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MENS·AGEM DO PRESIDEN�E DUTR�- AO CONGREgSSÔ
(JERA'LID'Ac'1:Ú SEsdo
DE HOJE I

It O carro adiante dos bois I
" . -:c ==" l'�

R!O, 1:4 CM) - A propô
síto da mensagem presi
dencíal que .será lida ama

nhã perante o Congresso,
reunido no palácio Tiraden
tes, .ouvimos· em fonte·
digna de crêdíto que o pr:e
sidente Dutra reitera nesse
documento, seu firme .pro
pôsíto de deixar o govérno
no día 31 de janéiro do pró
:!timo ano, entreg'lndo oi po
der ao candidato eleitb' em
outubro.

Copyr'gh.t dos "Diários Asõoci
ados" DOROTHY THOMPSON
NOVA YORK, via rádio -

A agitação provocada "pela
bomba de hidrogenio distrai a

atenção do ponto capital da ques-

TELEFONE 101)2· .. .: .
.. Red. Ad, e Ortcmaa
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tão, E' impossivel controlar os ar-
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I ICI[ADO ONTEM o DESPEJO O_.,
MORADORES DA· "F'.I. ROUPILHA"

.TErreno Aos Favelados BarracusDe Seus

,

Noyos Governos nos Esfa.!los

S· F ERa' RADICAIS o IFICICÕES o
INO Ma IDMINISTR TIVO' NDCIONll

da Constituição

-Por 'traz de uma muralha de silencio
os líderes· politicos blumenauenses.

,RIO, 14 (Meridional) - Anun

cía-se queo PSD será convocado
ainda . ésta semana, para tomar

conhecímento 'dos. resultados da

mesa redonda·minelra, bem como

OS que se preparam para- cumprf-Ia n�::;:E;��������nd�a:�A exigencia e
Teria o P, S.D, de ltajaí cogitado de nomes -- V·mjará. para' o exteriol'

sr, Irineu Bo rnhausen -- Procura-se um ct'1ulidato

EMBORA os círculos políticos

1-
O PSD hlumenauense já tem

I
dos �s srs , Paul� Baue:' par;a:

catarinenses continuem em algum nome em vist-a. para con- candtdato a prefeito e Hel�or L,�

aparente marasmo, tudo faz crer correr ao car�o -de _prefeito? uerato e José Bahia Bit,tencourt,
que se regista intensa. atividade "Que eu saiba, nao , •• respon- para deputados estaduaIS.

por traz das cortinas do imenso t deu, acrescentando, ifonicronen-l
(Conclue na 3a, Pga)

palco onde se ferem as lutas par-I te: --_.;:;-

ttdâríae, Aqui em Blumenau te- , - "Estamos a procura de

mos tentado, por todlos os modos. um"," _

romper a barreirá de silencio po: EM ITAJAI
- itraz da .qual se colocaram os 11-

P tro "! do, soubemos que.. .:T
• or ou ro a ,

deres POI.tlCQS. Nada. consegul- It
. .

J'á se realizaram de-
t d'

em aJaI.
mos, po: enquan o, convem Izer.

marches da parte do PSD.. com I
Ainda ontem, tentamos ouvir o

vistas a escolha de um candidlato '

sr. João Gomes da Nóbrega, Ao
FÜ0, 14. CM�rÍ(ilionaI)

.

- ,.,.Na nos aproxiinannos de sua m�sa

..reuu.lãO
d

..
� ,.Minas. e.o.' se. tratou

1 de. trabalho.,
no cartório �ue di

à.o .candidato. à presiden-cia da ri,ge, anteéÍpou�se ele sorrIdente,

itepúbUeá.. Quando. se perguntou perguntando quais er3= as novi-

]?elo
.�vice-presidente, um prócer dJades. -

.

Rep.ortage'TIt de: I
nomes sâo constantemente cha- em hipotese nenhuma, abandona- -tos, pelo presidente da Assem- .._c__.. _''';;_

MAROELO PIMENTEL' mados como provaveís candída- rá, O governo nas mãos do sr, No·- bléia. Cotncidentemente, o prest- .. ,RIO, 14 CMeridlonal) Quin-

RIO, 14 (Meridional) _ Infor-
tos, Ainda não houve dãvagacão ven Junior, que barrou-lhe todas dente dáAssembléia do Rio Gzan; tà�felr� �{UDN reupit-:se-á para
maior, não' alcançaram os res- as pretensões politicas, pelo me- de do ' Sul, ê u.m queremísta de 'óuvir O relatório do 'sr .. Gabriel

mames, ontem.rque o panorama
. . .. .. ...

administrativo nacional sofrerá ponsaveís pelo problema suces- nos no momento. Essa informa- papo vermelho, Iugar- tenente do Passos sobre a mesa redonda, e a

sórto outros nomes senão os dos ção do sr , ;Ademar de Barros foi se Getulio VargaS,' Brochado d'" Cándidàtura dó sr>Afonsó: Penâ
radicais modificações no dia 2 de '"

51'S. Bias F'ôrtes. Walter Jobim, feita perante os· principais dliri- Rocha, que .récentemente, quan-, Jun.·101">0 PSD. nãooonvocouaín-abril proxinio, em virtude da .
.

Constituição {l-xigir a desíneom-
Carlos Luz, Ovídio de Abreu, Is- gentes .do PSP; tendo ficado o do substituiu à sr.Walter ';-obim ·d'l sua 'direção para tomar co-

TbT
_.

d . f' t íd
rael. Pinheiro, N'ereu Ramos e governador de coordenar uma ou; promoveu ·n.o Rio Grande do S"ir]J.hec�me:nto do �ssunto. M'inna-pa 1 1 rzaçao as a uars aU,orl .

a-
Barbosa Lima. como eventuais -tra candidatura, inicialmente, ten um governo r�lamp.àgo· de seis 'se que amanhã chegará da: Bahia

eles que p�'etenderem, candüdatar- candídatoe do .PSD,· ....Ilton Cam- do' ld f 1 d G t l' V
.

d
t t

�...... O'·SI o a a o no 51\ eu 10 ar- dias, ·com·o Palácioo de portas a-: o ,sr; 'Jurttci :Magalhã.es,
.

sen o
se a pos os execu IVOS. no pro- b' dei Ed d G E < d

. .

, .

.

'S
..

tant pos; rrga erro uar o ames gas,
_ nttet;;:n.o,. 0_ governa or bertas e numa demagogia nunca, pÇ)rtadol' de,importante mensa-

XlmO governo.. urge, entre
� o,

I
e Ot,vio Mangabeira, como pai-, de Sao Paulo esta Lae posse de I vista, que provocou àté uma re-· .gem, do 'sr., Otá:l-'Ío ' 1>i'tngabeira,

uma fac�h nO,va _para o proble� paveis pela UDN' Adem-ar Os�' de' te 'u· ....-

d
ma: o pals, ao lnves de estar pre- " ',v�rlOs pare.

ceres emme� _

s J -

·I.primenda do'. a.rcebiSPo Scl''.lrer. ..que será lida: na: reun�ao u enis-

50 aos partidos, em razão das de-
waldo Aranha e �ns ·poucos maIS rlstas, provando que a elelçao do Nesse eMO, sómente puderia. o ta,

savenças ,pnlftieas: está agora. sU-lcomo,
francos atiradores, e o"s':' sr, Noveli Junior foi ilega:, por. sr. Jobim, vir ,a ser candidato"

,

·'t d'd f· v'
.

l' GetullO Vargas. novamente o bl- ser este parente. do presIqen�e mima conciliação com o' ,. PTB;'
Jelo aos caz; � a os., :

eJa o

el-! cho papão" ctn sucessão. Como da RepÚblica. E. com o apDl_O pois, a sua. maior .cre(�encial ,pC:tor, numa raplda analIse retro&- .

'I' t
- _. f 1 d d· A bl" d S oTn

..

pectiva, a. que ponto chegou a.
concl la OrlOS, sao a a os, os.. srs, a· ssem ela e o nprem

-

litica reside no fato exatamente
ccnfusão politic!l., 'Apenfs a:lguns general Can!,obert ,P�relra da ce-governador. e; em tal caso, �u-

de ser governador de tinia. unidàr
. ... Costa da'UDN mmeIra, o se- sidlente da Assembléia paulista, a de pO,derosa, c_om vasto contingen�-------�_c_�-----

nador! .Melo Viana e, agora. o biria aos Campos Elísios, o pre- te eleitoral e com possibilldadesAOORDO OOAf A :.,1LEMANHA <\.droaldo Me�quita da Costa, bunal Federa!, e�última.insta�- de unir todo o Rio Grande. Mas,
;_'UU!llIIllUt :

.

\11111111111':' NOVOS GOVERNOS EM AIr cia, poderá vir a derrub:tr o VI-

ªInl·ere·ss··e ' ª_ GUNS BSTADOS ser eleito, I_ . Dos ministros. está assentada PERNAMBUCO ___;_� --------

= ' ..

I
- .:: " saida de ·alguns deles. O sr. b f

.

I I"· I' d
.

arcanta Ilxpr°Cl'sa·Oª nas e_asses E Adroal<lo Mesquita sairá efetiva- id!'::i���Ou:�:,�Be��::S�:l��l�-:n: COO ecameo D. e m - � Ij_ �� _ =-�-�_._--���
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d·
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t
.. :; mente a dois (T'e.abril ou até a.n-

�di�C�:ãO�,n:scPooiammsoeé�c\!o�ncs·.�e�q:ui�etenaC�i�a:�d�oe Orga'nll!lza·d.·.0· .0 progrAma P'. A_f..D. .� ,!tm_port.�.nt�5 pro n oras � ���t':it:i�n:'��:o es��:qu:rlg�:;�
� Q Q _ Q 'Y' _

g _ �
::'mmnwm Hl!fllHlmh que ele .deixé a,s responsabilida- um eventual fracasSú d1. mesa
NENHUMA MEDIDA PRATICA desministeriais. para se entregar redondJa de Minas e a impossibili

I I BI
'

AINDA <Í. luta política,
'

.,. !'l '!!
'

.

a!!!O�e!!ci::��r��1u_a�e�C���: na��i:ad�:,�'!�!:S�a;:���: ;�:ir::::�::�;�;�;���:�:: cone ave rotarIa ii s.e reli ,zat em . umenau.
estâ ínt··ressa:ndo profundamente '

I'erá uma mcdificação razoaveI. te para presidente da Assem-
< _. .__

. -
..

aS' classes ptodlUtoras, particular- ,

I 't O
.

.

t d d P A S I C 1-
lO

.

mente ás indústrias do sul do Assim. o sr; Otavio ::Mangabeira I)léia, que de.verá ser eel o,

Vi�ll�r="lI":' fi ftLllf�. f!id�d' III' ·f'nurQ� d� fal.ii.VD= no� �� � ft� O araOd e an a a anDa
por exemplo, se;;undo se Informa, nome do d"putado Otavio Co1'- I!�!!!! fi!!! l!ii� U �i! a 6 !!� U� 6 _ � !!; - � 6�" l!Ii!:!!

país. Apesar das diversas noti- não voltará ao governo da Bahia, reia, que· já. o-cupou a go-v_ernan- t d R t I t '1
cias publicadas em t d' '"

CONFORME tivemos oportuní- na qualidade .de anfitrião, não

I
As 16,00 Coquetel de apresen- e o o ary n e.rn,aclOna;.

. .
orno. o as- ant"s que esteja res.olvido o pro- ça, durante �á batalha judiClarl� ti

- h i
'

L (Adolfo Casablanca do R C de
Imnto, aVel'datle é': que .nenhum blema. ;;ucessorlO. Cónfern.e cne- .trav"lda entre o sr. Barbora Ll- 'dade de noticiar, Blumenau foi tem se floupado nOs prepara vos taçaO' e compan e rlsmo - o-

. , ,"
•

passo foi dado ·até agora, nem I7tlm estar lembrados os leitores, ma Sç,brinho e o si. Neto Campe- escolhida para a séde da confe-I para
a importante conferencia. cal: o mesmo, _' RosarlO - Argentma.).

prática hem leóricamente, obje- o governador b<llano sefreú ha lo. Posteriormente, deverá haver rencia dos Rotarys Clubes per- cujo:s resultados serão dos l'nais A's 20,30 - Sessao solene de

I
DIA ?O DE 1>.fARÇO

. _

tivaridó este tratâdo post-guerra: pou'" um espasín'.<cardiaco, ten- nova modl!ficiti;ão, visto comO, o tencentes ao 120.0 Distrito, quej benéficos, principalmente para a. instalação,. - L,:càl Teatro Car- 'Da.s ,8,30 �s 11,30 � La Sessao

Houve apenMi um convite oorip,:i- do se lic'lnciaelo ipOrurrt mes. Co-- sr Otavio Correia será candida- abrange os "stados do Paraná. e comúnid�'de blumenauense. los Gomes '-8alao, a) - Aber- plenana, - (Teatro Ca,rlos Go

do pelo governo brasileiro ao gO- mo entretanto,. é virtual candida- to' oa deputado e deverá se desin� Sa.nta Catarina Nada. menos de Tanto assim qU1:l já tll'ga.nizou tura e constituição da Mesa. b)

I
mes - Salão). - Tése dõ R,C.

vemo de Franefurt, afim de que to á vice'presidencia; ou mesmo compatibilizar, três::meses aptes 300 rntarianos, �ue constituem as () progr�ma da Conferen�ia, que - Saudação do Pavilhão Nacio- (Oe It;:tjaí: "Importancia do Plano

envie ao Rio u'a missão ·comer- á presidench. não retornarã ao do pleito, figuras d,e maior realce das co- se achâ. 'assim elaboradJo: nal. c) -:- Discurso de Instalação I de Ação Rotária". - Relator:

daI. Esse convite foi aceito de- governo da Boa· Terra, antes que , RIO GRANDF!. DO SUL letividades a que pertencem. reu� DIA 29 DE MARÇO da Conférencia, (Governador do

I
Julia Pacneco Monteiro.

vidamente peja Alta Comissão " prnblema esteja deçidido, com O governador W3.lter Jobim., ê nir-se-ão nesse. importante cou). Das 9.00 às 12,00- Inscriçãú" Distrito 120). di) Discurso de bôas Tése do R.C. de Ponta Gros-

Aliada,· Anuncia-se que a n,iasão os J:-lri" C�n<' , atai l._nçados.
.

um dos "bigs" do PSD cogitados,

I
cláve, a realizar-se nos dJias 29, -apresentação de credenciais· vindas.. (Pl'esidente do R. C. de

'I
sa: "Serviços Profissionais:

alemã, pl'esiuida por VouValt�at Eb

..

São Pá,ulo. persiste a dUVl.
'- O Rio Grande d.o.

Sul não PO.�Ui 30 e 31, de t;-1�rço c�rrent!l e 1,0 das 14,00 às 16,OOhoras- Local: BlU:uenau). p} - Discurso do Como tornar efetivo o trabalho

dever'á e:;tar aqui antes do fim
I
da, O govern'1dor Ademar de Bar- vice-governad'Or, sendo o efetlvo de abril proXlmo vmdouro. - Teatro Carlos ·Gomes - Hall Prefeito Mutilcip!!.!. f) - Discur- do Clube". - Relator: Ji.J.ba.ry

;do mês. . ,rija deClarou ao seu partido que .substituído em seus impedimen.-. O Rotary Clube de Blumenau,
.

de entradf.'· J;O do Representa..tlte do' Presiden- {ConclUe; ná 2,a pág. letra ED
,.1

a prefeito e de outros para a As

sembléia Estadual, A· informação
foi obtida casualmente ,pelo re

pórter, que escutava num ônibus
a palestra de dois ciàadãos, De

preendeu ele, dessa palestra, que
se realizou ante ôntem, naquela
cidade praiana, uma reunião <Jo

PSD. na qual teriam sido indica-

- Andamos atraz delas - dis

semos, Por isso estamos aqui. E

perguntamos:
FRAQUESA, EM: GEB..u.I

l'"INHO CREOSOTADO

..
't'
,

OBESIDIDE
!t

fressaõ elevada?
�.

CHÁ DE
B CO

':�� XAVIER 7 '\
. ;

-lo:ltathr� .�.dh!!"k�
� tie@ d@ a��o U!C1'II!!._

.' tl!!l�ilfa !!I m@Jéfl�i3(�� .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEUHNDA FAtiINA '

----.,,-,·Nunca termina a liquidação da
Orgão dos Diãn.Js Associados

, Secretário:
,

MAURIC10 XAVI$R
E'XPJJDIENTlI'

Of,ciUQ"

RUA !'iáo P8. II lu, n, 20
.Fone: l092 - Cxa. Postal.38
Diretor de J�:

J. Sillt.d UN'T")S

Asslna.turas: '

Anual •• ,....... Cr.$ 100.00
Semestre .... . ... Cr$ 60,00
N. Avull!lO ••.••• Cr$ 0,50

§t!(;ul'!!alll;

RIO

Montauri, 15

Luritlbll.: R. Dl' MuricI, 108

I
Z. andar � Sala 23:.1

_

JOllwile: Rua S. Pedro, p�

'-Fràn:c�CoTreskã
Junior

�="""""""'------------�

1"!!!!I'f"'lagoraf'''rrã�ilü"Il''lãj�õ'üU'I!I''1
; A' QUEM PODEMOS CONFIAR O CONc.mR'J'C'> 'f. ;i" NA'!'UR.ALl\IENTIll 80' A' OFICINA «RADIO F{1Nl@l'....... ª§ ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE AP�"""" :
� EUROPEUS E AMERlCANOS �

� E§ta!Jeleddos da8de lD8� 1I!t!!!ta l!� •

� R!1.9 "i de' §e�mb!'O, D'. 13 � B L 11M liN A Q
�mm!mmlUmlll!lllil!!IIII!!I!!!!I!!mlmUmIlIHmmmmllnmmmm,.

ASSEMBLEIA GEnAL OnDlNAnIA

Pelo presente, são convidados os Senhores' Acionistas déstaSociet�ade. pará comparecerem à ,Assembléia Geral Ordlnâría, 'arealizar-se no dia 20 (vinte) de abril do cOl'rente afio, às 14 '(catórze)
horas, no escritório -desta

, Sociedade, afim de deliber.arem sôbre a
seguinte

ORDEM DO DIA: '

1. o) - Aprovação dei Balanço e contas do
2.0) '" Eleição do Conselho Fiscal;
3.0) � Assuntos de interesse socíal;
Blumenau, 10 ê.<e março de 1950.

Ernesto SaiúLdir<ac1'
Diretor Gerente

AVISO: '_o Acham-se fi disposição 'dos Senhores Acionistas;, no,e"critórj,., dest». Socipdl'rle. os' rlocumentcs a' que se refere' o artígo 99do't:iecréto-Lei n . o 2.627 de 26 de setembro de 1940.
�,' '.

(.'uIHmUÓI iu 6 Resítle1Pcta:

1<isq. das Ruas Floriano Peixoto e Sete de Setembro

At!'wlA clamados pelo FODE.! 1197

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

ut
rat

rasf
I

a se me
•

I
•

.1

rio firDlados·
'iltlpostos

'110 corrente
àoteriorlDente ao

ano
Brasil

11·· acordos.!!§
til Necessarlo

A· teadenela atual e 0'1

o estabelecílDcoto de bales
sacr feios
D1aXilDai\

(La. de uma série de cinco reportagens) OTAVIO �1ALTA des «Diâríos As roeíados) .

� AFIRl\'Lt\. lUILLER: - «OS EE. TIU. NADA TÊM A VER con A POLITICA lNTEnNA DAS N A ç õ E S DO HEl\'IlSl!'E'RIO

l,� �'\:
LOdos antigos de trabalho
em nossa diplomacia, e de

incompreensões que cons

tituem O' maior perigo para
a economia do país e seu
desenvolvimento ulterior. O
futuro do Brasil (neste pon
to todos estão mais ou' lI1�
nos de acordo), dependede
nossa capacidade de con'...

duzir o país no caminho da
adoção de uma política co
mercial que defenda a sua

economia em face dos ape
tites 'e das repercussões
externas desastrosas. M�
vejamos.
Habitualmente, as dele·

gações estrangeiras, quail�
do se colocam diante ,dos
parceiros na mesa dos ,',a
cardos, apresentam 'sUf1s
bases para negociação. Es
sas bases incluem u ni-a
margem que excede ao mi
nimo previamente por eles
estabelecido e que, de fato,
representa 'o limite para a,

negociação. Dentro daquc,
la margem. têm eles o di
reito de fazer concessões
t» as fazem tranquilamente.
Ora habitualmente também
as delegações do Brasil
têm ali apresentado . bases

RIO, 11, (Meridional) -
A índustria, como, de res

to, as demais classes pro
dutoras, está empenhada
em que o governo convo

que seus representantes
autorizados pelas entida
des legais no sentido de u

ma- participação direta na

elaboração dos acordos co-

Jij.merciais a serem .fírmados;
� este ano, com numerosos
..

países.
.

.

E' esta uma reivindica

ção que tem raizes profun
das nos setores manufatu
r'eiros e qne, segundo este

repórter verificou, em eon- etacto durante varios dias
com industriais, assessores

técnicos e dirigentes das
entidades de classe no Rio São Paulo (Meridional)
e em São Paulo, é defendi- - Encontra-se em S� Pau

da com uma crescente ve- f.o desde ônt�m' 0·'51'. Ed
emenda. ward G. Miller, secretario

12 acordos a serem fir- de Estado assistente dos

mados Estados Unidos, para os

Até maio ou junho des- assuntos das Republicas
te ano deverá o Brasil as- americanas, o qual VIaJa

.
sinal' com países da Euro- em companhia . do sr. For

da" da Asia e da Oceania ney Rankin, conselheiro do

nada menos de doze acor- Departamento de Estado

dos, afora o tratado de co- para os assuntos publicos.
mercio e de fomento de in- O sr. Miller recebeu, na

.vestimento Com os Estados tarde de ôntem, a imprensa
, .Unidos, Neste momento, as na-residencía do consul ge

bases de tais documentos ril dos Estados Unidos em

'estão sendo assentadas na (-São Paulo, sr Julian C.

Carteira de Exportação ,e Greenup. Manifestou iro

Importação do Banco do cialmente a sua satisfação
Brasil, sem duvida alguma por est.ar mais uma vez em

melhor aparelhada
�

do que São Paulo, fazendo ques

li Divisão Econo!l1;Íca do tão de frisar:

� Ministério das Relações Ex- - «E' esta a, quinta vez

� ,teriores para a difícil tare- que venho a 8wo 'Paulo, e

fa, finda a qual um esbQço (.
confesso que- não poderia

·
de tratado é encaminhado deixar. de visitar esta cida-

ao Itamaràti que é quem, I tre eles e as autoridades' mais, outro menos adian- lei é recomendado. I mentam. Veja-se lJiJS acor-j c nrasil) de estrutura a

de fato, dá a ultima

pala-'I
brasileiras, levaram as lis- tados, estão os acordos Vamos retificá-lo, renová- dos de compensação, como gro-índustríat ou simples

vra e sacramenta os acor- tas de. produtos a fim de com India, Polonia e Belgí- .10, fazê-lo outra vez em .. os países só estão dispos- mente agrária e extrativa

dos. Já foram concluídos, submete-las á consulta do ca. A serem discutidos no 1950. Tudo se altera e os tos, a comprar o que para querem mercados não só

este ano, três acordos com governo de Canberra. Em mês de abril, contam-se 0;:; acordos, por força dessa eles é essencial.' Os países para matérias primas e ge

Jugoslavia Noruega e Aus- fase de conclusão, encon-I acordos
com Inglaterra, A- alteração, têm reduzida a de estrutura fundamental- neros alimentícios, fi a s

tralia. O tratadn eom os tram-ss na Carteira de Ex Iemanha e talvez Dinamar- ; sua vigencia. As neeessída- mente industrial, desejam tambem para determinadas

australianos
. ficou, no en- portação e Importação os I ca, des dos mercados variam trocar manufaturas, pro- manufaturas: em casos co

tanto. em suspenso, visto acordos com 'Italin. CIte- Sobre nenhum deles, foi I com enorme rapidez. Os I
dutos de consumo direto, mo o nosso, querem, antes

que <os seus delegados, de- �o�I:)Vaquia e França. \Em ouvida a iD:dustrla, através, pl'e�os dos prod��os tam- por matérias p�'Ímas, ao de tudo, trocar seus produ-:

pois de tudo acertado en- micro ainda de �studo, um de sua entidade, que por, bem. As contradições au- passo que os países (como tos por máquinas e equipa-
mentos. Torna-se, até mes

mo, enervante essa contra

dição, que quase não se au

senta. em todo o comercio

mundial.
Diante disto, torna-se e

vidente que a elaboração
de. um acordo comercial

não. é tarefa .para ser feita
formações. calculos, expe

de e este Estado, dos

qUaiS,
gando o s embaixadores

I
rientado tendo em vista a por feitio intervir em ase empiricamente. Exige' in

guardo ótimas impressões norte-amerícanos da re- Argentina, a Colomhia e suntos domestícos das de- riencía e estudo o que, num

desde 1942-43, quando, du- gião. Foi assim em Bang- outros países da América mais nações. E' nossa opi- país de escassas e preca-

rante a guerra, estive 'na I kok, no Extremo Oriente, do SuL níão - falando elaramen- rias estatísticas como o

embaixada do Rio de Ja- em Havana, na Ameríca NEm
' te - que em sua casa ca- nosso, representa esforços

" primeiro lugar-
neiro,

'. Central etc.. O nosso obje- da um dispõe as coisas co- para equipes realmente a-

respondeu - o «Washing -

� .

tivo . diz respeito á eeono- mo quer». destradas,

mia interna da nossa ad- .ton Post» não é porta voz A produeão do café deve Os estrangeiros agem de
" -

d te :

do goverrlo norte-america- tidministração, e uran e es- ser mau a ealcuk-, e nós?

tas conferencias debate- no; é uma voz, nesse parti- Dando prosseguimento á - As frustàções verifica-

mos, democraticamente, cular, sem repercussão, em entrevista perguntou-se 310 das nos acordos comerciais

problemas relativas á atual. �or� se trate de um gran- secretario de Estado assis- que o Brasil tem negociado
etapa dos Estados Unidos, de Jornal. Em segundo IU-, tente �e os Estados Uni-l inclusive os ultimes cem a

estudando formulas para gar - prosseguiu - os dos, diante do seu plano de
'

Inglaterra e a Argentina.
manter sempre viva a' cha- Estados Unidos. não têm (C�lIclúi na 2a, .Pga, Letra "A", I são consequencias de mé

ma da amizade perene en

tre. minha pátria e os de
mais paíess da Amerilia.
Estas conferencias, daqui
em diante, serãQ anuais»,

Indagado sobre c o m o

terg o povO' norte-america·

no recebido o progranna de
visitas aos demais países a,

mericanos, o sr. Miller. res-
pondeu: _

«lIá habitualmente n03·

Estados Ulúdos. um üite-

,;;
�___:Conduzido por um piloto liliputiano resse cada vez maior pelas .. Washington, 14 (USIS) mundo. disse ele, setã' uma série' Branca declal'Oll que rie�

CA' lU' PERT.O D· ;,::A
.'. .: ..C IDA·'DE DO

COIsas dos países irmãós - David E. Lilienthal, que Após uma 'visita de des- de palestras que fará em; nhulll sucessor pennanente

n
da America.. Há 8 meses, se.fastou do cargo de Pre- pedida ao Presidente Tru: Val�IaS cidades dos Estados' a Lilienthal será designa
quando assumi o cargo no sidente da Comissão de.ID- man, antes de se afastar 1!mdos. Um mês mais tar-

I do no momento, mas qUi:!·.!(j

MEX·le·OU'M 10·ISCO VOADOR' Depal'1:amento de Estado, nergl'a Ato�ffil'c d s E t d f' 't' t d g Cl
• •

f
'

.
..

.
.

a o s a- e 1m lvamen e o cal' o e anun�lara 'o que al�a J' P!'esídente Truma. ni:).mea�

.

..

.
.

...
.

. comecei a pôr em pratica dos Unidos, declara que' que .vinha exercendo, Li- em sua 1-'Ida. como um Cl- 1'a Sumner T. Plke" Uln

__�_.��__�._

este sistema. com o objeti- endossa a política do Pre- lientlral desmentiu catego- dadão comum. membro da Comissão,: pá�
vo de estreitar sem p r e sidente Truman sôbre os ricamente á imprensa, que ,Um porta-voz da Casa} ra presidente interi:p.o.

'

Pracederia 'de outro planeia o pequeno aparelho mais as relações de amiza- assuntos correlatos CJm a sua política com relação á i .

,
de _entre

.

os países ameri- energia atô:rmca e não crê energia atô:rmca fosse c,on- \
---.--------,..---'----....---

LOS ANGELES UNS) - Um h::vi�m ouvido de �ais inform: -

f Enqu�nt� ISSO COll,Ject.ura-se se canos e os Estados Uni- nas predições de que a b'ária á adotada pelo Pre- Jeclara S !llfl :lar"
d!estacado negociante de Los·An- çoes. acrescentando :j'le oI' o"',

o rapIdIssImo VOO realI:zado on· dos. Tanto o povo como a
il411 ilíi •

geles declarou hoje ter visto o'" funcionários norte _ amel'ÍCJ."ÜF ! tem po!" uma alta personalIdade,
,

.

mesma signifique o fim do sidente Truman, e 'que,

pe-jrestos de um "di"eo voador" que houvessem Inspecionado o "Dl· llVll,-um"rll;una teve por obJeti Implensa· norte-amerICanOS lo �o�trário, achava que a 'E · h r
segundo ele, caiu recenten:ente re8", já tE.lianl IhE.PaJ..J.uú um ;('. vo inspecionar os restos do men-l tem recebido entusiastica- pO;:;lçao de Truman repre-

.

nas proximidades da Cidadl' do j..'l.torio a 1esl,cito, clona.do apa. elho. Essa persona· mente este programa, e o 'er ta m cr de d'f tiva
.

lIféxico, ABSOLUTA RE8ERl' A 'idade foi e voltou ao Mexico.em h d I
IS '. U a "ran 1 e

.,p.
..

acompal1 am. com grau e

I
Li.lienthal, quoe _foi ·presi- roXImos

O ;� horas e 41 nünutos.
..

_

O informante em questão, i) "r. ,sr. Dimnic1,,,;, que· .:;]leg:Ju (.:,)
interesse». deJ,te da Comlssao desde

Ra.y L. Dimmick, conhecido .'0- M"'XlCO n
::;AL�M. Ohio, (UPI - 0;0:·

gador diz goU e llm d03 dIretores pr�ssaqu: �::'::::i(l::�:i�=a�o :�: lJrincipe herdeir·o da Austl'ia 0ú. .J Uma voz sem re- 191:S, quando esta foi cria- � �.fittei minha cliente num moniento de obcessão -=

da fabrica de polvora '·Apache .verno rne'xic�,,() C\.c,E:ditam, ct;,'l·-
Iahsl)u:go, á,aClarou ",qui, ontem percussão da, fixou a data de 15 de I ,MANCHESTER. New Hamp:3- melhor dar a morte a um enfér-

I
. �. noite. qU8 OS discos v'oadore" 'L'" "0 SI', M'Il h e 7 (UP)

.

· Powder Co _ ", afirmou que pôde mtivamente, qc;e o
..

c.i;;(;O V'J�-
I! 01, a seguIr, 1 er Feyereiro para sua retira- Ir. - O dr. HLanan .no ,I'J que pt'olongar-Ihe os scifti-

... vistos intel'nütentenlente sobre oS

I
Sander declarou � .t •

-

inspecionar os restos do disco, á ,101''' é um visitante dê Marte ou interpelado a respeito de d·d'
qUe e COnIl'al'lO mentos. Sander resr':'nd21i;·:', "Ern

'I
dI·

Estados Unidos, ;;ão apal'elhos
a \) cargo,. ServIU ao. go:. a "morte por piedade" e afinHOi.l

sema.na passada, num:'!. base lnl'-
.

e a gum outro planeta onde há russos de
• ,um recente' editorial do " d E t d' U d

.. minha opinião. todos acredita:mos

litar sec·eta., sitllada perto. da vida humana, Insiste enl "u', Q,

levantanlenLO topogra- .

, d·erno OS s a os. m os que foi "obcessão", que lhe l·�_.lnR

.

que é uma ccisa horri"81 'fel: o

.... - U fko, «Washington Post», decla-. ' t 17 t d
>. >'-

<'apItai mexicana, AcreSCf,nto'l estranha maquina loi in"p.j(.Lti.l<:-
uran e anos en o ocu- liu injetar ar nas vei�s de um,,, próxhlO sofl'er, Mas todos nós

.

't
. d

Dl�se o prinCip" que a l'u".;1a rando qUe os Estados U d d'd
.

que vanos negoClanes meXlCauos a. por militares e fundJlcatLs ,.
..

.,

- pa O O cargo e autorl a- paciente. que sofrh de cancec e obedcocemos as leis e eu !'egillo

de suas relações leYaraIl��nD á ba- do governo de i-Va.shington e 'óo obtr��rà na .AI�manha a.po�+.:" nidos tomariam' proyíden- .
de da Administração do que já a acretlitava morta. ,'õ'ap- minhas atividades de acordo (,Ol!!

se ndlitar que tem esta,do sob Mexico, mas que, "}jor muchos,
guella um ap31e,lho q�e apeI.e, das no sentido de ditar u-

I V�._ J'-'-'-"-l ..

---

. "(Tale\ do TenIlessee dUI'arrte der de 41 anos, é acusado de tAl' o� lei� e cuntinuarei: a faze:-lo"·,

forte custodia wesd" algum iem- .te ,;egul�nça ·,·')·.:.!l"�'·. o ." ��t,.·.• t,.·, I ço "do
com _a aSslsteucla de. Cle�-

.

t
- - , aJ r. OID'" e,

�. ,
.

.

. .

••
.�. o� �-_. - • ma onen açao qu a ....,' <) abreviado a vida de uma SU'l cli. ! Ir..1.erroga·]'o i;obre os motivos que

"'.0,
'", ...�' vem sendo mantido lla mal'� ·'.b-

n:'tas alemaes, fora transtorm'�- e n o per- I ",-. .,.
• � I.::. anos dos quais cinco de •

.<, 51;....... � �

d (Ü do· t mita o renasCI'mento de um
�.Ia.Je com ..�eguran('a I I

'
.

t 1
levar 'Ill a injetar ai' nas veias da

I1LAQUINA INTEl?'PDA.NC- 'soluta reserva".
o pm 'scos voa ores c m In 1'0-

I Reserve sua pas�agp.m -pelo I ,1941 a .1946 na
..
qualidade

cn a, sen lOra Abbie BOl":·o�:>. A' �lÍl;nte, uma vez que já a acré-

TARL4. :..:,' i
.

Pa;,sando a descrever o apanÔ'-
du"ão de mecanismo medi,ior de neo-fasCÍsn1.o· em alO'uns EXPRillS;:';O ITAJARA 'I

de preSIdente. ..,
defesa al�ga que a ",enho,··, B :r- ditava morta, Sander disse: uB'l.·s-

Relatou.o sr. D,immio::k que os lho, que se encontra na base mi n:apas, Afirmou Otto que.�

RU�-l países da America Latina .

S
'.

'Otu j:i. e;;lUYH, morta., qu'-\.udo SOQ-se alg-o de extra')rdinario co.

lh ha ;;la po"sue excelentEs mapas a.e . _

' Rua 16 de Nov 30'; -;:-e;. 1{55
eu prImeiro pl'ojéto, a- .

funcipnarlOs meXIcanos ._8
-

í litar mexicana já referida, o in.. edit.r.nal natura1m t
3s.ntler injetou·lho ar Ilas v"ias mirro. Foi um ato irracionál e

.

ad
reos dos Estados Uniclos'_ ..v en e 0- - - - - .. pos se aia.star do carzo

' ...

VIam declar o Qde o mesmo ;,a-I'
formante declarou que o "dis·co"

� Il1�errogado sobr'·, se enl ('C· ".,' I nii� "reio que poas). explica-lo.

via sido pilotado pOI' UHl "tipo é impulsionado' por dois motores,
,lião que, em ce.·toti ca50S, ('J·a Ti\'e obces"ão",

estranho de homem", que medm Seu fundo ficou Gtestruido ao fa- COMENTBRIO iNTERlIIRCIONlt
apenas 59 centímetros de altura.. 2Oe1'· a aterrissagem, Com 14 m6- I 11M _

��;�:�o�t:���;�:�l�I:_O�;: �::al��:�::�::::'n:�;���r:�� I Co·rr I·da'
.

------:-m-,-·-·-------·-.--t-·-I-·-�--·t...,-·...,··'-----Í
I

.

R,·ca·r-d'·-0- H'_. u�ch·he'm· s'-o··b- =-í�
nas alguns klms. da ca.pital me- EXAMINADO POR ! I arm' ,

!.
•

� -11:xicana. TEONIOOS
.

.

_
. -.

..

/1.. �SkegUndO revelou· () sr.- Dinl- O sr, DiInmicks fez notar que

I
,I (", . O! - O ta' t·

,

nu s que o disco procede

de.M.2r-,
não pode av"riguar o que havia The politic ).",;. .rur·g·stf!"!!lQ!!!l! Bn_I-�. -.0 e .

te ou de algum outro Planeta, Se. sido 'feito com o cadaver do pilo-
I _ _ _ � � _ � _

.

�ndo O sr, �inunicksvários mi- to que" segundo se assegura., pe- ii
A recente nota dtvulgada a respeito do crescimeu- de de certos atas, veio encorajar os russos, de seus ! ( 2 7 d '1lltaJ;es e Igualmente funcío- Teceu quando sua ffi3.quina caiu. to d� poderlo russo, pelas nações bálticas, servem projétos futm'os. E como não poderia deixar de ser,

I om <

anos e prática
tros .dre diâmetro, Os fUTlcionarios Manifestou tambem· que

funciO-1
de base para que não se sub-estime perigosamente, seus vizinhos ainda livres· na zona do Báltico, da-o o

l - -

,

'

_
...•

meXIcanos e alguns cientistas sus- nários da capital inexicana lhe , d
' , - li .NAU A'l'E�DE A'S S!i.:X'l'AS g SARADOS

tentam - segundo '(lisse Dím- confiaram que maquinas seme·
aS verua en'as mtençoes dã Russia, Se o desejo de alarma desse poderio que cresce e. se 'expande, cada RII:4 l'\ã .. Pallll> N. I .:

miks, varias militares e fundo- lhantes haviam tombado em cer-
extender' indefinida.mente suas fronteiras, 'serviu até llOra que passa. Esperança para qUe tal política retro- J)a�z����:::::::z��:::::;:���=:::�E::::::�::S::::::::::::::::::::::::�:::E:��

�arios, do governo �e .W�shington to ponto <:Jo continente norte-",,! agora de motivo {lara que Moscou se lançasse ás ceda, p1"aticamellte não existe. E como uma política
mspeClonarrun a IDlster1ü;;a ma- mericano, mas que os governo" grandes aventuras extra-territoriais, o fato de· pos- deve provocar outra com o fhn de neutralizarem-se,
quina voadora. Todavia E;m interessados haviam encoberto

W
.

'

,. é lóP"Íco que também devem os países bálticos reCOI'-'

• ashiogton. os porta�"nz.:!s da tiuas investigações. com um man-
o�

viação manifestarám qti" "nada to de segredO.
:rerem ás a,rmas. E' bem possiveI, dizem cert.os círcu-

------� ....::_ ..,.._;.,_ -._:_;_:_' __::_ - - - - - - _:_ -
� -- los dest� capital que (J {{PAl\{», . seja requisitado pe-

Por traz de uma'muralha de silencio os ..""
los países dessa região, como único rer:tblÍo ao'ma:l

(Conclusão da l.a pág.> lTIAJARA' o SR IRINEU que se extenqe perigosamente. E ainda, soh o pl"iu-
Natura1nlente; tratou-sé na alu, BORNHAUSEN

iJ cipio de que deve ha,ver neutralização, com forças di-

:cnda reunião da possibilii:t'ade de Por outro 1a<110. segundo um. lermites, isto é, opostas, espel'a�se que o que· esteja
"erem· lançados esses nom.es, tudo telegrama da ·'Meridional"., da te d
indicando que os mesnlos foram Capital do Estado, o sr, Irineu

acon Cellr O na França, se repita nessa região, em

recebidos com simpatía. E' .pos- Bornhau"en teria solicihdo à
ip.aÍQlr intensidade ainda, .

na Finlandia, hoje sob à J.

sivel que esses nomes sejam ho- Cômiss/io Executiva da UDN ca- mit:a. diréta de Moscou..E':ntretanto. ao passo q�e ex- ,I
mologados na convenção que q tarinense dois meses de llc0nr;a terlOrmente a Russia adota esta poUtica arbitrária e

referido partido por certQ reali- do cargo.de presidente deS"e Par- interiormente difunde a llroT\aÍ!anda pacifista cem

"''irá. oportunamente, para co.;i- tiÚlO, afim de realizar uma vta-
.1:' �

tar definitivamente do· àSsunto. gem ao· estrangeiro.·
. expansivinista, demosh'ando pratica ele seu egoísmo,

� :mtUmmlunmJmiJP'nn.,.,.nmnllnnmmIPllmnlIlJUlnnmH�m � PQ.,r cent,·o .. afim de também, 'J'ustificar ante os olhos
=

.
* - AviãiQ anti..-submarln.o * I

_:::=;: .....
.

..

'"'
.

.

.. .

.

:ª=
.... horrorizados do povo russo, o qUe emprega o Krem- I

:= Dr Pau�o I MaJta· Ferr!!}il suir a bomba atômica veio encorajar o governo SO� liin para a «defesa do pais», em detrimento a um

=;:;_.
lO· I .

. ...' .

U

=:
viético, para. que torne realidade, as ameaças 'que a- conforto que é. promessa, desde quand,y a revolucão i

;::;

- ADV'OQAIH) -
=

té ago'ra vinlla fazendo. SabeÍi01:es de qUe nãósó- foi vitoriosa em 1917•.. Não se sabe, e pouco se P'Ü- ";:::
=

.

mente o poderio aé'reo e terrestre poderá nie assegu- deí'ã avaliar dessa situação tenebrosa pnra o mUll-

I
E CAUSAS CIVEIS, COMERCIAIS E CRnn:NAIB E

.

l'ar efetivas vitórías, a criação do Ministério da Ma- do. Nem mesmo, no tempo em qt,e a Alemanha es-

:: Escritório: Rua 15 de Novem.brq 889 - 1.0 Andar :: . rinha de Guerra, foi como que, ti último retoque a tava empenhada em expandir-se pela força, a situa-

ª Reaidencla.� Soua. Ir) de Novembro, 1393 - /Lp&rt. 1 g imensa corrida armamentista da Russia. Não basta- ção era tã,.,y perigosa como agora. Os países báltico!3

;; :: ram assin;t, a ajuda eficiente de. ex-armamentistas

j
ficaram mais. ou menos indenes da 2.a· Gmnde Guel'- I

ª V-ON.1l1: 1447 -.caiu ","til, 2U = ln.'I'.TM:!UN'AQ ª alemães - técnicos ,e operários -:- llenn a e:l'.."Penencia ra. Entretanto, a ,próxilIl.a ahvidade bélica parec,=
I

id.ílm!mmmmmmmHU!ll!lmUm!!u!!u"mu�m!"mmnnun2l,IfU� gan_ha no campo de batalha, mas também a realida· demoiistrar justamente o contrário. I

"Mantenha o Brasil' sua pr-o d u çô o

f·'
"

. lCQa
,..",

nao se preocupe com

Não me canso de admi

rar o progresso senIpre
crescente de São Paulo:".
A conferencia do Rio de
Janeiro
Pondo-se á disposição

dos jornalistas o sr. Miller
foi ],OgO interrogaôo sobre
os resultados da conferen
da dos embaixadores, no

Rio deJaneiro:

(Conclui na :t.a página Letra.· BJ

«Os resultados '=- res

pondeu - são os melhores
possiveís. A conferencia
- não me canso de repetir
isto - só tem carater

. de ro
tina, Inumeras outras, exa
tamente como esta, tem si.
do realízada· nas varias ca

pitais do
.

mundo, congre-

_ ...__ ...

..

de Lilienth I ntoIS o u

fut
. ,.

•

tA
. ... :

ro" .a ---ener; Ia lei·
·0 mesmo ,pe,R1EmentiJ do presldtlofe TrllDlao

•

i I e

frer�;�

- - - -- -- - - -- - -- - - - - - --.
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.s i dr-t-a.r-. poj-é-cu . que E'Ul ;-l!'!"un-" ('urso
. -

-e-

pon to s da. ''''ia Ln c t.ea <1:5 �,...,trela_- n a rnes.ma tf n-eoa.c ,
ma,s ernD"

I:::(3 ac}unn uV11": pvúxi rn-v- 11111"1"" ! Ioe íde.de superior. Se 1.850 «cor

das: outras, o que nos If:!Y!-l :1. �)d-; I Ar, dar-se-á o mo.smo Cr:SO do
m it.i t nHHl()L' € �p:lL:n de t '1111\0 pa-Ilnaquinist I de estrada. d.e 'el'ro
1':1 �� coH:;ôps. ::: her��� -8_ n.qp! 'o prflorisa. €8ta r atento .'ora o�

:IJgumu:::. tt?n1 :;-urp
.... rr lCln.:; lnU}tO q,l

. 1. •
-

/J :fd. T,,(.�[' .--ia ! olh.Os P(;:".tO.s 3 frente e-. taril:J€n1,

é ffH'n d� ]l;('po�íto }Jdnlitir \,L€; olhando IJ3rH trâ�,. H ver Fe 11ã/l

,', t!tll Itt11 encontro (_� e.�- 1 lhe yenl l�m obstáculo de Bnco:l.

trElas er.1 :J.�no.s 'ie 10.)1,t) anos' tro, ou por' tl'á,s com yelo<:"idadc
em qual'1upr Via L 'cte;, (1) g-a- i �ltpel'il)1' á df> "\Ia n1áqulnn, IlaXCl:'l,

I
FIM DO MUNDO '

O prof, Pagano m{'ol"il3, oU? O éntrevistado teco nutn� roo-Ii>. 'J,11'" � ;:'0:..; p l;:')tid,_ I
'

�8n0 de p�tf'eIH� 1111.l'itO· [Jf"l)'�l�l;t� ; ri I "}raçõeF:. para cone un' .f"!Up. lun
.

t[:o n oxím' '�ç'l}'110 R. rH.;::- t choque de uma e.:::::trela eO!!l n'
tf' :1cJà df' Snturno no d:-trQ-j ei. I 110S�O sol é algo l"pmotQ. l\.f:u.. f
� Jl<H do i"".<'::'t) (JL!Ol'l"e. o ..;;;01 ITI,tda �p. surgie\l.�e llfil "a�tro negro" na'
flP eui'�O con1 lodo �eu �i3tf'r.ld , "b't d t

. . . I

i ,I �" a"t'" -cen"" o ",'1

\
OI' 1 a Q as 1'O-1'e1, a COISa. H'r ,a_

'I' Ill�lda conRtantement9 tln '''l\,':' �e. pr0_P0�L'ÇÕ:S e consequ-'n-('Lt.s
I }lO!F a p3cls

....

lgenl de UDla e:;u'ela llumaglnaVel$.

1- a distância l,.J urn ano LuZ plO; Parece que as e.su'ela:;;; ';!10- !

I \lJ,<.J rlõ:-·e ie;-�(}1tl Í) d�al.i.ada a va�..
" têm sua origem no ehOQl�e 1n1unanf H_ enl ln:"\.' r'l� dn, lHll rUi

.

1

nuto de arco. Ess '3 p ", ,'!-gi'ns (Conclue na 2a letra C) -

!Qi&S3&::&:::::::::Ud:::r:: -
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:;�t:;��8á;/�8��;�::(/��1li�:;����()u::� U 01 Ch'oque De 'Estrelas(tt;l'al" - declarou ao "Ih,t.na d:» ' ., l-
'

:��:�:;�e�8t� G:'d::�L:ti�::�n;����t Oestr
!lO?

A Hum' a' l!fda.ústioe paganu, n.:_;pun!h"nc!o a. ulra DIuma ]!,potf!se Jopnulafla uelr. ,'0-

porter,
G01JL, efeito. desde liue o s�lIero Sois

humano apa;'eceu sobre Ih [ace da

lo,.,.a, pairou em. .seu cerebru,
li'enào proprianumte o receio, pe-
lo 1ne�toõ� fL curiob�irlude sol)i'� o do a u c ulio (·lteyua n ser

'"filn do planeta" (.J.ue lia'.'il(t� nuuntc,

m081 Profetas, aJ'UIlOIlLas [ti,· UM T!:NCONTP-O IIE

trôluyos Um wticinudu que () ESTRELAS
Corrsfde re-xa a, exi.stç..'nci:t

11lt(ndo terJJdnal�â \Ora em, ch.u- lJiliões de estrelas no espaço.
mas. ora :I"úmenw em agJp, ora ra indagar se:
euvotto UI! !J((Ii'f'S letais, ara aÜ,I- -- Poderá ocorrur

(la PUlCf_Ti�:ll.do por treJn61tda r J"

niostio, No» último,' t€1ilPOS 1'0-

AnaisTris nItras vagatl)
ameaçadores

conlO
�'tllll ruuuunuu 1111!11111 I!!J!! I !l,1!!II' !!!II !!!!!llf;;;

�,:,
OI,' Eu mr: Ir,)Jl11•0• f/l'(lnrln pcqucrun"t.)
['m lindo a.ncl Pa-pa: Noel me dcu,
Tinhn uma pedra, I} al'1l de pZClEna.
1�. t.t I,.:t, _'..,. ,�,� •• _ ff",td�rl((

E'I[ tt'l"i!.·" - "1""'lfl [fi do Ccu :" !fi'<'

D(rpnh ('rT<.i,.i f'. plcnn de t'enfnJ'n,
Iwdu. HtC ICfJ/ Irra 'Iur, nu'" tfJ�<.,·tp�.;fl,
POI' o('(ts;'lfJ �lc ni+nh« [ormoturn,
!'U[iO; H/e deu r) a nct tro'll('r01Ull.
COmo cru li n âc' E ttu« tin a« !lgJPIJ,
14\0\ ur (l'} lur:» tto f, u ct dr! out ro fi/ofa/:

tro de eblrt.da",� LdlJ
ta!'?

:.. ienlto: U fUo
O prof, Autho, ['agano 1',,�1J(,'J

!Il '", com eutda-ío lé(Ini,�o. pVl'��'ln
alinhando 'llgarísnlo�� :'\ p:·d ....l(j .;, a
mont- ""tI'Ol1ômico�, TE dlz :

_ "Um \ conjunturn �id"l',l dp
(I·te po:::- t-a 'lflvll" o terun no dn ,I

.....ta, -Ob18 n LICC da TPIT,L t..:-ia
r-eu.íme n t.e nu e n cont r"O (1 � f "f

Ontem. ou.ertü«, qnn n do, co vnovulo ,

VOf"t:' {({lo/! ou- llHJJI a inrn: [iol:
PCH,<;"Pl co m ur«: .. Lst o I (l� ('idulo.
Hoje {. i\-((t(ll fcrr:t mUls ol1tro oncl:"

1'- i\,

�re1JL dcscnco[.t·I';u-:se bas:tuatc a.

/roltt"(U�-8f' ltnLtt- e::::b'€la ('(I IH O'U

tnt htClu.sttOC Q .....01 quP. é uma de

rw', ,� Ten'u ,)'(.''';a '1!etu.d{[ de
I/tod'� fatal, HUl:PI':í.. pOl'érJ!, .t«t
po.v,,',úilÍA.1U(/(�! FOI """ti a per

çun:« que: fieemo« rH) ('lhU"'L'i",tu
elo c ("HjU I j: '\;[108(4; • nCC1YU, (d

Ia.s , Bar e PriscHa Bock e�(l'lI'P
cem quc ,1'; pO"f'íbílídade,
ltL1Uil .... ,,{tl-·Jd t -u'.�'_lL> I dt -t" "rI)

f}HlllU

;;;; !P! 111111111 II llllllllllll
-�

ANTVEF.SATUi),;
Fn.ZPiH :\nn� hí),;f'
O -r, Helmuth

,11111111111111 !11111111111�-

';_':JíJ.r
---

p('rtltrh:l(�ôrs dn fig.ado (Iode"!_\.
'-:(11' l'et11'Hfl8s nJ)lic:Jndo-"� 1!.,J�

t fina d,-� pepinfJ r�fn 10 f{)

I_n ':J

A �1:1, T':eJ1:" f�. \,�p" ...

dn :-,1', t-'ll1t ....ütur \\"et'�,:,8. a ele
limão

,,_Cu�e)

Cab e· á
.

mulher
A

f·_ ._. .
_

nHi.l� feliz tlue =:€.ia tenl :\ �

:::-\.l.lv CI'i.:-5�:::- ...:\.. p, l.Uel!'f::I, qU:r
�� inc'\it�)yül. nl�Jnifcst \-.-:-2" DO

pl'uueil'o ano: ("f.sarno 11(_;!:::_;

no pntanH). C!lt;-g":l.môs �.....·üll

eJ.u ...ão de que (I �tr perfei�(.
que haviamo.t. �onh;ldo e l1_ ...... fl:

escolhemo:, P '1"1 ('omo<lnJ:!ei-
1"0 de toda a nns:::oa, \'id�i, nii·.,-

�'og') da

ftQUllO QUE YOCl SE NEGA ft
IVER. OU_lHOS FATAL ENTE VE

._.

verdadp.__

QUE

P n que purpcia. , nL:I,�. ,,··e p .. :::l

:---a.ndo por €�:':::"l. ··i..t"an:::e" cO!ll

f-elicidude. () (·a<':'t..l}"'l�nto "':t'

torna t:olido e :J ;-:er;und1 ([ l�

f:e :�Ó �e upt'e:;,enfa depoi...: dI->

10 OH I!! anog, .. rn;.,t-;i é 111.'1L:-;

graYe. Não lHa;'·, terno-:: j; 1�

fÕ'?�,::. e aint' J_ t-=orn00 ::;ufici�Jl·
tenlente Jovens. avida

-

e n�

jllgal é vn,zi 1 ri"
_

impre";o'-'E
e ClltOr;ões. a nlonoton�a F'_'

insinua f·yltrc as pared�;t: Ilo

filestk:�s: o immigo pn.:!f' ,'no

contrai' 'Ima bl'ccha, o (en I'

m!ntem
�!snth ,:..os

,urno é hUD.lanQ. conlpr'e�:-n'-'i
,"e]. SB doi� conJl!ge5 qll'� :1-

'+eraUl norma1rnente, de d(�vl'

do pOl' bnh'�

NC
Este é um ftlme que realmente l,t'eci"" �el' \'hto: Brut1!] c

II
realista, este fIlme revela a hbtoria que mnguem ainda ha

,,-ia tido corflg'€n1 do contar! Acl�nlado no� E�tados L�ní-

do� e na Franca. "Rancoj''' f.:l!:'tá dt;!.;-;tinado a trenl�ndo :-=ueer�-

I�(1 €nl todo n UiUlj·lo:

I .Acurnp" t'_;o;11pl f\ tclUna� '" ::..;!ltll·t a111CnC<..1l0. f

P1;J1 ",I 5 no l' 111,) BH ieftO 1.00 e 3 00, ! I
tj"JI�I�'IIIlII!II�I�I�I�l'�'I�IIIIlJ:::I�II�I��'�I�'� I

� "ES'C'OlÜ'li'''''SE'Ü'''''''''ERNOII''I' i
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=
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=

=

p
,Cirurgião Dentista

,

f'OB l\JEDIDA. E]\oI SEU
PROPRIO DOl\'IICILIO,
RERVIÇO GARANTIDO
E (,flNFE('Ç,�O ESThlERA-,
PA i\ C;\ IWO DO C01\IPF�
'_r�NTE PROFISSIONAL
VR l�NCIS(,O SH,NA, ny,
"f:Ul;\i\U:':NTl<; CREDEN
€,']<'\BO PA,HA TODO o
'"AJX DO !TA,JAi, POR

AO L..4.DO DO CGRREIO E 'I'ELEGRA -WO
A' fl....LAMEDA RIO BRANCO N. 8 _

@:�gigi8�-.i�"����'�i��W olll�����?ii5:'�li6i1i�g��'
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ª Ru;.l� 15 ae NO\'CJub.rOt -l�l;z - 'J'elefollC, 134� �
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LADISLAU ALFAIATE
Vialeol Dfirlal em LhncuJ.loea

..
' DOlfiCILIO 'A DOMIClUO
Preco da passagem: Cr$ 155,u(1

�---< ,,----" A fi E,N C I A

o IMPERDDOR Da MODO
Rna 15 de

a acha!" lnlpUStiÍve] a vida lnl

f'o�num ficanl indiferent'1R
um ao outro e chegam H. d,,::;
truir o edificio constrl!i\.lo em

cola.boração, a culpa'é cJa mu

lher, pelas seguintes I' .17.õ.·�:
não cuida do seu aspecto fi-

sico na intimidade do .al ;

niw dá mal" ao murido �,

:;en"a.ção de que precisa de;�

coroo comp::Lnheíro e .:OlHO

:.:uia; descuida dJ. afetivieb,ü<J.
do carinho, do lado fisic0 do

U13 trimonio; não !=ie intere:-;::;a.

pelOS afazeres e' preOp.llpa
(1õe.-; do nutrido. Iormou q;na

nda própria: nã.o cola,huI'a

{:_om o nlarido no plcpanu (J

UESERVE SEU LUGAR j
e viaje com segurança de I

- Bluroenau a Joinvi1e I
I no !
I EXPRESSO J. r A ,J .'\ R A

I Ag" n c I <1.:

I Rua 15 de Nov" 3fjf' - Tel Hfifi

MUITA ATENÇÃO:
I - Para d4lr"lIder·.e .,0111,,, "" gri�\lr
f8IIfrIarJlMI ti tOSBIi$. UH <) CoIPlIIll di
Ale«trão XIIvIer,

2 - O Cognac de AIMtrio Xllvj"r � ,

UIlCIl medlcamellto exi.telllll eom ,

dó!@Ígnll�o de Cognac de ,�IMl,'l'"., pOI
.-uê • I) Ú]lJ('<) Oognaf.l felt" .. base dI
...�O q te tem formula medlt;in"-l.

1- À I!Jid1ela do Cogoao de Alo..trfli
J(a.�I"r r_IA. pois. da Rua fórmula qu.
f'llwa& ..alloaOl ..lamentos rueditlinalll:

�if:::::::'7: P:;:!���:�!:�
;eatl'j\o e e- hAl.-lI.2UOi ;� l",Jó�

hl 11m ,srtuu;l" c.a1·d!íe..IIIUht �
., hlpofollf\t-tt d.. e'-�.�� .

é qUe as edíçõe,s

�1 \�eHl1ce. o hO:-[l�m� por sua

VeZ. tenl suas culpas: dEi::�a
se absorver pelo traba.lho; 2;3'

q!..lúC� as pequenas '3.tel1�ÕD�
e muitas vezes 'l • �licadeza;

,

por mulheres mais joventi do
flue a sua espo��; resnlunga

m.anifesta a sua adnüra(;ão
em casa e reserva o seu eH,

nlaneira� 13'1.� o rá.djo
exerCCt· o seu dtl.'ei:"o {f' �

Desligar ó rádio, pÇ1r exemplo,
é um privilégio desfrutado pOi'
milhões do mundo, todo, eom

anúncios ou sem anuncias, �Ia-
uma opinião que, sendo sincera
e fundamentada, o., candidahwá
a LltÚ aparelho de rádio.
As cartas devem ser mancl'J.dall

rrão irnportante1 na v-:!rda,_'e
que a BBC de Londres oferece
rádio-receptores de presente ao,;

Cognac de

Xavier

JC-x-X- X - X - X -y. -}:-;'f -.::;':-X-X,

I ª IlJlllnllllllllllllllllJl!lllHHnU!H!HIII�IIIlII•• IIII1IIU1UlltllIIIlIUmllm,�
� RElOJOARI!_ SeHWIIDE I
_ 08WAU)O SCHWABE � • ª
-

f
'

-
- O _erece o mau3% eompleto t;ortimeIlto de Jóias, Relógios ::
_

da:5 maIS aramadas ma.rca.;:, Apa.r.elhO:::i para Jant �l' e \.!na de ==
po!'cel:Lna tche"':J, ingle�", ,. nacional, Jogos eompletos d'J cris-:

- �al pal'a bebld":S tambem ,I � pl'c'ced'êncla lllgJesa, tcheea e n.\l--;:
=

ClOnaI -_ Faqnen'os - Talheres ,em ger,ll --_ Albneas de ouro =
no mais fino 3 cabamento -- Oculos pal-a sol ,- Can-etas tinteiro::
"Parko?l"''', "Shaeffer's", "EY8rsharp", etc, - COnsertam-se JoiaS,::
" ]'E!OZlOs com g'fll'antia (Oflcina própl'i>l), , ;:
Rua. 15 de Novembro, 828, "O lado da. Ca",a, de ,Tintas H",t'i�E
Fone 1032· Cx, POl"tal, 391 - Blumenau �_ Sta. Ca.tarina Ê

,íllllllflllflllUlIlllllfllllllllllllll,tUllliltllllmmI1lIlJIIIIIUlUmWl1iUum=ii

Palavras

I'
I
.I

1 .......- Descrente� 2 � Interjeção; espirito. 3 - o
mesmo que sinhá. 4: - Sede, 5 - Reza; prefix'J la
Uno. fi - Acusa.da; costumar. 7 -- preposição, pro·
verbio de negação; preposicão. 8 - Mania por tudo
() que ii estrangeiro. 9 - Eliminar: nota musical.

VERTICAIS:
1 - Inc.iJel'ente (fem.) 2 - Interjeção; fluidos;

ilha da Inglaterra. 3 � Pular; despido. 4 Vinho con
siderado como excipient.e medicinal. 5 - P�ompe'
gosta. 6 -_. Vél'tice da Pl'otuberancia ocrijJital ex:
t?rna:, tocar. 7 -- Cotidiano. 8 - Rio da As!_a; abs
t1nencla comuleb; rip" lirn"".,.,"� t1 T._"_._�_� -'" - '-"'-
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i�" Q1J1N1'A

AINDA::A VITO:RIA

'".'.:

Como é. do conhecimento , Os ,.Jogador�s do Pal
dOE" 'nossos leitores; o PaI� illeÍl'aS, pela vitória con-.
rneíras,' semanas ,ati'az, :foi quístada, ,em .Rio do Sul,
derrotado pelo Guaraúi :por forarn:" gratífícados com a

I) 3. 2. A diretoria alvi-ver- importancia.. de. Cr$ 50,OU
d.e não-se conformando com cada um.
o '}'(�vez 'sofrido ". pelo 'seu x x x

clube, pediu revanche ao Duque de' Caxias e Con-

alvi-negro, Mas ao. q�e

a-,
c?�'dia; de Rb do Sul, irão

puramos, o Guaram nao a- filiar-se a L.B.Doo .

ceitou, ,., x x x

.

x x x
.

'Devido a boa acolhida
�

Bnliras F�ffDoli8tiGas

que teve o Palmeiras em

Rio. do Sul;' por' parte do
publico riosulense, e da di
retoria do Duque 'de Ca

xias, o super-campeão en

viou áquele clube um 'Ofício

agradecendo
'.

a hospitalida-
de.'

,

xxx

A Rádio Mirador de Rio
do Sul, em seu programa
de esporte de segunda-fei
ra, noticiou que o Concór
dia" deseja trazer aquela
cidade no dia 26 o Palmei
ras, ,Ao que apuramos, o

alví-verde não poderá acei
tar o convite.

louro uller x CM fttléUmJ�ICalBrinense
o encontro du prÓXimo domingu em lIajaí
Itajaí (Do' COf'l'cspolulel.l- 'lca�arinenSé, de Florianó- Os aspi::-lmtes . do Lauro

te). .

.

.

'.' polIs, . (e 'dio Estiva farão a preli-
Enormes cartazes al1un� Já que este esquadrão, pe-' minar, e os prélibs terao

ciam pa,!'a o vróximo do- la pr-imeira vez pisa em I como .local Q estádio «An
mingo mais . unia partida graIuados de nossa cida-

.

toIlio ,RaIll'Ds», . gentil.Í:Jiente
. �e futeból e;'l� Itajaí. Tra� de!. é grande o illteress� I ce@d6 pela diretoria da S.
""""'1a-se do preh�} entre Lau- remante em torno da reall- Estivadores

1'0 Müller x, ClUbe Atlético zação (to prélio.· . .,.' , ,
.

T
'.:.

I
�
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· ., Já '_ IEm�1 usa InlustrJaI Garcia S/I.;_IQuluar8lf!!l ª BLilMENAU 8.Gatrll'illu g
cmielu§âü d3., sexta

=

A. ,'5 SE fl1 B L E I A G:E R A L o R IJ I N .Á 1? J A' ª

�.Cü�v�caç�9 =
.

sã.o con,,-id3dos 08 senhores i:wiol1istas desta sociedade ..

pa,ra a assembléia geral ordtnária (�tie dever,i3.: se realizar nu'·
=-

.dhi.. 24 de março· de 1950. as 9 (,nove) horas. no Teatro C1xlos· :::
Goines: sito! à rua. 1!'i de Nove{Ilbro., nesta cidade. arfim·tr)� de-

.

liberarem sôbre a segulnte
. ." :;:'

'.'
.

OnnEM DO DIA ª_ ..,.1.. I) Exame. discussã,Q. c·a,prov.a.ção 'do B'l.lànf;O, Conta 'de Lu- �

era" e Pel'das, Relatório
..

da Diretoria e P<}.recér do Oon' ;;::
.", selho Fiscal:

.
.

.'

. .

.

<!':II

2.0 F:leicãó d& Diretoi'ia ·fl·'ra ') tríênln .1950/1952; ..,.

.'.0' ·EÍ,eicão. do Cqnselho FiFcal Ip .....r,�, 1!.)!"O;
-=

"4.. o ·.:A�'õ:i'llntos di\rersos d.g inte.resse social,' =.

.. NOTA: ._ Os' sen11Ore� acio,j.i�ta";''' qU,,;h'-'>l ohs�r"a!i" (I :.

,1,1spost.o no artig.o .26 ri OSlo ASt.",·t:,,·tos em vigor. �

BlÍ.IÍnenau, 2 11" f""ereirn rie 1950
.

Edwill �4... Hauel' - Dire'lor·Presidente. .�.
�!!!!I!H!!!!!!!l!n�m!'!!U!!!!!!!!!!!!!!!!'!!I!!U!n!!!!!!!nH!!!H!!!J!l!!l!!IU11�
,��.,.�:.:..::.�:�� �...--,,� _4 �·.��.â� ��c__"'_ � ':"'j':' .:-> - _. :

IIbfOV1Ido . �nj .d�lnorâda sés�âó e � �
-

Cm�c!n§�D'� sextf!
.. pag�.

6 Regimento, lendo o verlidoé Herbert 'Georg sDlici�
ta!.Io que a sessão fass'e prDrrogadg, por uma hora,
tona vez que já havüt�!5cexg6t?-ú(J;·q ..temrio .r('gim�ri
ta1.'· Aprovado" -esse requerimento, eoütinu]'u '8, Sf:'i8dll.O,

. tenclá:sc retirado as br.ncadas {lo PSD e PTB, a.legan
do

..
S€Us componentes nã.o d.íSljbl�0m

.

'. mais 'de tempu,'
eis :que afazeres particulares çstuva.m 1"�da.mandü B1W

VFes�nça em. outros lugates.
.

.. Todavia, 'oomo houvesse n(uncl'o. a se(,sào (3011tj�
. 1Itlon, .HEHldo votado e rew�itaclo,. artigo por �,l'tigo e

Ambas encontram-se englolladamente, o �ubst:itutiv(1. Proeeuell-sc, d6pojs,
entre a vida e ;,I, morte, llU� a vot1:l.ção, tampem él,rUgo pj;r artigo e englobada·
;�ndo pouca ,I1l)ssibilkhlde i nH�nte" do� projeto nl'Íginal l' n_':�pl·div" p:ú'l·i'i·I', IjW'

de salvameJ:!to. fOI am apwvados..·

se,

rante

Os earlavsí;es' de Jolll-l
_Allan BeHTd e' de WaIOOl'g
Lind€l'l.1Wn seraô sepul.t3;
dOI; as cxpe'lsas dci Consu�
lad.) inglês em São Paulo.

Elnc Beard e sua filha Ce-

�ly, em {>sta.�o gravíssimo
··Ionuu remOVidas do Has-.

pital das'Clinicas para o

Hospital Samaritano.

o GUARANI!

Blumenau, -15-3-1950

bugrino a pr-opo-sto eerner-cddírm
,; "

r

posta. do tricolor bruaqueu; S. Francisco. E' que 'Val-' 1.'0. os jogadores do Olírn

se" &0 que apuramos; não mor sofreu uma contusão I pico -foram gratificados
foi aceita pelos alví-verdes. em mil dos joelhos no jogo' oorn 11 importancía de Cr$

x x x _contra. o Atlético.
.

. r 50,00. .

. o jovem meia esquerda x x x
. '.

I
�

x x x

do Olímpico, dificilmente. Apesar de jogarem pés- i .A delegação do Olímpico
poderá jogar domingo em I simamenta contra. o Atléti- seguirá domingo pela ma-

nhã em.

dais.
antemoveis espe- I com o Cuaraní.

x 'X x Domingo jogarão nesta
Num'. e Pevi este ano (k- cidade, Guarani e Clube A

Ienderâo as camisetas do tlético dé Joinvile. A data
Guarani. Peví deverá as-! já está reservada pura o

sinal' hoje o compromisso I alvi-negr-o.
. ---------------

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

EM ITIIJllr
.

.
.

F·
.'

..
'

u

Ba

,�

ao o
•

rrutr
erroso

Disputará clubeeste da L. D

� o�-_·_··

A atuação do Olímpico,

I
uno que- em SWR própria

f:re·nte ao AtJético agradou .. casa.; x x x

cem por cento a direçã.o ,.... x x x Sem f a v o r
.

algum, a
técnica alvi-rubra,

.

'. Os jogadores alvl-rubros maior figura do gramado,
x x x

. l'estão ansiosos para Jaga- no jogo de domingo ultimo. O fut�ból na vizi�lha CÍ:- que surge o Lauro Müller., be. No próximo mês será I Após essas palavras do - "Estamos aqui pai'a
.Juarez, o magnífico at.�-l .rern em S. �ran:isC!',,, I fo.í :0 zagu�iro Giga., do ,A- dade de Itajaí, este 'ano, Fusão entre Barroso e realizado a eleição para no- sr. David Russi, procura- regularizar a situação do

cante do Olímpico, será ho- .Ó:
'.

J' ..

x � x
. . t�ebco. Mal cou com pe::fel- promete ser dos mais seu- Lauro.

.

va diretora, já que a atual, mos ouvir o secretário. sr. Lauro, e si Deus quiser ire-

meh<l,�cado domiu?o 'CHI S� . Va,ml�n: a,p-�s {} jogo dís- 'j çao os, a.�acantes alvl-r�- sacionais, tanto assim é. Na semana passada, a é provisória». .

I Angelo Arcligó que ligei- mos disputar o campeona-
Francísco pelos' jogaaoros se () seguínte: • .

I b�os, Van<:-<; �lubes desta
. que todos os clubes daque- � reportagem esportiva de A o Lauto

.

disputará o
I
ramente diSse o seguinte: to da LBD.

do Atlético. :
'

:� �{.luarcz. ;c_ um rapaz

I
cidade, estão interessados la cidade preparam-se .para I Nação. teve. a opOl�uni�a- campeonato ? ---- ---- -- .. _�__

x x ]o"' âolíoado, quasi nau da pon- em seu concurso. , '.
' .

disputar o certame da L. de de entrevistar dois diri- - «Iremos disputar o
.

O médo Ja,ltllO ]H'ovOti ta:-pL. .

.
.' B.. D.. s c gentes do Lauro Müller, certame da . LBD com os

.

C O Er n � c n to 8 E n M G I G IN T E It1omi.�g� �u:: está 'cm gran-j
: -. . '.

.x x:- .

x x x
. .

o Lauro ('Hl a.eã.o
.

I'srs. David Russi e Angelo nossos garotos. Todos eles 11_
_., _ _.

.

_de forma', .
,O.·Palmclras Jogamlo em O C. A. Carlos Renaux Um dos Clubes daquela Ardigó, que aqui se encon- são jovens, e no futuro po- -

.....

x x x

.

,
Itio <lo Sul l�el"àeu })o:1' 3 a ellviou ôntem um ·fon.-::;gra- cidade praiana, que nO' pas� travam, afim de regulari- derâ.o produzir mui t o �_

6... ma: ao Palmeiras, convi- sado foi considerado como' 'zar a. situação (k) Laura mais".
O C• .A. "Carlos Reuaux}), .. ....

. x x x' dando-o para realizar umá um d::;s melhores do .. Esta- Milller na Liga BIumellau-
provou mais lima vez que 'I,írá jogàndo de zaguêi� fiartida naquela cidade, rio do; foi o Lauro Mi.illei·. ;Â� ,jllLJC de Desportos.
joga mais em campo cstra- 1'0. niarcf>u um belo goaL. próximo domíngo. A pro- gora. depois de um longo Primeiramente, procura-
--�------""",,-"'_---"'------------'---------------' ..

d t

Ot imQ ti p reI imi n Cl r
""riodo de inatividade, eis

�!���::t�a��:�!sti��
de sabado entre as equipés femininas de :"E'�'PIOíIR"Tl'S"T'A� ;oi�,::��;§�E::��;!s"�:
Y. o I e i b o I d, o P a Im' e I. r as: �;�������� i ��Ul·O. nos disse o seguin-

'. .... .. '. . .. ,.. ..' ,.. ..

.

l
'=

'i VklllOS hoje a LBD,
. A preÜmiÍlar do jOg"'.) de 'VERDE: Matilde. Neuza Jnlzé =_,,'ur-U.PER.'.8AL'.L s..,_.=�_: para. \l.'atar a'-';�;U!1tu8 r�fB�
sábaao' 'pa8sadô �!1tre as· l\if.:8i; :Iolandi:t. (Cecilia.) Apitaram com impal'c.1a.- ::.:\. _ _

� iTEfe::i a filiaçáu do LaUTO
.Se.íe�õ�s. \��16 i.?ãs;"uete, de NOM'l"1<1''': ;J'aei liOi),de os 81'S. Francisco ..

.. '" ... -. --."" �. ,_o
.

" ;: ;;;; WJ, LED.
Bhimel1au, {;. de-F'10'!jàli6�

.
PE,ANCH; R.qsemaii" Silva., e Ingo Kllíall. ���t AS I BtR N C aH�

.

O Lam'o feL fusão CO!!!

l•
'.

..... .

�'1
.

'Ctú.'m.€!1·{De.ley),·, ·.Irac.'i,11- _.

-

=

(' N AI
.

Bpo..!s,· esteve a eárgo va,s'e- -
;;;

. d'�.
=

o �. _, __ ll1lrante a1'1'o-!....... C" l�"!tl J' 1'1 �c-.�����e+:I�e-u��e-u �

quipes femÍlúna.s de volei- ''',-.,'.!::.l. _la, . am _6.
l

., .

t so, e agora estam:''S tra- J
boI do Palmeiras, sendo De.stacal'am�se na eClui-

" Pará limpell Intestinal ,_
DELIDRIO RUSSI

tal1!lo dos nossos lJapéis I
� ,

• R. 15 de Nov; 11". 715 : Ique foram. divididas em 2 pe":<vei'de as senhoritas, Ma- I .

""

.:. .i �lIl1llll!lIlíIllIlIllJl!lIl1lllllJllllllh-: para filiação do nosso du-
!

turmas. Quadro Branco e tilde, ,Rita, Ja.ci e Norma,' t· ,- !
Quadro Verde. A equipe No quadro. branco, Car-· t ,.

"

�
do ql'ladl'o' '{Terele, apr'esen' - l f} meD, lraci e 11se.
tando um jogo mais coo.rde .. ,t ,t .

.

• !
.m ov.imento técIllCO: 1.0 1 pnulas de IIrfsl:@1 inado. e mai:-; técnico, der- ...."te·' 1 "". 7 "r 1'''.' .', ... <J;.1. para () ., en.c. t. vegetais e açuca.Tadas �

l'Qtou o Branco 2.') Bete: .l�f
-

a 12 para o t O purganfe t
Os QUluln>5 BraJH.:O.·

'1' 1 caseiro por eXi:e/ªnd" �
ÁH duas equipes jogfira,m 15 a. '(para. O. t . .�.. . �

assim constituida�:
.

I "",..._."....M<>"..,�
..� ..>S� ....

B.o compeonuto

OU\fll.10S. 'NARI8
GARGANTA

DO.

Dh. WILSON SANTID'oJ\.GO
Ass!stente da FacUldade de

Medicina ds Unlve:!$!Õ!!.de
-- do Bl'MU

CONSUL'!"AiJ:

H-O:a.A..R!U;

ves 1� ás 1S hora.!",

CONSUL'I'O!\10; - Rua n

I
de Novembro. 742 -� IAu

lado da 'h1Uafarmll."). -

1777

..

() exagêrr.., e :! �:t!:!"a:,:!gâJJqa con tituu-a1rl .::L t1!)t�
PtedolTân;.!nt�s da rHoda nos fins LD século Jel.fHt(t
O fllodelo HRobe- a' P�nient· � Ir�i n em 177 i
(o-i o que nlc!hor r,ei1re� •.�ntou ,1< u�te gDSto N�le

. ,
a

I.{ sai.) ·b ..}l.�o"� 0,'$ gr,HHJc� Je(..;oteJ e a Ht.:inltl1"a dr
.

?e...'ipa
H

atjnginur. OS lil1Tites rili:ÍÁ; nura _ A l.:onlplei:1
.... ·"I1J�\·ão de j"n,;o '! b'lrh.H:iln .. , que m.ll1rillh1·

dezena' de nlf.'1.rU� de h'cjdv4:: f. lendas nâ.- ._'f'�av�

pout.:-ns quiJu�, e o I_l_H r-eu df- ,!l knn12' c-o!nr!�'"
!!11a o i-,t!�t!J fi! f,.1ibc.u!t:! t�� i! n=�r!t.:!�jo qUf. ,!

m!.!!p-er- S!!' por �r,üd1de ó :n_!pc�! t21:�

"Nem s6 d2� mcdas l!!cêmc&$ l!be�tu-$e !t

!n.u.ilie!"" de 'hoje", !nas t2��ém de �rto:: �aI�
agcte pe!"f�it2.!l'ler!te evitáveis graças ao uso" di2rio
dO Gysofa! que, pelo seu grande poder antisséptieç,

.

perfeita' higiene i!l!:!ma W! mullio::r.
.

fi

um ·:proc4,·ftJ do·
',.

l2001'atóno LidJf de Cacau X:!.T!ef S.:A.
.

-
.fQl':',���

," Dolornsanlente tl'h,te� tl'it'iternento doloro�a" ,� a noticia que
CIrcula em) nOStóQ amada terra, de que, do alto do mastaréo on
de tantas ,'ezco tremulou., aureolaoa l:-3 glórIa, descerá a I.lUU
deira ver'de e brànea do CLUBE ATLETICO 'rVpI.·
Nas tardes ensolar'adas, riCE." d'e luz, ou ncs"tl.,,; em /lUe '"

chuyinha miúda e o frio, cort:mie fustiga impiedosamente, lá.
p�tava no campo. vasto e lindo, a. fin'," flor dos nos.'50S atletas,
jogando, ou treinand'o P. dando, apenas com C:;S'l bca \'o�tade
QI_le caracteriza' o "".rnador".. 1!m espetáculo de que s�!npre ti�
v�mos a f(ll·ta1(!��l. o âninlo l'es-oluto' da r-aç:l que povoa este rin
cão, o mais querido de Santa Catarina.
O vendaval de ]6 de' dez�Plbro d!' 1!l4!l. (�omo r"I'"'' sUrJ'reen

""nl" das intf·mpéries. (l'�rribou. "n'anCO\l c esfacefou aquele
,,;w'lllo rnn�trllirln n" fr,,�c imol'tal do gl"uml.e CHURCHII, ___

com sangue, fluor e, lagrimas
�Hno'llp. ...rp.rUrlo rln� n.J8o� t]nr;; fPH:)., f}1i tl:!1d-l�lh;:l"'anl nfineadH

tnente; suor. porque, depuis 'Jc HIn dia dg lab6r. na luta pelo
lJào quut.!tl,:iano. n'pE'l"ários carninlHl'Jal!l fi t!'·�,balI!avan!. quai.Sc

��.�; ;��;�1j���!eJ�te�,,�:l�:'�Õ d.J:;;:;�.:JOt:�·���)[���eP�;O ������
P01.!!20 tHintan-.!..

J1.t��, Uf'::-! di.o.S' fsst!��os. f:�,3_ 3.. festa d2. pob!'e:'::?_
Como !ln! clarim !!!bra,do !lO q!!ad!'�!!te d:!, cideQe, :.:'2. E.ste o

cO!1clam.a.��: - O Tl_TPI VAI ,,--TCr!3A,R�
E aqueIl?-s qus pOl1quinho :f��nheiro Unham. CChlp'ra"t,:am as en-.

tradas c os qll� nãu rodianl j)ug-á-las, outl'.fJS 0:-.\ BuxiHava.ul e

1111"...... <10 n;:ir o fflzia.nl, n� horB H. o:.:: ('f)l�a(:Õp.:s g-�nel'o.sos de rrlto
e Jaime, 'fJl1tando, não 'Viam n.s cntrn.d"s el'!lnde5tin�s ...
,Jel"uendo ou g8�ha.ndo. o TUPI exulif.t\�a torjos O� c'ol'n!_,;.-)e9�

porque" não era" unl sÍIuples clube ,que disputava urna pa.�_'lid '1-.
era. alguma cO-lsa a nlais: a própria exa1b!ç€.o ,{I", Bltna, de nü.:;�

:-:-3 q�ntc, na e)(.Jl1'(·ssBO jllst� dos :-:eus nlah� j1�t,tO:; ideai;::.
Exist.e unl qu,dro cIp. pintor n,lp.Hl5o, reo.:;eendel1t.p. d!' p-atr:utl�-'

!UO, hoil2' tl�s�t.pal·(......'iclo na.,� ro"dllT>:.r1í'''?, nrys E"{)vf"roos da. R?pÜ
udea. iruitas vezes, r�uase ohcecado, fiquei o!lu,mb, t ... L",".·

S3!1l.,llte aquela lim!:,,). tela..
.

,A legend I, diZia: -- LJi�� 1·'tzlP. ;·.1Al'J_i"'J, I). último hOnlê!!!,

O na·... lo. afunda, 'depoh; la batalhH _ OnduA- reYOlt8s !a!nl\ern

a sup?rficie �ubmersa do cünvez -c. f�'e. f) ln-avo nJa!�inl1�ir':3.

fie·1. junt.o 3.0 p""'ilhiio de sua g-rande Pát.ria.
Nós Lodo�. toilo:-; nó�. quero r(pi�ar"l que sinct'xRnJCnt-e quel"��

lUOS a. nost'a te.-ra. ajudando·a a. ",obre"i\'cl', d'�,pojs de tantas

dp.s{lit��. fjc!! 010� r:ullbem ('ornJ o 111'\1'11'h-:il () 'no eOI\vf'z, mas,
da terra que nOti é cara, fieamo� a oll�!.\r, com os olhos da a1-

. _" � .... .._._ ....... -�e, lla prOl un(tp� \ (.�(J.� al)l�n)o::. u'::t lalttlida,de. H.1Jall

rl-eiJ���, (lnql,I�:>lC (;Ué urn dia. n(t:� (ncheu de jU3t(" org-u!ho O CLU

BE ATLETICO 'UPI.
Podes de,,:,c('-l',, -pe-lR indih�Ten(�tl df� nluitos. do alto nl(1�;b,l-l't;O

onde altaneiro 'uenlulasto durante úi.t� long'c,·;. [.IDO:::. lHa':;. tu,

paYilhãc J-e glol'ja te el'guf rás �elThprt� dentro 0(' nos�a2 al.:l)Q.S
. 'nh'o dt>la,,, esi lJ'ás �empr" flulHando .. ,

ue!'):- estarâ.s �p.mpre fhüu8ndu ...
A,'JifiloiJH:o }.-'UlICS Pire.'�

il---- --------� II

Atuará tambem
(apitai do Estado

Flamengo
na

o
o ce!. Paul<J Vieira da cais.

Rosa, prebiclellte da FCD, Esperamos que as de

pl'eteüdc trazer a Flol'Íanó- 'murches a respeito. sejam
polis., a possante equipe do bem sucedidas, e telLhamos

C. R. Flamengo, do Rio de
. assim, muito enio breve um

Janeil'o, pará seX;-'3acional I espetáculo de gala nos nos'"

encontro com 'os clubes 10- sos gramados. .,

:.."i, illll;;' ';;-11m 11-;-;" ;;-.; i� •• iii liilu;'1J iííU-;;-.I�"lllIm 1I1111lií IlIII!!!II n�
ª Dre Idalberlo frltzsche . ª
� Cirurgião Dentista ª
_ Consult.orin: ;;;;

= Rua 15 de Novembro, 1135 - 10, a.lld�l:."i"a-,.:�_�ala 4 i_-Au ill.,Jo do consultório Dr. Arniínlo ?-. - ,_,

-

Homrio - 8 _- 11,30 =
=

-

13,30 - 17,00
_

Seg1l!ldas, quartas e s �xt8,s-feh'as das '7 ás ::
_ 10 da noite. :.:::\
�!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!l!!!!!!m!!!!!!!!!1!!!!!!!!!�m!E�
-- ,-- --� -_"_�- -- ��--""-.- --.:::.;;_� _-..!

HE1�fOR,ROIDA§
•

:.

1VARIZES E ULCERAS. DA§ PERNAS, �ru'�� !I� tt�
mçiio

fJISPEPSIAS, FRISA0 DE VEN'1'RE, COLI'rIDS, A:.M.E-
Pl.ANA. FISSURAS. COCEIRAS NO A.NUS .

CORAI,.lAO. PUL1\:tÕES, RI N8, BEXIGA, FIGADO

ord.r. Ta
.

MI!1DICO ESPECIALISTA-
A k� R 0'8 o L .

A. üJtima palavra' no' be.ta menta da9 BRONQUl'1'mg,
-

�ÚJS!'!'ES, RINITES
Olli1l!l8 �nJ "de HOID.snlf, ·l\fl!llicr8!1 II V:rla:!!!;�!!

I!];OCPAVÀ 'SE�'A:'��u é lã as li blJ." BLtitTffiN.tUJ1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Âpro

;. '.�

em J
dos

m oreds Sessão ela Câmara o Projete> cI�ê
Funcion'â"io$ Púf:;!; c o 5 M

�

ado
Um e nto

. Regeltado um substituti,o .�

� apreStlltadtl oln' :plenário ::

·�lllnhltiulllmllm�,·
.

.' HuiJIIIIIfIUlIlIlfIllIl.::
Amplas iliSCUE!SÕe8 e retira da de vereadores

.'

Foi das mais rn�V'imentMas a sessão 'de ontem, da'
Desta coluna, com pro- 'rc1111O simpatia . pessoal. sistencia a Menores é uma Camara �Iuncipal. em consequencía dá apresenta-

vas evidentes, tenho de- l)clo esforçado ministro t vergonha sem limites. .

;ão pelos vereadores Otacilio Nascimento, do PTB e.

mo�trad{). que, enquanto C�eI?-.ellte Mariani, e, por I O c�so do assaldo na

J.úã? Dllrwa.� M.ue.·..ue.r. do.. psr.". de um substítutívo a.oa; Mmúcipalidade, com oa varias vezes, tenho louvado . Agencia do Banco do Bra- d�'OJeto de aumento do funcioualrsmo municipal, pro�
seus proprios recursos, já I suas iniciativas. �Il, no Meier é uma prova jéto esse que já. havia receuído parecer ravoravei da

instalou, nesta cidade. va- Isso, entretanto, não me inequívoca do relaxamen- I _:omissão de Finanças. .

.

.....
. ;.'

, ...

:tios 'gmasios de ,em<Í11O se- Impede de criticar 08 atos .0 daquele departa:in�to.
. Çomo os !eitopes, uevém se recordar, ná reunião an-

eundarío, o governo fede- que me parecem estranhos xbdala Addad,

evadindQ-,.
,-en::.r da Câmara, quando .esse projéto, com o .referi- Aos fans do esp6rte�rei' 11:á em beneficio dos joga- se trata dum ...•.. j6gó-trei110;�

ral eontínua de braços GU-
.
e despropositados. 'e do S.A.M., resolveu, do parecer, foi submetido a. tllsêussão o vereado!' está reservado pará esta l dores. E' bem verdade que mas não resta du:v:id:á de.

zados, não obstante os mi- Ainda agora
.

o ilustre ranquilamente, fazer o !úão Durwal Muell�r requereu que se adiasse qual- tarde uma agradável sur- ..
. .' que:: o

. mesmo.' vem. emp&�
Ihões e milhões de cruzei- baiano reuniu a imprensa; .serviço». ..

'

.

.

I .uer votação, pois e� e. seu colega'Otacilio Nascimen�. presa. Sensacional match�

J
.

gando. Serão, a;>sim. 'uni..
'

ros incrustados em varias em seu gabinete, para de- Só vindo a �er detido de- .o, haviam subscritQ Um substitutivo, o qual seria. treino será efetuado entre .... , ! dos ainda InaJ.s,o§ 'laços de'
rubricas do orçamento do clarar, com enfase, tres 1'.)ÍS de varies dias, chama- apresentado na proxíma reuniao, Ou seja,· na de 011-. os dois maiores rivais do O n.·-. a r a amizade q��

..un.em. \:a.'tVi
..

llfi'nisterio da Educação, cciegios secundarios na do a depor disse pitoresca- lemo Posto em votação seu requerimento, foi ele re- Estado, ou sejam,. Olimpi- !J"." -ubros e alvi-verdes, ..
.

O
..

INEP só se tem limita- capital da Republicá ... Ó� nente, . ;.'éita:do pela.. ·bane.a.a.�.a, da UPN,. que.' se achava co.m .

','
" Alzuns 'nientores do

- CP e Palmeíras; Os enten- em Florianópolis o EstIva t:> ...,.
.' :,.. ....;':' ;._:'

do
..
a anunciar a fundacão quais serão localizados na>:' «O S.A.M. e" a maior es· maioria em ·pil.enar.i.o" " Consequenteménte, a

.' bancada. G E Olímpico seO"tlv<l.nl'
,,- dimentos nesse sentido fo-

. .
.' ... t:>�"?''';

de colegios que nunca exis- zonas sul, norte e
. subur- zela de larapios. Tudo ali pessedista. aband,c'i1riu o. recinto, sendo encerrada a'

'1 ri.:!' b 't' Seguirá domingo para a noje para .:, Florianp.pí}lls,
tiram, e dístribuíndo vul- bana. ie aprende. com os meno- sessão por .falta de número para votaçÕes.. .

ram evaaos a
.

om ermo, capital do Estado a equi- d
.
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luo.sas qualitias d'l Fundo i ositivamellte, qUl'S fa� 'es,.detalhes». Na i·eulli.ão' de .Oh.. ·. tem, os ver.cu.dOl:es a.cinia citauos qspei'ando-se qUe numerosa
pe. d.o. Es. t.iva., de ,ILaJ'aí, que otn e: JUll o !lEd··• 'd':'· ""P

el-

- l'lSsistellcia compareça ii, earàq no seuw: ° e ..que. 'o

lDscolar. zer uma pilhéria, tanto Ainda lia poucos diá so presentaram, . com' efeito, o SUiJstitutivo. prometido, naquela cidade enfrentará ;egulldu mafcll entre ,o áJ..

mais qUe já se acha anu- �elleral chefe de policia .:egistando-se de11l9rada .discussiJ,o entre .as:h!tll�adas cailcha da Alameda Rio. amistosamente o forte COIl vi-rubro iocal 'B o 'Clul)i;l .

mando a sua bagagem"es- �ongratulou-se, em nome J ck, PSD e PTB de um lado c, do outro, da UDN. Fi- ! :Branco, l�caJ deste es�et�-I: junto do Fi�eirense... Atlético de $ãó Ftruúiisco,
tando com o pé no estribo. I? �o,,:erno, com. a ordem

.
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I
nalmente, fico.u de.,.C�d�dO' P?r vfl!:Gão, q'!l� o

...suosti.tU" '\'CUIO; Os 'mgre'3sos serao a,
. A delegaçao dO

..

Estiva marcado para' d(i:�go
porque vai desincompatibi :hscrplma e perfeIta orgaru· tJVO fosse votado, �:rtlgo F'_·r ai o �o: c·onforme manda

.

razão dê .GOQS crUzeiros,.! seguirá. domingo pela ma.- oroximo, naquela cl9.adé,
[izar-se para as proxima�:

'

:>;ação do S.A.M. Conclui Dá quinta paginá. .
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I �endo que () total reverte-I nhã em ônibus especial. 3eja realizado. em Joir.:vi1é,

!:I � eleições. \ . . '.' .
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- - - Baseiàm�se )js dirigentes.

U i Com o dinheiro que lh( """"""'" Conti.nõa a guerra' fazendo, vítimas -- cIo cl�be da. Álamooª, Rio
tem sido cOllcedido, nor
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bras combinadas das es- ter instalado para mal�

:llc';:;'Íltrá sÍtuada' â ,séd�,"
quadras americana, brita.- de vinte ginasios segunda·

I .la. entidade..Como a L.J'..lJ.
nicá e canadense nas An- rios. ,"stá localizadâ na.Cidade
tinias, na .primeira fase Resta-nos, porem, est€ ....,..,.,. O.' L..
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..[.... ',0... I.'. loinvikiHse, deveÍ'ia o<eoW-
-dos exercicios. UmH. frota consolo:' Inaugul'a-se hoje, I

. 'iO epi qüestão sel; efetua.�
ataeante· . composta eto d
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'3egun o os maIS rnuderno�' do nei local citado. E ·pr!;):.
couraçado «Missouri» doü princ1IllOS pedagógicos, o

�iso .que . se Jrize, qUe há
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.

F
.

f' Ih'·
. �,i' .

.

1111aslO €. osa 1'1 urgo. pt.'
.

•
.'

.

.A ...��.P...A.�A.. '�.' �.' .!! ..
_.

A. ·.a
..

··

. t.'�... n·_··t·_�U.' �'U'I"_-oF'i'do·.. r!!'!!!ee' .

:nn preco;uente, .. luna vez

flores e muitos outros na- criado e mantido rie1a Fun-l' 'W SO.·.gro_, _ariu... � ç'� ��� ç � _� ç ç � � �@ i1 lue !Í'{f carnpeol1ato; està-
"ios mellore�, tentaram dação Getulio Vargas.
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'lua} de 1949, os jogos em

��Óave:��as U��ifr:��:n�� Sera o mais imp;.wtantc· S. P�l.Ul0,'� 12 (Merid.)' eslava em bQa situa.çãq fi; Ul()S' C:(iâS, alÚnéntai'a essa. ram os fatos; Seu marido deparou-se Jfi)lm com sua que,tomfJll parte o ).pii·an::,

fotie oposição submari- h:st.ituto de ensino secUh- - A l'e1?ortage�n. AS.'soCiada n.anc'eira. �ra .de
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.éfetuaàos.eni· seu .. cà'mpo·.,e
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talhes da espant.osa �rage. Num acesso de:; lo:q.cura, i 4e 16: al}OS, qUe estuda filO � ont�m dirlb'1.Ú�S� ela ao ba� um _tIro na bo:câ. Quando úão" eÍ1i �];fâ:(i'a,
.
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..�léIn das unidade.,. ame- O que se pasl,a,' atu�l- dia

o.c?rrida �rio l�terlOr de Illa�ou � sogra
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; ..••.:iiesfecllOul· St,
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,�lda
... CO.lege� em

Bue".1 nbe�pa .'para. la.'vaI' ? rosto. �eclly, .�'OltO.
u da rua,: J().lm entidade; COÚ10 ,venids) à

(Clrnc!úi na:la Pga Letrfl G) mente. no SerYiço de As� I uina rlca resIdencla da Es- vanas tIros contra a espo- nos· AIres. ..'
. .

. Ao saIr, do. banheIro, deu Ja haVia carregado nova- coisa sera 'bastante difléil
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I trada Velha. de Santo sa e sua linda filh-a 'e suici-

.

'.' Tudo córria 'bem e rre� de cata com o marido, que conClui na q1Únta pagil'm para os plimpicos.

CboCOg.seconIra uma 9110a r��i:tal:ti�;�O� i dOU������ Aõ"9"ia- ::e;;r l:t�:E I�;:..rrJ:irt�,i...�.S:.i.f.� tU'-a"rrOlo- �o·lo- ns·.····p·.e··rg.'.. -o'oVa.·. 'C·.'g.. S..

-B...p.-8.;.0,'. ')1A principio tudo indica- da ouviu ·os visÍnh{)$,do ea� Allall·�. agir daquela ma:' nou o gatIlho tle8 vezes
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IIluodad.f) um barco panamenhO ;�,;u:x�e=���i�g!;�ti:: ��ai'd�o��do: �::am���� neiraÓtinia situação f�n- t�d;eé�ti���s. :s.•·��.• ·rt��:1.r:O·':a'· np'''O' IIIOI··a'·-- lenl"slalur''a,' d�' Pg'm';::gy'!l,
pe
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·

..·. rio do. farol de T._'erchellingar suicidando-se a seguir, por mmes em· deélarar 'que q··I·
'ootra c;ecIly, ao correr em defe- .• P . -!J _ _ _ Du tiu u U

estar em pessima situàção ca.sal sem:pre viveu feliz,: O �.;usul da Inglaterra sa da mãe, foi emIJürrada
Raia, 11 (UP) __. Qua- gem de radio recebida aqui manceira. Era ele' 'P0'l'� Nos quatro ano·g· que ab

I
em Sao Paulo, prestairdo �lo paI. Ambas,eaitam só .. ·· RI4; H (M�ri6j(jnalJ - o sr. ,::,crvaçâo de sua pt'!!ciosa saúde!'.
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Barrete Pinto rlecl�róu:

i
Quanto à sua pí.:õpj·fa eieiç!io p'!.-

tI'O· marinlieiro pereceram: hoje, os restantes mem- t a d o r de 'uma illeu- reSl Iram; nunca·' lveram.. rmaçoes ao e e o· l'e uma call1a, ocasião em
"A cú.ndidatura do sr, G'etu!io ra deputado" declarou o sr:· Bar'-

ôntem á noite quando um rose de g u.e r r a,
.

o oportunidade. de notar uma lv.1aciel Cintra, que. iniciou que John deu ao gatilho Vargas será lançad.a a19 de abril reto Pinto:' .-'"
. bros da tripulação em nú- . .'. ....

·t d
.

'
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ilaVl.'0 de bandeira 'paname- fatos e as declarações do

'11
..'Usga. entro

e os

co.nju..
g.es. lÚqU.ent.o a respel·o a tra- màis duas vezes, não acer- ou a 1 �o de malo fi no dia n:J.tali� "Sou $Ol;f!d,dti, sou sOlda(r& vi�

mero de 17, salvaram-se. �..1:
.•

Ilha chocou-se de enCOl1- sr. N::rman Mayel's, con-.· D. Elsa Branrhm, ·re-. got:U1a, declarou que ,.Tohn taudo nenhum dos proje- rio dlJ "ch..,fe" flU'emos grandes goroBo GOmo uin vulcão: .S�.. (u-

t..o a uma mina nerto do sendo rec.:Jllüdos d' sul da Inglaten'a em São sidente na estrada Velha Al1an não tinha outros· tis. A mocinha saiu corrl?n-
festas pOJ)ulares e serão rezadas contrar i mesma C3.IIlaI"a. que.aí

.1:' por OIS missas em todo o país, de graças temos, é na certa: nova, 'cassa-

faról de Terc1iellingar. De rebocadores. Paulo, vieram demonstrar

I
de Santo Amaro,' 356; parentes Jl)::;' Brasil, alem dô para a rua. Correndo

por haver ele concord'ldo em ção".

a�rdo com uma inensa-
'

o contrario. O velho ingles ucrescentou que nos u1tl� de sua sogra. . em ,perseguição da filha, aceitar sua candidatura e de con- ,

--.-'----------.--'---'-

' ------------, ..._. Infoi:mou que Jo1m AI" -_ -------.-,--

-- Emoção na t;âmua Federal- ;��1:�;eP�:.:;::� Tombou o Onibus da ftuto..Viação que
A vorAçJ\b PARA SJ,�"�E:��=:= se dirigia para· a

.
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o que elimina a primeira .

. LY� _
�L

-.

_" _ _

versã.:) apresentada ml- Cinco lIessoas recolhidas ao bO$pital de Ifiliaitem. ., _ .. '.. .

I
Neuro!!tc de .Guerra

,Seráeleito o mais velho'de (Jcordo com o Regimento· tr� p��:��a�o ��e�'e�;_
.• ..

.

.

.. '.. Lagem declarou:

Rio, 14 (Merid.) - A Graco Cardoso. Depoi�" alta pelos secretarios da :)m sessões ordináriâs, pois - «A tragedia ocorreu,

sessão preparatória da Ca- de aguardar o quorum, I mesa, Munhoz Rocha e Rui amanhã será á sessão 50" quando faltavam 5 millu

mara, convocada especial- durante cinquenta minutos· Santos, manteve-se o plena i.ene de instalação do CO!!! I
tos pal'a as 7 horas, Elna

mente para a decisão 130- ordenou a chamada para a rio em grande emoção, poi,' gresso para o ultimQ ano d-e

I Beard', que tinha tres ba

bre o .caso da segunda se- votação, tendo compareci- ora o sr. Vieira Melo ora funcionamento da prill1oi� las no c011]i::>, exp1icou�me
cretaria, com a disputa en- do a urna 195 deputados. o sr, Studgard, t.omavam 1'a legislatura,

'

'., rapidamente como se de-

tre os srs. Vieira Melo e Na apuração foram en- '1 dianteira. A maXima ve·
�� •

Osvaldo Studgard, telmi- contrados, seis votos em :'ificada entre um e oub'.:'
-�, -- - �- - .- -, - -, - - -- - -- -

llOU de forma emocíonan- branco e um foi anulado. candidatos .foi "de cinco I i&�
te. , I Desde G inicio da conta- votos, até que o sr. Stud-)
Abriu os trabalhos o :';1'. ! gem de votos, feita em voz. gal'd firmou�se, para ser

\:.--:- - - - '

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ no minuto final igualado
--- ..�

pelo '·sr. Vieira �1el0, ter-

Sind� dos Trabalhadores nas Ind. ninando a votação empa-
tada por 94 votos. tdeFi:ação eTecelagem deBlumenau o presidente da mesa,

i

anunciando O empat.e, es

cláreceu que na forma. do

t'egimento devia procla-
o Sindicato dps Tt'abaJhadcre� na� Industl'iag de Fia,-;ãu mal' eleito o candidato

e Tecelagem de BlumenalL por seu presidente abaixo flrma- filais idoso, mas só faria
do. convoca os seus associados para a assembléia geral eJt" ésta proclaruação depois

. traordinária que será realizada no prõximo dia 17 do cor-

tente, á.s 19 horas. em. primeira convocação, ou ás 20 horas. de receber a prova de ida-
em seg'unda convocação. caso não haja número em prime in. � de dos candidates.

I Esta assembléia terá por fim deliberar sôbre a seguinte

i
Com isto eé'tá eleito o

Or-flem do dia:

Instauração de dis<idio �oletivo do� eml.regados ([Ia Em- '31'. Osvaldo Stndgard, mu.ii'Pr;'';3- IndustrIal Garc'a S.A,. F�bríca de Gasrs Medicinais

I
to mais idoso que o sr.

"Creml'!r" S,A. e Indúslria Textil "AJgotex" S,A.. Vieira 1\o1e10, devendo

21'
...

o local da assembléia �erá: numa sala. do Te.átl'o Carlos
Gomes.

-,

prova de idade, para a
.

Blumenau, 14 de Março de' 1950., posse, ser feita depois da

--=
����_�(a��_·)-L_e_O_P_Ol_(f_'O_F_er_r_a._l'i__l_:Jr_e_s_id_e_n_t�� , Camara volt�r, a reunir-se 1

I
I

===Cronica de Barral., �il.1to

inda -

o Ensino Secundário

MôDO�I'íl� navais
n as �"ti III

Convocação

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
COCEIRAS,

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I

t SlId ãpafiênci(l (i faõ a te '"

seu delicioso sabór de (rufas
. fa.õ tentador. ..ro complemento'

I indisp.�nsaVel [JS l'efelçQesmais
simples.

. .

10 Finíssimos Sa6ôres
.INDUSTRIA5 úE.RAIS .

" 'CASSIO MEDEIROS s/A.
B!.UMç_NA.U - SANTA CATARI�A

II
..

� lJ"

unt C.·I P,:,;iI ';.5
.. , ,�._.. .

--�� U'LT1MA HORA Espc5RTI\1Â�:�

Oelrontar�se..ão hole· a tarde f
<

,llêb"
treino Palmeiras t CM e G�[ UUI.teu·
rleitB3ránOHmDicoa.muüaDça·�o local.lla pugoadndomlogD

Tombou '. ila tarde' de on-, animadora, comparadas nhecer os nomes dai peS�
tem, logo depois de passar 'Com as informações que soas hospitalizadas, iÍãb lhe

por ltajaí, o ônibus
..
da corriam. Apenas cinco .foi passivel pelo teleroll�.

Empresa Áuto Viaçao Ca- pessoas foram hospitaliza- Sabe-se entretanto,' que

tarinense que partira des- das tres mulheres e dois no cano viajava, á sra.
'

ta cidade com destino a homens - estando todas Helena Gonçalves, êsposa
Capital do Estado. 'A notí- passando bem" excluindo-se do conhecido espo:rlís.ta '.

da do desastre circulou o motorista do veiculo. que, José Gonçalves, funcion�
rapidamente' em Bluroe- recebera ferim€ntoS m.ais I ri?:�este jOfmLl; liem

....
cOrno'

nâu, uma vez que no alu- graves. :E]_mbora ;nossa. re- UD). filhinho do casa}. se11-

dido onibus viajavam di portagem procurassa <co- do qUe esta nada sofí'ell.

I �r::bnS!:����� fl'oHfs"IIHnj"nJlIs"ISnOmS�11JS'iaS;I:'nllJann'lIt"e";"IIll"'lIIflJ�InI}f'lemrlllltlolll�de que sé âtribiria sinistras Ell 8 = 1J _ _ _ 1· 5.
:prC1poições ao., tombamen- E ....

. '-;::'.

to. Em vista disso nossa. ª coniililicamos que' o sr, -Antonio M-arlos. t>:J,'iiid.Iil�nte 'cre-- _

reportagem entrou em li- I:; denciado por esta Emp�ê5..�, se encolltra e� viagem de. co. _

. '..':: bllança; reforma'e angarnçao lie novas assInaturas pa!'&-.-o cê!
g-ação teleforuca com 'o:: ano de 195{), p::u-a tado ,o interior i.}-'e Santa Catadna.. ..,

.

H'Úspital de 'Itajaí para:: Agradece_mos. antecl�ttdam9nte. aos pr:zados a.ss1ll2ntes
. ª

d f
. i = peja atençao que for dlspensada ao· refendo <;orrelor desta �

.on e oram transp-ortadas :: Emprê5a. .

as· vitimas. :: Blumenau. Janeiro de 1950. •
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