
,NO
Interv�.m a.penas o PfLrtid,0l'Comuntuta '

, c'-.

Londres;, 11' (uP) - A
'

:ru;d!o 46' Moscou
.; que, a éâ,pital

'

soviética se

vê�Úú de' gata para come
morar a�téleições'
nhã. Nessà�' eleições so
mente intBrvem. o Partido
Comunista soviético. Para
cada cadeira no 'Parlartlen
to só há. um' candidato' co
munista. Os observadores
londrinos dizem que Stalin
e�os demais líderes soviéti
cos não tem, motrvos para.
estar .preocupa.dos.
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HARTEFIELD, 28 - A primei-
ra vez que o major de Havil

land veio Visitar-nos aos "Diários
Associados", em São Paulo. intri
gou-o o nome da de "E:avillandl",
em um telegrama da Reuter, que
tínhamos aríxado à porta da nos
sa redação" à rua 7 d,: Abril, "

-. "Que há com a nossa com..

panhía, perguntou, que vejo o seu.

nome num telegrama aqui na I!0!,,4
ta de sua casa?"
Um in.-;lês não é uma mult.<!r_

grávida que não pode levar s'Us,;,.
to. Disse-lhe simplesmente- Cf,
que havia com duas fá.brica.s _da.
Havilland na Inglaterra. Seus:
operários se haviam leva.ntadlo
em greve.
Conhece-se o que é a discre.,.ão

brttarríca , Este é o po·.'o mais
bem educa.do do -mundo,,-porquei
ele 'sabe, corou nenhum outro, dís
simular as coisas {"ias ou desa�

gradavets da vida. O que os' ín-

dividuos, ,destituidos de forçl1.
psicológica, chamam' hipocrisia.
nos ingleses é unia virtude tido�
ravel, para afa..qta.r, dos nossos

olhos dos nossOS contactos. daSl
: nossas percepções, o quanto ex

prima uma.' tonalidade pouco
agradavel para ele.

Estivemos hoje seis horas den

tro da fábrica di{; HertfordshÍl7c.
em Hartefield, não pudemos, nem.
de longe, aàivinhar que ela estt
vesse em greve.:Mil operarío..
que trabalham na linha do"Co-

meta. 14" .estavrun em pa...rede. A
Impressão que recebemos é que
eles estavam a trabalhar, e, to-
davia, desde a manhã que nos

enormes salões•.dás linhas de mo';
tores e de construção a.montagern '

das asas e da fuselagem, o traba
lho fôra suspenso.
Os dirigentes sindicais sãoi

aqui inexoravels, até mesmo eom

aqueles instrumentos de _ guerra.
que deverão constituir a defesa"
do Reino Unido contra um golpe
soviético.
Nenhum de nós poderá ocultar

a sna surpresa ao constata.r a '9a.�
ralisa.ção de uma fábrica desta.
com a ç,uaI a Grã-Bretanha bate
dois records: o dJO caça mais ve�

IOZ.Q.o mundo e o do mais râpldo
avião de passageiros do. planeta,
Sir Geoffrey formulou, uma de

claração não menos decisivn. que
a suspensão dos trabalhos pelo i:

operru.IOs. A administração se

recusa a começar <a discutir com
os grevis:tas enquanto �les, _

não

-Tetomar.em . .o trabalho. Capital e

trabalho são 'diÚros aqui. Trata:!lt� ,

liii�;ii:1f����
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PREPÁRA A, INVASãO DA.
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CHINA CONTI;:rENTAb
Hong Kong, 11 cbP) �,Pe�

sças autorizadas, 'proceaentes íle
Taipê, na. ilha Formosa, afirmam:

que Chiang Kai Shék ci>n�a a�

tualmenle com um e�ército da

setecentos e cinqu.entâ. mil ho

mens, Acrescent=am' que as.

tropas nacionalistas ch!nêsas rea

lizam intenSoS exercidos para
manobras próxima a grande Ü"

fensiva de Chio.ng Kai Shék pa:.
ra dlesembarcar
China continental.

IlOVan1.<;nte, nà

TELEFONE 1092
End, Tel. A NAÇÃO

Caixa. Postá! 38 I Blnmenau, (Sta. C�tarina.) Dôriiingb, 12 de
: ; :: �rar� ,de 1950,!!:: .

. ,
Red. Ad. e'Ottctna,!)

!lu!!, São Paulo, '259
ITOUPAVA S:mCA

s
DI TRIBUIDA A DRCTVERBA SUPERIOR A3MIlHàES E 700 MIL CRUZEIROS
i"1llrrõü'ios alé O fim"ldõ"�1 GINHA TERRENO EM MINAS I CANDIDATURA -MILTON CAMPOS
i ano os novos edificios ; -;,"'SH�!!�� (M�'!�O_�!��!���e! os srs.. ·lm., ..!I�oo. B!ri�'�'. "!�b!V!' !�o!l'�!�ida�!n��ir!Oh=db
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Ullmllmnmmmlll� Urgente Podemos,

infor_/,
vos encontros' efetuados .após ;focaliZado, pró- objetividade de nomes, poden- terreno diantrdo impasse SlF--
a reunião de _ ôntem, não 00- do surgir outro como o sr, gido em torno de outros no-ForianópOlis, ,(Meridional) de Brusque, freram até as primeiras no- Mario Brandt, mes.

- No intuito de conhecer dos Todas as obras estão em ras de hoje qualquer evcíução. ',_,
,.;, '1 iIII�melhoramentos introduzidos pleno adiantamento, deveri- mantendo-se o sr, Arlhur' :Ber.. Belo Horizonte, 11 (Merid.) Belo 'HorIzonte, li (Merid.)nos servi§oS' postais tÚegrá� do estar. concluídas aluda no nurdes comei candidato e o sr, AiifiC'os,'em Santa Catarm« . ' -:- rma-se que o sr Milton - Foi lançada ampla propa-', , ano em .curso, Benedito Valadares em

_

dei'êsa Campos tem apelado para os : ganda da candidatura do ze-procuraram os "Diários A&-
do nome do sr. !sra'e'l Pinh'-ei� -

sociados" ouvir o atuat dlire- Dessa fOrma, dentro em dirigentes políticos, no senti- neral Cam,obert. Boletins fa-
tor regional do Departàmen- breve, estarão as refertdus

roo Ádmite-se que pouco resta do de que seu nome não seja ram traziwos do aio pelo sr.
to dos Correios e Teléln'afos Cidades dotadas de ótimas e

a' fazer em favor da. mesa re- incluido entre, os que deverão :RaUl Leite Filho, que anterior-
sr. João Alcâ�tara da cunha: contortáveis prédios, que vi-

donda. ser discutidos,
, alegando natu- mente militou na UDN e últí-

o qual, em síntese, disse o rão atender, sattsratoría- mi eserupuío 'como promotor mamente era Iíder adhernarls-
seguinte: mente, não só as' exigências Rio, 11- (Mertd.) - Sobre a da conferencia. Entretanto, a ta,
- "No fim do exercício de dos serviços postais teleg'râ- -, eandídatura do sa:-. Milton Cam- '

- - - - - - - --- - - - - --- ......;. _194<l fOI' dí t' Ibuíd • D' .

pos, que teria sido' a"'1"_,€,senta-- -, s r O a rre- ,ficos, como também aos in- .,

teria Regfonal dos Correios terêsses de suas populações, da na mesa 'redonda' em �Belo
e Telégrafos deste, Estado. o Além- dessas obras em an- Horizonte, como conei1i.it�o,
créÚlÍto de Cr$ 3'.78�t550;3o; o sr. Alberto peodato, ptesi-
afim, de serem cónstruiciós daniento; acha-se já conclui-

dente da uDN·mineIra, decl�
-

I
i(jo o majestoso edifício da a�séte edifícios, padronizados, rou:

, gência postal telegráfica da
para as seguintes agências;-

_ "O ,nom_e .. do 's�. ,'_'" ltonpostaís-telegráficas:' S' ã o
progressista cidade

.. .serrana � _,.
."

, de Lajes, cuja inaúgura�ã.o Oampos 'não foi apresenfad.o,Francisco· do Sul: Cr$ ."'"

'"
será. efe.iuada muito em,

'

roas apertas le�brado:'Quínao900.000,00; Tubarão; Cr$ ""
.

'

" .
, ,'. ' "

'

9000000
..:.. brev.e. oom a presença do. dl·.' :tratava-se '. tl!asi '�an��datu't?s.. Hamsurgo, 11 (UP)" - O . ·,da ,.A1eman:ha. 'Parte c:}<"'d"clara'-_-. ,O; Brusque: Cr$·.... handty Sales,' Diretor:.Geral do sr. Melo_ YianaJ'e Isr�l Pl-, Conselho Sindical Alemão cri-

Co "

'�Q,OOO,QO; Al'aguari, Cr$. .

do' Denartamento dos Cor� -nhelro. su"rg"iram ,d"ifiéÚ1,i.la._.lés,' ,

' ' ção em cópias foi enviada aos

-3-:1:4;56030; Sâr.> Bento do Sul: ...
. . -

ticou asperamente o desapare- aJtos comissários alemães, ao

CrS- 320.000,00: Jaraguá do
,reias e TeIégrnios, além das trazendo·se então á baila q n&-" cimento de elementOs n$istas governo e ao parlamento da

Sul:'Cr$ 320.000,00 e Tijucas: altas .autoridades do Estado_ Va'ladm'es me "do· sr:,Miltoo' Caw.�Ê!, de Ca11ipo8 na vidJa pÚblica e econômicaJ Alemanha ocidental. Diz que' o
Cr$ 320:000,00.: - "�-';"""'---�-':-';"';"--,';""----'-F�';_----- Conselho Sindical, . nota uma

crescente apreensão 'nas tenta,.
tivas � elementos radonários
e radicais para sQlapar a vida
democrática na Alemanha oci-
dental.

'

"As' ,posIções import8iD.tes na.

açImin!llti:ação pública. e na e

conomia. estão sendl() ocupadas
por nazistas militant�s e ou,..

tros reacionário,," - diz a de
claração, rucrescentando:
- UE' ca.da vez maior a' in

fluencia de simpatizantes do

naízilsmo na eco,nomia privada
do pa5s,".
Aludindo â recente absolvi

ção de Wolf Gang. diz o COI"

munica:do. Os recentes eonfli-

Re p r.e ta a Alemanha de
elementos

�

anti-democráticos

,
Os prédio::: de Araquari é

Tijucas estão sendo construi
dos, 'respectivamente, 'pelas
firmas Francisco E, Canzia
ni e Cüi Ltw:l...,' com 'séde em

lui,jái e Spor ':sastôs . & �on-
tes ',t,:.tda., corF. Réde· nestª'"'
capit�l ,em virtude· de"
co;tencia púplica.,�
Os demaüí ;rédios, p�i: te-

.

rem ',as propostas apresenta
dias ultrapassado aos' cré
tós distribuídas; estão sendo
construidos por administra
ção, ,sob a 'ol'Íentação 'técnI
ca. ,dÇ> engenheiro do pepar�
tamento, classe "L",. Zeno
Ri:l:zo.

.

A firma, Defendente Ranlr

pinelli está, incumbid� da
construção do' prédio de -Tu
barão, a firma Fr.ancisco E.

Oanzian.i & ela' Ltda.; dos

prédio::. de Jaràguá do Sul e

São Bento do Sul, e Bàstos
& Fontes Ltda., do edifício

, ,PORTO. ALEGRE, 11 (Meri�
dionaI) -'. .os srs. .Batista Lu
z;ardo. e :M:àréial Terra, que de
sembarcaram do avião que os
trouxe do Rio', foram recébidos

pelos srs. Pacheco Pmtes, Fran
cisco. Brochado e Paulo Aciolh
Interpelado, o _dfputado Batis-

ta Luzardo declaro,tI :

"Por enquanto, nawa te�ho a de
clarar." Está com a palavra o

ceI. Marciá! Terra, emissario do
PSD do Rio Grande e oi pessoa
mais autorizada· a prestar escla
recimentos. Por enquanto, nada

tos. llJe tribunais alemães são
sinais alarmantes de qu'e a

justiça germanica está repleta
de elementos anti-democráti-

Paris, 11 (U!") - Tudo indica.

que o governo conseguiU ve::J.cer

a pior crise de gréves que caiu

sobre a Franç;:t desde 1945. In�

formou oficialmente que OIÍtenta.
e cinco por c�nto dos tTabaih!L�
,dores de todas as indru.strias e

serviços, que estavam. em gréve.
voltaram hoje ao traba.lho." A

'creditar-Se, contudo" que ainda
há uns quatrocentos e cinquenta.
mil trabalhadores em gréve:'''-

cosu�

posso'dizer" .

O s'r. Marciá.I'

Calma;',�

,
$EU aD-NlfACIO !
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Loildl'es, nhup) - Os ob
servado�es

.

iEplo;miticos lo
cais ni05tram�se 'particUIlJ'�
mente céticos )Sobre -os rumO-

.

réS! cottente�, rel,aÜvos <is
,discussões que estàrüun em

curso, para a assiÍlatufa du;;U'-
tratado de paa; entre a 'Ale�
manha oriental ',.,e, a Russía;'"
'Aliás, rumores idênticos' tem
surgido em. Berlim

...
desde á

cria<:�_o d:a República Demo
crática Alemã, no outono

passado, No entmto; o pró
Prio prllneiro ministro dá. A
lema.nlle . orienta;!. sr. otto

- -- -�_ .... __ .- -��---�--���-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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gTa,ndes possibilidades que ele' rém, que aquela propost.a, teve
.ru.smo tem para se eleger agora no proprto Catete? AS noticias de

presidente da República. Lnsis- primeira hora a:firmav<Lní que
tem eles' para se lançar de qual- um certo paâico havia estourado

quer forma, Afirmam que No- A1arcial Terra revelou ao genel'lll
velli Junior não terá nem tempo Marcial Terra revelou 11(} general
nem' força para, 'desart lcular a Dutra a proposta que Lut-,ardo
máquina, eleitoral adhemarlsta teria feito a Jobim,
em São Paulo, --E especulam, iPOr O fato de o' presidente Dul.ra

fim" com a hipotese do <ir, Getu- ter descido imediatamente de

Iio Vargas, diante cl'o fato consu- Petropolis, conierenciancl'iJ CO:!1l

mado de apresentação de Aclama; os generais Góis, Montclro.c Can

de Berros, recuar de sua dtsposí evidenciada invitabilidade da

ção, pois duas, candidaturas po tido o problema com alguns de

pu listas representariam gravissi- seus conselheiros políticos civis

I ma divisão de SUas forças eleito,' dais próximos, pernlitiu .que , se

, rais C possibilitariam a eleição ,_I'_ pt'csumisse haver o Catete estro

um candidato oficial, mecído uma vez maís, 'diante dn
I Ent.re esses três caminhas, ba- evidcnci ada invitnbílidade tlL\

lança o coração do sr, Ademar . �andi<I!3tura de Vargas, Pode es' Acham-se retidos na a-

Aparentemente ele também con- te correspondentll, entretanto, a- gencía :i'o3t;d tele��!',\':'ina'

I sidera mortas as suas esperan firmar que as coisas náo passa'
desta crd:..d3 telegr:.l.:'I;-!,:'

ças . Em confissão feita a '!�-tc re rum, precisamente desta forma,

I porter, o sr, Adem:ar de Bano> E isto porque para o geriera.l-Du- para:
, ! disse: . "Se eu náo puder sei t.ra e seu "brain í.rust," politico, Arthur Bit 11", Dr .Colom-

I
candidato, terei que marchal' pu. h"- mais de um ano qua a candi- bo Sales Ca'";�, Ameru'a
ra um apoio a Vargas, Não sé datura de Getulio Var:gas ccnstt- Edmündo Alslebern, Gerda
porque a base de minha foi'ç1., po tui um fato, Esta convicção na\5-

1
'

, lítica é o' eleitorado populista, co' ceu no Catete precisamente cm Pajewsk.}, Gerda Pajews {l,
,

mo parqué Dutra me fechou to inarç� do aná pU;5sado, logn '<lP, Hílda Luzi, 'Hermenegildo,
'f da Alwll, �4! ='I 3," ü!os os: caminhos, repelindo sem- poi� (Jl',e foi divulgada. a entl'�- 'Rebelo ,Hotel Boa' Vísta t

pre a. hipotese de minha candi- vista que o sr, Getulio Varga� 'Herbe;t KBrtischka,· Indús>
datura e hostilizando-me de to- eoncedeu aos DIARIOS ASSO- J ''f'_) , '

tria Repla" aCl rereu'f!','
das as formas", CIADOS depois dc um prolonga-
Não se sente este reporter, pu (\!Q, silencio' de quase dois anoS, Lala Jaim Baaliba, Nelson

,

rém, autorizado para dizer quc O aClléral Dutra ao ouvir do co- Rua São Paulo, Paulo Ma-�,
'

e,;sa disposição do >õr
_
Ademal ro:el 'Marcial Terra ll. sensacional tos PeJ;'eira, Porfira da Cruz

de Barros é a derral",ira cie sua;, revelação de que Vargas teril'
e 'Rudolfo Motta:,

disposições, A politica -de fingi� 1 mandado eomunicar <I, JobIm por
se de gato morto, quando as COI intermedio de Lu,,;al'do, que ele, _.�

sas vi,ram contra ele, não tem si
era candidato e desejava nego-

-x---

do. estranhas à estrategia do

gO'[ ciar
seu apoio ao PSD local em Com a sl'b" Alv::tny Dias Pei ';;;I;;;;,;'jjj;;';;;'I�II;'II;'1711""I!IUlllmlll-;'-"-It-"-'I!-;m;;;I�!i';;1;;�

,'cmador bandeirante, Dentro dL troca do apoio de:;le à SU3. candi- � �
POHTO ALEGRE

.. 9 ('�1eri(lio' xutu, diléla, filha de Ney Peixu'

I � � 'R'.,ECEB'EM·'o's' '-DA :".LEM ":N'DA''_ :
"

--

;!='"", duas semanas a �ua palavra fin�- (l.atUl'a, não fez qualquci', comen·' 11al) -:- Foram aceitas bases pa- to e Juçá Dias Novaes, contn\
,_ � 1"" lU,t1

-

cerá dal('3., Até lá, nada,

maIS"
tario, Limitou-se a declarar tV) ta a vinda" à Capital �rilúcha, do ' tou casamento óntem o jovem

,ocorrerá de importante IleIll de coronel Terra que ele, 'Dutra, nã(' Elllplacalnento de Penarol de' Montevidéo, con'iide-l Mário dos Anjos" dedicado fun' =M'"
:",

i�
'�,

d' C
.

=:
lado do Sl'. Getulio V<"rga>õ, nen- desejava e nem pOt['ia tomar po Veículos

'.

,aelu U111 dos quadros lua !uteboll �1onário d� Estt:ada de Fenc_ �_� aqu' nas e
" ,_Qstu�,ª_do lado dó sr, Getulio Vargas sição diante do"," fatos que ( I mais �o�pletos do c0_ntln�nt�, Sa�ta C�taI'l�a, f_:lho do SI:, Ma '_-_-nem do 11.do dos que chefiam E emissário do sr, Jobim lhe (:0 De ordem do senhor ,Ca- I Disputarao os uruguaios' (lua" noeI do: AnJOS e ,sr�, Mati,J,:eoê ,

batalha eúntra o seU nome,
'\ municava, Cabia ao PSD estud�r itão Delegado Regional partidas com o GremlO c o Inter- dos AnJOS, A?s dlstI�lios nOIY()� .(Trittmaschinell und Haiúlmaschinen) ':

ENG:BN}rF;ffi{) lLI1,Q,!J!TE'!'\l DUTRA NÃO SE ASSUSTA
, o seu significado e tomar a'5 dls' P

"t 'bl' nacional, I nossos cumpnmenlos, .-.-� � ,fÃl DiJ· 00 Ma-rca"" "O R 1'1 ZH E,Rn �P!'oj�tOg e t:{!!!3t!'t!�� COM FOGO DE

I'
posições de correntes, Entretan, de PoliCIa, orno pu lCO

.

00 l.Xl lXl
-=

INQUIl1:TAÇÃO to, poucos minutos depois de o que fica nrorrogado a.té o' �

�

�

Rua Piaul -' BLUMENAU .l'"

M' F R'p'A'DO A'LEM'A-O
-

Como se vê, a "proposta Lu-
, coronel Terra despe<iJir-se do ge- dia 18 do corrente o prazo --� '_�

- -� -.,: "-I� ARA" E A
'

:��; ;- ,=1.=, := =:::=::. zardo" que :Çlarecia ter lançado nera} Dutra., o comental'io feito
para o emplacamento de, :.�

�R�·-t-
-

-0'- -R"-'àC'�':'
�

'i·'·' -'. ª
'1 o cáos no panorama politiCO na· pelo presidente da República EO ::, .;: -

�r. --------�--�

eonal, acabou pór tran:=formal" hre a missao de que o emls'Eario veículos a lnotor, ::

agis ro BalO::
---

=

se num '�ator (toe esclarecimento, do sr, Jobim se dizia delegadó O Diário ,Oficial núme-

;:_==_
-

-

_ ª=::= Carlos Schroeder S ,A, Indústria, e Comércio .-

i'IHím!!!!!!mm!IIII,JIUl!!H!!!!!!IJ, pois obrigou Vargas. ..Jobim P foi precisamente o seguinte: '''El' 1'0 4,120 de 5 de fevereiro, - Matriz.: Ind'1ial. Filiais: Rio do Sul e Timbõ
'

�
:: .: Adernar de ,BruTOS a revelareu' não co,,-tumo a8sust:u'-me com fo

últÍlno, transcreve a tabela :: '
. ,

. ,
'

.f ,� "," -,' -

; Dr-_'CAI�vr-.IhA ê praticam,ente a estrategia que vi,
go de inquietação, }!;les quise- I = :;

�nlllílnilllUiíllliiIlÜllllilUiitilllIIlIIIllUllllllflllllllll!liHIIIIUUtlfmJl. �
-

- W� W V nham seguindo na batalha da su- raro assustar-me com uma bom, de preços dos emp acamen-
-__ A Agência local do Depfl.l'tamento dos COloreias e Telé-' ::

' ' ,
",

"

'�'I· � 111'1',1i1 :: .\lII!III' .... II!!III11IIl1t11II1tU' ..mIllIIllHIlIlIUI'·.III1lUlIUllmU UM .:
"" - cessão, '1'" b�-foguete. Mas o que estourai' tos, :: gTafos comunica ROl; ')enhor-'ê:; possuidcl'es de rúdio, que o :: �

D' 'A'td J
',-

! DOENÇAS Dh CORA.Ç.lO ª Qual a repercussão exata, pc- foi um simples busca-pé", Essa" Além das taxas e selo::: pr8.7.0 pam n ll,!amento sem multa das ..respectivas licenças, -,::
. "

,

" '::
� -

� 'expira-se a 31 do correute mês, pelo que pe,:), o compar'Cci-, - '; ,: O' ensan ::

� (ElootrocarÍllOgf8fll!!) E --'_ aplavl'a!", o general Dutra as pro previstos nessa tabela são -

mento do� mesmo:; á AgênCia dos COrN!ioS, para, o recolhi-] ,t! iii" � _ _

.

�'� ª
ii l'1'l'!.tBm:e.n,'��,,!l,9,�< .N,'eU..i'08!!1 ª nunciou diante do senador Vito�

cobrados ainda. a vistoria menta da taxa emapreço,:: ,:_
'= - - � - -,-- nno Freire" exatamente UlU do. ,Blumen'lU, 12 de março de1950: ::
� (Psicoterapia) = DR.. AYRES GONÇALVES partidlarios mais ardentes de Uffif e os emolumentos preVIstos ; CrRURGL\O--DENTISTA , ::
� AI... RIO BRANCO, i..ª Advogado candiãatura forte, capaz de opô,r

I
no Regimento de Custas. z�:;:::::�:a;;;�z�::::::z��:::::::��::;:::::::?�-

�

� E
;; sobrado. =: Rooldêncla e, Esci1.tôrt. se à candidatura. do sr, G"tullr Judiciais e P-oliciais, � . - À - X - X - � - x - x - x - x - x - x-) � S
;;;; (A •• • � C""""" ""UeOU)

, BLmlENAU Vargas com todos os elem,ento< Abl'lio (:te OliV.D.l"ra
',' ,

., ' -

!
.....0 !aliO 1,0 ll...." U '" 'u - R� BruaQllt!!J síN. que um combate como sera o da .1 ,

'

__ ''V _
� , nmUIUUlUIIIUhlllllllllUmiiílJllUilllUlllIlIIUlIJlIIllIllIIHllttmmmw �"llIlIJJllllí�If!.:��!�!!!!!IUIllIllIIHlIIllmIIllHlIlIlUllmJl[mmlmUfllmJ::

r,UllnllllllUlIIlIIlllIlllllllllmlllll � �.__ __
_ ,:::,:ão.�� ,,' EscI'lvao =

"'-II-II-lIm-lI-n-IllI1-II-UJ-IIII-II-IJ-ním�lI-lII-lill�.mlllnmíJiit-íi-u-ml-li-n-il-Jil-tn-n-l
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I !

VIC! :
� ,�

�pu:<"�
-

,_�; �

I Os Campeoes do Ar li
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Or;gãO' (los Di8.rh.J!l ASlIociarlol'l

Á 'NACAO
�

tado de paz e sem que os
MUNDIAL

SIA"A Na�ão"
de g"nerréL". alnuu oflciulrncu
te e�::,.'.5tente entre a �\lem,k
nha e os paises atiados, Tal
atttudc pcder ía ser facilmen
te revista e modificada! quan
do os aliados ocídentaís ado

tassem quaisquer medldax.
visando a conclusão (QUDl tra

tado de pa,l':" em separado
com a Atomanh:t ocid,entaL,

�

Contra esse golpe na Iíberdade
de pensamento Ievarrtam-sn todos O deputado Visca. p rcstderrte da

os orgãos de imprensa Iivre das Cornissào de Inquerrto .sobre. as

Amerícas. Protestalll�-'- contra o atividades anti argenttrins, anun

tragico fim de "La Prensa", os dou que Q !<filliE-terio da Econo

'jol-nai:; que defendem as überda- mia publicará um {('ecrdo eUm'

des, os puses que professam a naiuio o [orna: "La Prenms" (la Idemocrucia, l'e cobrom n�s�a ho-llL�La WOS impo:'tadot'es ele papel
va de luto em homenagem ,,', b ra- (Ie ,'!npru,sa,. Como se l;!l.b� p�

vura, e á f6 nas liberdades pú- dida nesse sentido foi feito pela
blicas desse punhudo d� ncrots, ConlÍ,�sào de Lnquertto, ha, dias

que hoje tombam em suas trí n- ao gove cno. entre as provídencla

cheiras na. defesa l['O ideal das sugeridas contra', o referÍlJ'<J jor
�nleí'icà.5 e das tni.<lrçõe" mats nal, úm- dos orgãos "leaders" da

sadias do seu povo, imprensa argentrna.

!I

ORDEM DO DU:·
,

1. o) - Aprovação do Balànço e contas, do
Z,o) - Eleição do Conselho Fiscal;
3,0,) - Assuntos de interesse social

Blunl€náu, 10 Ú� março de 1950,

russos concordassem mesmo
COU1 a suspensão do "estudé:

Ol.cinal

Rua �M f�lll;J. n, 2(13

lfurie: 1{)!)2 q ,Cx.a. Postal, 38
. ': .

Diretor de }.�:
.J. Si:M� üNT4JS

Secretário: "

MAURIcio xAvÍEa
E}.j:t}JDIENTm

I 8ncoJ'8n1a :

RIO

Perüeu;.se F

ORDEM DO DL.\.

,
1;!), -:- Apl'�sp�tacã.[l, 'di:;cm;são e aprovaçao' do ,:relatório_. da d.i:'

. 'retoria, b3.lanço geral "'encerra,:;o em, 31 de ,deZéllt'lbro' de
.-; "4-!l ",d�Tp"i" çõnt"l-�' do exercicio de,,1949,

.

2, (} --- F,l.,içáo 00 Conselho Fiscal e seu" suplentes para, o exer- '

cicio lie 1950, _,

,L o - A.ss"ntds divCl'ROS de ÍntereSHe da sodedad", •

BiuIY1<'nan, :10 de mar<:o de 1950
,TI, Neqeíung, diretor-gerente,

A V I S O

mentido-bomba, Declarou ruais IJ

SI', Luzardo que descera em S,
Paulo para reaf í

r-rna.r tudo pe ..

No trajeto entre Blumo- , s

rante o SL Adhemar . de Barro",
nau é Jaraguá do Súl, uma dizendo que o governador" "Ó
«Guitarra Havaiana» [Vjo- ouvir sua exposrçao, ficou per

Ião Elétrico), Pede-se á: p lexo,
,
«("Jsol'ientado,' posto :,qUE

pessoa que o encontrou I tinha presente �s Lermos energí

t 1 t '1 -' I eos ma;; apresslVl)s com que (

eu .:rega- {I n�s ,a, rec aça?, I ",;, Getulio' VaÍ'g::ts se i;�feriã at'

que sera U'1Ulto bem gratl- "r, Batista, r.';uzardo
ricad3H sexta-feira ultima,

'Comércio e .Ind�stria Walte'r
Scnni'idt 5, A"

A8stimturas:
Anua.l ....... ,., Cr$ 100,00
Semeatre .". ",. Cr$ 60,00
N. 'AVUlso ••• ',. Cr$ ,O.CiO

.F!'a!;l!. Getut.o V8r!{!!�
IDill1!clo Odeofj a. 8,ª

E5!O E:Ol'!zuntG: R,; GUlA!!" M

Porto A!egr�: Rul'l JQ�
, Montauri, 15 A'

ambiente em Palucio, uCJ)ob da

(;onferencin do f;r, Luz'lrdo, i.

inteiramente des3-t'm3.do, notan

do�se sorridentes os alt�os proce

Curitiba: R. Dl' Murici, .708 res pessedistas,
Ach""nl-C;� R. {�i�no�jp;i.(} do"> s.rs. acionjsta�. no escrit6do na so

f!ierl.ade, os, documentos a qUE' Fe refere o' ál't, 99 ' .. 'o decreto-Iei n,o

'J627, de 26 de setembro de 1940,"
,�, andar - Sala 2;)3

_

Jo!!wUe: Hua S, Pedro, �:,! AO BRASIL O F'ENAROL.

Franclsco-Treskã�
Junior

Rua São Paulo, s/:(1, - Te!�fone

p�_'"A eomhêter y lt!!!!=
bril<lli! dl:l aeu filho. dé-U!8
Licor de Cacau Xavier.
Muitll8 gerações já compriP
V'.IlI'am II· s;rande efieid�'
Il&te ,oltO.O lombfÍlulfit� Aos inter Bssaà

,= -- -=- - __", - ----- -- -
--�--

!""m!r!!!agora!1!UI!'�""rãliõ"l!!larhõnir"lJl
-' .

� .

i A' QUEM P(JDE.M:O� CON11'L&..E (J OONCER'!'(?> 1'.
•

=_�;;_::=<,
�A:rIl!tAT,�m,:�I'l'E §iY A' OF!CINA «.B�lO FrT.N�......

gSPEC-'!_At,t7.ft....DA E,M;· CONCERTOS DE AJ'� •

§ lP mUROPEtTB E AMERICANOS

!-:� EBt!!.!Je!oo!doÍ! d�de 1.95:1; I!lé!>b� p�
•

=
�!!e 'f de §�m!lft�, 8'. 13 '= B L UDiEN /j. 11

�!!!!!!�!!!!! IlllI I � � III � I�! J IIIIJ'.'n11111" II1111il' fI II" II" UI la"" 11111'11 IIIIIII \�

Dr� Tllmo Duarte,
� "

Perei,a

LAS. REUNIO.OS PARANÁ LDA.

t:gPECI.AU8TA Eflií DOb"NÇAS DE CRIANÇAS

E�q, das Rua.; Floriano Pel1toto '" Sete de Setemhro
Alt:núll chamado" pelo Fone 1197

Caixo Postal 785 - Curiti�o

Ora 'OS(lall' a,lrue,e'

UlAS

� ,

��4'W!>�:t'Ii"!!..._ .............. .,..at!Ire.JI .. _�"..."..�_ Ulllf!lffl!UIUIIU"lilUllliUllflfIUU

Dr. CâMARA

RAIO

DOENÇAS D � SENHORAS -

OPERA.ÇõES E �CLJ fICA iNTÉRNA
'

-V.1.RIZES..,...

R.

Doençl1B de 8enhol'u

Ope.ra!;ão' e .ParlO!l ,

{)onHultõ!'lo e l'e!lldenc�� ,

Rua Bom Reti..l'o. :1:1

Fone 1.milJ
Cnn,; 'rra-v, i de Fe'lf'reiro, 3 - FONE 1433

(Opera';ões no Hus!?, Santa. Catarina)

-BI.UMENAU-

(em frente ao Hosp!t1il ti8=
tóllco §;mta I�abêI)

CONSULTAS
tias 9.30 lis 12 e

,;

Empr\!sá 'Moreirà., Werner
LINHA DE oNiBus DIARIA A' PRAIA. DE

-_- CA1UBORlú ----
f"-ltrfitm, da A�ência Blá�Blú â8 �7 horas

�r'1!t8 �8t Praia às 13 ho!"ds, . ,�' ,

AOiJ rlommgo§ e feriados, da PRM4., lia 'imrttt1:M Ml�
à iarde

-

Cr$ 30�oo IDA e VOLi!A -- TELEFONE �N. HOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'iu "r post Luz r o".
nobr li Ica do sr. Get,

;-:"_

um

li am
semanas emocionantes viverá. o sr�:, Jld.h_ar de Barros

ftleição, da mesa da· dssembré�a" Pa
.

,ista�
D liquidação de dois candidatos
Dulra -- Apoio da bancada do PIO

Duas
para a

Paulo·e lhe' assegura /a"continui-'
dade ÚJe sua 'carreira.politiCa. não
só com a possível 'f�ão dos dois

partidos, corno tarttbem com <)

seu apoio à cimdi�atur'a de Ade
mar à sucessão presidencial de

1955. Finalmente. ·os conselheiros
mais intimos do sr •.Adhemar C:�
Barros, continuam insistindo vRJil

(Conclue na 2-a pág. letra
"

concretizar·se antes ou depois dn são integral dos dois par+ictos 'sinrompátibilizações ': 0. �r.: 1--.
'

d.e·.·I··..
·

ral.�
m

..en.
te; a

p.reSid.e.
ncia d� Rê'

eampanha presidenciaL

Final-l
populistas. o PTB e o PSP, Em· .mar de Barros estar-a ate -Iá 50- publica - 'para que ele deixe de

mente, a terceira e mars expres- bora sem' se comprometer Gct�- rrencco '\11:11. dos mais cerr;'dQS laliio o sr .. Getulio Vargas, apoie
siva. �emon:stração (Úe Ica.lda.de lio Vargas considerou' sintpatic�- cercos. políticos que um homem' Um candidato 'pesseàista, eleja o

1 pORTO ALEGRE, 7 (Mer-idío-
do sr, Vargas para com o H. mente essa propost a, que pcderra público já viveü no BrasiL. De seu próprio sucessor em.são Pau

naí) - O sr, Batista Luzardo,
Ademar de Barros. foi a: ordem va, cabal da firmw;3. com que n um lado, os convites e aS propôs- 10, além de 'outras e fartas com

com a sua propóst.a ao sr-, Walter dada'P'elo c.hefe do PTB para qne 51_'. Getulio Vargas cumpre ,ou tas que está recebendo da parte pensações -. De outro lado, Getu-
�.
30biIn, propoi-ctonou ao ar-, Ge- N d' ár' do PSD sao- c lio v="'�� lhe 'acena com a ga

..- - � sua' bancada na Assembléin Na- nao as suas promessas. esse rrr- e erruas lOS >
a� o.�· .'

tuliQ Vargas _. proposital ou ací- cíonaf .de S.Paulo apoia.ssc o sr, I terim, porém, correm os dias. é mais tentadoras. Tudo lhe esté rantia de eleição de um candída-

'dentalmente -� oportunidade tle

.'Ade·.ma,..t" de B.arros na.. e.leição
do

I
,aproxima-se a data fatal. das d',· sendo oferecido :- menos, uatu-- .

t<l do PSP ao governo de 3ãf

'desenvoh'er urna, de suas mais
-habets manobras politicas. ries- pi'óximo presidente da Asse�,-. --�.
.sa manobra como afirmei ontem, bléia>. Esta é uma demonstra-;ao

_.
.

c

'. ..
•

resultou a sumaria liquidação de a que o sr'. MOnal" de Barros I ��.........r...oo'"'�"""""�...-.:>""....oO"".......��"�O"O.DO:xxr.

:�:ci���:i��::g�Usu:�:ãOnftl��:� ;!�

��d�:mo�:�;=ea\������,��11i.. r•. Z·111m,merma'··n···nintUsfarçavel apropria candída- eh que ri governador ba.nde it-a n-
tura de Vargas, te empresta à eleição' do proxim»
Em verda '9, drante d.. novas presídenta da Assembléia Elstu-

ie clara s informações colhldas dual. Por outro lado, até agora CiI"UrOI6a-O bent.-lI!ta
por esse ccrr-espondente,' já se

a. bancada!pet�bista de São Pau-

1".
.

S,. ;:ti

.

il.·.,OOde faze!' o balanço dO.S· resulta- 10 opunha-se d'ecididameilte ii

"'S positivos e negativos do cha-
..leição de um president" :a ror';"" .EXA' M.E S DE' R' A'

"

',0 :'X"·

:madlO "mistério Luzardo; 'fujas 've! ao sr . Adhemar de Ba.nos, R .: ....., . ...
'lnigens este reportar apUl'O� em

Dentro, pois: de poucos dias, te- S .

todos os seus detalhes,
rá o sr, Adem� de Barros a p:·o- � BI.lUMENAU - RUA 15 DE NOVElffiRO,595

Antes, porem, de expor fi, escrt-
timos, dliante da. proposta feIta I 'I'elefone 1 1 4 6.. -.

· 'la politica. desse balanço, posse h' di'. por um dos consel eiras o ",r. .

.

'.. '

'tldiantar que o sr, Getulio Var-
Adernar de BarrOS para uma ru- �.......�..............er..............."......................r"""""""""'J"""""""'''''''V''''''''''''''��C�II:IC''1:IiIeieI

gas foi reahnente sincero no seu

'desmentido; o senador- gaucho
�----'';'_-___;''''''----'';'_---'--'''''"'';'''';'''''''���---''_;'��--�-=�-��=

�lâda teve a ver, inicialmente,
".,

"'Oln .as maquinações do sr, Lu

ozal'do, Da lnesma forma, () sr.

João Neves da oFntoura.. que vi
llha, send'o apontado éO!üo um

nos arquitetos do diabolico pla
no, tambem tem as suas mãos

limp,as nesse complicado caso,
que nasceu do desejo do si... Ba
tista Luzardo surgir como pai de

;l:::a:��d;::ra (�::::�n;:A f
UM CANDIDATO f

Mas, vamos à posição ordenawa I
'(ps fat:>,; ,ue devem conduzir à

I:Confirmação integral das. infor

mações acim,a expostas, Em car

ta que Ó f.I�. \Valter Jobim e5cre-j
veu para o sr. João Neves

d3.1Fontoura, d.escreveu o govex:na
dor gaucho, com a sua caracte

rística honest.idade
e léai{Jadé. a Ireação que nele causou a "pro

posta'Luza.rdo'.'. Inicialr:ilente, .0 I"1'. Jobim pr(!c!ama., sem malS

hesitações. sua, convicção de que

Getulio Vargas será candiliatl(.
Diante desse fato, considera ele

cel1cerradas as possibilidades de-

j, Jobim, surgir como candié)ato

""0 s.ul. Homem
. �rtodo="nel�t.e I

partldario, o sr. "Valter .loblrP';

;sempre encarou favOra'lelnlenLe'

a hipotese de o' sr. GetuÍlo "t�,r_
gas vir .ÇI. apoiar um �andidato

�lUrgido das fileiras do PSD. O

governador gaucho, porem, ja
maís foi favoravel a u;:ua in\Ter-

·
,são dessa si.tuação, isto é, a um

I,apoio do PSD à canç:lidatul'3, de

'Vargas, Diante, entretanto, da'

indisfarça.vel aú;poSiÇãO. de var-jgas, Jobim considera perdidas 8.5

.esperanças de uma frente unÍ(;a. I
do Rio Grande em torno de um I
'candiÚ!a,to gaucho, Uma derra

aeira esperança, contudo, amua

anima o governador gaucho, E

esta é a de que novos fatores aio

na possam surgir para corrven- ,

ceI' o sr, Getulio Vargas da in- !

viabilidade de sua candirlat"In'i., E :

um d/esses fatores pod3ria se;- o I
,

surgimento do nome de u,n "oli

tico",gaucho, cujas raizes e trndi- i
ção fos"em de tal maneir'), ele'Ja- I

,

da� que .permiti;o;sem a �gl�tin.
a-

"I!çãó em torno dele da maiOria ab·

soluta do eleitorado gaucho. Nes- i

se caso, talve);: o pl'oprio sr. Ge� I
i

tu1io Vargas viesse a re�uar e i

fosse formar nas fileiras df! uma!
frente unica do Rio Grande, E,;
senl m.aiores hesitações, o ,;r. i
'\Valter Jobim afirma que �.omen-I
te um. nome como o do 5\". <kão

Neves &a Fontoura poderi;30 ope' 1
1'a1' ese milfl;gre, Jobim.considera I
.morta a sua candidatm."a. Elf' é i
.�ertamente, () primeiro dentre os

i

.�vaveís ca.ndídatos que não vê \
màis a aproximação .do dia 2 de !
;abril com ansiedade, }:lois ti 1"1e-

i

:CesE,idade dii! sua desincoilipatilJi-' ---o-:-�--:-,---------------.-------�---.,:-- -......,.,.....,...........---------...;,_-------- ---""","""----�-'------�

:bmzação não tem mais r�ão de li �.__COMEMTaRIO INTERNI!CIONIL_��__..;.._ ____'_ ,___ Vai á Joinvilé!

�A�AOSABsAELA]\,iARNAOSSQRuEADPH@ED-E-I· R
'

, IS � d'
&I II

t
' ,.�

....

. Viaje com Segu.ran�
r.

"'"'

t··
- f Reserve sua pas5agem pelo I

��€·p1i�:.R.�:��.â�.::i:�lt'. eunlao e miniS ros 0,(1 e ." ·aISI� R��::���,!��4G51'1
'inda- eomo derra.deiro servIço ao ;._ Barreto Leite }1'ilho

' t - - - - - - - - - -

:;Seu partWo, instilar um sopro de J
.

.
FRAQlJESb .-Ei.fl GERAL

'\'i!lla no nome de outro gancho, o i
RIO, 7 - Não obstante todo o ruído que contí-

llin a runa atitude mais 'compativel com os desejos -de COgHl!.o de Alcatl'D.u

!'ór Ademar de Barros deverá v"Í-' mia a produzir nos Estados Unidos, a sugestão de (;Ooperação internaciOl1q.l do resto do mundo. ��el'

ve;' as duas semanas mais emo� C'hurchUl, relativa a um novo encontro dos chefes de A iniciativa de. Ch�ll,'.êhill não passou. em suma,
Cionantes de sua carreira poli-' �o.·uverno ocidentais. "om Stalin, fI'cou reduzid'o a's suas

.. .

d
.

.... de uma das muitas leviandades a sua carreira" tão de-

tiC:�aJmente. Q governador ban-
devidas prOpOl?�ÕeS de mero g'olpe eleitoral: No pro� sigual quanto ele próprio, 'fascin�nte e gloriosa nos

ueirante voltou de !tu plenamen- prio momento em que o ardilosO' leader conservador seus momentos culminantes,' mas intercalada de expe
te convicto de que o sr. Getulio I la,1lI;a1Ta a idéia, os seus adversários trabalhistas, com clientes qye explicama r�istencia do povo blitânicl)
Vargas será càndidaio. Voltou t aquela serenidade que sem�' em entregar-lhe o poder,>aptes e depois da guerra. A
ta.rnbem convencido de que o sr. J pre caracterizou a sua c.on� ed' d

.

odi
#

Vargas não d!eseja ser o candidr3[ I - Hção que parece d U:z;lr-se' o eplS' o e a de que na

to do PTB, ilõto é, de um �ó pa.1"r1
duta, reppliram-na desde- guerra fria é· preciso' ser-se frio c o m o o são,

tido, roas de uma grande 1· pode-
'. nhosamente como íncom- aliás a i 11 d a q'Üe de um modo mediocremen�

:rosa frente popular. GetulIo Vrw- pativel com a situaçao in,;, te desumano, os estrategistas de Moscou. Tudo, n�al-
<"as considera, entretanto, indis- tei"nacionaL qualquer (lue .

di
.

.

t·
.

t
.

Stal'
�ensavel a t>resença do g-overna- � mente, m ca que uma en :t:'eVl$a com ln, nas pre-

idor bandeirante 'nesta
.

frente.
f'Osse a sua virtude na oap- .E-entes circunstâncias;, ti,á() adiantada coisa alguma.

Dai as tres provas que ele .pro- tação de votos. A impren;.. E, por mais intenso que seja o desejo de todos nós, de

porcionou ao sr. A�inár de. Bar� . sá. norte-americana ainda que as potencias rivais encontrem um terreno de en-

TOS p!l.ral convence-lo da .sinceri� dioscute' O assunto, e não fendimento para problem8,$ tão angustiantes quanto
dade de seus propositos na' alian-

.POUCOS os seus. especialis- o desse monstruoso desenvO'lvimellto das al�mas atô-
ça que· arobos ainda devem

firmar. A IPrimeira dessas pro- i
tas em matéria exterior in- micas, sempre será preferiyel esperar por condições

va.'}. foi o foúnal e categorico des- sistem na aceitação da, pro- mais propícias do que caminhar para novos impasses
mentido da partiCipação cle,:Var- posta de Chirchill. Mas o que sÓ se�irão para agravar o estado de coisa já
ga.s ná já celebre "proposta. Lu- Departamento de Estado ...

existente.
-;zardlO"". Com isto, o sr. Vargas t

�esejOU deixar bem patente
...

sua
mau em-se completamente Mas, se a idéia dê urna. conferencia com Stalm hão

�sposição de não tomar.z;.en�u- frio, 'Ü que se explica pela teve aceitação, anuncía�s� agora que' os ministros de
, .;.

a atitude final sem pnmeIro tese enunciada . pouco an- Relações Exteri�res das· três potencias ocidentais, Es-
:nsultar o governador IJ3.Uli�t::·1 .

tes pelo sr, Df!an Acheson, t�dos Unidos, Grã- Br:etruilia e França; devem encone

� �egu��ay�;:: !�!n����!t�::. de que.seria inutil en::preender novas llegocíações com tr"ar-se em alguma data provavelmellte a ser situada

::n:eqas con�ersações reálizadas I a RUSSl� enq�a�lto n�o fossem criadas oondições ca� enb'fl fins de mar�o e a. primeira metade. d� abriL

�m Itú, sexta:feil''''" e sabado 121� p�es de mduzn- lmpenOS,3.mel1te os homens do Kremd
,_.

l(Jrmc%üe 1m 5a.E:ga�

SAlrfUEL W,llNER
(Enviado especial dos

"'Diários Assoctados.")

UO 'UAlS A�'I IGO LABURAToRlO HulUEOPATI(,O
A vendo 7m tôdcs as Farmácias e Drogarias de Santa'
.;... Cotarrno - Distribuidores em Florianópolis:

CARLOS HOEPCKE SIA. i '.iA·
Coelho Barbosa &; Cia. - C. Postal. 602 _ RiD de .Jtriei.r�

- -- -- -_ - -_ - --- - - ____;_ -- -- -- _._ --...;....::........:..
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ções sobre documentação e exigências consulares'
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SALSAPA R R I LHA O E BRISTOL

/
.

possa conSertá -la,

.'J. l'll'OGRA.FIA E LIVRARU. BLU1\lliNAUÉNSE SI�

I-- Ru!!. 15 de Novembro, 819 - BLUMENAU
.

__

possui o maior sortimento ue canetas da praça e mantem
uma oficin� especializada para ,I CONCERTOS DE CANETAS-TINTEmO

,--------=--
1'--- --- ------ .--
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I ;=;;.._I � Dr!t Paulo' Ma'ta ferrai :::
- =AD\!OG4J10=
�

!
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.;:;; GAUBA� c:rirEIS, COMEIWIAlS E �Am )E
_ E!lcrltórlo: Rua 115 d. Novembro 1!89- � -h<l ADii$f. �

I § Rl'!!!}d.nellM ttU8 15 de Novembro, iSD3 - A�,: J ...�
I ª lI'ONE: 1,.'«1 � Cam l"'t>l!t�l, 2Ú � tn.��u .�
I � tJfPln., til 11'uui1IIIIIIIIIIIIII,i·u, IllfllIlIl! 11111 i tum I .um Itllu,"iunltu�
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foil�ira no�rº qa.:Jnootanna.,
ISTO SE REPtTt ?

'Entre OS'POVOII pripUtivOt':, II fogueirll"erá como um símbolo .dI!!

IU!gurllnça. No alto "�amont'anha; .ela indicava, na escuriqão da .

noite, o eaminho e�rw para os guerreii:os que regressavam ao

aCampamento, 'anunciando-lhes a paz ou: a�isando-os da guerra.

E lIempre acesa dunntt ii noite, dava plena segurança à ald�ia,
�fuge�tando as feras ê inspirando confiança e tranquilidade ..

todol. E, quandõ pi!'rdido na floresta, se o homem contemplava'
;§quelá luz, labia I:tnde �neontr;ü' aorigo �eguro contra as in-

'

.tempiriei. Hoje, @M meio à moderna civilização, o homem ne

ceslita �índa de um guia no caminho da vida, Algo qtie o pro

teja 60 imprevisto fi) {) 'Conduza com segurança entre os emba
t@� da ilorte. :A COMPANHIA BOÂVISTA DE SEGUROS.

ilntili Equitativa Terrestres. Acidentes e Transportes SIA _

�u1i4e!lb.a de mudar de liome, mantendo, contudo,. Q mellmQ
�

Capital Social, � Ípe$tn!l. .Diret�rí&. ·funcionãtio!l e agente li e'�qti.
presta come ',em'pre; liOS seus segurados, a mesma assi3tência

técnica e o.; �esm�s serviços .,eficientes - oferece, com su.1II

apólices de seguro.ca garantia cl)ntra Oll golpe. da advel'sidade.
Uma !tpó ice 'd� B6,AVISTA � .• melhor proteçio p1!rl!. tuli!l

.�:
I-'

/""
de amanhã.

I

I
I

Só r Lúgubre, Derrolilldo, Carl'!
de quai·to minguante, Que mais
podia' esperar. um "e!ll'a;' que
nem se barbeia ';'.

•

•• Capital e :rea�rt'aa:. em 31j12/Ut cêrcl> iill! Cr$ �e.....u'.II'
lteceita IItr· prêBÍills <t. lU':' .Mais de er$ liMit."""

l1inistríu:, p&rO"s..':$,tê !l1.11ZJ4!: IIds· "",·Cr$ U!!.!lIUIt,M•

•

..
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(u�uus'aH':: UCEfllHfY $i, TflUsrBRHS .. HIDflHS .. r&IIHU;S, :HSUAlS
��; JUIONÓHIS .. UHUSlBtllDUE &(fll '. HfthiUTltlS
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� �M.l!l�HIA\!BOAVISTA DE SEGUR_OS
Antiga Equitativa Tenestres, Acidentes e Tr"nsporte. SfA

AFFONSO PENNA JUNIOR - PRESIDENTE '

. iXATRIZ:RIODE JM'EI.ã.O. AV. 13 DE MAIO, �3. SUCURSAIS E AG1!;NCIAS EM: TODO O BRASIL
NOVO: NOME -

>

MESMA OIUENTAÇÃQ ... �' '
.
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SIM. GIL?/iTT,f; AZUL!

EnJreümlo: que diferençi>, ({In
ro.�to sempre barbeado! Bar
beie-I"e (b.ària·I�' ente com 1!!

GiIlette de precisão·" a", lâ
mina!' GiJlf'le Azul. Ê fácil.
rápiào e econômlCO!

!/EAf �d,��eAjú�.�
IlH/1 ro CQr.iloo.'

MorOREB

dUr'gbilid�d�1
fôdas ,as gplieaçõ8� I

.
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.
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ARNO 5/A
JmlIÍSTRIA E COMÉRCIt)

Cte. MiJtl!��!H V!e��r
I!'tebri. t. 1S d-a Nov..",.
"ro, 579 - c", Pod.,!. 126
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Jardins suspensos
".,. 'A:am;zg

.A BELE�i'. EXOTICA, €Equisita, de Serrrlrarnis, roubou ao ReJ

Nino, da. B:!,bilonia, U 6�U curaçâo, que o depôs aos p�s dessa mulher
tornando-se um amante apalxonado e fervoroso, Pero!'3s, ouro, pe

drarias, tudo era oferecido àquela estranha mulher. cuja beloza tas

cir:l,nte, embriagara tl'e amor e de emoção o poêtico monarca,

Semir1mis em da Pate st.lna. Quantas vezes. teria o seu pensa'
rnerito voltado à ,,"a terra" evocando o esplendor de seus prados ver

dejantes, suas flores dos mais variadcs coloridos, t raz-indo-Ihe vi

,'0, o quadro de exut.e ra.nte beleza, (r'JS ja.rd ins. dos prrdos. da e n

•.-antadora nat.ureza de sun. terra,
Fi p:311

.... f(ne 1...;113 nrn�!rl:1 não sf\ntis�"� sa udade. riem mesmo de. sua
Pa,lria D R�i Nino mandou const rui r os .Iardíns Su.sperisos, aindn,

mn is vcrrlex e corcndos (, �"! üorcs que os de Palevt.lnn .

In�nirado lU)I" 'tqllf'h� rnnl b o r n lev�Hjo pplo deSf!spero de seu

'�l'!1Hq- fizer;] prg-uer aq uel e s mn rn.vi lltoaos jardins.
J\f;'l<::; �p?�'\tnlnli�. :-onrfl'le. não sei. �- um dia. tnandou assassi

'lar a. amante.
.. 14� Pll JrTl:loi!1'-' q1lf' n f�l ..... ('in}inh:>. rrru l h r r ted� vott.arlo '(lO pai s

• te nP;\l n:I ...;rl1ncntn·. "E; p;:ll':� f]HP ino1nis. sent=s:3p s-qldade dos rnaraví
il.,n<;;rH;� 7�··rHn"· Sll:pcnso� th'" Bnhi1oniB. terra onde enf'nntr:J.ra o on

pantanlf'.llto �ln !-t ..... 'O,·. tClrl� rn a nd a.do al',.'asar, sem pledacíc. n.s colt-

'!'27! n no::.: pr::tc1nc: da Palp.stinn.. '

Par::t 'l11f� r�lClnhtTIl'?

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

__ --

,I i2""de" 'ar'ço""n'u""'p'ãssadol i

v"mmimIlIllIillllllHl 111111 II 1111111111111111 11.- I
André N'Jo TADASCO

'

.4 DA'l',t [J';3 HOJE REGORD.l-J!,.-OS f2r.:E:

cm 154:;, D. .Joã" III aprovou a solU(�ão sobre OR

1L:nites entre' a,� c;Jpitanias elo Esph:itJ Santo Id,onatá
lio Var,co FCJ"1anc1E's Coutinho) e a. de São Tomé (do

natário Pero de Gois ela Sllvei1'8, a mais velha qucs-
1,ào de limites do Brasil:

_ ('m 1619, uma provisão rég19 aprrwava a prt>

pust.a jeita pelo Governador do M�ranhf:io, Antonl',l

de AlblIQUPJYHlc, sobre a PC�8;j, dn ta:nhas (' r,:uri iubas:
__ I'r.1 17::(;, Lui" Gnl1c;;:!ln ri ... S{)llíJ�1 dp Ma,:pjn. Fh,

rã,'') ds, Ilhr� Gl'awk. fr'7, rl()�tl�ão de t�l'ras UÜé', p8,dn.�';
mCl"!,Bná rios: .

, em 1 gf)7, em Rio .wlÚ1�do, Bahia. nasceu Fransls�

ro C����'al;�� 1\'18 !.! iw" rn�llS b,I'c!_P ViS('ijwl", rle f:3àn

LOUl"enc-:;, Fal<'ci'1J Em 10 dp. R8i embro de 1872;
_. çn�t I �::;;. dÇ'i :-:t 111 n :-(Yl,��TIU) da. ..Provincia de 8a,11""

t� C'lt��'i;�;�
-

') ',lY,- ,Te'ê n
-

ÀntoniC' Rodl'igl1es de Cal'

'õ;ú!ho, 8UDStitlüd'J I�e-l,) Brigad'ê'iro Francisco de Albu

qOJ.el'qU8 1--1e10:
__ 'Õ11_1_ 18'713, lle'stn "'lltà'_, cidade rl? DestelT'J, fale-

['€u o advo?f:rln <:>Ih] rluensf:' [\1801.10€1 de Freitas 8a;m
P>' i(, > F,.)! 11m, dn:; 'jllO ]l!'Qmnvpr;:1 11.1 '1 "A.brilada "�o enl

1831. üpno;hlll111r1" 11 (kpo:�j(;i1,n dn ].>'TsidE'ntn Mig1w1
de �·")U7.a. Mp]o e Alvim:

�", 1'111 13SJ. .1 nã'" .,Jllstino, rlf' f'l'tlPl1cn, ul,tal'inen.=:E'

e quando no fH.l':iÜ' "1P C:lllitiiwtf'llp'ltp rJ3. i\'131'�llh'1 ti, I
r�U-€l'l'a, foi llomcGdo Canllcil'o dr!. Orelem de Sao Bml- ,

I

, :j��e�AVi:.::e:llxn:_p:,s� :e���mir:1te, x _ x _ � j
I "

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

"""'" ,,, .... , .. ,,,, '" "III """ "",';c,

"h'� !
= ln -�(

rEI
HOJE M3 1 i HORAS
n,)'.\c;,'t Mlt ,hum Ann" eni.

Ell1\pol�PlltC rthllf' d,,= :�";'�ntllra-.:, I'otn unI ".J':;tJ'o" de -prinlelr1t
gl'and€za!
Apornp. (_�(ln)pL N:.!.pI'_:n.�ll

- SERlADO

"Vhtqadores
$horto; .. o INICIO r'o SUPER -

-

;::
Pl'ltÉa. 5,OU e 3.00 - B;::dci:o 4-,00 t ::;,00.
HOJE;, AS H',30 f' 20,30 HORAS,
SEGUNDA FEIRA AS g 30 -- Frani, Borza,;se, o produtor ti:",
filnl..:!ci categorizado5.1'_,pret:lpnta a. �lIH prodUl,.:ão nl�xin1a!

'Te Im 3k"US�m:Jje
'Tecnicolor I

"lJlll PhiJ'p Do,'n C'athet'ine l\lcLeod ._. \\'illhtm C3.rter

Maria Ou�uem,k:J''-J -- Felix Bres�;l.1>t.
A magia, da mú�ica. , , O enlevo do amor. " A belez".l dv co-

101'1110 .' !,_\Jtn'-"nlÍ1canli-'nte aTne�entados pOl"' �!!l1 grande fil-

nH�! Uma exta�i:::tnte �jnfoni'l, de Anlor! Trecho� inlortais dos

�TI�l,ndes nle�tres ("' �I rnúslca executados aQ pinTIo por Art 111'
Rubinstein.

Acomp, Compl, N':lcion'!l - \VnrI1'!I' Pathe Np,-"s e "nort -
-

= Platéá {J,OO e -_LOO -- Balcão ·1.00 e ;.3,00 --- A' Noite: -- PI Nu- ::
;: merad" Cr$ 6,00, =

.tJllUllJnlllllllll 1UIIIIIIIIIlIllllill nJmJllIIlIllIlIlllllllIlllllJUlI1l 1111111111, � 1
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c go;;1 c 11e15,"oal. respcltc O" pa-

I
t!t'õe;,: morais e suciu is c!;t cornu
uídade em que vivem Atitud'iOS
inapl't�lpriad;l.:i, v�st-inl;nt� for'�

> das convencion-ts. PU ill,lecür:'-l�mE
dt?,!:)a.gl'''''J darn (j;,� horuens.

1 Exeesl!o de . ind?pelld'?l1da, ,

Quando o homem percebe dema, co ou psiqureo do

I
s iuda in fi

pun denc ia por· Inf te d.J
rn ulhcr, (leixa.·a, do l:Jdo, puis cs

H-'r{ rnu lhr-ros, além l..l'"', �;n torna

prato
no meso l

A m ulh-» n' r

vosa. eonstn.ntemunt e irrft-�d� (1.1

pessimtsta, rlesagTL1, :,1 al)'� h o

.rn en.x, Irrít.ando O� tnrnbern .

Respetto a 'per""ormlitLul', ri,;
homem '- A mulher que diseute

sempre CODl o homem que n CI"

ttca constn.nt.eruent.e. que f I ' l,i
l he r i 1 de suus uto=. 01 C., "stá co n

,
de na.da ao i:101ume n to,

f Egoeentl'iõ:::tl1O -- A muth e r qu:

� d-eseja
ser .5l'nlprt� o "cf'n1xo

• d,;::;

·'pale�1:.l'a,..:;, d:J5- rcu n ij·_·�. H u n ic

\' enda, a vursa n;l

'Engraxéltarl<1 \'fir'"

I
lJnla seeretál'la (:� facil execuc<-l.u ; Lb llHl Ir":lF�ellO llIr::1.lJ l't'l'.lll

guIar. As diYü:íÕE::; do alto �ervenl de lJiblioteca.
E"te pequ9no nil,ho, pintado d', ura tem ll,,;o c clal'o, em hal'n',o

nia com [', uÍntl'ra ou empapclarnento da, ]J'1rc(b, ,;Upol'ta alguns l/u
nitos bibelots, livros etc,

A pequena vitrina apre:;entada. nf.>lt.c nÍcho '�1'ii. gual'necid;.1 h

tql';ol'mellte de um teGido rlue faça >lobJ'etl�aiI' os objetos, Sob ti .... i

trina poderá ser arl'ull1ado um aqual'ia com efeitos t' J luz inlern,)..

i

\Palavr'as
I
,

CrllZada�,l,

, f
!

(l,'=; .fBl' "n!:� SHspen�o'", umn da.'" fip.t�� 1'tl11 avi lhas do Mundo ..

í

ns-

n1r:::u:.1(":'"' por aquell'�1 esqu
í

s
í

ta c; encantadora mu lhev. erguid.os como

hornenugem e aclur-a.çâ.o à sun beltl\z:a estl':tngêln� e ao seu corpo d�

I'1'1!lrfinl Ü l·O:::W. f i curu rn no seu esquec
í

mento. no � eu ppnsamento
rnotto . "

As rnulherea. :lS VC'ZCS, �20 ,!_l.Ssinl. l'rCLLY

F,",�:\'�:::mos '�d �
.- O jovem Ai-rne l i no Ba .. th. 1'('- R ...--_,.----------_

;;idcnt" nesta c i d a de
, §ArmaZeD'lH' �__ �

Fazem Anos Hoj!�: !�' li \
--

Conclue hoje ,seu 1,1) a.no de � lf"lJa�loca ti i
existencta a-g-rado"a ruenlnn. \'e- H � ... S} Ironíca Su�l�", íilhinha do sI', Chri,'· § p, gILERS i)
i iano Theis�, dil'eror de T'ce- B �

lagem União S,A, ,. , , �1l-1 PSIH)- i\ A R 1\1 A Z E J.'\II DAS 8:
E,'l dn,: Hilch.. Thei,,,. II ON \.8 DE C \. S A S

_ O st', ,To,,:' Mm'i" � D .i:'
" }

§
-- A SI"1, Cti�ti;o" > DI'i,,"n, ,.�. § Agora in,;ta];"io ii nu'; 15, �

lJO,�B. tio sr, MlJrio Drir,eü, S (í� Nov, ] 1 ::; 5 - Telef. 1018 �
A �l'a, Aclelia Gi�1l1h, filh:t i.'I �

do ca;-;,�l] Alfl'edo-M'll'Ín G'501is. ��....e-....;.:�..J!>�"'''''''J''''''''J''''''''''.r�\
lil!i�

� ��W,�.��?,��"",.������

Iii Expresso B1umenau Curitiba
VI�I�a, Diárial em LtmoDlloel

�
i ..

' DOJl.'UCILIO íl DonuçILIO ,._

80S !\lEDIDA. Eill SEU ª 13 Preço da passagem: Cr$ 15!'5,hl)
PROPIUO DOMICILIO. ':ii! �.
1'1ERVIÇO GARANTIDO � IIE CüNF:ECCÃü ESMERAu i �
D 1-\ j\ CAl1GO DO COl\IPB� ª='I'

't

TENTE PROFISSIONAL
__

FR-ANCISCO SILVA. DE-
::;;;

I
�.--��-=-=-

.� ��!�;;::r:,;;;. ���ENõ iii, =IHs(.ljJü1�õÊRiõiUM-f' I� VALl� DO ITAJAí, 1'0,& �I -.�

I�I t :_)r. e:..., Odeb'-echt t
- LADISLAU ALFAIAT,-E = I' Diplo<"'.o. t",l. � nivenüdade do Rio de Ja,nell'o e Berlim

i:: _�. _ E , EX-'W!<l!Hl&·,U; dn Hospital Heínrich Braun e Sanatório ,
1

� � ! 4 ,} "Lb'Jw:;,ee (Bel'liI!) .l
;.;

<� 71

� , E�peC!a!!st� tifi'l CancerJ -rrUttlores e Doença.s da PéIs �,

ê !li O IMPERADOR DD MODA � �! t Radioterapia - FiSioterapia -

��tabo!i!l'!".lO
- pneumothorext

ê ' � ª I t Consultório:' I ti;: Rua 15 de NoYembro� 442 - l'elefone1 1345 � I BLU}IENAU� Rua 7 de Setembro, 15 - Fone, 1441 •
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HORIZONTAIS:

=

-- A {Jra,ç'ão cf? ido]o� dr� 1l1a.dt'Íl'D. :2 --- Pef:!�:_ D filH? nào está
na idane de casar, :3 -- Pedra da. eÔl� p fnt'nla da Cr:'1 Jtanha. --.- J)e
ane3.S grandes. 5 - Citnncntn -� Cabos nautieo.s (II'.} extl"('nl!J� fixos.
fi - Sem êle não \'ivemos, - Palhas qne fic2,m Tln, joeÍl'''. 7 - Sar
rafo, 8 -- P"d,,-,�o du, floreNt:L invadiria por en<'hente Armadi]1HJ;
p3..l'a apanhar> coelhos e pel'dize,' 9· Juntei, 10 Monumento pl';é ..

histori.co: t1,rnlas de atirar ::i€t8.s.
VER'rrCAfS:

- p..Rlaio r'(_}J11 t:�nq'=1; l':li\�a. 2 Df':hilit�u'.:i -- \�p,":r!o. 4 ---

Que não ,; agudo --- Ff'rranlt�nt:1 p 1 f'H fazer furo na. nl!ideirrh. ti -

_. 'Ppdt'" Q1F' .... ) f d'l l1nl" p'q'Prl(' P '""'-'dl"l e.rn 'ltHl'n p::\.r"-, p lig'ur e S'9:�'·�·
l'Rl". 6 o (�rn('l'o � \ nlant'� betulBcnn.s - Pr0t10mp obliquo, 7 -- Es-
pecíe d;> ta.'·et'll'a, ii. - 'N-om€' de homem, 9 -- C8llote usa.do uelos
al'fl,bes e persas, lO -" Vento a.feicn,no :"obre "Meditf'I't'a.neo,

•

ii
'Cirurgião Dentist a

1

,,_ AO LADO DO CCRREIO E TELEGRAFO-
A' A LAMEDA RIO BRANCO N, 8

_ .. _----
......_------- ...._�--_ ...... ------.;;."

AGENCIA'
HOTEL HOLETZ

N

j{

as terras férteis do NORTE DO PARANÁ, tudo·
cresce e progride. Em tõrno da florescente

cidade de MARINGA, ondulam' cafesais vergados ao

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

morangos se multip;;_cam, doces e

vrNOAS A P'RESTAÇOES Hll PfQ!_iENOS

CUt DE TERRIS NORTE DO, PRRANÁ
A MAIOR Ef-APRÊSA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL

,

...que, por sua situação 960-
gróficú, (l NORíE ')0 !lA�ANA
ã a último zona do Brasil f�
conhecidamente prõprio. para
o cultivo do café?

lióde; Sã(\! Paulo: Rua Sôo Bento, 329 - a.Q andar
'Centro de Administração e Agência Principal,

Londrin4' II. V. P. S. C. Par"""

."que, em $UC moior J:>arte, Cf zó
no ti de excelente terra roxo (

, .. que, (linda quando yorío de
tipo, a terra é sempre de ex.

traordinária ferti!idode? _ ,

lnÍm:maçõe§ COm,;J5 escritório" de São rault}. Lon
drina. Arapongft<; e lVIaringá, onde está 1:entralízada a

Secção dI:' Yet1das de Terras da Companhia.

n &lJllbllt;tlr Ml!fi!lgL.
'" & mande b!I.Sl:íl' I f!milil..

'I'"!tu!os regtsÍIadu$ snh n.<& 12 �) ;';bl"dn {!Onl o d�cn�k1 3.072 de 15 de set�n;ó!"o de ,19'38
," �§;rfcc::. ... NP .. 4G(H·C'<1
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Blumenau, 12-3-1950

n a a

Carac.teri�tica,s do embate � Otimamente preparadas as duas equipes.,Na arbitragem o St Sergio To asini
Hoje á tarde, vere�os i E; Oli:npico é do Clube AUe vencedor do match de ho

em ação. no campo da -Bai-: tíco Sã()' Francisco, que je ficará em situação bas
xada. na Alameda Rio', .nesta altura não têm colo- tante privilegiada, desde
Branco, pela. segunda roda-: ea<;{ão definida no referido que na segunda partida te-

1lda do Campeonato Estadual :certam:�� �í?to ter sido o rá grandes possibilidades
....de Futebol do a.no de 1949, . mesmo iniciado agora. precisando apenas dum.

as equipes titulares do G ..•.. "Não reSta citlvida. que. o I empate, q'Í.Ú3 lhe classifica-

[slabelecidin programadasapresenta·
ções dos nadadores japoneses no Brasil

rá para a final. Dal des
pertar o cotejo grande in
teresse entre os desportis
tas do Vale do Itajaí. ,

Detalhe que se terna in
teressante é o de' que os

clubes nunca se sagraram
campeões cstaduais.: daí 'a
disposição de ambos em se

esforçar. visando tal ob

jetivo-,

do, A travessando um pe-I quanto ao título de ca.m- cla. Espera-se todavia que

I
nodo e ,Ta,lmo; Testínha,

viodo áureo, técnica e f'isi- peão estadual. se reabilite de sua má a-: Nicolau, Juarez, Valmor e

camente falando, esperam Pena é que não tenha- luação em Floríancpoüs e Renê.
.

)8 companheiros de Oscar mos um árbitro mais ca- conduza a bom termo a' C. A. São Francisco: Ju-
brindar uma grande exibi- pacitado para governal' a porfia. ca, Celso, 'Giga; Pedrinho,
ção ao público local. dan- luta desta tarde, 1)Oi8 a in-' OS QUADROS Escanda, 'I'ípedro: Gago •

de uma demonstração ca- dicacão do sr. Sergio To- Olímpico: Oscar. Aducí e Valinho, Filhinho, Carioca,
oal de suas possibilidades mazini não foi bem recebi- I Arécio; Pachequinho, Ho- Joãozinho,

..

guar OJ
JainJe estrelará 110 alv(�ve 'de .. Jogará e'lo Joinvile o 'Carlos Rell8uxu

r ai Iras II'
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110 cré�it6 praaosta e Inaior

Sua apal'ência e' laõ 8 té ".
seu delicioso sebõr de frufas

. fa,ó fenfador. .. E'ocomplemenfo

I il1ç1ispell�áve.I iJ.S refeiçoes. .mfJi'ssImples.
. :

. 10. ·

issimos Sa!Jôres
-

� � INDUSTRIAS GERAIS
CASSIO MEDEIROS s/AII. "IJIM'NAU .-SAMTA tATAR'"

.

J '=='7iC;==- .

Cargas para:
Baltirhore
New York
Philodelphir-t

NUNCI=i EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS.

ESPINHAS, ETC.
���������.

it4:lserva de praça. passagens e demais informa�ões com OI'!
.

�GEN�rES:
� DL4_, COAIEROIO E INDU§TR!A �1ft___LBU:R6

! '! A J A I � Te!eg�, t_{�JnDRE.!.�4.CK.?) ! '! A j .!-1 !
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