ,
_

,

eposlto SaO Pa,ulo, ....
" , _ . _ , , .. , . ' , ..

Juro$ e. DeSCOlltos ... _. , , , . ' . , . , .. , , .. _ . , , .

������sel'�� "

.. :::: , , ,

,

..,
'

, '. : : : : : : : : : : : : :
.

Materiais e Ubmsilios, _......

.

Conta Caminhão- • • _ ., , , , ' , , . ,
, '. '. -. :

Conta Depreciação , . . , __
.. _ , , ..

Prejuíizb no resgate de títulos de capitalizaeão. .. ,.
Lucros (> Perdas ...... .,.,�,.,....... 2.387.443,80

2.578,449,60

Brusaue. :n d'l (f<ez,embl'o de 1949
ERNEST0 GUILHERME HOFFMANN - Diretor
HENRIQUE HOFFMANN, Guarda.-Livros, Reg. n., lJL�,-

�.ÃRECER DO CONSELHO FISCAL

,
Os. abaixo- assin3i!0s, memb7'0s �o conselho fiscal do cO!.. t��e·

Bru�uen5e Slk" espe�almente reUnidos para tomar conhecimen- _

'o (1 � balan<:o � dámms documentos referente ao ano social findo
em 31 de De;:e_:nbro de 1949 e, !endo encontra.do tudo em perfeit"
ordem e exabdao, recomendam a assembléia "'eral o-dJ'na'rl-a- � su�
aprov�o.

to 1 � a.

Brusque. 18 de fevereiro de 1950.
DR JOÃO JOSE' DE SOUZA CABRAL
DR. ERICH WALTER BUECKMANN
REINOLDO GLEIOH

RESERVE smu LtrGAR
6 viaja cn!n segurança

B!Ul!:!llna.u a Joim'Hé
I no f

I 'EXPRESSO 1 T A .I _Jl R A I
I .A g � 11 C Í a.: I '

! Rua lS de Nov.• 368 � TeI. 14�5' I
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contro

FAZ EMDO

BD R LT

HEMORROIDAS
VARIZES E ULCERAS DAS PERNAS: curas SIOID op&-

ração
DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENTRE, COLITES, AME

BIANA. FISSURAS, COCEIRAS NO ANUS.

CORA(JÃO, PUL1\lOES, RI NS, BEXIGA, FIOADO

Tar. rda
MÊDICO

A E R O S Dl_.
A üJtilllil palavra lW lri!lta mento das BRONQUl'rmS, al�

NUSITL'S, RINI'fES

t}lli!!I:;� HHi!! de Hm!!6ll!l, lU!!ll!sres e O!'J;>h�
H'Dr.PA"A §.E'='A; g às 11 e 15 ;is 11 ll!l, � BLmmNAti

!'JSPECL4.LLS'I'A --

uteb listi

Escreveu: I
-�--» Zé Pelota

Helmitoi-Limpa, desinfeta os rins, ate·

é)úa as dores e ê indicado como o mais

�ficazantisséptico para as viaSJlrinárias.••

--o _'" ,"" • ,
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amanhã. em nossa cida
de nenhuma peleja fute
bolística, com exceção
de Bandeirantes e Vasto
Verde em Salto do N01'

te., surgindo êsse �ncon

tro como _ algo de inte
ressante a fim de que
não passemos um domin
go em «brancas nu

Vjcns;'"
Tanto o Imprensa co

mo o Bom Ret.iro lal1'�a
rão nesse confrunto suas

últinl'.Lg aqmslçoes, com

as quals (�speram c,ontar
no decorrer do compeo
nato que se avizinha.
0euUO assim, os dois
bandos empenhar-se-iio a

fundo pa.ra que, no fin
dar dos noventa minu
tos, sejam coroados de

êxito os SCllS esforços. O
Bom Retiro, segundo
nos informou alto pm'e
dro é:alvi-negul", enCO!l"

Lra-se atualm:B!llB I.'.OlH

um grande esquadrào,
sendo mesmo, um dos
mais sérios concorl'€ntes
ao cétl'O máximo da Di
visã,o Secundária. Será
disse-uos ainda f) referi-·
do paredrCi - uma autên
tica '{prova de fogo» pa
ra .os rapazes do Impren
sa. Tant<> assim. que é
visivel o otimismo que
se nota no seio da famí
lia «alvi-negra», em tor

no desta peleja.
Por seu lado, também

o Imprensa se encontra

�---------_._-�-

B!�enau, 25--2--1950

, C. A. Carlos UenmL'X:

IMosimunn, Afunslnho é Te- O árbítr» para u encon-

.. S. R., Estivadores: ,Inca, 1',�Qul'inlla: Vadir, Bolonini e tro de amruhã deverá ser

1'1aru e Renôr; Vitor Gení- Pílolo. Aderbal, Zequínha, I
n sr. Angelo Ariligó da L.

nho e Careta; Dido. Al'-IJUliO, Helio e 'I'ijucano. ln. D ..

mando, Perú, Zico c Níveo. Juiz

Amanhã, na vizinha cí- Esse encontro futebolis- lnhecimento dos esportistas, mais renhidos. senrío que t;a,jaí, não será Iacil para o
dade de Itajaí, jogarão a-I fico ,entre Itajaienses e o Estiva continua i}1vic�,Q. equipe brusquenso deve- :�stiya. O estil� de jogomistosamente as eqúípes [bl'usquenses vem desper- em seu gramado, hâ mm- ra atuar com todos os seus t.ecruCQ e a velocidade com

representativas . da. S. D. tando desusado interesse tos anos, por isso o eneon- I' titulares. que atuam os tríeolores se
Estiva e do C. A. Carlos' uos meios esportivos da- tro entre Estiva c Carlos O prélío de amanhã, JI tão os obstaculos maiores
Renam::, de Brusque. quela cidade. Como é do co- 'Renaux: deyerá ser dos mesmo realizando-se em 1- que o Estiva t(�rá de eri-

Reta Ihos--
- -- -----------

'fre;mr e ve:�e�stiva

Será disputado b Câmpeonato E$ladual de fUlebol,�;F��i�::��r;��:�� 11'8erc;.'eu�é � v�ª Sei08 correspondentes do !'l�i!�' �na Fe�!eS�
.
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"'!CO e fue" venham ft 1'1' O I' C \'1'1"1 Cruz, dr- tajaí, que .muitcs clubes emocionantes, mergulhan-

e srn... A e.
._�. ir�. jAeJ_'AfF!A ,_. orninqo n� A -,UFlf�ni'f�ro·ç.;,r'lU�"'�I_tll.-(IO�b".;C idt'·�_e-l�!,ael__l�,�.�.;_·.. r,;),·{�,";e-._··l-" re;�to-"Ce��tr�1í:"" conti-atou ,T')CU1'al'aIn oont.ru.t.a.r o jo- do várias vezes !lOS pés dos

- - � 'Efj - 11 � t!I''Y''��- �� -V - - - �� F'� � � W
;;; \. "''- , . <1 � :'oh dos maiores plaiers da vem e futuroso elemento. adversários. Diz-em até os

I.I Divisão. �H!o eles, Wal- 1\;:01'a. em Bluruenau, &11- [8m3 do campeão de 48.
r'

Os cI'aqneS Nelsinho e Os craques. do G. E. 0- ;10 Coritiba F. C .. da capi-I ra a «lista negra»,
.-----.-. ---.' -- - _-

Ler Werner e Helmuth Pie. tinho pretende ingressar que, com Waldir no arco
'a, que no ano passado Ul1lpico, que tão brilhante- r lal paranaense, para €y,i__ = - - _, -- -- �� - - � P.ANCO SUL DO re-ndo o primeiro mais CO� f'O seu -antigo clube, e po-I õ Vasto Verde é outro

�;;i�r���:�:�1,OC:���:��2; :�c:t: '1�!�.��:�:!9r,t�: I ;ri��,�i?!t���r�:��p�: I PII�f'I'�iC� d [) O-lhllS �,��'��\�/Al;: ;$�!':p�����lli;�:;,��E �I'i����E:,�;'���:::����.��;'! qU:dl:�Pl'cnsa 1', C, ape-indica defenderá:!:'a cami- ]110», conforme fOI preme- capital paranaense e do b j U Ulj lIu Rio Branco, beram 1.500,00, havendo elemento. zar de perder domingo pa-seta «alvi-negra», na pre- ijdo.
!
Corítiba estão bem adian-

.'

.

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

ainda a «gaita» durante os ra o Olímpico, foi sempre- t, 1 A t d OU\'IV08, NIUUS 11 .

dsen e temperar a. o que x x x

I
a as. jogos do campeonato, Co- 'IVadir continua am a um adversário lutador c.

( OA-RGAl'lTA V.J.M.A..V..)JJ..A)J,.).,)J,.AMAJ,.).JJ..).' J �omos informados por um Ao que se propala, ainda x x x -<
DUM $� l- mo vemos, c Vera Cruz a- nas cogitações do Vasto se não venceu foi devido á

�i�!�l(;Ol�él�;���neg:��;}()é �e: :)���1���: ;S�d�l�>f' d� ��:� r�a�g:r��r�.J.t�:t��·o!J;��� Oh. wrI.Bo:�ÀN'fm�UO ÓLEO ::: :; ��;e!:�:a�!o, Ul�o�l'����r�;�� 'r��r��úm� �::�jlJ��,]'(:m �:�lá� �i.�en��'�n:,tua���!l�o t:
acompanharão domingo a, ból, ! i-assado teve sua pior a,-

Asslslerd.€ da Faculdade de

ELE'TR'ICO i� não faltam ao popular clu-
Vasto Verde enfrentou o transformou-se numa. ver-

lelegação dJ Guarani á x x x tuação em gramados do M€diclIIa da Uníversídade ..-
-

j �;e de Texto Central.

I Olímpico pro_vou estar cm\.1a_deil'a barreira humana,_Ioínvilo. O G. E. Olímpico está a-. Vale do ItajaL do Ht'asU do D" !;
_

x x x h-u�Lrdan?OllIl_la ;l;roposta I Mais um juiz; que foi pa-I �����:;�.�s: :m;�:d·'..�.::�:'::�n �ar" ::.:::_-.:�.�.:.:�.-.:-;.�.t:..:.=,-.•. ii :l':'�; ,

Bent�n�o, -

que ,defen.dcr 1 d�OmerC"lal VII!! eiOll ra' B funs S'Rª'"W'!!w!lm!l!!l!ml!lim!mlHml!ltmlnHIfHlI�;�mllllw'�lJ!lmfllmlllllllllllll;m!1HIIUll��jt:lll11lmIlHl!ª 'I D:LS 10 às 12 ho!"as. NEVRALGIA - CAIMB'RA8 :,�:;::�ªllíl wm dlst:l1ÇELO ha mUltai:' .

.,JI'D 14 à 18 h REUMATISMIJ.G1An:A

;�.-��'''l':; Imos o Vasto Verde, este- -
.-

§ ! :: I
as ,5 Ofall. LUMBAS!) e outr�$ ';;::::..:__, ii 1 t It

. ,

� CONSUl.:rORlO: - r�UlJ, 1:3 tJ�ru �,umll""u :··;-:.��.�i�.< �Te a gd'um emp� e�uadaI�Oasl l!ELATORIO DA DIRETORIA
= I

.: I de Novembro, 742 _ (AO "'-...IY
-< logan

-

c: eln � 'j_
,

� � I lado da <duafarma». _
.. Y"ffn�� rempl'e muito bem. Sabe-

: de arUgos de grande utilidade por i Imprensa e 8 R r 'Is at� POl:fre�e
i�re�os re�uziúus e· al�uDs a�ailo �o custo II a frente ama0:: DOe��fa�roa�:�aixadaA l\iAIOH OI,'ERTA DE TODOS OS TE�IPOS !

::
A.TE O Fl. M DE FE V E RE I R O = Uniea partida a se realizar no

-

estes:

centro da cidade
i- confiante. porquanto, é

pensamento de sua dire

ção técnica. lançar nesse

embate alguns valores,
recentemente insc'ritos
pelo (.;alvi-ceLeste». Co
mo vemos, além ,dos mui�
tos valores já veincnla
dos á su:::s côres, tais
como Baiano, Américo,
Zéto, Rui. Pedro. Joã.o
f'illho, Rocha, Orlando.
Ma,urino e GU<lJbcl'Lo.
lB,l1!�al'i ainda o Imprell�
fia amanhã. á tal'de� Dá
rio, Santos e Reinaldo,
sendo cue o primeiro, so

bressaiu-se de maneira

elogiável no encontrO' de

domingo último contra a

equipe de aspirantes do
G. E. Olímpico, tendo

agradad.o plenamente a

diI:eçã,], técnica (v) Im
prensa.
-

Naturalmente.
11.[1 cRl'acterbtlcHu q1Jf� a�

p['e�;entu,rn 03 dois eGqu�l
dn:'íes. e também (Ji'; pre,
çlJS que vÜ;:'(Iraru<l,'; de
!.'Gpel'al' g·rawJe arluen·
ciD, fIe adérJtus !lI] peból
blumenam:ms8 fVJ campo
.dn, eba.ix;l.da,', ou seja, o

Estú'Jio do G. E, OHm·

pico.
A cquil10

tiro tCl'á
do Bom Rc
a seguinte

constituiçã::> :

Irincu, Campos I e

João dê Deus: Lula.. Cur
bani c Eel'guel'; Mauri-
110, Piper, Nelson, Cam

pos II e Krieger.

I Mercadoria;; . .
_ .

Oleo;; , , ..

Juros e Descontos .

Fundo P. De\'3. Duvidosos .

taj
,

1

Senhores Acionistas:

E'm cumprimento iIi< delcrmina';ôls legais. temos o prazer da

.lpre".�ntar-Yos, o resulta,:ü dos negados realizados d.llrantc ? exer

cício ora findo. con:SLante do ball.nço gpral e da conta de . Lucros

, Perda,,". que a seguir publicamos.
. .'

O resultado apurado foi. conforme podeis \'e1"l11Car :pela:; con
ta". em apreço. satisfatório. e, por isso ,€Speranlos que. em 9.ssem

_i�la, g-en_u pa..-l"a. este finl convocada. �eja.lu aprovados o b[).}anço e

�eJ11ais cont::15 referentes a.o aludido exercício.
,

Outrossim. esta U'iretoria s!: põe ao 'inteiro dbpor uo:, Senho

res acionistas para prestar'lhEs quaisquer informa.çõt's ou eSCla

. ecimentos de�ejados.
Blumenau. 31 de Janeiro de 1050

as�. FREDERICO BRUNS - Diretor-G,êrenle
a�s. JOSE' MARQUES VIEIRA - Diretor-GE:rente

,.. tu;.. -�,
BALANÇO GERAL. encerrado em 31 ti'" Dezenibro de lH49

-_c'

A T I V O
ESTAVEL

�1ó\'eis e Utensilios .

Veículos . . . . , " .

DISPONIVEL
Caixa .'

� .. " ,. ..

Ballcos:
B. Popular e Agr. do Vale do Itajai .

B. Nacional do Comércio SiA ,

8. do Bnwil Dep. Limitadüs " .

111te1'ca1>. . . .
.

B.EALIZAVEL
Merca1ori:l.s . . .

'::onta s Correntes .

I"it.uJos 3. ReoSUer
Prolniss('rÍas a Receber ' , ..

Letras de Càmblo .

·\.póliees Municipais . . .. , .

Depósitos Caucionado3 . .
.

COMPENSAÇAO
C'c\'ct'lores p. Títulos {"ln C"uçi,o .

..,.

D,,\'c rores p. Titulos em Cob1'ançr .'"

ritulos Descontados .
. .

AÇÔ3S e1n Caúç�'lu

PASSIVO
:NACl EXIGrV"EL

•••••• 0 •• ' •••••••••••••••••

H.308 '10
950.0(, 4:2 253,4D

perca se.u temp�

G--· ·4 N H E O I N· H E·' I R O : Das mais interessan-.

.
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.

.

.
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.

.

tes será, sem dúvida al-
_ guma, a partida anusto-

S· U·11 S C '0' P R IIS;
sa que se· e�Btuarã. ama-

. .........• .... .

.

..
.....

__, ��:' l��i�a��:��O �e;:e h��
� ::

Grêmio Espor1:ívo Olím-

n = pico, entre as equipes
- aspirantes e titulares do

Imprensa F. C. e Bom
=:. R.etíro F. eH
-

. Sugestivo 'este cmlJ<!-

15' de N :)vamb"'o 505 §I te, porquanto, eomo sa-

.�H!!!!II !!!II!!! III! 11I11l! I! 1I111! ".,11 I" I "l!'!"""'" 111111111111111 10m t<' I ",. i:n! l lWHW �, 'UWHI'" !IlIIIIUI1I11111��I:;: bemos, não se realizará

�""iu�usfrla"!'!Te!im!!!!G'a!sp'a'r'I!'K"!!i�'!!l:'� Ass61lll,léi'l1 Geral Ordin';-";a :
'Pf:fo presDüte ficam convidados os b.cnhores acionistas ::

cJ"f,j" "oded3d,� a

p.arUciparem da assembléia gCl-al O'·d.iná1'ia ;'l'Q110 terá re3.liz3.!;ão no dia 10 de Illarço p. vindouro· ás 9 (nove) :.

ÚOL,S, lHl. séde �oeial, eom a seguinte ordem do dia: _ �

I1 -- P:xame. elir-;cussão e ueliberação soure o relatório dJ. E
:Dire.toria, bala.nço, contu. ,C'e lucros e Jl€,�·�a.s e parecer ;- j:do Conselho Flscal. referentes ::lO excrClClO de 1949; :::.

.

::>. ---' Eleiçii.o elo Conselho Fiscal; E'. iKler-C_"�" 4{1J
�� --�- At=sunt:{"l:;:j: do interesse: RociaJ.

GASPAR. 10 de Fevereiro <1e 1950. _ .__ - -_ - -

- Acham-se a dispoHição dos senhores acionistas, os do- : IIIIIIIIII!I' '

"'11\1ento8 a que se refet'e O urtigo n.o (lU do (bcrcto-lei 2627 E :;. IItnl'IIi11II11U1I1I1lIlIl!llllllllllllllllllllllIllIllIIllIlIIllIIllIllJ. -.

�
- ele setembro ue 1940.

A Diretoria § fª C hla )eO&!en �
.1!!tI!!I!liHlIIlIIlIllIlIlUHlIIUllllIIlllIHllllllmlllítlllllmHlllllilllliilfmU'! ª ODlpan. --� - 2

:: AGRICULTURA. INDU'STRJA r.G COl\ll,:m;m :: Una 15 U( novembro 642 - 'reI. 1417.
Itoupava Central - Blulllenélll ! c .'

-._.- Edifício I N C O - Sala3�.. 1- A V I S O �

:--·-:::.:.f'0� '7..=�.'_-".-:.� �'ii'-;:.:_-_���--.--�=.I
- d I ;onista" dpsta, 50- - 1',1úLui.L CJ,tarjn,�n8e c;c ::lcg'_lros
_ ,. Atlcham:se':d:i::S���pa�: s������� �� doeul�lel;t��. aos -

fllllllll!I.llllnmUllnllllnlllll�llllllllIlImlJlllllíiiilll!lI!I!l1!.I!!.I.�H1m,i:llll- met(!', e, na :s� . .'. ') 6"7 d'" 26 . ._-' C R i� D I T Oqua�i:; se refere o 8 rUgo n.O 99, elo dcer�to.lel n.O �. "', -
.

1
,. .

de set€mb�r���e�!�O, aos 17 de fevereiro de 1950. - ft. H O··.S·. P e d e-s' e n o.
.

.

�Z;;�:a: git:��!:� _. _. _. .. ::::::::: ..
_

GUILHERM.� JENSEN -- Diretor ComNcml
_

= Comissões .
. '.

_ Ordenadus e Salários . . _
.

:t1mnmI!IIIlIIUlIIU�:'::::!!!lIl1lmillll!llIl1l1l1ll!lIlllllmmUUHUlmm,
�

t .

I
g;:it�;i����e�'<�:! p'����.' '.' _. _'_':.': :

-- __
.

- -_.- - ��- - -
- -�.

AI H O·T-..
-'

E--· L .

Funtl'O p. De"s. Duvidosos , .

, Fundo de Re"m-V<t Especial .

'm'l!i'!!mlllllmlllllllmlllml""J11I1II1!!!!JT"'�I'm!lIllltll!llll;!'IIIII�'4 Fundo de Reserva Legal .

CC),�ct�!p�!!�R!A�:�!!D : S. FUndOB�!�n:�:,:ec�:ç:: ��Z��!�:�· ��. '1';49.
� � RENE' HUMBERTO GARCLt\., Contador, Reg. CRC ! f. 79S

ItouP2.v�, Central - Eh.U!1enE!.U �, i!SS. FREDERICO BRUI�S - DiretQr�G,erentê
:mFmluHIIIII!!!HH!!!!!!liUHU.!!!!!ll!!!!!!!!!!!i!!!!!JHI!!!I!!!!mmm!!H:;' - -

CO!lYocação asso JOSE' MARQUES VIEIRA - Diretor-Gerente

�
...... -- -

.

.·1'·' '."
.... ·

..Ç-.B.!!J!O·...".. . �=_
=

presente, ficam ('.onviuados os senhores acj?ni:t�s ;III'
.

_.

' : deS[�ô�Ocieda.t''e. a COUlparecer à Assembléia Geral Ordma-
_

'ren{l� "'l·do. publl'cado e1'1 7.1."0, n�.stn.·J'.o�nal, pel!-, .. c"
..
rt{J'-�=. rh. que se realiiará no dia 25 ele março de 1950, às nove (9) -

'1' Prêços módicos Atende-se a qualquer hm"a , Os membros do Conselhü Fiscal da SOCIEDADE ANONIMA
�_ � • � c � L

••

�
_ horas. nos tlscritór;os da Saciada.de. em Itoupava Central. t' COMERCIAL VIEIRA BRUl'iS, signatários do pres,!!nte, reunidos

-

N"· Edl'tal de Protesto de uma Letra de CambIO - . t onDE"! ; cspel'lalmente pant tomat'em conhecimento (f,O Relatório da Di-rio Joao OLlrega, '. . '. .' c

= mnni,.'nio (le BltllneÍl'::w. obodecendo a segUIn e .h . J.'

• l, • I3.ssin:_"la por ,João Miguel Prirn, n. favor .d.�sta firma; eselare·:: _ ,DO.DIA:
�

, .H!g!tê!!B l1aJ§U1U ..11 . retüria, Bõila.nçu. Demonstração da. Conta. "Lucros e Perdas" e de-
... ' LenIO::; peja. nresente. que n.ão. se t1"�ta..do ..sr� JO�4.O: PRil\I., re � � 1 u __:_ Âx!!'oyrf!,cãa '.lr.3 Ba!a!!��?,I.:;'A?ra]:.De!lHJn,5.t_raçã.o di_! CO!!- �

I' I
!

.

.!.!aiS U.IOCUInelltos do e}�erc.icio encerra.do e!!! a.I de De2íe!!!.b!'o d,s
'.

: l::;nt�- �nl -lJn,,, t r., Aguii::l nc!=!ta l,ir-lQ.-lo• e E=!rn d.e·",JOÃO ]"1!-� = '. ta- de Lucros. e Perd2:s; :Relat.ório da Dh'et�!ia e Pa- �
. 1 1

- - I . !�4.�1 dep!JlS de. co!!stn.ta.rs!!.1 a ruais pe.rfeita c!.�de!!! e!.!l tud.o o Que

�_:i��_\_� �F.�_:ü'ci,��.-�;._����d,C_�:_f'U��_�.·l_l!C'..:'P��_�g.:�uí�!;Gé=.�:�-';.;:!:!!!� é. �ss.�c�. ,re-,§=:::.�.; . =_�.c '

!'ec!Õr do CO!lsslhD Fis!:-::u; . � 1 (,c:;l���:1 LE !'!'!l!!e!!'a O!'::"(;�11
,

[:;oi <:!.il.'_':: "- e::anü!!·a.r-, são' de parecer- que de',·a!!! se!" a.provados p�-
�."-",,,r,, ", .. , -"-".-.- - - =v_

� 2:0 -coE!eição de Conselho Fiscal pa.!"e_·1350; ::;

1·lla
_.\.sss!!!b!êia. Ge!'al Ordinária, alel!l dos docu2!e!'Otos ac!ma. enu-

Af!rn de dissipar" dúv"ldas que _surgira..rn�.:pt!b�!c��cS a p!�e" § �_ 3 o·._ �A..$suntos .ce interêsse social.·- 5 !�ODE'.:!.17:1. G�C.:"l __ B!",!}!�!F,T.J....�U t �'!s!"adas, todos os 2.tCS p!'aticados !)sla. Diretoz-ia., d�!'"a-'lt& o ex''5;-
se!lte.

CORTUMEAFONSO SANDER EliA. Ê
.

B!im.'!enau, �.,()s 17 de feverei!"o. d5 :!95D. == C!� P 1 270 00
' I cici,o e!!! referencia.

.

t _ GUILHERME JENSl�N --

.. Dirí'tol' COlllf'TCiaI.
. � I

i •

Rua i'\.a.o �u o,
__

,'l-'"
_ J . BIHIl!enaU, 31. de janeiro de 1950.

,. INO M]lnJF,!C';ERNESTO SCHADRACK -

Diretor-:Gertn, �. -:: :-.t.,_tf__ ._,.,tt"lli_'_'_'!!!I!I!!!IImm!l!!lil!!I!UI!I!UmmUIHIIH!!!tmmmmm!h; ;,&jJ_lmmllUu.!J1.!J.UU!!!.lllU!�tUllWUlHH1UU�.mill.li"''''_HUJ!.lJ!ltJ, ARTHUR RAMOS - VITORINO BRAGA,·· DELF
�!mm!l!HI!!!l!!m!!!!!!!!!!!!!!!!h!!!mm!m!!mmnm!m!mm!H!U "- .l.'·' .u •

1'lllQr!n rJ� .H.esF!"va C1€-&::1.1 , .

Pundo d� Resel'ya_ E;spec181 .'

Fundo dI? l)epl'ecjH�.;ão ... ,... . .. ,., .

Yun!.ll) p . .[leYs. L1uvidosos .,., .. , ,.

EX.. IG·TYEL
TituJDS a Paga_r .... , , , .. '

�'�Ufit�af;l,es a Paga!" .. " � .. , ' .

�·C ('auGão � B. ln�o , , '

��'0nt-ls Correntes . "., .. ",., ,

Dnplicat :-1.<; l)est:onta·.1as. . . , . , . , ' , ' .

['ivjd:�n:hJs n, :2 , ..• '"., ., •••. ,.', ...

COIlJ Pl�NSAÇAO
Tit ulos cnl Cau«;ão , .. , .

Titulo!; fIll Cobran"a , .

Endossos p. Titulas Desconlado." .

Ca.ução tia Diretoria " .

{.542,10

4.GO
7.40

28.000.70
1.800.0U 34.354,80

754.188.50
18,178,70

3!HL823,PO
7.420.00
20.000.00
1,40000
100.00 1.171.111,10

200.33iL50
12.745.;)0
30.fi90/jr,
20.000.üfl 253.659.60
-------- .----

1.511 . 393,90

60U. COO,Qi)
12·. ?33.1�'
26, 304.:!�)
11.55120
i:�8 . Ti9.iVJ

1?�. 563 8Q
50, (}(IO.OO
'iH .959 eJ
125. '732, B'J
W).590.e�,
fiO .0lm;W

.too ,3�3.50
12.745.50
30,590,60
2!) .000.00 3G3. GS9,60

1.5J.l.3D3.9C1

Importa o pY'esenie Bala.,,<;o em: UM MILHAO. QUINHEN·
TOS E ONZE MIL TREZENTOS E NOVEN'l'A E TRES CRUZEI
ROS E NOVENTA CENTAVOS.

Blumenau·. SI de d�?;embro de 19·HI.
RENE' J-IUMBERTO GARCIA, ('ontador, Reg. CRe N. 7:13
""". FREDERICO BRUNS -- Diretor .. G'!rente
'-''''8. JOSE' l\1AH.QUES VIEIRA _-- Diretor-Gerente

DILJ\10NSTRAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" E�:r
---.--- 31 DE L1:'JZEMBRO DE 1949 - .. ----.

D1);BITO
4B9.H5.10

l.õ17,�lO
311,40

11.112,90
33'1,50 515.424.2')

.

------=:-r

;,WDr. Wilson dé" Freitas Melro
Advogado

100.00
295.514,20
21.819,80
20.327,50
60,000.00
50.000,00
38.779.30
12,829,50
3 .733.10
4.320.80 515.424,20

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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diu I I I
uetr« por cento das rendas para a manutenção de hospitais e postos de puericultura'

Cronica de Barreto Pinto .1 IIpelo ao OilverllO para não 11t="· -

uda'c··l�o. G_'o'" Iu � Q'SSQ_toDutra gosta de raiar a madrugada co�Ceder! mlJlUJPol�o lotérico I
�

8 •

nas ruas da encantadoralPetropo!isI L���as part.IE.UI!!�_:" i do ro uruci
���--�--���_" P.lo,24 IMerid.) Na sessao de hO.1e da Cantara I

, .Ó: ,

o '; h � It:dJ Aliomar Baleeiro projetou, reservando Osmeliantescarregaram O cofre -.nas lião conseguiram abrleloeni favor das Santas Casas (_le Miserícordia, 'com
I.

,

mais de Cinco anos, existencía legal e regular. A Audacioso assalto foi le- tzetanto; fracassaram nes- Polida, que se trans201;:1�u'Santa Casa do Rio caberia a exploracão da Loteria vado a efeito na madru- sa tentativa, abandowmdo-, para o local, . tomando aj:;Federal em todo o território nacional, destinando gada de ôntem no Mata- o no local, apressadamen-. providencias 'que lhe com
quatro par cento da renda. dividida para a manu- douro Municipal. Os Ia- te, ao que tudo indica; tal-! petia, depois de, detido exâ
tenção de hospitais, ambulatnrios e postos de pueri- drões, .sérvindo-se de uma vez em consequencia da.] me. Em palestr,a com �ricultura construidos pelo governo federal 110 interior escada; conseguiram ar- chegada dos primeiros tra- ,�e�tes. do

.

M.atadoul�,. C1eU"do país. A Santa Casa em cada capital de Estado ca-

rombà;r. l:lma das jànelas balhado1'es:t0 M3.�adour? 'ltiflCou-se, nossa
... repprta,7-.,teria: a explcração da loteria. de: âmbito estadual, do edifício, penetrando no

I
O fato fOI comunicado a [gem de que o assal�o -Í!:

destinando trinta por cento da. renda líquida em f'a- escritório do Matadouro, . � !levadoa e!�ito por .peSs(!aV0t· das santas casas dos municipíos ou outras insti- de onde conseguiram rou- I
•
Vai á Joinvilé?, : Ique c?nhecpt perfelt�e�-tuições municipais, que mantenham hospitais e ou-

bar. pesado cofre., trans.- 'I'
Vm.je C0!ll s.'e,g_lll'ança

1 te a

sltu�.çao. do.e.s.cn... t.Qr.l.o.�tras obras de assistencia social. O sr. Aliomar Ba- portando-o 'para u'a mata I Re�erve sna passagem PIll0 )
. dado o desembaraço _ eom.

'1"
,

t
.

I d .. ..: EXPR1l:lSclO ITAJAP.A :. ... '
'

., . -,- ..Ieeiro justi ieou o prr.je J). ape an o para o governo nas proximidades, onde Rua 15 de Nov. 366 _ Tel. 1455 que agiram. ,\o��Vla, .IlQ-O,.", --' --

(Conclue na Su, .Pga.l tentaram arromba-lo. En- �_.. I lograram deflmt1yamente
---------

.

s;eu intento, justa,m:enoog

porque não conseguiram'}!."

C 551 res r ��:r c�U:�::� tf��;;����i:
ma, que abàndonaramc-o

.íocal . apressaõamente, tàl�
�

vez com a chegada dos ()�

r ss iperârio� .qUe a� ttabnf.a�lam.
IN

otiClas nao co 11"lJla-

�_ 1_I.OVa_·_. I BI!!_
,

I!!t - I_:_·
.

das �,eolllidas á ultimá �b��1 - - -� 8JU ora,-

'I'
ra, .pela ll()ssa repo:I."t.���m

. " .. infOl'rrlam que no mte!'lOl'1111ão, Pernambuco,

Ala-llmPhCal'Ia
na reforma .. c. ,-

:
'

",: ...
goas e Estado do Rio, constitucional. ) dô', cofré enc(}ntrava-�e
acentuando que ,nessas O. sr. José Maria Bt:lo, I quantia sup�rior'a t�i:nta
condições são impossiveis replIcando aos comentarlOS

il .... < t�11doas eleições livres. Daí ter em torno do discurso ôn- m cruzeu os, os

elabórado UIna emenda, tem, do sr. Antonio Cor- meliantes ,su:btraid;;: cgm
mandando que os governos reia, sobre o caso de Ali-

.

-,
.

estaduais sejam confiados goas d1sse que não apaI:
aos presidmites dos Tribu- teou o orador porque esta
nais de Justiça trinta dias va ausente

.

acreseIitando·
antes do pleito, para âs- que falarasobre o eàso de
segurar a liberdade. O sr. Alagoas na proxima se"

Wellington Brandão apar- gunda-feira. Disse que não
em aparte o sr. Coelho teou dizendo que a em.enda tem medo.

.

Rodrigues. O. sr. Samuel
I
-,'--'-------:-.---'--.;........;._---------..;....__-.,;--"-'=..........�----..;..--��

Duarte, cOllchúndo, aderiu·L' I!l

.

.

.

·t� �me�dRa· .pa1rpa!1a:!nentariS:, r:ie·lt·A� .•�m.;.,<t uOSL alL la. _. _ U� Çj _

féstejos earnavalescos no

Cerca de 5200 pessoas hospitalizadas

"L=lIlu(Jlalu8nte debatidas 118 Canulra federal as emolldas

emessa ele ermas
ara a Euro

I -

Neste pedaço ele Céu,

I
f; só quando nos despe-I vindas a Bernharõ Leop ; 'ld

qUe. é Petropolis, com de-. limos é que lhe pergu!l·. F'rederik Everard Julius
Iícíosa temperatura, e num tei: I

Peter, mais conhecido no
luminoso dia, escrevo estas - Como é General, co- mundo inteiro como o

linhas. no vai a Politica? Príncipe Bernhard,
O meu bom amigo E. G. Sem perder aquela se- Conheci-o, em 1936, no

Dutra, até então. movi- renidade de sempre, res- Hotel Ritz, em Paris, com

mentadiço indo seguida- ooudeu-me: ;JS seus magníficos vinte e

mente ao Rio, para, des- - O Getulio é quem sa- �l11CO anos, e era diretor
pachar DO Catet:c c�m o� ,)C. la Empresa r. G. Farben.
seus auxiliares - uao sei Mais tarde comendo Doutor em direito pela
se. porque é o seu 1.11tín:o empadas e camarões, ell- Universidade d� Laus-
veraneil:o presidecial nao centrei-me com o outro ge sanne, grande desportista,
juer abandonar a cidade neral, o simpaticíssimo Bernhard, senhor de uma
das: Hortencias, levando Renato Pinto Aleixo sena- modéstia encantadora e

un__HL;;vida-Cte- veranista mo- dor baiano falamos de
, (Conclue na. Sa. Pga)

desta. sem qualquer alari- sambas, e estranhei a sua
.. _

do fazendo as suas com- presença tão cedo na cida-J

pr�s e passeando, d') �a-, ;le das Hortencias, quan.c1o 1dnigada. a pé, sem coprn- mi, vespera dansara a noite
chas. Inteira. Com aquele ar de

De quando, em quando,! velha praça experimenta
lambem gosto de ver n3.5- lia, Pinto Aleixo pergun
cer o So( e como aqui te- í.ou-rne como é que iam as

uho a certeza de que não. '301sas,. Atalhei que tucl?
BOU atacado .1101' qualquer: otimo, tudo otimo como dIz

importullo. vou :to jar-I Bemprc o chines Agame
tlim, cuidar da.') minhas 1'0· n011, mesmo quando tudo
8eiras. esta perdido.

, E, assim 'Üutenl quando I O senad?l' l�a�ano ,disse-
0xercendo a minha profis- me que velO vIsltar o nos

são de ja.rdineiro, quem €i BO bom amigo Eurico G.

que vejo pela minha fren-, Outra, e quem sabe. tratar
te? O meu bom amigo E. 'da questão da proxima su-

G
..
Dutra. que é capataz do I cessão do governador

Brasil. . Mangabeira. Pareceu-me

• O president.e, <:om a sua, uue o antigo interventor
'simplicidade, deixa-nos UUiel' enfrentar o coronel

!iempl'e a vontade. Fala� I Juracy Magalhães. Se o

mos então de tudo, de Cal'-l Cize.r sera um candidat?
naval, disse-lbe que o. can- perIgoso. Pelo menos, ter'a

ção q'ue ·mais me diverte é 'I) apoio do pequenino de
�l. dos brotinhos e das bal-, Sào Borja, que é o Maior

�aqueanas. 'de Todos os Vivos mesmo

: :Dez rnlnuLos. depois, 'na terra de Nosso Senhor

üespedimo-nos como ve- do Bonfim.
lb:os· amigos e hoje até cor- I Não quero encerrar a

religionarios (Eurico Du- minha coluna, de hoje,
tra tem beguín por Var- uma mensa- Bruxelas, 24 (lIP) - Lí-

gas). ""�:ill;.i; boas !deres comunistas

5

Rio, 24 (Merid.) - No
üúcio da sessào da Cama
ra o sr. Samuel Duarte
discursou em torno da lei

E.UU�

'e.ln pleuaxio. Focalizou ':,a-Inos aspectos da questao
eleitoral, encarecendo a

necessidade do resguardo
e indepenclencia do eleito
rado contra qualquer pres
são. Referiu-se ao proble
ma da sucessão, dizendo

(

eleitoral, a.pelando ao SI',

Gustavo Capanema para
dar urgentemente seu pa
recer sobre as emendas

nO

'··1'- ,

q I r

a
que não acredita qUe o

pr'·esidente Dutra tencione
enibaraçar a solução do

problema, como afirmou

.Fracas$araIU as telltativas COIHII ...

nistas para impedIrode�ein:barqlle
tos belgas estào �Lllllllcian�
uo o fra.casso de suas teu
tativas d1e insistir· junto
aos doqueiros no sentido

IR de realizarem os mesmos

;un movimento total contra
o descarregamento de ma.

teriais de guerra dos Es
tados Unidos, dle acô1'do
com Roger de Neysser, se-

Segundo comunicado di- do aquele orgão que fí-jllallg; 1.0 'l'esoureíro,' Her- �retário geral da filial eIÍl
rigiclo ao 'sr, H e r b .� r t �ou assim oonstituído; ma.m1 Huscher 20. Tesou- Antuerpia .do Sindicato
Georg, presidente da Sub- - Pl'esidente de Honra, reü'o, Oswaldo En� e, Mem dos Operários em Trans
Comissáo de Intercambio ·�uiz Bertoli: Presidente, bros: s1's. Hartwlg Erll, porte,
com os Distritos e Muni- ':_'eopoldo Jacobsen; 1.0 Se- Rudolf Voigt, João Berto-

cipios. Vizinhos, foi eleito o ::retário, Luiz Bertoli J1'.; ii e Adolf.o Fuck. I �� �� =

comité de Taió, subordina- I :�.o Secretário, Ingo Ro- Distribuit;ãA1 de rótulos 1
X-X-X-X�X-;[- x - x - x -x-x-:.; Pela Sub-Comissão dB

-

'Í!i!I
.

...

I'
. Programa e Propaganda,

ri o g�.a os \��o f�� il������� c�n����!��t
vos, para serem eolados

a a-",_p 1"ª_la,=·_1 Fe r I UOI:>

pro.d.utos
de

expo.
rta-

11
.

,ção de Blumenau e do Va-
- - � - - le do Itajaí. As firmas que

Estarlalll ellvolvldos IIUIII assalto ����;a�ãoc;:l�:;:::ar'�:riu:
Rio, 2,1 (Merid.) - Não I delegado 'F'el'1lalldo Bastos divulgação do aeonteci-

-

d I t' mento, principalmente asfoi feita ainda a acareaçao ec arou qUe a e agora , .

entre os elementos já deti- nada de definitivo foi apu-
do interior do mUlÚCII'lO' e

dos por suspeita de co- rado pela policia, sendo a tJo Vale do Itajaí, poderão
pruiicipação no assaldo a pnsao de ambos pura

solicitar os referidos rót�
l'éSHleíida do Ministro questào de rotina, sem ou- .10S pelo t�lefone n.o lOul

Clemente :Ma.riani. Tam- tra qualquer importancia. ou p.r�cura-Ios na ??,mara
1)en1 o lac!t:ào Alziro Cor- Disse mais o deleCTado MUlUclpal ou na fIlIal da

.'
,.

,', b, � '::!asa Pl'OsdócÍmo S. A ..

deiro_: preso para, averi- que a", chhgencIas prosse :;.�mllUnlllllmmmlmullllm�m!!.
guaçoes, em. face de S'3 guem normalmente, ha-:::

_.

.

;:
tratar dr' seu companhei- I vendo grandes possibilida- lÊ J\ eoI3�lOl'aç;_w IIa,.meu;::

"

,

-

". 1 l' I d·di'" lar valIosa e efetIva, e;::
1'0 Jose l<Ic e IS, ,�legou ,es· e ser o �'esponsave I ª dê que o Jm.is neceIY13i-§qualquer culpabIlIdade. ou responsavelS pelo as- S ta vala levar a bom ter-::
Disse que !lO dia do assalto salto identificados e pre- = IDO, e um de seus mais§
estava preso no segundo sos dentro de pouco tem- E imp�rtantes movimHI' 5
distrito policiaL po. ::; tos e.a ;.?;uerra ao anal- E

'I d ;,' , " - {a.tletismo. ';:Fa 8-n ,o <>. lmpJ ensct, I) I ";ll!!l!I!l!ll!lmmmIllH!lIlI!lI!mm '\

Eleito o Cou1ité de Ialó � Distrihuicão de rótulos

cCO_ nRCK (Nave�a�ao)l S�ft.
�========-===���

Carg as

ODRE
Passageiro�
a.ltimore
New York

.\ g.,���d�lp��!s��G���� W"noa�ües com u§

� ....

= eIA, COMERCIO E INDUSTRIA l'tiALBURGl
! '_f A J t\! = :r5h�g!"s. {{�!f!tJR:El�!r'1()irj) I '1' li J 11!')

O sr. Onvaldo Lima tr1·
bunou, dizendo que em

todos ou quasi todos os

Estados surgem acusações
c violencias. Citou os ca

sos no Para, Piauí, Mara-

Rio, 24 (1'1) - Embora beram socorros médicos 'La localidade flumini:ulse te
'1II11IllIlilllllmmnlJm!l��;nnm'_ não tenha havido. grandes' para os acidentes da folia. ve um desfecho trâg:Icoi naª Ajudar a C�mpanha de ê desastres no carnaval ca-jl Não se realizou, porém, a :madrugada de hoje, qúan-- Educa!,ião de Adultos e-.

d
..

t
.

,-1 • A
--

•

§ cooperar pa:ra o vro- ª rioca, este ano fo� en�re- I
ameaça e um SllllS 1'0 maIS liO lrrompe� um incel1dio

:; gresso do Brasil :: I tanto um dos maIS ncos I grave que surgiu com um em pleno baIle do Club Car

::-11!!!I';�H!m!!!III!I'lIlUHmUmnh�18m acidentes de troa espé- ;lnício. de incendio dura1:lt� na.valesoo local.� � Cha.�as
...cie. So no Pr:onto Socorro lo baJle no Teatro

l1UmCl-, pr.ov.
ocaram

,

pamco

...
,e

..llt.�
e

..

-- = =� - � - - - -, -

foram atendidas 2.135 pes- paI, pois o fogo foi rr,pida- os foliões, que tentavàm

�=;;r:=�====�-��;:=====;:===�
� soas; e em todos os hospi- mente extinto. fugir de qualquer. ,maneira"

l'�-
. I tais do Distrito F�;deral,·

,

Caxias, Estado do RiO., \ten.do ha\ido vinte e,
• cinCo

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

II
nada menos

q:e 5.620!l!rece- 24 (M) - O _carnaval nes- , fen,.dos. '. ,_.' . _ ....
"

<Jléalce as suas G E 08 d f I d d" ""I• dd%if%f sg���esOJos I " "
. dWplCOCampeao [8 O e e Irei o

9udins - eiros

"'"
\ \

1/:
/'

SUa aparência e" faõ a te." "

seu delicioso sabôr de frufas Jfaõ tentador. .. E'o complemento "

indispensável às refei,ões filais J ;

simples.
.

10 FiníssinuJs StlhlJft!S r .

.. INDUSTRIAS GERA!S �jCASSIO MEDEIROS �V4
SLUMENAU - SANTA CATAR1�A �II

I
JI

���-�)} Esc:r'1õveu! rubra foi satisfeita. Vendo ;;ia de dirigir.
N i 1 t o n R 11 s s,i no il1íCio do certame um O alvi-rubro

Palmeiras cheio de fibra, caminhada cada. ' Vez. mais
Acabou-se o campeona- um Carlos Renaux dispas- g'oriosa. e prog:n;ssista em

to, naquela luta titânica to c,omo nunca, um Pais- ;)ról de uma 'coilsagraç'
I pela conquista do título de 3andú valente e firm,e nO maior. Al1laldo, Mal '.
t949. Aliás titânica ape- páreo, e finalmellte um Tu- Xavier, ex-presÍ{l�nte du
nas para os que, apertados, pí fazendo «miserias». Mas rante o certame de 1949 a

ainda tentaram um recur-I'] G. E. Olímpico não se in- Werner Eberhard .' atuál
150 extremo, esperando que .

timidou. Preferiu virar as presidente foram os 11e1'o'18.
outros passassem uma ras- costas aos fantasmas que Seus companheiros são
feira no alvi-rubro. Para o denunciavam a negativida- !Jutros tantos baluq.r.t�s,
';)1ímpico que precisou lu- de. Procurou a claridade e soldados de uma batalhá
tal' duas vezes para con- não levou muito tempo pa� cuja vitória significa antes
quistar o título, a luta não ra encontrá-la. Depois de e acima de tudo, dinanrls�
foi tão titânica, ;porque se seis anos, V'oltou o título mo, representado \l<1?la ca

houve um quadro que me- de campeão a fazer mora- pacidade diretiva. '

,'eceu o título de campeão dia na Alamêda Rio Bran- O G. E. Olímpico é uma

,le 1949, este foi o G. E. 0- w. bandeira do engrandeci�
límpico. Além dos craqu,:es, que mento esportivo do Vale
Dirigellt\3S, jogadores, lutaram com corpo e 31- do Itajaí e de Santa Cata-

técnJcos, sócÍos e simples '.na para a conquista do tí- dna.
torcedores se irmanaram Lulo, outro fator merece E o principal de tu[h 18-
na visão de um uruco obje- ! um capítulo especial fi, par- to, é qoo ° título de. cam-
tivo que finalme1lte, foi a1- [te. peão ficou em Bliunenau.

eançado, porque a

perseve-I
Esse é dos dirigentes. Portanto é uma !prova

rança falou mais alto que Sempre estevre presente a concreta que a hegemonia
'lualquer outro fator de força do estímu10 e do eu- do futebol do Vale do ltà
ordem estranha. A sublim,e I �usiasmo dos. homens. que jaí, ,continua sendo B!ume
gulodice da

.

família alvi- túm a espinhosa incumben- nau.
-- --------' ...

IjlüsI1Ioolssosl'i'sslüaDte8'11"�D'I'IJnierlüPlJ
E -:. --.",..,..,.....,. _.. �::
ª Comunicamos que o sr. Antonio Mal'lOs, devidamente cre- ::
:: dencíado ,por esta Empri\sa, se encontra e'm viagem de co- :
:: h!'lança., reforma e angariaçãQ de novas assinat�ras para o

= ano de 1950 para lodo o interior (I:e Santa Catarma. -

:: Agradece�105, antecipadamente, aos prezados assinantes
:: pela atenção qUe for dispensada !lU referi,}o corretor desta
S .Ehnorêsa.. ,,_.

� Blunl.e.ria.u. Ja!�e!!'u de 195U. A Gere'!tciu. .
�

i _.t Gerencia. ::
�r!!!!!!! !l!!!!! !!!!!!!! !!!! !!ll!!!l!!!!!!!l !!l!U!llU!U!u!!!!!!!m!!! !!!!!!!mi!!H!� .

PEIIDLIIR'
1�IRNl:RIP
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