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A Polích Política informa 1\qus está preparada para
surccar os distúrbios que
cs comunistas planejam
pára o dia quatro de' mar
ço próximo, POl' ocasião. di
enegaúa ao Riv do H. Ge
orge Kennan. ajudallle do
secretário de Estado norte
amenclHlU. Acrescentou que
os. comunistas tenciOnam.
reanza.r um pl;otesto em
massa ante o Hamal'atí, e
pichar a, embaixada dos
'Esta{l� -Unidos e outros

em freul 110_ rali
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atos de Violência,

TELEFONE 1093
End, Tel, A NAÇÃO

Caixa poata..!':m

Bhnnenau, (8ta. Catarina), TerC".J,�fei:ra,. 28 de�
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CHURCHILL sugeriu ':DI dis-

curso de propag'aud a deite

rat a realização di! uma. nova. con
ferencia entre os lideres pcntrcos
ocídcntuis e o marechal Stalin.
Acredta que será o derraileiro

\'",CU1';;O para, "e encontrar uma

formula de paz entre as duas ban-

I das: do mundo Churcldil t!n..1 a

I
experiencia we tqdos os encontros
que se verificacim, durante a

; guerra e depois dela;, entre Roo-

"
sevelt, e maís tarde Tru.uan, com
o homem do Kremlin,

I
Não há. nada que pcssa, mooi

ficar-se na atitude sovíefíca - em

face do ocidente, numa conversa
pessoal de ,A.ttlee e TruiÍ:úin com
o: ditadol; vermetho. .

A .pouttco, .(ta. Russia:'é. lilté;ü�
vel e quando aparentá: '.mudá. '-é
apenas porque �cseja ·ir .. p0i: lL."11

. camíriho que seria mais ftJ;cÍl "0.11
mais r-apído.
Stalin não é sensível a presen-

ça dos chefes de go,;crno ócí
dente e tomará sempre '0' desejo
de procura-lo como novo testé
munho de fraqueza.

Red. Ad. fi Of1cina.s
Ruu sao Paulo, 269
17l'OUPAVA S1llCA

re s 'I'cdos os depoimentos que ié.
nho H<lQ a respeite de fàlh e

Pot.sdan acusam a jactancia' !' á
intratabilidade 'do Czar comunis
ta. Se não se rende á argurr.en:.
tação apresentada de Ii:mg�;'mui
to menos o fará díante' dós ar-

gumentadores,

POB'fO . ALEGRE, 27 (IIied'ldiona.l) - Como foi amplamente
divulgado. o arcebispo de Po�'i_o

IAlegre, dom Vicenle Schel'e!', por
ocasião dos. festejos do tel'l�eirn:
aniversário (fiE! sua con�abr·l>.;ão:
;lrqui.episc�pal discursou eO'1C..!c-1
uando o comunisulO e ao mesmo

��uifl3,ralldO o socialisnlrJ. �m

f';ce� agora', da vitória do traba

!.hiE.'�":,H) nas eleiç6e;":; mg lesas, OU

ddo, declarou dom Vicente Sche-

dente e 'al:ertada., Neg�in.J>o os

chefes do partido' conservadnr ,

Não cabe à igreja' decidí-lo <en�
quanto os princípios e métodos
não ent.rarern eni oposição .. com

a. doutrina. soctaí cristã, Q. tutu
TO dirá' se as medidas. bem exe
cutadas rea.lmente promovón

..

, {I

bem esta!' coletivo da g��nd€ mi�
C;â'J, A vitória do parti.:,,::> lab"éra�
rIstu. talvez 11Ie11os. expressi'ia
que llas. eleições 'anteriores;' mi
níresta o apolo à maioria" do: eleí
torado. Veremos se o' exel)iplo ·i�l�
glês influirá ou não 11,0' resultado.
das próximas �leições no ':àrá�i1,
A Igreja 'Catoltca Romana., sem,
pre c em toda parte, fa.vorece e

orienta a' restauração socíalcne
cessária e ínevltáve], de acôrdo
com as normas saívadcras do

Evangélio e' direito� 'irrenunc-iá�
veis da pessoa humana:".

outro Iarlo, não se '�onhecen
até ag-ora as reações do ge
neral Canrobert Cliante' du
ofenSiva' recem c1esf>lchada

rer:
,

� 'uNão t'onlÍeçtl: suficientenu;!1te
,

......: .•.-. . li" prtncipíos
. doutrinários do.

S5!S - ParUdo-'-Tra.baLllista, -

brltanie:l.

.� �ontudo: o carcneal B?Urne' e COl��
. ele o e�lscopado catoiíco brítaní - (

co, mais duma vez declar-aram
que o trabalhismo inglês 11:'"i)· é
socialismo no sentido restr-to da

palavra e portanto não entra em

conflito com sua fé. Os católicos
I inglêse:> podem ingressar em �uas

I fileiras. Alguns doutrinado,; (lo

partido, especíalmente os p:n·ti
cipal1tes "da socieda�,'e 10:; f,J.- \
bianos", parecenl na verdade

I
tender perigosamente pa).',," o es

querdismo nlaI'xistf:. A OU�la

questão:} saber :oe a pOlítica ECO

nômica adotada. em :;egUlda pe-
, ias trabalhistas britanicos � pl'u·-

Não.,tralou' de política, 'eOl SUl,' viagem

(Copyright uos "Diários ,Asso-t !. ?utra; - que se pense nos mi

ciados" - Sucursal de Pal'ls) - Ihoes de seres humanos mortos

JACQUES CHASTENET (mem- de privações nos campos lr,� con

bro do Instituto de França). centração, ou no:> campos' de d<;

PARIS fevereiro - Há uma portação so'viéticoE. Mas isto é

outra e;pecie de guerra. nlais menos espe,taculaJ', fala menos à

1l1.0derna e sem dúvilba mais en- imaginação das multidões que
I

caz. contra;: qual os comunistas um c<tmpo dc batalha ou que uma

nã:o invectivam' e que eles dese- cidade aniquilada pelos bombar-

laul a,'dentement9 - é a guerra deios, E os ingenuos que, sob à
vio J\1argalJeira, O'; l,Ideni.3-

1113. qual ·oS Soviets são ,nlcstres, direcáo de ur11 chefe. ú;e arques-tas. relrucam que a, candi!I:l:- >
�

tura do benera! CanL'o»e;rt é e que lhes permite anexar, senl tra inlTiavel, cantam. crn coro:

de união, porque isoladanlen- quase dar um só tiro, a Bulg-a- "Guerra à Guerra", não duvid3.nl
tã t 'b

.

ri pela p�" cOlneça a aparecer, f

te nlarch'il'á com . o Hriga' ria, a Runlounia, a. Hungria e a de que es o con ri Ulnr-0, 'a;, C11-

�nl numero crel"cente de simpati-
tleiro, O sr. Belte.lito Y'!llf!.- Checos!ofaquia; a que se' faz com tIbial' as forças de resisiencIa do

zantes se afastam de uma ação
.1a'l'es e.�tal'I'a a,pp'l"�' '.l::r'lal'-

a ajuda. de pro'pagaJld-a subter- seu pais, para pre·parar exterrÍ1i
,

t t' t" 't',� --"',� . _. 'd t
. - ._ t ,' .. � cUJo carac er an l-pa 110 ICO ,se

([''Indo o I'egr'e,,,;;o do presi, ranea, de agItaçao SOCIal, de cam- mos e es l'1uçoes mal", enlve�" r,::' It te
.rimeiro n'linistru,. no lu"',,'" ,'o panha de íntímidação, d!e seques· ainda, talvez, que aqueles cUJa revela e11 ,.m. �1ll1U ,�neanlen .

,.. � LJ dente Dutnl.., pa,í'a bUG"-" ofi-
tros clandestinos e de terrori" perspectiva os falll. eslrmner de () governo f{Cou cO!)1ündo, e a:lUnHONG KONG, 27 (UP) - Ao lllarecha� 1Yen -SSU.;;Sa.l1,-,Chia.ng dalmenle, a car.dhhtlE:t til' '

horror,
'

f ,iou que ltledlda:: severas serlam

'l11e !Oe, anuncia aqui; o govet'no Kai Shék afastou-se da presiden- �r. Israel PinheÍl'o. mo policial.
.

. :omal{'as contra, os perturbado-
"omunista da provincia. de Kwan- cia em janeira de 1lH9, O sr. Li RIO, 27 CMeridioll3.\) -- Os E:>sa forma de guerra, a des- 'ralv87. que, em cOllsequeJl'"a r:ung- resolveu a evacuar Cantão, '_(',mng. que O suh�titúiu, enc.OJ1 representantes udenistas J>;j.- peito das· aparencias', nãv é me- da.'l <.if3eisÕes tomadas pelo Ko-

res,

devido. aos contil1UOS ataques aé- í ra-se prese-ntemente nos EÉ.VU, >
m�iros na Camara F�de,.!ll no,,; destruidora de bomerl3 que rninform, os agentes dos Sovietí

1
O fato, 3liás, llão é de nlOlde 3

__�'_,;__�_. ,
. �

.

. I?IH Fra,n�a, se tenham mostradc cOTlwver o Kominform. Ele pou-
P.al'a essa defesa, o �cOI!éur�o

V rá= No'V _'s E I
� ...

e ro i �:�,�:':�:":"::::H· :.:��;:
. ';:�R:"';;, ";;:'gu�';:'��Rde :iE;2:�n��:�l;r.:�,I Serviram-Se dn p·retexto .:." lu-

Blulllenau !). Joinvile Europa numa tregua:,ài; ,.-iivzÜ-

I n g I a te r r a,
.'

D n t e s oo' o u 1o no ;ar:'n,�eas!1ag",resna-toaElOb:íg�:a:·:�r�:;� no 'adeE dos países que a comPõem,
l c � � I EXPRESSO I T A J A. R A e numa prosperidarue,:que rião V(i;..,

. -'
.

China contra os balÍdos do cahe! A g � n c f a; t 'ie resultar senão do trà:pàÜlo�'dôs
�

=
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. _ f:'t-����il:1�:t:el�:��l��:����s PG;':' ! Rua 15 de Nov .• 366 �
'reI. 1455 I, seus haOiíantes.

'
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lídere� trabalhistas a nova ,linha política a Sef seguida r�::o:ã� !�::-�:s�n!��i�V�;i!�: �=;;';;;;IIl!ll;;I-;;j;;l�mmlm-;;;j;;;;I�I�;;;;;;I�mm;;,�t;:
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;: Conlunicamos aos nossos prezados assinantes €: !eitor��:=
� que os srs. Otto Wille, para Bluli1enau e Antonio :Marias .pa':e.._;
51 o interior, estão devidamente credenciados por esta Empresa; .•.É
= 'para o trabalho de renovação e angariação de assina.ttlra�: ::
:: sendio os seguintes os preços pal'a 1950: .S
:: ASSINATURA ANUAL .... ,'" Cr$ 100,0.0··' =
S ASSINATURA SE�IESTRAL Cr$ 6()�{l(J E
= Blumenau, Dezembro & 1949� ::
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forma acima, afim de que não
natssem esses U'nbalhndol'es na

mais completa rnise r!a.

'A' lima nova pergunt.a sôbre
se �� registára mO«(Jificação com

referencia ao movimento. que ho
ie completa 14 dia..�, disse o sr.

Otacilio Nascimento que tudo
continuava na me,sma. Não· obs
ta.nte.· eSpel"'Ya que, a todo o

momento, os op'erát'io$ dfl. Al;;o-
. tex retorna!':;sern 'ao trabalho, eis

que seu� patrões. most.rando-se
mais a(>essiveis. ha:viarn possibi
litado um entendimento, condi

cionando-o, entri;tanto, ao l'etQl"

!lu, Alega-se que o gencr>ll
Canrobert mantcm l'Haçõe;;
estreitas de amizade com' ,;

"r, .Adhemar· de Ba;'rlF', Itmtõ
ii, dist'utivel que o. govel'!Ia.
,dor paulista venha li. apóiú-]v
lo!ep:l boas compensações. - Por

opinião pública;'O ;;enl.)!'al
Canrobert Pereira C;'3_'Co5ta é
homem muito .difei:ente do

presidente Dutra. iiua. ·lHltÍl
reza� é expansiva .fJ muitas
vezes eufórica, 8e111 recu.lqae3,
nluito fra.nco e de'Sassomui"::.t-

RIO, 27. (MERIDIO;:\,AL) -

Os meios políticos e jorna
lístico", embora 00m reecrva,
isto �, sem se manifestare-nl pu
blicamente, prognosticam to

da, a �robabilidade de exito

quanto ao nume d.o' general
C::mrobert Pereir',-t da Costa
quaL, por estar a UDN. para
tanto, aliada à brande a1:i do'
PSD dutrista. Di1:-E'c taml,e�ll
que o ;;1". Canrobert, por f'ua
personali ..;ade é capaz de po·
larizar grande pa.!"'cla da

----------�--'-'-------------,,-
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sera

.
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eV8cuacla· d�viclo

Mi�terloS8 deSitilarecluJ81lto de 'corllunislas
HONG KONG, 27 (UP) -- 5a

b,,�se aqui que os intenso,3 L�a-
ques aéreos nacionalistas obriga
ram as autoridades prOVinCl'llS
em Cantão oa modJificar o honn'io
das re'partições pública�. I'Jstas
funcionam agora das seis 8.5 oilo
'} depois à tarde das' quatro às
dto, Os trens de Cantão até a

reos naCionalistas. A séd.e do go
verno será transferjda ,pI;ova . ..rel
inente para. Kukongg. cel'ca de
160 quilómetros miüs. ao norte,

TAlPE, 27 (UP) - O generu"
lbsirno Chiang Kai Shék rea�\su,

mirá a presidencia· do govel'no
nacionalista chinês em' primeil'o
de março - soubé�se ·hoje aqui
que. o general Chen Cheng. ex-

govet'nador de FoÍ'IrlOsa e atual

comaI�dante da. área do sUleste,
!levera assurllir as' funções de

PILutAS
UISI
XAVIE'R

fronteira, brit.�nica passarão a

��nrrer sóm.ente à noit.e. Tanü.)em
se diz que funcionários COl!lunÍs
'as chinêse.;; estão desaparecendo

1
rnis\eriósamente perto de Cantão

que pequenas patrUlhas do
'·xereito sào apanhadas· eIn em-
I)f_)-5'C3.·(Das.

iPARA 05 iI!NS)

\)ro:v��. que ��

��1:'!n!C!� b!"a;Heir�s

��C!liz!'.m mi!tÍgre�,

os!l:;!!��HI:.�
.

5

eJ!mi!'!t!do!'�!
tfo 6�;d!! 6!'!�e:t ,{

T ONDRES, 27 (UP) _ U p!'€-
.

e Hedot' Mac NeJil, mInistro do'
_..;

miár Clement Attlee cor,vocou Estado. I'·

"BUS pi'incipais cOlegás ae ga'J!- Dttwnte a, reJ�iãOl :-discutiu-se
nete p'lra unla conferencia, hr,je amplamente, a ,�'en10delaçã<J Tni

cédo afim de discutir a estrllte- nisteriai. P.elo iue foi possível �a_

gia � ser imediatament� adotáda ber, sir Staff6rd· Cripps partirá
pelo seu governo', após peque 'la proximamente'" para ü ;sul af:m

maioria obtida na última eleh,iio. !le realizar r;ovos 'entendimerto'l
Estiveram presentes a essa reu- de carátel' econônlÍl!tt corn o· �e

niã.o os srs. Ernest Be'iin, titu,- cretário üip Teso.u,ro NÓl'te-Ame-
1m' dó Fóreig-n Oifice, Hel'j,ert ricano,

-

Jphn Shyder, antes de

Morrison, vice-premi>ir' rl C' prin- J
ter {} novo governo {i'abalhista

cipa! estrategista do Parti( 'O, si!' apresentado â futuC3. cama:::->!. o

t Stafford Cripps, chancel",' Ex-I seu, projéto o:\ia.n:ent.áno. _li:S5a,! cheker, Adison, Ii.del'. (la Cam<:tr1i pelo menos, fOi a mformaçao oh-

lista apresentou, Corista dt,
14 nomes, i nc.luxi ve ai::;uns
que constavau da. .lista do
sr. Benedito Valad",rb, :'lã,')

não teern mais esperanca
qua.hto à mesa .. redonda. em

Belo HOTÍ2onte. ::> s.r. AILer

to Deodato, preSid�E!.e Ú'

UDN mineira,· dec:a.rou por
telefone inier-urba,n[j;

HE,sl1.ero que esta se!nan<:i.

ál'l coUsas tonlem l'uIlios pa
rá um:L sol.ução definit!"a
quanto aos eTJ.tendlJnel�to..;
mineiros-. A UDN aceitr... qua.l-

tres do PSD ot'toJS:w,em [avó!' lh ,ma c1Judida.tu'·
ra., sob ei1;do em (,àce de ;;uas
declarações':· "de. que- nunca

.'
.

/

fr..1i e. _r.urca: será"- ca.QdldtU:u.
RIO, 27 (.M:eritlio!lnl; -- Nu

Rio, GraÚde· .1:(, 5)..:1 () 1';el.'i
dente, Dutrll'. não' fcz q"l alt! '.l\ll'
decla.ração 'polít.iéa e nenhun::.
membro de sua comiti",'li quc
'brou a linha - de disciplina :l

I'espcilu.· Tarul:Jem lIfJ� (1i8-
cursoci tro�allos, QS �,Brs. \lVa]'
tCI' .Jobim e Eurico Gaspar
DJtra não abordaram us��un"

ta� }101íiícos. ab�rd,l !'ido, [l5.:

sill! mesmu ·levellwnt:o. ques
tnes aàministrathr2S,

RIO, 27 CMerídiowt! I - _ U
sr, . BenCll:ito Valad3.res está
tmb!lJhando }lat'3 /, ca.ndida
t.ul'a do sr. iIsl'ael Pinheiro,
('OlUO capaz. de lUanÜ,l' a uni
dade do PSD e· obter a apoio
do sr. Getulio Varg::<.s, Os
circulas pesse.distas estáxiam
acusando a UDN de preten
der solapar o PSD através
uma fórmula extra, 'particeá
ria, do general Cant'obert na

vice-presidencia e a lJt�esi
dencia eOIll o ud",ü.,ta. Otá-

do Liberal, trb do Pit, tres

dos pessedisbs ]lal'titt.j,\·jos·
..�o general Dutra � dois da
UDN. Tenho a impl:essão de

que 'até o fim da. �t·ma.na na
verá uma d�finiç,j,J. E 'iL i "'"

mana será decisiva.".

I Nova e rude oFensivii
I Foi esencadeada .pela
M'ilhares de seres hurn'anls mortos !lo prlvaçies nos ca rapos de C08cenlr;Jçi,

a. ltalia não são os unicf:?s país�s
visa<llos: a Grã�Breta.nha ··a Bêl
gica, a HOland;;t e a biJ�marcl!.
são igualmente teatro de empr�"
sas análogas, embora·�ais'::veil?
das.·A Europa ·ocidental ;aue st?

defenda..
'

ele fi

III

US51i1 na

, ..

,

'�·a.nta audacia abriu
. o�_ olh�s t cas ilusões, 'alin:enta _'lua.,nto ;WS

a te agora cegos, A oplmao pu- I resultados ImedIatos da' sua des
blica francesa, em sua IDfiÍona, truidora empresa. O quê procura
yê, penalizada, prOlongar-se a é antes, pôr à Jirova' o 'ardor dos
deplorarei guerra {lIS guerrilhas militantes cOIDun,fstas·· �_ -Prefer.?,
travada na Indo"China, mas nem de acordo com OS conselhos' da
pai, isto admite. que'�e privem os tQos outrora pór :Lelliné� a. quall
"oldados que se batem naquelas dade de tais·militantes ao 1ieu nu-

terras longinquas dos meio,; de mero.
I

se defenderem e de defenli:erem
Em tudo o caso, deE�\'endeu.�:�e

o Y'�u: - uma no'va e rode ofen.
siva de �'guerra. fria'" foi d?sen
cadeada pela Russia . SovlétiFl�'
contra a Europa ocidental intei
ra, :pois, com efeito, a França'e

as populações que se coloc-aranl

;;ob a proteção da França. O ver

deÍl'o alcance da pretensa "luta

va.rias bidades, e a população foi

convidada "a impedir o h'an'-'por
te de armas e munições".

tidi� ubS me-iO'S pollFr::ns 2U"Üi-l
do �abinete - llOS:SiV€:,'lI:nfe _Já.

Ea,dos. C,omo é sabido, rler,dt> 11<1 entao re1TIodelado: Enq'útn,o lS�O,
tempos que está planejada li 'rear \Vínston �hurchl!l p,r�tende (1:
Iização de novas conversações bater a situação politica creac.'3.

econórnica,,; anglo-canadense "11l1e pelo, recente pleito conl, l1lelllbras
dcanas, Agora, :õpl'oveit;wóo-se do seu chrunado "gabmete d.e
das férias. f5Íl' Sb.f:onli yod(.erá oposição", para ,adotar, em defI

nitivo" a linh� política a seI' ub-

de lesa-palria: não somente OE

estiv?.dorf!s recebel'anl instruções
para, se- l'eCUSarenl a carregar o

'.atel'ial belico destinado à Indo,
�hilla. mm, tambem foram come

. i ")15 B.tOS de sabotagem c'aracte
.i,'?:.'ldoS sobre certos elementos
deE�e nlateriat aparelhos de ra�

dio, ou fuselagens de aviõe.".
à.lem distQ, "Con8elhos Comu·
nais dos Combatentes da Paz",
de inspiração puramente conlU

nista, foram constituidos em

dirigir-se para .\Vashh.l�tol1 sem

fazér ,perigar a diminuta maioria servada. no futuro' parlamento,
trabalhista da nova Carnal·a. Ao mesmO" tempo, o jornal li-
Acrescenta-se que as vrÍtneü'''': beraI "Star" afirma na sua '-�ui

discussões sobre o novo orçaH1eJi- ção"de hoje que os ,principais lí

to serio levadas a efeito n'). pro-

i
deres políticos concordaram nu

xima qua.l'la-feil'a,. para ·quando ma decisão única -:a de que não

está marcada a primeil'a )'euniâo (Condu ,a, Sexta Pág,) ,
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B
a prática do jogo naquele Es

tado. Confirmando o fato., o dr".

Plinio
.

.Trava.ssos declarou que
efetivamente o jogo campeia fa

voravelmente e tívremente em.
tl!iyersos estados. Por isso· expe-:
diu instruções aos procuradores,
da República em todos os estados

para que impeçam a jogatina. .

E acrescentou:

"Estou certo de que todos os

procuradores saberão cumprir as

disposições legais, não tolerando
nenhuma mo(hJidade de" jogo,
proibindo'e punindo exemplar
mente todos os seus contravento-
res.. pois baniremos de todo o

terr+tórie naciOnal a desenfreada

jogatina".

--

ProjetOl! e Constrn�
. Rua PiauI � BLlJ'M!llN'All

x-x-x.-x-X-x- X - X - X -X-X-)

Dr� A/cio Íeosen i
"

CIRURGIAO -.DENTISTA

Travessa 4 de Fevereiro, 97 -- Clinica diurna e noturna.

- Clíniew Médicat ....;..

-

ESPECIALISTA EM'DOENÇAS DE CRIANÇAS
.

. .

'. ConsultórIo 6 Besià6nciG:

Esq»Ó,das Ruas Floriano Peixoto � Sete d& Setembro

Atende pelo Fone 1197

• Empresa Funeraria I
Caixões fúnebres, de qualquer tipo. Rua São

IPaulo. e Rua Floriano Peixoto. Fones 1168 e

1407 - BLUIUENAU.
����������������

Dr: CâMARA

Empr�Sá'\ Moreira & Werner
LINHA. DE ONIBUS DIARIA A' PRAIA. DE

___

o

oümORlO---
Partida da A_gência BIá-Bló às "1 horas da manhã.

..,nlta da Praia às 13 horas.
A08 domingos e, feriados, da PRAIA, as partidas sem

à:, tarde
CJr$ SO�oo IDA e VOLTA. ....... TELEFONE l\l� D68

DOENÇAS DE. SE:&'HORAS _
OPERAÇõES E CLJ1\'1:CA INTERNA

-VARtZES-

Can.:· Trav. 4, de Fev,,:reiro, 3 � FONE 1433

(Operações no Rosp. Santa. Catarl.na.),
BLU'MENAU-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o longo adeus as tem e os que se dão ao luxo s c a
de possuir algumas guardam-nos
a sete chaves não vá orviainho
do lado aproveitar-se delas e en-

-IV

ríquecer,
O difícil _ e aqui é que a 01'i

se se revela com agudeza. alar
mante - é por em ,prática as

poucas é boas ídêías que ainda

aparecepi , por ai; muito espaça-
r, unente, e nunca vingam por
isto ou por aquilo. I
O "isto" e "aquilo". santo Deus

Ó toda a nossa má vontade, 6

José Lins do R:

18 - Esta de ho ie é 'uma mascara de fe
destas que se afivelavam" em cara de cavaleiros' ar
mados pelos reis. E' mascara grudada ao rosto, CÓ!

tal segurança" que jamais poderão arrancar; :rvIas
cara que deforma a natureza humana e cria de, fa.i\)
um personagem a parte. A criatura que a ela se' li·

gou, passa a ser escrava da sua' propria mascara; ,

por mais que se esforce e por mais que se deba
sera sempre a mascara que manda na sua vida;

quando a consciencía se rebela e quer libertar-se.

situações artificiais, então se da o drama. A ma_.sC'a.,
1 a, manda mais que a consciencia, manda mais "ln
o. vontade. E', na certa, o homem do tempo, da .S.

ciedade, da família, da profissão, depois de ter ven;':

ócio ° homem real, 0 homem verdadeiro, o homem

ferro. E assim, incapaz, de voltar

seus instintos criadores, 'J homem da mascara se

contenta com o seu destino
:

e se conforma. E' só
.

sua mascara, o contrafação da sua propria vida, o

comico -de sua prolJl'ia comedia.

Ah � mancarados, como vos doem

eternas!

nosso desinteresse. o nosso egois-

a"sthto me 't:otas (11.4 sempre Un8

»eroos ,Úwsper'ul,'),,< v estrcs cartsu«) I

fibra da minha alma, que i uma

mo e o peso enorme dos nOSS'JS

.problemas pessoais que nos não (r'i

tempo para a.companhar as ex

eelentes e escassas idéias dos ou-

_et;L'a�(J) c,r0?nó,t l" (h J i3 tlA.h" eth:o.,s·.. /-· I
,

que ,vibram todas M alw�et].(bdes

'l'u.e pade pulça»: (e 6'1'TUS de ar·'
,

tografi,aJ 'um coração enainortulo
etc.. I
Ido. pois e ar-ru inado, pelos :.u-,!

":"'ol'e':' da época do hi: ogênio é!

t.ros.

Contra o nosso desejo, que nes

tas ooís as é sernpre débil!J eetx

vamos a t.ra.nef'ot-ma.r esta "pro
sinha" num manual de filosofia

barata e de acesso facH. O me-

Ande
Consideram

, movimentos

e . sente-se com graç a
.

perilo's em
_ educação fisica q�e.. os

corpo são os reflexos do eSpirita

lhor é cortar O rnal pela raiz e

ornar o fio da mea.da.. Assíni,
dão-se alvíssaras a quem tiver

1uma boa ídéia e a. forneça, por

Igrosso ou a �etalho. a toda a

gente". •

OS
dI

ANIVERSARIOS
F3$m anos hoje:

- O sr-, Osvalo.o Olinger
- O sr. Tarciso Schaeffer
- A srta. Kath e Kock.
- " srt.a, Otília, filha, do

Luiz R. Olsen.
_. Maria Ferreira Melo.

o MEU fim "'L'idEmte el'a, atar

as du.a,,' pontiie <la ,,;ida e reg

t"a.W·(t1· na velh'e6' a adolescellcia.

Pois, senhor, nãü consegui )'1'3-

compor o que fo-i, nem o que fui,
Em, tl�do, se o Tosto é igual, a

fision'Omia ê diferente.
UM Iuiuiern. consola-se maL,' ou

1nenoS das pessoae que perde>'
nl,as !aUo el� mcsm<J, e esta. la-

C1tna é tudo.

ANIVERSARIO
Assinala a data de hoje, o

transcurso de mais UUl ano de

feliz existencia. do benquisto se

nhor Nilton Agu.iar, laborioso

funcionário da Farmácia CentraL

.

__

lINIME�.'f() (,. ,/ ff'::J�/o)
SANTA /fEl i:'NA

"--------------

:Máquinas para ondulação, a óleo, a eletrlcidadle, a vapor. a
frio e a quimica. Secadores capacetes e manuais. Bacias para

lavar cabelo. Instalações para. Salões e Institutos .'de Beleza.

Móveis cromados, Vendas á vista. e a prazo. ESCOLA DE

APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS, GRA
TIS, - A RECORD - Rua. Emiliano Perneta, 210

--CURITIBA - PARANA, -

a) HORIZONTAIS:
fixó latino, exprime direção.
Sufixo verbal com sentido fre-

querrtativo. - Acha graça. 2 va3 Conquistas. 12 --- :�oi.a musf...
·

Lnatrument.o agrícola (pl.) cal... - Nota musical. _, Nota, mu-

Contração, ,-- Tratamento fl\mi- eioal. --- Tlsa-se nas

liar das meninas do Brasil. 3 receit.a s médicas,
_ Continente. - Mostra os den- bJ VERTICAIS:

teso - Folhagem. '* ._ Que arre- "popular de a.rbítr-io (pl.) o Ceri-
medam. � pequena bigorna de, to. '} ._. Triturar.._ A parte !}n�
aço. 5 -_porco (gir.1 _,- Q�e 1'0.". i de 8,,, vejas vão amutadas, �Na�,

Abr�viaçao usa�a :;0' estudo d.?S I vío i 3 -- O mesmo que cacique.
C_?lol.des n� s�l�çoes. fi - D1S� � ._- Delonga. 4 ---- O qne castra,
tãncta m:us ��'oxlma Lf:� um P�ll-l ;'j ._ Patr-ia .do, Siamês. -- -:�ezam;'to a outro, Delonga, demo,:]., 6 -- Av·p pap:nmede. lamertrostr-a.
7 - Desínencia verbal ,��nica, dO: 1--- . �edl'a. 'i . _ Contl'9.ção. :- .ArQ�'
verbos da 2,a corijuga.co,o..... No mabco. 8 - - Amedrorrtaeás.
ta musícal. - Estrondo. 8 .. '-

\ Em má nnra., -,_ Ambi;,nte. :t
Maior. - Parte avião.

C'furgião Dentista 'lC-X-X- X
���--...����'�-�����--��

- X �"$-'1:-X-X-X-X
!

- AO L_A.DO DO CGRREIO E TELEGRAFO -
Á' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

���......�
- -- "-�:..'-"" ,,_. --

Expresso Blumenau Curitiba
V!ªI�t1.' Diirl';ll e. LhMOUlloeí

o .' ,.. ,.' DOMICn.IO A OOM!on.IO •••

Preço da passagem: Cr$ 155,00

AGENCIA:
HOTEL HOLETZ

R.M 15 de ,Nnvembro N.813 Fone, 19M

6
Vollrath & Stueber

.

.

Encarregam-se de: ,

ESCRITAS·AVULSAS (mesmo atrasadas)
ABERT'rJRAS E ENCERRAMENTOS DE ESCRIM
TAS·'·, .

REGISTROS DEFIRMAS
CONTRATOS, ALTERAÇÕES DE CON'I'RA'rOS
e DIS'l'RAl'OS. DE SOCIEDADES COMERCIAIS
D�4:ÇõES DE BENDA

LEGALIZAÇÃO DE J,XVJ�OS COl\fERClAJS, ms
CAlS E DE EMPREGADOS

Ganhe. tempo e dinheiro confiando os seus'
serviços por nosso intermédio· .

.

Rua 15 de. N.ovf'\mbro, 642.-1.0 Atidar - Sala D.O 5

���J�JfÁt!�&:=�&:�l��ê�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DE 200 REIS' A
�

MILHOES

': ....

ue
•

U1Su

Procuz-oDe Filhos· IIt1aginarios
em São Paulo o conselheiro

.

d ']'em.onsh'",,· que esteve em

P1U'iS,]
página, como prolongamento eipal com o '.seu r.omo, em sua ro, então, expôs, a' titulo, os

CAPITULO XJ,V f eon.agem a �eça: fi] 'e i ,,'t!
e o ardiloso ·:Ambro.sio, comenta nome (I.'e Gil Pinheíro: "Socío terra natal. 'por obras henernérf- ns, a guns nem s ue Carl U,Ú:,

. -T � r� r'· .. ···· ,: '�. r', I
.. _ "Chegou num autcmove l

, ,

d d
,....

d e a utilidade da' obra; era a des-
l me_tudo das JJ: ,,, -:�L.:t.:d.S muito bonito. (()e .sobre'::·.';3C.l, e (passeando pelo palco): '·.Meu varias SaCIe a es cie-ruricas, tas; bernfeitor a e.õcoJa· 'I)(U'('-

pelo ,comendado�' Gil. Pirihaír o

f
cartota, Até parecia o' pre:?idente -irmâo escreveu-me de -Paris, do terarías e benefice!1Le�J. como r; 'quial e:a. Bela. ViSL,l. com seu críção pitoresca c:ru> rrÍlH'ipfi:�'

p:·esta-se. a CUl'l?3a;, .. nr.,2rplet�, da. República".
.

Grande. Hotel Jet'ilei.· á, ,"la das de Geogra·fia de Liaboa, 'A- 'retrato a oteo- na sala escola...', etc.'
cidades de poct'lg:lJ e >,,,us mais

-

d' 1 " H'
_.'

.
.

te famosos estabelecimentos".
çoe8, �als e. PSlco'ana.n.se ,,0 As suas asptraçõas p'atrimo- Grange Batatllers, P. J. cnambre cademíque de lstu\:-e rrner.na- etc..' Tudo ísso soleriemeu e

que psíquiatrta., "O" DOE ca�il-I íars são resumídas da seguinte n. 24", cíonal. com medalha de (,Ul'O pnr "ímpresso e !8.firmaclo em corpo
- UE' um �i9, mas 11m gu;[·

ca�" é um disf�l'('"e da. sua. pro- ����ir� pelo segundo �arecat, que Curioso este pormeno ,_'. i:�evela merrto literário, Acauernle du seis.
científico. Tlusfrareí (!_l!Tl "GIl)

prla, p e s Soa. '1 � " S 'O. CO t _. .

nponentemente ao irmão ,'t preocupação de "enfeste!' );0:;' Pt-ogr-ês. em ,Paris InE't�tuto Na capa há a seguinte descr í-
exemplar (dizia o r.onseiheír-o

.médía do g' e n e r"

burleS-l
T:.�a, 11

.

- r -

siveís dúvidas que sejam levan- Historico e Geog�'&fj.�o de Nite- çãú do "Roteiro Ui'! Li"uÓ:l": ....

a Luísa) - v, excía. quer ir IJ

co .dá Yaz�o aos seus "C(;:�lç_uE's a.��t,?-i-ellhO .. conro sabes, 41 anos. bcas à sua permanenr-i.i 1:3. ca- roi. Cenlro de Ciencias c' AI tes, "Historia da' capital portuguesa e B�fança�' s�m �,.rn.:". livre. é

mars .dclortdns. Uma das perso- �.' _ d
.

ç.
.

m: trate na pítat da' França.

I
c e Carnpirras. COl..gressísta �,os descrição de' todos os setrs monu-

mUI o na ura _ 11-�1, e cer-to _

• _ .. , • , • > .' '. •

'( ." t"'recI�o e quem -, w,

I
olt d

nagens. o segundo '·Cal'.",:;'l.' e um I . h; ixÓ: o ,,' com -rma mulher- A obseção das rim", aparvce 1 2. e 3. Congresso de G-=ogra" mentos,' curiosidades e dístru- que, v. a, sem t':�· gOZ) o
.

Das

homem de 'll1'lIS idad«, F'ú�p··,ro
vel icad

� �O

são .,- nossas ai· � todo momento, 'peca l'''l í." .

d J "0 "90'" põe" bem COmo ,la� {'Í(..!a.des vi- curíosldades 1003tUS; r-om Wf"U 11.
• -"';J" � l!'=dlca DI, como e u·� ..., .. ' ."....... _".

�
...... ._ fia dü R10 e anel! �

\:!'.i,.l. VI :.i .... ::'l t

d
' ..

,comer�lante no .I ·1"'l.SH, '�U<-l "al' deãs. Por isso resolvi dar tal pas- cheia de quadr-ínhas. UIY.�L deras S, Paulo, em 1910; e.Cudtib·a, em Ias e povoações de ..;8115 al'l'8��- v:o" po �e�',: "p:rco\'rer f!; edlÍ!'

a Paris e no r2gr'''S';o ('flllhecel b -t·an·e al'rl'-'�"do ',,'1 dI·Z. aSSI'm', , itac out"a� ,l"es; alem d'3 um Jna.p:ol. de2cntl- eJOs not",\els. rCeolbénJ,) um fun.
.

. ,

'. �o erribora. a" L ��,� 1911 bem. COTIlO uf! mu - -

-I
d 't 'rd d

.

t
- li'

determJnada moça. (!" r�·lS tildo}:
'

"m homem da minha it(ade". "A-lJe Ma1'Íu, ch.e!c ,,·:t f"'é·"
'

, .
YU das agua� nunero-;llediein:lls O mUI O SOlO e 111S ruça/), .'!'

fazenl P�"�-'que '"e .'.t ..,tue o c·'","-;"••
30

�d -eu� "'e'Inoe' I'l'cal-
- BenefIcent:s enl Par,s, ROBUJ., dI' POl'tugJ,!. com a" virtudes tem ao mesmo tempo o prazer".

C.1.L'<.L .... -- - u._......
"

_.... T
- 11�te?�cedei a Del>.; /'-''' 'tt.')'-'· L' b � P I 1 I

t
.. To os OS:3, ,. IS Da e. �ao, au 0, ' ..

e· fi. gumas temprn'atura. itin0r'll"lQ". etc" e Assim. fala doglua'llcamente o
nlen o. Os l(:lalogos. t"Rduzerll ':\ls.- t. 1. ...·a"ão no" dialo- Pois <{) Senho'l' e eOIl l:OSf,O d

.

b
.

t
. '. 'ques encon laII - - as quaIS e enem·"l'! o. cum ";'árias gravuras dfl8 .

:lonumen- notayel conselheí!"o, I,iugado 1.0
'peitas pl'Oprlas, Ele tumb"lll foi da� personagens imag:kál 'as, Semp1'e bendita. ,':aL, i'C>;'
noiv '.L gos - .

) cruz de hom'a, Ja R',�l e B(!ne- to� de Lisboa". romance pela pena dI} Eça,
o e (!.esnlanc�,ou 'J. '!aban1en-

que l'epresell_tam <a ,yelhac,'ar,la O CONSELH"'IRO10 tal, ". .
. -

ru -. merit3.. Benefieen:::ia Portug·uesa. Abl'indo-se o "Pl'imu I;,,-,�lli!)", A semelhança é I,erfeita. Es·
'. ,'e", lhebmo POl' ,8mel' DU€ 'o o a"salto ;'- ne5Cleua-

(
_

qU"
• pl'epaI'anu ,-

'd ACACIO medalha de prata do Íntitituto de ue Eça,' encontra,'3e ,�re�'jJl'ito pantosa, até, ,Eça, tirou !la vida
erIam maIS ú :,cu dinheiro do "e do "brasileiro" em:iqu.�Cl o

.
, 1 d

qu
Q .

E s Socorro ao� NJau!-r"""")" c·m LI" t�.'o con"elhel'ro ACUCI'O, " l·ncII·to um tipo que imortlizou, iI; 1 e,

.e �. sua pessoa.. A deserição volta à terra natal '-', Ja ve- ! IS que surge, PO!'C,hl., U!lJ, a.
�. "'C',,, �.,- _ ".

COInCIde COm ele mCSlnU. Porfi-
que

comTlanhia de l.\u!a I pecto de surpreendente �eme- boa;; premios esco!;o!.l'e,,; e o seu .",�rão que por sua c'11vr, 1W'·tr(;�3. diria, em face de tamanha iden"

rio, o segundo careci!. tem 44
lho, prodcura

a

flor' f
lhança 'com o connelheíro ACl1do busto em bron;z.e r_a pl"a(ja. prin- parecia todo testa: "O cO:lse!hei- (conclui na quinta pagina>

' juventu € em .
.

:Ianos e fala assim .::1.08 seus pa- "O' mulher, o paÚldl cuiu que na preocupação da gravl!l\df � e

rentes: atinho'" . __ exuita Am- d:ts frases solenes, O lugar co·

- "Até hoje ten!J.o vivido só
nem. umY�nc10 o

·

..,arccl J!i. nOIve

I muro está esp:lrgido con,_ ubun'

Abre t
,. 8 I\)rosio. da-ncI'a, Na prl'mel'r» t�diçao de a' en'IO 'ecom meus empregados e criados, .,�

.

_.-

d d
c[:a filha.

"ab-I·au"
..··'a "Os dOI'S C""ecac" c ·1" ".0 ,\1 (1- .

•
__ncao me an o mal com esta vi-

A preocupação u.
.. u.�_ � � _ ,=_

da qe, spltelro, Agora: já eüou fi-
faz o comendador Gil Pmheiro

jl"icas
..

,
editada pelo aut')�'. rCOjO< tO

e,anoJo velho e preclH::J de uma aspecto modesto de um .')L1': o
.companheira, porque as flores da ,_,_. econômico. aparece rJ a ptmIen".

moddade podem 'vir "om muitos

I BANCO SUL DO 1
.

espinhos", _.�
-_�_

Assim está no dialogo dói, Ce-.

\ BRASIL S, A. \ria XII, do segundo ato. O CREIIIE QUE PROTEGE

.

Podirio apresenta-se com o
I Contas dePeculio com, A CUTIS AUl\IENT&"'IT�

. ar grave e praspero do comenda- ,
.

Idor Gil Pinheiro. Assim é des-,! cofres gratUItos, DO:LHE A RESIS_

crito- por Fortunato, a I)utra per- - - - - - - - � - -. TENCIA NATURAL

R ELO' 10 S?
o ma.ior sortimento de to�os os tipos na-

-.
-

,� :-
-

-

�dJlJIIIUIJ1IIIIIUIIlIIIIlUIIJ IIJ1111111l1111111l111111H IIIIIIUIIIIIIIUIUIIIIII�l�..

�

.,__��- --��. -- _ ..._---_ ...... �

RELOJOARIA CATARINENSE.8iA.
Rua 15 de Novembro, 473 .

.

Adquinl. 'um l'ogã,o, "Bl<'}RTA.»,: á vista ou l�m

suaves pag'..tnu;ntos mensais, na

},�REALISTA
.

-

- =

� Rua, 15 dI" Nnvembro li, R70 :: .•
.

�nUmll!lmillllllill!llIlllllllllilllllll!Hlllll!lII,!mlllm1lllllllllIlmllllh::í

:mnm!!Uiml!U!I!!W'flUWlmU!llmmmm!puiml&Úluntlmnmn:: .

. �

!:I

ferral'
::

= �D"ÕG:&IH) =
-

: .

-

-

'Dr� .

'.

IPaulo > MaJa
CAUSM crv.mts, COMEReL\..IS E cn.:w:rNA.I�

. E!cr!t6r!o: R,Im 15 d& Novembro, 889 = 1.0 An<'!m'

E,el!\lde!lcla� .ft.u& 15 de Novembro� 13�3 ..... :Apart. 1

,.�lmmllmllll!J!"·."··III1Ii!1l111111IU��lIllll1ll1lllmlmllllllUUlmmtmn�

; Escola IIlO!!fL Pedro II II
-

De ordenl do Snr. Diretor da Escola Normal ::Pedro li, da-ª
-

dda.de de Blumenau., comunico aos interessad<?s :rue, Se a:harn ::
abertas as inscrições para os El'ames de Admlssao as pr;r.mel-::

-
l'as séries dos Cursos Ginasial e. :r:rormal. . :: I

-

A matrÍCula em todas _as sel'les da Ese?la Norm_aI pe�'o:: I
::
II ,Ginásio oe NormaÍ) sera en.cerrada no dIa �8 �e .l:�verelro. =

I_ 'As aulas ãos cursos ginaslal e normal serRQ IniCiadas no:
dia 1. de Março, ".' r,' 19 dá la. -,=

TNFORMAÇ6ES - D1UrIamente, das ;;I. as _ e s _ a,,=
H -

,,' b lec·mento. -

17 hora". na Secretaría: u'O esta e I
• ::

Bh�menau, 5 de fevereIro de 1950,
.'.

_

.

AMAURY PACHECO, Secl'etarIO, =

l\!imltHHI1UHillUIHilllllll!fI!IIIII!!!llfIlIlIIHlllf!!!llfll!!mll!I!UUI!! �

Acacio obsessão dos) :'bustosA e-- da . glónfiéaçáo

TL'exc>:>.de ANGELO FER.REIRA

Gil FL'/�hei1�o t:live-rgant.lo t;U<tS cOH1.enda.s .. na épuca e1)l.�·qu·e �8-

---- C!'61:6U "Dois Cal'ecas" ---

t

esperançCls para c
Pequeno apareln'O que ª proveita a, sensibilidade de canais pouco usados pa -ra elimina!" defeitos

Um mundo novo de

sen-,
,-,uma mellloria nwo. so-- 2.0 - «Um auxilio me- lefone. Estes se compõem nervos e que, com ii p�'ati-

sações 'e de . esperanças mente fexttaordinaria,. mas diante o qual o· cego possa de uma serie de golpes e ca se tornam perfeitilp.en

pode ser devassado . para. surpreendente»..0 pacien- andar mais livremepte fo- ruidos mecanicos que são te,' inteligiveis -mas ádver
os' cegos 'os surdos-mudos. te c0nseguiu falar com· seu ra de casa.e em)ocais des- apenas «uma grosseira te o processo de apreiijza
e os mancos, atraves 'da irmão e f()i:capa,z de «pela conhecidos».. imitação da fala, menos gem que levárao paci�nte
«umao de certos� canais ;'prirrr,eira, vez em, suarvida No que: se renere aos de 1/10 ou talvez de 1/100 a compreender ess�; ge
relativamente pouco usa� con;lp{i.l'ar·a voz'.de :;;eu ir- coxos o dr_ Wiener áfir- dos valores tonais dos 11:ero de' sons, ·é morgso e

dos ao sistema n,�rvoso», ll}ão com a sua 'pr(}pria. ma: �<.o manco não :perdeu sons' produzidos atraves do dificih.

.a . qual parcia�:eúte os ·Foi a. pós�ibilidJde de apenas, o"lll.0�z;rento' mas I
ar

. conseguiram ser re- A tecnica esta alllqa; na
sentidos defe�tuoso.s�., comparar, .ate entao':veda- tar,n�' a.:sens'áç�o?), �ara llroduzidos pelo telefone; fase experir."'11elltaL. O, dr.
Em memOrIa. apresenta- '1'

do,. e. que. se ef���oiU. em remediar essa' sltuaçao, . o entretanto, somos capazes Wiener. e seus colaból!MO�
da. a «American

.

Associa- .virtude do, é1Jp'�rfel.ço��en- dr. Wieller' sugel�e . «que' de entende-los». res ainda não resolVl�ram
tion for the AdvancemeIlt' to -d�.: .

«au(lição» . qu� ll:e e:riste consider�vel' futuro I, Do mesmo modo, o apa- usar «os vibradOl'es' é!etr-a
of Science», o sr. NOl'?ert. per:qllt�u m,elhorar a �cçao na arte de a;plicar 'corren':', relho vibrador do dr. Wie- mecanicos nos -cinco d�os
Wie�er do Massachuss��t_s .

_ :�;rp�.�ra o sr, WI�ner tes e liga�entos artificiais.! neI', que é uma espeeie de ou os eletrodos colõc{hlos
InstItute of. Te�lmol� ..n.a� �ijaJa a�aptado amda aos nervos, de lllodo a. em::_ caixa de charuto com liga- precisamente' na ponta;, 405
revelou que qua;nôn. s:e esse': �parelho ·aos cego�, prestar ao manco melhor ções de fios aos cinco de- dedos em combilla!;ão com

:ap�ca .um-., «vibr�aol:» :ex--.�, cle:,cr� que se 'pode�:.�obl'l- sellsaçã,? <;lo" movimento»,. � dos da mão (direita ou es-, as terminaçÕes ner.;o.sas».

.
perlmental

.

na mao de � gal. 'os ·seguIntes Iecur- O prmcIplO. da· «subsh- querda, de acordo com os Entrementes!' empe�

I
surdo-mudo" sua

.

«audi" "sos:· .'

tuição de sensação é se-. casos} transforma o som

I
nham-se na produção de

ção» melhorIa notavelmen ... :10: - «Um apar�lho d� melhante ao'
.
que rege os em v�brações ��calúcas, uma luva comoda e eficien

te.' .

. ..leltura capaz de transfoI sons que OUVImos pelo te-
..que sao transrmtIdas aos tConclui na 2.a pág.) (Letra C;'

Citou' tambem, O caso "mar em sons os caracteres .

..

de um '. surdo-mtldo «cuja .

de� um livro comum».
-----��-�-,--------_,..----------.:__...,...-------

enunciaçíio era. dificil e --;;..
..

-.----------

má», o qual apresentou, Ino espaço de uma· hora,
após o uso ·do vibrador,

=

O creme Nivea distingue
:se 'do::; outro:, cremes

de b.eleza por ser também

um 'creme de saúde .da pe

le, Essa distinção provém
tOO iato de ser Nive'a fabri

cado 'com Eucerite, subs-

ta;ncia·· de base ciÍmtífica
de composição celular i

dentica á 'epiderme huma-

na.

A sua cutis precisa de

Nivea. O Creme ,Nivea evi

ta o j'es'secamen'w da pe

Je, o apareciment� de aspe
rezas, manchas e rugas

prematuras. Nivea, é um 0-

tímo creme" par'!. o dia e

para à, noite. e; presta-se
mara\Yilhosamente' .

como

base para pó de arroz e

rouge. E'
.

também ideal

pára limpesa; da pele. Cre

me Nivea contém todos os

elementos nutritivos neces

sários
.

á· conservação de u

ma Cl1tis bela e �adlia.

=

:i

=

=
=

GUfI?K� ÀS CARIES! SOMENTE �

KOLYNOS AS COM8ATE deIies � rock·

1 llEUIRAUZAtlDlI
" os. AGIDOS OA BOGA

Ao entr'ar em contacto

com Kolrnos, os

ãcidos da boca,
ciusadores das caries,
são. imediatamente

neun:a1izados,

2 OESTRUltiDO.
" AS BAGTERIAS

KolY!loS dest;oi
cerca de 92.% das
bacterias da boca.
Est� rfúio dlm� bar.lf,

·f

I

I
j

Há quasi meio século CAFIASPIRINA impõe,se

à confian,ça de·todos como o remédio fdeal:c?ntra
dores e resfriados, graças à sua científica_ma.nipu

lação e à perfeição de sua fórmula.

'RFIf.lSPIRI811
l'�. O REMÉDIO' DE ..CON.F'AN�,A

....
_

é bom
_::Lo li t:: 2 5!

�ftr·r:01ttinental . 111

os'

,e

1777

A � �

OnlCa nova·�
surao�mudo's

o exzgeru e;! �:tt:��:!gâ!'!c!� -

CCD t!!U!:-:!f!! í!_ �!23t�
p!"edo!uitl.:!n�es J::! !nada nos· fi!1� <...0 sécu1c.r ·dt:l:ui:t.'
O 'f11oo:Wo "!lobe a Paniers" s ',gido em ! 77 1:

f��r 0. que :l1:;Í1or represe-nt_?u ;;!t.uele go�tú Nei�
-a "Sala babo , 05 g!"õ!ndes c!e<,;oteJ e ti "C!llt:.l!:a dr

�espa" atingü:am os limites máxi."DDS A compiex�
Jrmação de· junco e b�rbatan-"s que manúf1l1t'
dezen<l$ de me�t·os de te{.idos e rendas !!á", :_.,eslv?,

. pOUC0S qtli!os, e u ';orpete de .u!
.

forma r::�!T>.pri-
.

mia' o b:usto e· dificultava. a respit'aç2o,
-

'

.. mulher SÓ pO!' ""idade 1;1 supoi'tava.

Nem s6 d"" modas incômoda; libertou-se �

'!nuiher .de hoje, 'mas também d� 'certos . malet
2gorá perfeitamente e�itáveis g1"aças ao ·uso di�r:;o
do Gysófa!'que, peIo seu grande poder anÚS$épticO.·,
.w;egura perfeita higiene íntima da mulher.

• 'I"�•• '
•

um prQ4'UJ dQ
. t�hOtatório licor de Cacau·Xavier s.. A.
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e o Im.prensa'
ela c tag

DÓI alna�ao �os players Ilvi·anis Santos,·Reinal�u e Rui · �L rim com·· gran�e

Imp
tiro·

lu
•

cinco te
•

1

entusiasmo os alvi�neuros � Aspectos da paloja
Em partida amistosa, do. Imprensa F,C. e BOIIlr I ram bastante ínteressan- vimentada; grande desembaraço, I o Flórida e Olímpico, onde lientando-se' sua combati- bate.

- II
(preliaram.. na tarde de do- Retiro F.C. - Regua1 as- tes.: nã-o chegando a decep- qu.e o Imprensa, marcando dois tentos e embora perdendo, apre- ",'idade e vontade de ven- O juiz do embate, Wil-

mingo, no campo do G.E. sisteneia compareceu ao cíonar, ..

. . atuando abaixo de suas, escapando
.

e. centrando, sentaram um futebol mui- cer. eis que não se deixa- son Silva, atuou com bas-
Olímpico, os esquadrões local das pugnas que fo- Inicialmente, alinharam- possibílídades, ponsegUiu' oom�· alem do mais. Atua- to mais vistoso. Deve-se ram esmorecer pelo pla- tante felicidade, procuran-
de aspirantes e titulares : �.:iot",.,,' se as equipes secundarias esse triunfo, graças a ação ,raD:l, ,ainda, ,a contendo, isso ao esgotamento físico cardo c'e 3 a O do primeiro do marcar com rigor e

_:__.. � _. ' ..
_._._

.

..........,.... .'-� .

__ '_ dos dois; esquadrões, ql1e destacada de aIgnns ele- Baiano e Joãosínhe, que de alguns playres que tempo, lançando-se com imparcialidade. um; exce-j
. .,. dísputaram: uma: partida mentos, como Santos,. que com Rui constituiram só- obrigou, no tempo comple- coragem a 'luta.. Digno de lente árbitro.

.

E·.·le· ·m'_·eDto' .S�� q_·.'U··I-!l.·m···IIIl.C·:-8·,·S,·'.'.·. -bastanta <equilibrada, sen- pela, primeira vez envergou lida linha -interfedíazia.: se- mentar, seus companheí- encomíos a atuação dos Quadros Imprensa
do qUe o marcador apresen ��. 'camiseta alví-eeleste, guidos por Rocha no g01; ros a um duplo esforso. alvi-negros, por essa razão Rocha, Gualberto e Mané-

!!!!! !!!! li! tava no final do prélio 1 a autoe de três tentos, Rui; que praticou boas defesas No esquadão do Bom tudo fazendo crer que da- ca : Rui, Baiano e Joãsí-
O favoravel ao Bom Reti- que como sempre se de;' e.Gualbérto e. Maneca, .

na Retiro, salvo "pequenas .

fa- rão muito trabalho aos ILho; Reinaldo, Améldêo,
1'0, cumprindo salientar, sempenhou com grande zaga, com execelente atua- lhas na intermediaria e maiorais da 2a. Divisão Santos. Pedrinho, e Zetó.
�mtrétantb, li boa atuação efíeíencía, Reinaldo, na ção> Américo atuou deu. zaga, que foram aproveita- no certame que Se aVI1;I- Bom' Retiro - Ireneu,
dos ': rapazes. do Imprensa, ponta direita, que jogou tro de suas posslbilídades, das com inteligencia pe- nha, Batem-se com -entu- Campos I e João de Deus
dentre os quais se destaca- ligando a defesa ao ataque los atacantes do Impren- siasmo e fibra, fatores que Lula Curbani e Berger;
ram- Jóão Lopes, Arnaldo,. .

"

.

.

. � servindo Inteíígentemen- sa, a maioria dos pleiers que pesam bastante na Maurino, "

Piper, Nelson,
H�gO, Dôro, Pedro 'e _Zóni. Tr:ll·ngb·D�·e·· .0··

.

'0'1·0': te seus éompanheiros. atuaram a contendo, sa- balança de qualquer em- Campos II e Krieger.
Toda�ía,., a 'SClrte n,ao os,

. 'I) [ ,.... ':0 .

II!

,�;penas Pedrinho e zeto, ----------------------------------

�f::��� ��-n:;���� I

� � B I
'. �:�:�te o�oqueen����:� °lt·

.

o·rl·os·o O Gua'ran'l em' .. JO·lnv·
.

·lle··
'

BJ·oOgma'··I.;;amRet.ITcoOm'. pOgrr··aSnUdae:eezn_.' c,lona. o'· ·e- o a 90,· -cd··'��Ora °does.qOUl;?pl�COO· seC.nUlla-,o-·
....

-,

.

.

.�_ .

Calcularam que a nação teria de gastar 15 bilhões U U a.u LlU

de dólares por ano, durante dez a.p.Çl$ para dispersar tusiasmo, sabendo conser- I . , .. ' .

'

..

de trinta a sessenta milhões de pe�sôas das áreas lifo- vai' a, dif.eJ.'e.n.ça.,d.€...1.
tento

.• ··�est.o
.

�a t. B. I.: co.l;'es.ponaeram.
a

.

expec-
raneas, Para dispersar todas as cidades inclus�ye; as 8. seu favor. conseguida Io-: ;. ; tatlva, atuando muito

centrais, teria de despender cerca de 25 bilhões por a- go '"110· iniCió da pugna.
'.

� .. I .. aquém de suas possi.bilida-
no durante dez anos. Essas dispersões - afirmam os No encontro principal des. Cumpre assinalar,
cientistas só seriam uteis contra' a explosão e ;JS e- venc eu o Imprensa pelo es Hoje á noite na quadra ainda, que os alvi-ax:m;
feitos da hC!mba, de hidrogênio. Nada adiantariam core de 5 a 2, depois de iluminada do Palmeiras E. embora tenham venCIdo

contra os efeitos da radio-aUvidade. uma partida bastande mo- C., treinará' a Seleção de folgadamente seu leal e

---------�-------..;.--..;...;.--.,--------------- Bola ao Cesto, da Liga ardoroso adversario, não

R e t a I h· o S Blumenauense de Despor- tiveram aquela atuação
,

.

-'
.

tos, preparando-se para o saliente alcançada contra

J
. "

S �- h
encontro de sabado contra

!P

'

_

.

r_ ..3n_. C,·SCO· o Selecionado da Liga Join-
UCiJ seguIu para '= ao Q - vilense de Desportos.

São> os seguintes os jo
.!I h

.'

-c/ . -, gadores convocados., e, qüe

In __ O regr.essou a esta Cf doe deverão comparecer ás .,

19,30 na Quadra do alvi-

x x x verde.. ',.'

Can.auçú, Veiga, Mau.ro,. o cónselheiro é o h,'mem mt!-

Preparando�s,e para o � di
.

tid
.

Cava, .Gilbe.rto, Ald.o, W.ál.- ocre me o a llterar.<J, pro&pe'
X X X compronilsso do próximo to, respeitoso; que detcnde a 0.'-

R e g r e s sou sábado domingo, treina hoje na A- ter Flesch, Décio, Lothar, dem constituirla,' observa. f.S
a é s t a cidade, o centro lamêda Rio Branco ° Olim- Fachequinho, W li r g e s, coín'enções sociais. como se fos-

avante Bódinho Que Re en- pico. Fred, Seiler e Siegel.
.

. sen{ieis, veste '.,om t-tràvi��de,
. • falá :com ares solem!',. tem a ma.-

cont_;a.va em Cun!iba. .

'1
.x: .x: X

• nili. das frases feitaS, proplarfla
Bodmho que fOI a capl- O encontro de donungo BANCO SUL DO o seu amor à pátrh, a i'ide!;.�:· .. -

tal paranaense afim de re- em ltajaí entre Estivae·
.

I
de 'às instituIções e i'ua dev("�ão

solver a sua situação, fa- Carlos Renaux, agradou BRASIL S. A. dàfamilia reru. Gosta de e!'crever

lando ao reporter, decla-' (i público que compareceu _ I Fundado em. la2l� _ t.J.�- l. .coisas. ,
.' "'. .

l'OU que o seu «passe» foi ao ,estádio do Estiva. 1 mêda Rio Branco, 3.

II
A seu. servlÇO, :roe o seu cor-

OO 00 . • po, a sua ·pena, o H�U peculio. tu-
estipulado em Cr$ 8 , .

-

d 'b d E

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

II·llm�Ulullsmlllrml:au's'mHmemumnml:'tlllômsnnHml:lo"ntlmo,mTm'ellsmtllom�;�'�l'''·il: r:�!.'�;���;:i�!f.!:dI D'�r.W-
-

l'lson·�d-e Freel.tas Melro :;
. . .". = a ponta (TO seu charuto ap:tgado,

== _ - II: - Uma obsce'lldld;)?
::

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃ() E I - "Jorge, conneée Q 1.lf!U ca-

Adv'ogill"lfldo' :: São convidados os Senhores Acionistas 3. reunirem-se e'L:: rater'-Pois supõe? -- E 'lcali:nlln'
W :: Assembléia Geral Ordinária, ás 16 (dezesseis) horas do dia ::

I do-se
_ Tomei o· charuto e es-

::: 25 (vinte e cinco) de Março próximo, nO Hote� 'Pommerode, a .::::
.

�-__;-_....------

:: fim-de deliberarem sôbre a seguinte :1
:::: ORDEM DO DIA: ::::
:: 1) Aprovação do Balanço e Contas referentes ao exercí- ::

cio de 1949, Parecer do Conselho Fiscal e R!!latoriQ ::
da Diretoria.; ::

'

2) Eleição do Conselho Fisc'1l pa,ra o exercício li!: 1950; ::
3) Assuntos de interesse social. ; ::

A V I S O E'i
... Acham-se à di�posiçã� dos Senhores Acionistas, ",110 escri- =
- tório da Socieda'(I:l- as documentos de que tr<Lta o ·Art. !J9 do

__-_=Decreto-lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940,
.

: Rio do Testo, 22 de Fevereiro de 1950 =_:(ass,) RODOLFO SPElNGLER - Direto.r-Gtrente
::: FRITZ CARLOS FIEDLER - Diretor Gerenté ::
·,nmIIUIIIIíUlfiil,mmUIII.mUiJIUdimlllmna'Ullliíllilli,ílmnnnlilt�

Pia��;dÉs-
� -

;ii��

(Conclusão da G.a página) ,

.

.-
O dr. LeO Szilard, da Universidade de cClíicago, fie

elarou que bastariam quinhentas' toneladas de hidro
génio pesado para prodli.Zir uma poeira capaz de ma

tar o mundo inteiro, Se os Estados Unidos fabricas
sem a bomba de hidrogênio c.::_ disse - 05 ·cientistas
não teriam de calcular apenas o custá da bomba em

si, mas o custodas medidas de defesa 'que (1 pai.a- seria
obrigado a tomar.

. . .

Jogou "enxertado" o esquadrão do uSão Luiz"
O Guarani F. c., jogan

do domingo em Joinvile,
contra a Liga São Luiz,
colheu expl'essivo triunfo

por'3 x 1.

Queremos frisar que a

Liga São Luiz, jogou re-I
do Guarani estava assim

forçada com elementos do constituido: Daníél, Edgar
Caxias, América etc.. e Otávio; Lacava, Pev'Í,

Os tentos foram assina-I (Bóia) e Wurges; Cirillo,
lados por Bódillho (2), Ci- i Nalldinho, Bódinho, Saguí
rilo (1) e Bra.ndão (1) pa-I e Moser. (Nilton Russi).
ra os vencidos. O quadro

S. Francis-

IM

I I
o

Helmito! - Limpa, desinfeta OS rins,. ate
r.lÚa as dores e � indicado ,comoo m,als
�ficaz:antissépticp para às viasúrinilriáS.

Elu:qlenau: Imprensa - 5
- 130m Retii'o - 2; Saitô do
�oite: B.àndeirantés - 4 -

vaSto Verdê - 3'; FÓltale�
za: Flórida ,.., 9. - AguaVer
de - O: TestO' Centi'a1: Vie
ra Cruz - 3 - FIO'resta - O;
Itajaí: Cai'los.·Reriau.x' - 5 -

Estiva - 4; Joinvile: Gua-

�linica �e 01003

crevi com mão firme: HOllra ao I ciente está um enfureCido senti Pinheiro.

mérito!" mento t('� paternidade, tão ex Acha'ra que "Os Lusiadas" ha-

Esse aspecto burlei<';o da se �rl'mado que 'assume forma sim viam fícado incompletos sem a

veridade do homem medioCi'e, d,) bólica; de pejo de se manifestar epopéia do
.

continente america-

conselheiro Acacio, Gil Pinheiro Tipo dos mais curiosos ampla <lO., Esse o pitoresco, na simplÍ-
interpretou na "ida. com tal veemenciiL cida. Ii:! ingenua com que a. obra
Ele acréditava, como tantos I)U- mente discutido depois de morto foi tentada e que reservam.os pG;

tros conselheiros, r:o seu üIlenh. caria uma dessas encarn<LÇôes li ra o capítulo de amanhã.
. Salienta no prologo da, :.mas pt- terárias que nos surpreen<lerr Amanhã:

ças: "Os dois Carecas" já foi re- pelO seu ridículo, DIas <"lcnbam A Riüna Dispersa de uma;

'présenta(lLt pelo grupo cenico da i.Ornando-se simpáticas co-mó por· Aspi1uçãio De 'trot;adxL
Sociedade Dramátir.a Almeídfl ta (':>ras de defeitos comuns d(

Garret na noite de 10 de junho que são. expoentes ou melhor <'

de: 1916, conforme o programa :loma geraL.
daquele d.Íà'\ No entanto, em ·'Primlcia..s", (

A obses.são dos T:Hl.stos seu primeiro livro, _como canse·

Quando surgé nele a oJ;Jsessão quencia do aparecimentó do sel

.pelo-s

bU.EItOS.
e o culto peJo pro

I
"estro poetico": com� ele_escreve,u

prio nome? Logo depois que con· no prefacio ha hesltaç�o e �u·
sid�ra. a sua ylda esteril. a sur vida sobre os seus mentos llte

paternill'ade frustada Tudo indi ro.rios.

ca que não pudera reproduhr se "Não dedico aos sabios (o li

A rnolestia de que morreu re- "ro) nem aDS grandes pO,eta.'3
lta frequentemente., de dElito: mas E'im aos homens de medlocr(

su
'd

-

t' Co

com Venus, na juventu e.
.

saber, como eu, que nao em r_·

O fato é que, a partir dos cm· �ursos científicos, nem estudoE

._ anos começa. nele a ob- secundários, mas simplesmenÜ
quen......, h"

"

d'
'

ses�;ão. Primeiro, traz o afi!. a conheCImentos hteranos a qUlM- - "Não se t7'utaJ absoruta.-

do que quer criar à sua ima�em dos na vitl'a prática". mente, de 01'gan'm7' u,m go-

Ma's o moço· apresenb'-lhe Irre· E esse' é que foi o seu grand� vento de coalisão, pois t'OOOfl

verente, é a revolta yiva contra engano e causa de SU:1S desven sabem qu.e 61eo 6" água -não

as instituições monarquicas- A1- turas postumalS. �'f;' m'L.stum·nt. Ass-i1tlr n1.1... ·

to. espadaudo. tem �uito de Que vem a ser "Primicias"? .À ,i ttlee deve pross€gub' ?ta

!!"3.cão d'Aartagnan, Ira. demons- Historia do Brasil, em verso exeC1tÇM de seu programa

d om' l' da a "HI'ston'a do Brasl'l co''' au-"íl··o dOi:,' minI"strus
trá-lo mais tart1!e ,no ar or c IllSp ra n , " �.

i que
se bateu para ..:jue o testa- de Estáclo de Sá e Menezes, e tr:tballdstíl.S da sua, livre es-

menta fosse cumprido e no re· outras, pre...ine gravemente Gil
_

()olha". - L

traimento em apre"enta.r se, co- mm 11U!lnUlnrl"

:�?::En�r:!n�!:rli�:� fll!"""l1l1"yIllIllIEmmLmmmmI!lIlEmmmm s''':'''···
--

-"Itre ambOS trava se, afinal. o
;;;; _ !!l!'_

choque de duas gerações. repre- ª Con1Joc<J.ção pa1"'l:' A.s!>,sntbléia GE11'al O,'din.ál"i!l' §
,'''.ntando ambos con,,-icções es- ::

tremadas Pelo presente edital ficam convidados os senhe-res aCi::lrll!;-i
No- dia, em qu� se ca�sider". só

-

tas desta sociedade para comparecerem à Assembl�iá Geral �r-:=
no casarão em que \'Íve, olhando

_
dináti·a., a relJizar se no dia 27 de Março de 1950, na séde da:;:

mela.ncolicamente para o pas'a- SOéieL\�de Dl"amático-1o,1usical Carlos Gomes,. ii. ru� 15 de ?tl"o-:::

v=mbro. <13 17 horas. para deliberarem sobre o (lue segue a-:=
tJ!:), começa 13. pensar em orfana..

_
.' --

baixo: =_tos e ex.termJtos, ORDEM DO DIA
, Sempre estabelecimentos para -

1., Discus:õão.. exame e aprovação dó Balanço Gera!, contai
criall(�as. Mas o seu nome ligado de Lucros e Perdas e demais contas relativas ao perio-:
Subjetivàinent� quer ser o pal do do: exercício en�errado. 1E
de totl,s elas, Quer dar-lhes edu- 2) Eleição do Conselho Fiscal para 1350 :::

cação. "do piano· à. va.ssoura", à
_

3) Outros assuntos de interesse social. ::
'maneira antiga. mas que todoe Comunicam. t:!mbem, que se acham á disposição dos::

f't f' le _ senhcres acionistas desta sociel!Jade, os documentos determi-:::
:saibam que o ben el OI' ·01 e,

nados nO Art. 99 do DecrEto-lei nr. 2627 de 26 de setembro da;:
'Que conheçam a sua figuru. física. -

,

'1
-

do
- 1940. :::

,E para isso eXige a co ocaçao::: Blumenau 25 de Janeiro de 1950. :;
busto-, reproduzido do natural.

::: GUSTAV FRANK - Diretor-Presidente,
.

:::

Nos arcanos do seu subcons-.· .1I111'lIIl1l11mlllllllmIlHmnlllllmlmmmlllllm.mllmllmlllllllmll�

atllee e Chut�
chil J daverão &!!2�

Seguiu ontem para São
Francisco o gc,leiro do Pal

meiras, Juca, que naquela
cidade irá ,entrar em trei
namento para a disputar o

Campeonato Estadual de

"FilteMl, _pelo
... Atlético de

.

'? S. FranCISCO. .

seguiSSe para
c·o,.

Falando á nOssa repor-·
tagem, Juca nos adiantou

que·o Paltneiras.d,fõu.plel1fL
autOIização para que .ele

Rua 15 d(. novembro 642 - Tel� 1417.
-- Edifício I N C O - Sala 3 __:.

(Conclusão da 1.a. Pga.) i
7·fm1.i;<-se e aceitar 'Uni p'to
gt"a1/u1. comum" capaz de ma-?!

tel" a ·união na·, iO?tal durlPt1te
os próximos do-i.s anos de ex

t,·,,:m.a lu.ta econômica.". Co�
mentanoo ().8 aspectoD da si-- 'i
tuação a folha dominical �

.�;::s:.::��;:::'====�"'::;-_�",,:� ��
- -- -- -- --

-- ---

"The Ptople", diz o seg·ui!1r
te:

-� ----�----

=

rlü�ustrlã'�IITeiiif"G'B'sp'ã'FIUlrPi
:: AssBmbléioa Geral OrdinPr;a ::
= :

§ Pelo oresent'e' ficam- convidados os '!::Ienhores 'acionistas -S'
E desta soci�da(t.!3 a. participarem ·da. assembléia geral ·ordínárla ª
:;;:: aue terá realização no dia 10 demarço p. 'vindouro ás 9 (nove) ::

:= hom.s. na séde social, com a seguinte ordem do dia:
.'

::
:::;:; 1 _.:. Exame, discusSão· e delibera�o sobre o .relatório, d:;j. :;

:: Diretoria, balanço, conta iÍóe lucros e perdas e parecer ::
E do Conselho Fiscal. referentes ao exercício de 1949; ::
:a 2 � Eleição do Conselho Fiscal; E
:: 3 - Assuntos de interesse social. :-
;: GASPAR, 10 de Fevereiro de 1950. =

:: Ach'am-s.,. a. disposição dos senhors.s <Lcicmista.s, os do- ::
:; cumentos a que se refere O artigo n.o 99 do ó.oecreto-lei 2t;27 ::
:: de setembro de 194.0, ::
::

.

A Diretoria :;
-;'!!!mm!!I!!HHH!!!H!mmnm!!H!!l!mmmf!H!mm!!mmmm!!iUmm'

S. Paulo: Gauchos, 2 x

Baianos, 1.
Rio de Janeiro: l-fiÍlás

Gei'ais. 1 - Pará'l�

OU\'""1lIOS. MARte il

a&BGMrI'A
00

D&. WILSON SANT.mAOO
Assl.stent& da, FacÚldade de

:M.ediclru!. d!!. Unlvercld!.de
--. do Bruil -

CONsUi..TAS:
RORARIO:
bas 10 As 12 hora.!,

Das 14·� 18 horAs,

CONsULTORIO: - R.ua !�

I
de; NOve�bro, 74Z - (Á6
�do dá <l4uafarma.), -

"I".IIIIIUíll'nlJI,nmlfnunrmmllllmmltnnmlmmUllmlllmmIIUU',

BRONQUITES. 81·
pu. ti lígado -

,LaJro-pu�ciYo, vegc-;
_' til di: �ç2o eficaz. ....
,� Ajud2Jl1'

.

o 'aparelho·
"'- eV:õ1.�l!ar suave, eficaz;

- e pronttme�te os �e
� Slduos tn�

�. iéstinab.

I
i t cosinha de prlm�Íl'a: o1'flem

, ITOlJPAVA.S�A '," BJ.;(J�[ENAU
• .'. Rua São P�moi,278�80 '

tlllntIlIIIIIIIlIIIWluummi.\.mJI{JI)JIJIU'"lUfJJ.l:.a'�ljlm!!II·'4!III'UIIII', .' 1 •

�;, :: "": ,: �.
_ ,

-

< ",- •• '," 'q • !- •

If o s p e d eas e

H OT c:'.... l_
.w ttr F{' � E S

Prê...m::etário,::�:::: hom I
HEl\-IORROIDAS
VARIZES E tmOERAS

(BasckeV
Joinvile: Selecionado·

Joinvile 49 x Seleção
Curitiba 22.
:Novo Hamburgo: sába-'

do á noite:
.

Internacional·
.

3, :Fl�i'1àho 3.

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

MEDICO

AEROSOL
A ill,t:!.tna. 'palavra no trata mento daa

NUSlTES, R:rm:TES
� IDgíene a.bsolutã. -

(ll.1hl.oo, Geral de RomeU; l'tIt!lhereÍJ ê Crlm�"
J'XO{;!'AVA SECA.: S ás 11 e li) I\ff 1'7 h8. • BI.irMÉNAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



quimicos ino nsiva« poderão
oeire« mortí� res pela bo _ ba f'H H aniquil nclo

SASMEDI A·SDEDEFESADOQUEÂF -BRICAÇãODOTERRIVELENGENHO

.

E," profundamente la-' do que as casas de agio- , do Brigadeiro, e ilaquean
niel�biv.el o que acaba de tagem e são intransponi- I do Galdino Filho, a Dama
ocorrer 1}0 Hospital da Be- veis. das Camélias, embora no

liéficiéncia, á' rua do Ria- Mas se fossem instituidos reboque e no ultimo ban
chu.elQ(Quero me referir á, comandos nos hospitais co, chegou ao Circo Tira

explosão que se verificou haveria de aparecer muita dentes.
na sala de operações, on- vergonheira �.lem .

de com- Lembrou-se, então. de
dê' ia" ser operada uma jo- provada negligencia. .

. -.. Hermefe ao gover-vem" senhora,' que .teve
.'

nador do peito esticado.morte ínstantanea, .

N �erI_!l�te Silva" e �. l:OVU Estou certo, porem, de que,·A. principio, criminosa- 'le,cletallo, do _Illten.ol do

,.
agora vai .n�ufr3.gar. 0,110-mente, a direção daquele Estado (�U Rio, FOI meu 1'0 SecretárlO do h,terior,nesoconiio negou que hou- comp�nhelro de Camara, no momento proprio, dei

vesse 'oc'orrido qualquer �Ja. legislatura de 1935. Sou xará o lugar, para. se 'deanomalia, Mais tarde, tor- informado de qu� .ele g?za síncompatibilizar. E' tamnando-ss um fato publico, de grande prestígio eleito- bem. candidato a C've,io "então a direção do 1'aI no interior fluminense, "iradentes.; Será' um l;'CO
Hospitál alegar que a ex- notadamente nos mumci- pela culatra 1

plÓs.:ão .está justificada e pios de Pádua e Itaoeara.
.

foi':cteterminada pela «es- Nunca ouvi Hermete dizer II'tatíca: e cari'egamento de «apoiado», nem «muito.
eletricidade devido ao tem- bem». Foi um ótimo cam

po d� calor», panheiro, e um grande be-
t-

Al,lti&.rmente, existia um lindo. !

servíço de fiscalização dos Iestàbéledmentos ele assis- Explica-se, porem, agora.
tencia a enfermos. te Indicação do anonimo po-

: Hoje, .

tudo anda á ma- lítico. E' que tendo força
troca, Os eolegtos c as ea- política. está incumbido de

�:n:i:s sa�:\�mt.�:����= :��:':fi �::�!1r;�� Nova en'te 8_borda··do'·' o' a'ssunl�o ' ·II"a'
.. ra�_m'a''_r''a' e Sa,Na" r·l@o.�m�lminmUnmmml!imnmmª Kelly, na política, tem sido -

- ,,_ I
=, A colaboração particu-: apadrinhado pelo prestígio Ié Ià.r' valiosa � efetiva. ft= de medalhões. Em 1935, e- Rio, 27 (Merid.) _ No
ir. de' que o pais neceSSl"::

legeu-se á sombra '-1_

CriS-1 início da sessão ela' Câma=. ta para levar a bom ter-:: � <k

!:' ma, .e um de seus mais:: .
tovão Barcelos, e lambendo ra foram lidas mensagens

!: '�p�rtantes movimw·:: os pratos do governode de presidenciais instituindo.o
:: ,'toS e a guerra ao anal-; Getulio Vargas. Em 1945, �l salário mínimo nara os:' "fabetismo. ::: .t"

�"Ummmlmllmmllllllmmimll"\ acobertado pela bandeira trabalhadores e suas fami-

lementos

MAISCAR

: �pi�Qm desbum.dos. f
!Cl�ntls:tas americano·s;
������<e _ ����_��_J

Dizem eles que elementos quunicos inofensivos

podiam ser colocados em uma bomba de hidrogênio
e apropria bomba transforma-las-ia em poeiras fan
tásticas. Essas poeiras seriam espalhadas através
do mundo inteiro pé�os ventos c estariam no. ar que
as pessoas respirassem. Desceria.m e envenenariam
as plantas, arvores e tudo 'aquilo qUe as pessoas co-

.

messem ou usassem. A bomba .podia prodúzin poeiras
que permaneceriam ativas por algum, dias, alguns mê-
ses ou cinco mil anos.

.

�_ J:ronica de Barreto Pinto

r n ln _Iria
Nova Iorque, 27 (UP) - Quat.ro·destacados cientis

tas falando á Nação, ôntem á noite, em uma mesa re

donda promovida por uma, estação de rádio desta

cidade, narraram como a bomba de hidrogqnio pode
produzir poeiras, 'capazes de matar todos os habitan-
tes da terra.

. .

(Conclui na 5..a pâginai

ser emrmadtrans_

vida na terra

rand
Uv

lea
f sla

uee 50 a
em CI xi

Participou da festa o president� Eurico G>3 Dltlra
Caxios do Sul, 27 (UF) - Um dos -

acontecimen-j
tos mais dignos de nota,

________ ...... ..."".,..,._ '""""_�_ ='" _ _
durante a. festa da uva,

FEROZ [EOPI O ESPlIlHA O iZ!o�c���f�s!�S c::����:
"ERROR"NU CIDIlDE DO,S- EE' UU'

ravam sillll!ltaneamente. os
_.

'

� _ _li! I!! setenta e CliCO anos de co-

Oklahoma, 27 :(UP) -- na escuridão a féra ata- Ionização italiana, cujo a

Esta cidade, de 250 mil ha- casse algum dos caçado- nfversárío está sendo lem

bitantes, contínua aterro- res descuidados. Mas rei- brado. O primeiro earrna

risada hoje pelo feroz leo- mciou-se pouco depois da presentava o mapa do

pardo, que, ante-ôntem es- meia noite, quando dois Brasil, todo formado em

capou do Jardim Zoológi. homens afirmaram ter a- cachos de uvas." Outros
.co. A caça foi ínterrompí- vístado o leopardo dentro simbolizavam as diferen
da durante a noite, porque do próprio parque do Jar- tes fases da colonização
as autoridades temiam que dim Zoológico. italiana, sendo que um de-

les figurava, em carne e

osso, quatro. dos primeiros
ft colonos peninsulares che

,,� gados ao Rio Grande do
Sul há três quartos de

It

de fora inaugurar a festa

da Uva. A' noite foi alvo
lias. ,mortes foram verificadas, tambem os elogios feitos 1 dores de energia elétrica

de uma recepção solene na
. O deputado Plínio Bar- ( em Alagoas,.. tendo o;or�- pelo próprio Silvestre Péri-' para as .industrias e lavra-
reto apresentou dois pro- j

dor respOndld? 9ue nao tI- I eles sobre 'Ü deputado 0- I dores, incorporando abo- Universidade de Porto A-,

jétos: o primeiro abrindo nha a estatIstlCa.·, O sr. zeas Cardoso, antes do nos para efeito de descon- legre, Nessa ocasião, foi
«U.Ín crédito de um milhão Coelho Rodrigues voltou rompimento de ambos. to e aposentadoria dos concedido ao genera.l Du-de ci'Uzeiros para a come- diz�ndo estar infói�mado O, deputado- . Cl��póri. institutos, regulanqo o e-

moração do céntenário do, de que morreram cerca' de Fra.nco tribunou em dcfe- xercicio dos consertadores 11m'ário .

cÓdigo ." comerCiai," que
t

50 pessoas até agora. O 0- sa de sU3:·.emenda constitu- de carga e descarga, dan�
t.ranscorre no próximo dia rador fez. a «antologia» cÍollal, fixando o método do dois milhões de cruzei- .

25 de junho e o segundo das expressões usadas pe- de eleição 'para presidente ros á Santa Casa de Limei- etirante.s
r�formandJ a lei de fal��-IIO sr.

, S, i�v�st�'e
. "Péric1eS e, -:ice-,presidente pelo Con- ra e dando _u_m milhão e. !!Ordesti.!ws impêilidoàS:'cias. Este pr'Üjéto' mOdifI- contra os llumlgcs, ,e,. leu gres$o. p-rotestou contra a Prmeltura de Pa-!

ca, entre Olltras coisas, os I_� �- � - _.- _; -,;_� Íllsinrtaçã.o daque!es qUe di-. l�e pms8egmrcm "mgem
títulos que dão direito ao 'G"· • . _ ,,'d·'··' zem q(le -éssa emenda foi

requerimento de falencia, .()verno· ,e inspirada pelo Catete. O

p
'"

d
Maceió,

.

2"{ (Merid)·__:_
. '

C' "._
.

F
..

'lt "erse'gu,- o· S A Polícia ue sã.o 'Migu,é,lill�O������é ���c:t:�10, aO PauIo :�is l:��� ,'. f�'a���bun:� d�� ,

' .• dos ,Campo impediu' a.
pessedista alagoano', tri- sel1Volvelldo

.

o mesmo te- saída de 250 trabalhâdo"
't d bI

-

t l' res rurais, vindos de U&[oUUHOU sobre QS acont�ci- Lançada a candidatura ma ,e a acan o o pro e- por caes ames ·raLOS

mentos eÍn seu Estado di- do, sr. Hugo, Borghi
ma ,da sucessão. A certa os criminosos

dos Palmares e qUe se di;.
zendo que lá reina a falta I altura disse que essa llls- rigiam para o sul ri ... lk�.-

de 2'arantía,s. séndó o novo
.

t.ória de «candidato natu- Lyon, 27 (UP) - Cães sil em comissões. ,Mas fo.-
� , .t" Campinas, 27' (Merid.) ,

l' ".J! h
"

d t'd
'

'leV,ado 'a' T01;se'n'a e ,ao, de. ral» traduz a falta de co- po WlalS 1.'Üram oJe pos- ram" e 1 os' tendo o dele-
ULJ.

- Em comicio do PaTtido
fl.,espero.,' A''. c,e'rta altUr,a,o ragem dos partidos. Disse t,os e.m ação, para da:r: caça gado de polícia telegrafl:<.doTrabalhista Nacional, nes- .'

sr. Coelho Rodrigues'apar-' tamberil que o povo não a. dms band!dos. que ontem .ao secretário do interior

teou, indagando quaritas escolhe o presidente, ma� é
1 mataram a tiros o. s;. solicitando instruções. Oú�

conduzido pela demagogIa. Georges Andre, pr6pneta- vidas pela imprensa, os re

O sr. Antonib Feliciano rio da fábrica de aço Du- tirantes declararam que
a.presentou seis p:t"Ojétos: mnt na ocasião em que terão de seguir viágem,
r.estabelecendo os tiros de estes assaltaram o

aparta.--! pois já, venderam seus

J guerra em Santos, insen-. m�:m�o deste roubando dOIS bens abandonaram, seu:"
tando' de importação gera- mIlhoes de francos. ' €mpregos.

.' R:e�ebeu o Palmeiras na. ---- Barreto, que tem estado á
tarde. de .

ôntem um convi- Como é do conhecimento testa do depal'�amento mé
te do Figueirense, da capi- de todos, foi noticiado que dico do selecionado brasi.
,láLdQ.· Esta.do, para que se domingo vindouro teríamos leiro desde a vitoriosa cam
exiba 'domingo em Floria- o cotejo :OlÍmpico x Atlé- panha· do sul-americano,

. llópórrs:'· ::Os próceres paI- tico de São Francisco, em revelou o programa dos
meIrel1ses responderam fa- disputa do Campeonato craks convocados, na es

vóravelmente, eSl1f'rando- Estadual. Reunida, entre- tancia mineira de Araxá,
se, á;p�llas confirmação por tanto, a direbo'l:ia da FCD, 'Onde passarão 20 dias sem

pái·te go alvi-negro ilhéo. ']cou deliberado que pro- yer bolas. nào hav1endo
N
- '

h
....

.

Desta maneira, l'Umflrá o vavelmente dia 12 será e- tambem treinos individuais ao. 8vel13 no-:
peÍtta-campeão com desti- fetuado ° embate em ques� c ginástica. Os cracks es- ,

'rio aquela localidade. ·'Jnde tão, data em que será im- tarão diáriamente sob con-

y s el lO.C
.... .

.' lfrentará um dos mais ciado o certam� citado. trole médieo e o exercício
" a - e oes

completos clubes floriano- que terão serão ap�nas
.politanos; num prélio ver- Rio, 37 (Merid.) - O caminhadas e passeios a

da..'deiramente sen�ReionaJ '" 3011ceituado médico Paes pé. A alimentação, entre-� 06 foaç::t outra. ell?�ção geral ante�:
-' - - - - - - - - - - - - _, - - - - - - - tanto, será rigopusamente do outono. E o corre�pontél�nte'

,
'

.

Illglalerra controlada. Neste período político. dessa "folha, acrc:l('enta
.

- todo O trabalho dos era- 'lll� atô eEte mumento não se l'e

E'
'

!!l � d I eks estará sobre os ombros gistl'oU nenhum contacto enl.n; f)

Vn�li.!lraA A� fi.A n A �
i 'do P B to pri.meiro ministro AtLlee e o cf,C

. �:��� - "'f '=-�
.

- �� r' �. - � � (OS n�e lOCS. aes. arre,
fe da oposição, "\,'insto n f;;l\U'-

"

.

- - -

e AIllllcar GiffolU. I .h·1I

d,.:() Governo Trabalhista �1,� F-B_l�I'M._ -10._> i�'I
c

��NDRE::;: 271,1)1",

1 _ _
- -

- - ,radores políticus lueaifJ dlz'dil
que já. se nota.m sillais tie uive!'.
gCllcia mílt'e os líderes t.ralnlh!s
tas. O influente Ministro da
búde Pública, lider da ãi3. es

querda socialista, im;isl.e em {'lU
Q governo leve' avante seu p�� .

grama ([la, nacionalização 'a todo 81... H��go BOl'gh�·
o custo, sejam quais forem i)íj ris ta cidade, foi lançada a
eos. Outros lideres trabalhLjtal" candidatura do sr. Hugopediram que o premiér Attli)(' ,

d ,
..
,
='!!!!M=__

§§!"--------l!-..-...----,
��

-��"'--.--"""""".'''''''''''-,-_-.'"modere agora: a. política de na, Borghi a governança o •

AU;id�des-d;t'In$StiPt;tõ l «,8 E j t ». �IMBUtR DE nGIIlN�I,
. , , t

l'lndigena Inler'� Imerlcano· I t
J, t
t, I

I I
( l
�.
l '4 AVI
• f

fi AGENCIA EM BLUMENAU:
.,

t Rutf, 15 de Novembro. 366 - TelefoM. 1455
.

t _.�.- R�SERVE COM AN TECEDENCIA SUA; PASSAGEM -

-_'.. c

�-��'�.�_���JJ!!!!I!:Io����_�_��_�_�_�_'�.:�_����'::aM:c
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I e

.... ULTIMA HORA ESPORTIVA

ará o Palmeiras em Florianopolis
Ô"Ulrã o Fig �!irenlie a exibição do alvisverde
�� .. ,Inicio do Campeonato Estadalal no dia 12

(Collclu::>ão da 1.a }lág.>

ReViR!li Sra, EMI BRIGI
�uas noite em um hospital eW'J Londres,. em virtude U'ê Hm dis·

LONDRES, 27 (DP) - O sr. turbio cardíaco. . Ocorreu sábado, nesta
.ErnestBevin deverã retornar llO� cidade, o· falecimento da
J'e' ao seu gabinete no Forei!!n .

Ao qu.e consta. u sr. BfõVill ha·
�

na pl'oJet d 1 d I 51'a. t'TIla Braga, espôsaOffic", c!elJOis de haveI' passado' a o .( es e a gum tnm- c.rn.. .
. , po passar o fIm de sem<ln,. em do S1". Vltonno Braga, OfI-

tratalllen�o_ médico antes de

VOI-t' dal do Registro Civil da
L Blnmelli!ll .. JoinvUe '

tal' a atlVl�ade no gO'\TCl'H0 el_1l Comarca. O passamento.

Viagens rápiclaa e seguraa gÓ I que mantera o po:olo de 8· t Ha· .

I' !!i}fPRE;S;SO ITAJAR_/�. rio t":) Exterior. Acredita·se r,ue
t da estImada dama reper,cu-

! r!'e!efulls 1455 o titula! tenha sofrido ligelr;1 �ll' tiu doloros�,mellte no seio
�'���'� �� � � � �

fermiuade ca.rdí8ca pouco m�tes da. sociedade, recebendo a
do Nat::l!. fanúlia enlutada manifes

tações do mais sincero :pe-,lmm!!!!!!!H!!!I!!!!!!I!B!!!!!!!!!!!!!

acom-

LONDRES. 0!7 ILíPI - O pri.
meiro Ministro Attlee será rect;

Dido em paláciOl hoje ou amanhã.
afim de expor seus planos de go
verno. Ao que se acredita, AtUes
levará ao rei a nova lista do [ra

binete, com alguma:; mOdjfi�a- tólico, com grande,
ções. . panhamento.

saro

O sepultamento da ex

tinta Se realizcll na tarde
de ôntem, 110 cemitério ca-

Lake Success. (USIS) dos :rio sentido de :melno
- Um despacho de Gene- rar as condições de traba

bra, recebito aqui revela lho e de vida das popllla
que o sr. Juan Comas, do ções indigenas do mundo,
México, Secretario Geral contar agora, com a coO

do Indigena Inter-Ameri- pera,ção intima do J.!Wncio·,
cano, em'. conferencia com nado instituto.
representantes da Orgam-

' O llistituto Indigena
zação Internacional do Inter-Americana é uma

Trabalho declarou que o 'or'ganizaç�o p�rticular e

Instituto deseja, cooperar autonoma ligado� a' Orga
;com aquela organização. nização dos Estados Ame-
A Organização Interna- ricanos" tendo sido ,funda

cional do Trabalho, em do em 1942, com séde na

!Seus <esforços de$nvolvi-. Cidade do México.

., iiüsil'nDssüslllssinaDtelslll'�o'I"iüieriõrl
:' ,

.

-

-
-

-
-

:: Comunicamos que o sr. Antonio ,�If3.rlo5, devidamente cre..

-

:: denciado ·por esta Emprilo:sa se encoJitra em viagem de co- _

:: bJ:lança. reformà e angariaçio de novas assinaturas para o -

:: ano de 1950, para tQdo o interior d'e Santa Catarina.
I; Agradecemos, antecipadamente, aos prezados assinantes _

I::
'Pela atenção ,que for

dispa,risada
ao referido corretor desta

= Emprêsa.

,§_ Blumenau, Janch'ó de 1950_ A. Ge1'encia. -

.!l Gerencia_
_

'�.IlIflIII!lllllllllmmll!llIll!nnllll!mllllllllmllJ!lllmmllfm"lIfIIllllm�

.

VINHO CREOSO'!'ADO

;. . (Silveira)

ii�(I§U,mll�llnfllll!UIIJI!lfHI!!!!fll!i

ODRE MeCO aRCK (Nave�a�ào)1 s�a�
Cargas para:

altimor�
New'Yor-k
Philadelphia

Reserva de pl'a�, passagens e demais informações com u§

AGENTES:
- ClA. COIUERCIO E INDUSTRIA :fiIALBURG

I TA JA I - Telegrs. {(�IQOREl\IACIi» - I TA JAI.

n'
II séculos' atraz.

r Porto Alegre, 27 (Merí

dional) - O presidente da

República voltou õntem á

"tarde de Caxias do Sul, on-ínimo

Irem· u a terr
des de

m
•

St
panl((J para as ruas

I!!!!!

I
As po�ulações sairam' em
Rio, 27 :(Merid.) - Em

Aguas Prata, Minas Ge�
rais, 'ás nove horas de 11n..

je, a população daqui foi
sobressaltada por um tre
mor de terra que durou
três segw:idos. .Afirma-se

'Em certos lugares chegou
que lambem em Poços de a haver pânico entre os

.'

Caldas, São João da Boa habitantes, que sairam de
Vista. Vargem Grande, Pe- suas caSas chorando. Até

.

dregulho .e Campinas igual o momento ignoram-se se

fenómeno foi registrado. houve vítimas pessoais ou

materiais.
.
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