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sr. Gustavo Capãnema, ilis,. � �
se que o andamento do llr<J.:.
jeto tlJa lei eleitoral já não
dêpende do relator e foi en
caminhado à Mesa da. Câ
mara, acreditando que !:l8-
teja aprovado em abril
Disse que não acredita n�
lJer!go de que não seja apro
vado no tempo regular 'das
próximas eleições, porque
o Congrésso entregará a lei
em tempo útil.
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favoravel a candidatura
.

Afonso Penal
10 pronuncia enIo da UON e do P.R.!
Dispostos a COOU_Tllf, 81Dbora tSllbam candidatos naturais
RIO, 16 (UERIDl - EÍnbki

lturall que
é o ��. Artur Bernar

a,UDN e o PR <se devam pronun-. des,'màs aceita uma solução ex
mar formalmente sobre a candí- tra inter-partidária. Não há mais
datura �o sr. �f?nso Pena Junior, Idúvidas sobre a aceitação da
nos meros politicas mais catego- " candidatura do sr. Afonso Pena
risadas pode-se considerar pratt-

•

por parte do PR. Frizou aindta
camente liquidada as possíbüída- o seguínte:
des politicas da mesma, apesar - "Est;>. claro que em nosso

.

dos esforços que aíndta estão sen- pronunciamento oficiai teremos
do feitos para saãvâ-Ia. Elnquan- de trtsar nossa atitude em rela
to isto o sr. Benedito Valadares ção à candidatura natural do nos
considera sattsfatõríos os resul- 150 chefe, sr, Artur Bernardes." O
tados do I seu encontro com () sr. sr, Arrnando: Fontes, secretário
Adhemar de Barros. do PR, disse que a candidatura
RIO, 16 (MERID) - Segundo do sr, Afõnso Pena tem o apoio

;se informa, ná reunião de hOJe (Ire todos do PR. inclusive do sr,
a direção nacional da UDN rea- Artur Bernardes.
tirmará que seu c'lndtidato àpre
sidencia da República é o sr.

Eduardo Gome". O partido.- no

entender da comissão executiva,
não tem nem poderia ter outro
candidato. Todavia. a UDN' não
recusará sua col9.boração, a. uma
formula) cápaz de resolver. o pro�
b1ema da. sucessão.
RIO. 16 (MER1>D) - Na ma�

nha die hoje tivei'a:m demorada
conferencia, apreciando a situa
'!ião política, e O' -problema da su

cessão, (I brigadeiro Eduardo Go
mes e o sr. Prado Kelly. Focali
�ou-se a' indicação do nome do
sr..Afonso Pena ef da conferencia

terí", sui-15ido um9.· nota cificiaLd�
reunião' udenista, realizáda. apÓs.
RIO, 16 (MERID) - Revela-.

se que O' sr. Prado Kelly, antes
de eIÍlb.3rcar para a Bahia. decla_
rou à reportagem que havia con·

versado com o sr. Otávio Manga
beira e.éerca da sucessão e que
() candidato natural da UDN é o

51'•. Eduardo Gomes, mas que o

partido estava disposto, com a

aquiescencia d;o Brigadeiro, a

adotar um nome que estivesse
à altura da inv·estidura do Ca
tetc.
RIO. 16 (MERID, O sr.

:l\:runhoz Rocha, prócer do PR.
disse que a posição do partida é
identica à da UDN. em face da
c'lndidatura dJo sr. Afonso Pena.

�em toambem () seu candidato na-

. tude da UDN. Seu candidato na

tural er'a o sr. Artur Bernardes.
mas aceitaria o sr. Afonso Pena
Junior, candi'd'Üo à conciliação,
Assim, depende da ala valada

rista e do Catete o avanço maio!'
do indicado pelo sr, Milton Cam
pos. Afirma-se .mesmo que a po
Iíttca de conciliação. neste ins
tante, repousa nas mãos do gene
ral Dutra. O fracasso ou exito da
entativa de pacltícação através
a candídatura do sr. Afonso Pe
na, será da responsabllídade do
Catete.

RIO, 16 (Meridional) - "O Glo
bo" afirma que o sr. Mauro Re
nault Leite reuniu a bancada pes
sedish do PiaUÍ, dando conheci
mento de que o presidente Dutra
não áceitava a éandidatura do
sr. Afonso Peria,

RIO. 16 (Meridiana]) - Não
«e sabia esta noite, se o PR reu

.
niriai ou não seu direlóri·o naelo
nal. 'Mas já estava assentado que
o partido adotará a mesma ati

RIO, 13 - Concordo com os

Ih'ando
penosamente uma carreí

ataques feitos aos políticos que ra, desejem chegar a sua mais

aspiram a dignidade da, presiden- alta investidura.
O mal seria transformaz' a am

bição em empecilho para; soluções
razoaveía, porque o bom candida
to não é só aquele que oferece
boas medias de íntelígencía, ca

rater, conhecimento dos proble
mas públicos e retidão de espirl�
to. E' principalmente aquele que
é vlavel, no consenso dJos que dê
vem escolhê-lo.

cia da República e que estão sen

do apontados como simples am

btctosos ,

Trata.se aqui de uma nobre

ambição. E' natural que per'lus-

oi
\

II

I Cada, um de nós alimenta no
fundo do peito a. aspiração de

chegar ao poder supremo .. Acre-

I
ditamos em nossas fonnulas !pl\.l"a
endireitar coisas erradas. Gosta-

J
riamos de dirigir a, coletividJà.de,

seg�nd,:, os nossos pendores e �x-
perlenC1as .

.

:. '1 IIIIJIIIIIIIIIIII11111111 mmllUU,lIlIUllmml' Somos critícos ímplacavels _dos
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I
que preterlramos ver aplicados e

ª em mlssao .esaena UIU ª :oe; ::U:S��::iV�;:�unçãO, acha-
� dos p,oceres adhemaristas§ ab�e d:X:�=C��W:do r:�7!r:�:
.uunnunuununuu.un ltiIUllhU!IIIIUlIIUU;"· do poder, corrtertndo-Ihe � des'de

S'rÁVA�IOS certos qua�do ufrrmemos. há poucos dias! que Iôgc. o mais importante de todos.

EPal' traa da aparente calma no setor político estadual, regls- gue é o da livre escolha. dos man-
tava-se surua movimentação. Embóra todas as iniciativas fí- datários.

.

quem na dependencia do que venha a acontecer no cenário nacional, Cada Indivíduo sente..se, na. ho
onde contmúa imperando a confusão, o certo é que os políticos ca- ra de depositar o vôto na urna.
tarínenses estão dispensando grande atenção às questões de or-dem senhor do destino dos governos
'dom�stica, afim de não serem apanhados desprevenidos quando a

situação se aclarar. Traç;am-se planos. Nomes são analisados, olhan
do-se, tão somente, as pos,sibilidad�s de cada um. poís �eria �rigc:
SO, nas atuais círeunstancras, confíar, apenas no prestigio dos parti
dos ou de seus chefes.

Apesar da natural reserva com

que se realizam essas d!emmches,
o repórter sempre consegue le

vantar UJllà ponta do pano que

as encobrem e vislumbrar algo do

que se passa do outro lado. Não

muito, mas o suficiente paro. que
cada leitor faç!1, suas conclusões.
Há poucos dias, por exemplo,

esteve em Blumenau, o" sr. Raul

Péricles, diretor da Aerovías do

Brasil e Chefe da Casa Civil do

Governador Adhemar dre Barros,
que lhe dedica grande confian

ç;a. O sr. Raul péricles visitou as

principais cidades catarinenses,

avistando-6e com os líderes popu-

e isso o elêva aos seus próprios
olhos.
Por que, então censurar naque"

les que se prepararam, durante

Iístas da sU!J. corrente. sonda-I' lon:a vi�a. para a mais alta d�'
gens foram feitas, inclusive uma reçao, o ideal de rec!be-la da; 11-

exposição mais nítida do que se I vi» vontade do povo .

pretende fazer no âmbito fede- I -..
._�

I A
.' .-

G t n I
Cdntam, de B1'Usque

ra. ssrm e que a umao e u lO-

Adhemar não constitui um mito,
.

como muitos proclamam. Já te- R I I!

t
-

ria se coit�retizado. Entretanto, ee e I _ o (:)
nem Getulio, nem Li-dhem3.I' se-

riam candidatos. Iniiicariam um ..d�erceiro, a quem apoíàrlam con- p re
.

� .- a n taIUntamente. iii V 9'

Isto no âmbito nacional. Aqui, 1,--- I
no Estado, entretanto, Adhemar. I BRUSQUE. 16 ,Do Corres�: I
de Barros tem :outros planos. Um' I pondJente) - Na sessão da Câ- ,I

deles, o mais p1"ova"el, é o de 1 mara Municipal, ontem reali 1
apoiar o candidato ud!enista à su- i zadn.. proced�u-se: o segundô. 1
cessão do sr. Aderbal Ramos dâ. 1 escrutíIÚ.Q..Para..eleiç_ão da Me:�',1
Silva: desde que esse candidato I sa que

-

dirmirá -'os trabalhOs':1
1 daquela Casa Leg' islativa no!seia o sr_ João Cplin; por quem

nutre grande simp'l.tia. Resta sa- 1 corrente ano. .. I
ber se a. UDN estadual concorda- I Foi reeleito por 7 votos con- I
ria em trocar seu candidJ3.to na- I tra O o conhecido industrial !
turaI. no CaJso o sr. Irineu Bo1".!I' I Guilherme. Rel1allx,. q_\l�,_!),�.��_.1
nhausen, pelo �r, João Colin. cu io 1 miu imediatamente ao présl- I
prestígio, atualmente. é digno de � I dencia. .,,{
consideração., Ievando em conta,
amoa, o apoio das hostes adhe- -- -�-- ---�.�
maristas, e Navio auxiliar
Cabe no.ta!' aquí que essas apre_ d·

. *81
dações não devém' ser levadas esapareCIu.1
?m cOnta de sim-ples conjecturas, PERTENCENTE A' MARINF..:A.
pois na realidade vem se regis- DOS ESTADOS. UNIDOS:'·
tand10 negociações nesse sentido. PEARL HARBOUR, 16 (UP)
Quanto ao PSD, esforça-se na - Foram iniciad'l.s "ampla; pes

tarefa de conservar os baluartes quisas à procura d'O navio auxi

conquistados nos últimos embates liar da marinha norte-americàn�,
"leitorais e cogitando dos coman- desaparecido ha três d!a,s co�
dantes a quem, no futuro, será trinta e três homens a b�rdo, O
confia'da sua guarda. Entretan- barco estáva· em ...>iágem do Ha

to, todos os seus planos estão re- vai para a ilha dll Eniwetok. onde
lacionados com a possibilidade do deveria, colocar boias p'l.ra as

sr. Nereu Ramos ser candid1ato à próximas manobras atomicas. As

presidench da República. Em ca.: autoridades navais. entretanto,
�o contrário, esses planos sofre-. hão acreditam que o Elder este-

rão sensíveis modificações. � ja correndo perigo·.

as
.

maiores possibilidades
s do sr,. s

'

-alda ranba e do··
S:!-�1fI?L WAI1!'ER, � país,. os nomes do general Can-, valdo Aranha, séria de tal forma ,. Cal:!did�to acidental, q;!�5e �!an(DoS' DIarlOS Asso.eIados ') : robert Pereiral da Costa e do em-I poderosa, que levaria o sr. Getu- . destino. produto de uma combiRIO, 16 (Meridional) - Por de- � baixador Osvaldo Aranha. No lio Varg� a met(jtar dUM vezes nação die emergeneia.trás da cortina de fumaça que maximo, dentro de 15· dias, um antes de se I lllçar à áspem bar

os dirigentes .politicos de Minas desses dois nomes deverá emergir talha que o aguardaria. na hipo
acabam de lançar uma vez mais dJls combinações politicas em tese dá ser candidato., Nessa
em torno· do problema da suces- curso como o candidato eapaz. eventualidade, o sr. GetuEo Var
óâo, .indic9.ndo a candhJ.la.tura im- Os circulos politicas que .for- gas. ou preferirá desistir de sua

;>os�rV'eI - e fatalmente destina- neceram· a este reporteI' as soli- candidatura, ou arriscar-se-á á.da a derrota� dOo sr. Afonso Pe· das informações que servem de lançar um terceiro nome ou, não
na Jr., escondem�se dois nomes motivo a esta reportagém, consi- está fora de duvid'as, preferirá
qu� reunem neste momentci as deram altam�nte provavel que a considerar a hipotese de uma
maJOres possibilidades de surgi- força eleitoral em que se basea- recomposição em torno de um da
rem como candidtatos reais das ria a candidatura do general Can. queles dois nomes.

forças politicas má.joritarias do J robert ou a do embaixador Os- Não cabe, entretanto, nos obje-
tivos desta reportagem acolher
as especulações que vêm se:ndo
tecidas em torno dos nomes do

gener'3.1 Canrobert e do sr. Ara
nha, mas sim, dla.r curso às infor

ma�ões reais que colheu no s�
bado e domingo ultimos, logo que
se tornou evidente· o fracàsso da
reunião de Belo 'Horizonte ... _

Assim. com referencia ao gene
"aI Canrobel't, a situação se apre
�ent'3. da seguinte forma·; com a

Estuda O Bank Imporl and Expurt a concessão
.

do vultoS{) empréstimo q,pl'oximação do dia fatal das de-

\V:ASHIl\'"GTON, 16 (UP) - O ao dese�v_olvimento da

gigantes-1 g�ndo um po�taAroz dio estabele- sincompatibilizações, o ministro

CONFORME
notícia divul-

"Bank Import and Export"· ca. fundlçao de aço de Volta Re- Cl�ento. '.rodavia, fontes brasilei-
da Guerra vai pedir uma defini- gada por êste jornal, d!eci-

(Banco d.e Importações e EXPOl;- dúnúla, no Brasil _ declaram os 1'as, falando à "France Presse" ção {lJas forças politicas que tem diu a Comissão de Feste-

tações}, começará a qualquer mo- meios bem informados. Sabe-se' mencionaram uma importanci;' usado o seu nome p'lra as suas jos t!o Centenário de Blu-

t t d ' . �ombl'naço-es de bastl'dores menau incluir em seu" programameu o seu es u o para a COnces- que·o govêrno do Brasil solicitou superior, ou seja, de 21 milhões"· .

-

d
.

t· d t' d Desde logo o g·ene�ol CanrO à realiz""ão de uma E:x,n('sição\Sao e um empres lIDO. es IIla..o esse empréstimo na ultima pri- "le dollars� Essa cifra, segundo a<s
-, .�

-

-,. ,..

mavel'a. O Banco enviou então mesmas fontes foi sugerida pe_ �e::-t Pe�eira da. Costa não pe=:!- Museu, em que seriam exibidos

B 'I h
.,

d los pro·pr·�o '- h
.

d f'
�lra D1alS que o seu nome seJa objetos históricos rdac10nados

ao rasl eng<3n e1ros a firma. • s eng·t:n erros a 11'- •• •• 'd d
.-

damericana. "Arthur McKee", pa- ma McKee. . ··lsad� por parb?o� pohbcos Inex- com) a Vl a a reglao des e o al-

f Os. e' '.. d· '0'- I t>resslvos. O mInIstro da Guerra vorecer de sua colonização, In-
ra

.

azer uma inspeção sobre os m lOS economlCvS e n'as- .. ,

d f'
. -

b I d cu b' dJa 1"!za.
-

da'resultados Obtidos até o presente hington esperam que tal empres- ,x�glra uma
_

e IU.H;ao ca:- ?s m lU-se rea 1 çao ·lm- - "A-fim-de evitar-se qu·e a

timo seja concedido, pois os re-
dOls grandes parbdos �aclDnals, portante moetra, como parte do Exposição Museu se reGluza a

em ,Volta Redonda e 'suas possi-
sultados obtidlos em Volta Re-

O PSD e a.:. UDN" sobre se pre�en- seu plano de cooperação nos alu- simples reunião de documentos e

bilidades de desenvolvimento. Co�
donda, sob a dil'eção do general

(T'em ou nao aporar.uma candld?-- didos festejos. o Governo do Es- objetos, ficou resolvido adotar-se
mo· "e sabe, essa firma. toi que Silvio- Raulino de ·Oliveira, tura extra-partldal·l!J., como serIa tado, por intermédio do Departa- l,lD1a orientação sociológica que
deseAhou os planos {Da referida .

são
a. sua, ménto de Geografía e Cartogra- sBja capaz de mostrar a cultura

1 usina e fiscalizou sua construção. �;i:�:ru:oesn�:c:����c:i�;i:��ad�: O genpral Canrobel't. em ne- f�, dirigido pejo sr. Vitor Peluso. do grupo localizado na Bada' do

1
Com a entrega dQ relatório. des- h· h' t e't ra' que seu DepOis de �'ssi"tlr unI" reunl'a-o rtaJ'aI'Unidos, Esses tecnlcos salientam numa IpO ese. ac 1 a � _

�

-. _ '. _ ,ses

eng.enhelros,.
o Banco ln1C�ara ,

6· d f' nome "e;a apresentado -por uma

I
da Sub-ComIssao (Cle Exposlçao, A expOSlçao sera executada sob

.

I" d d t que, apos meses e unClOna-
-

_, . ._fL hZ esse ocumen o o exame _, t V lta .R d··d .

d
. impcsiçao de circunstancias. O em que foram trn-çadas as dIre� l a ol'lentaçao do Governo do Es-

d d'd d
'

t· men o O .e on a pro UZlU • •
-

"

I
o .pe 1 o O empre's lmo. no va- , ..

ministro da .Querra �ão, pretende trIzes �ara a mostr:, em apreço,

I
t'.ldo, qu_e �ara 1SS0 aut,onzou ser-

101' de 17 milhões de dollars, se- (Conc!úi na 5a. Pá.gina)
. surgir diante da naçao como um o sr. Vitor Peluso flcou de apre- '\T1ÇOS tecmcos a realIzarem to-
".

dos os trabalhos necessários. Se-

11- ,. 5
---

l'ão apresenta{Ms documentos, fo-

t
!!l!!I "'�

I tografías,
desenhos e gráficos, a

r· 5 5 e r que se juntarão objétos históri-
.

.

_

.r cos atualmente em poder de par-
- ticulares.

JJ

list
.

s

t,;�nsiderada como UMa cortina

IVinte Milhões De Dollars Para
Usina De Vo./ta Redonda

/.
'}

�I�(1)1 ���
�v�··='�

{lf!RE
COIHIMT!

,

tomando

GRAVIDIHI

s rr!nt s
�$pec:ialmente
indica.dQ -'ara a.!!I

quevã,(1�ermãejlj.
á base de ferro.

fósforo e cálcio.

RIO, 16 (Meridional) - ° en

contro entre. os sts. Benedito Va-
Valadares, dizendo que o. sr. Be
nedito Valadares· qÚíJ7; dai' ao po
vo mineiro a idéia de que nã(}
será um ,estorvo à 'paCificação. de
M:ina.o!, assinando ;ésoluções na

mesa·. redonrua, ma's por detraz

agindo ,para que anulasse o pou
co que fez em Belo Horizonte.
Atribui-se .0 seu encontro com o

no mo ento os

at Canrobert
de fOlnaça a' candi tUfa 11101158 Palia Jr �

nome como bandeira politica pa-
ra a sua sucessão.
De outro Jado, o general Call

robert não permitirá, em nenhu
Ih com_o lhe r"sta�__ "ncnas 18

•
..

•

-, H' -p_. -

ma hipotese, que sua canl!iidatu-
dlas para delxar a pasta. que ra seja lançada, antes que seus
ocupa, fez o general Canrobert companheiros de al'mas, pelo me
saber aos que tem lutado por sua nos em sua absoluta maioria fa·
candidatura que .s� �orn� iudis-

çam sentir as··mencionadas' for
pensavel uma deftmçao, alnda es- f ças políticas que o seu nome não
ta sC'!nana, dos partidos majori- I

tarios que pretendem erguer seu (Conclúi na 2a. Pga. Letra "A")

Centenário de Blumell3u .

Imprimirese�á ti exposição�mÓseu O le 01
Itajaí orientação eminentemente saci lógic�
Esboço do programa apresentadp pelo Secretário da Agricultura do Estadô

, -

<executados pelo Departamento

I·
tadual de Estatística relativoS: a

Estadual de Geografía: e Carto- ca.<S9ffientos e n.ascimentos; fdto

grafia sobre a paisagem da Bada ?r�ías antigas. � atuaLs que carac.
do -

It<Ljaí. tEorIzem a famlha;
. f

- Modos de Existencía: - Ob-
- O trabalho - Classificação jetos que demonstrem o niveI cul·

das atividades da região e foto- rural dos primeiros imigrantes e

grafías sobre as· mesmas, com f dos SllUS descendlentes; fotogt'a.
'gráficos relativos ao assunto. ba-i fias antigrus e modernas de hab�- .

seados em elementos' do Departn.-' tações pertencentes a ;p.essoas de
menta Estadual de Estatística. diferentes níveis economiccis;

- A Propriedade - Mapas, 1i- ·exemplos . de 8lgumas famílias
vros e documentos dlo arquivo da tradicionais, cujos membros se

Diret�ria de Terras e CoJoniza- têm mantidos no mesmo nível

ção e da Secretaria da Viação, econcmico; fotografías antigás e

Obras Pública e Agricultura. atuais que exponham as condi-
'_ A Famíliâ' - Gráficos soore ções'· de' ,;ii"Stuário na região . .AIi-

elementos do Departamento Es--' mentação."
- '

lentar um esboço· abra.ngendo -o
que ficára combinado, inch.;sive
interessantes sugestões que apre-�
sentára. mas atraz voltou o sr.

Vitor PeJuso a Blumenau, em

companhia do sr. Leoberto Leal,
Secretario da Agricultura do Es

tado, !lJp-resentan:ltJ, este, o esbo
ço, que se acha. assim organiza
do:

VENEZA, 16 (UP) :- As

gondolas voltal'am a singrar
os canais de Veneza hoje,
'quando a vida nesta cidade
voltou ao seu rItmo normal

após 30 horas d.e greve geraI.�,
que parali2lou todo () traha-._

Cessou a gréve na lIaUa
Veneza esteve Isolada do resto do.mUldo
por trinta Iloras.,.. Origem do wg,lm�flll

lho e isolou Veneza do resto
da Itália,
O movimento dese.<lcadea

dJO em virtude de terem sido
feridos cinco operários dúma
fáBrica.de mã'luina:s, durante.
um chóq� com ii: policia; ter.
minou preclsàmente a meiJ.
noitt'. Os trabalhadorés d",
dez provi'ncias do nôrte e de

c

outras cidades
-

iruitÍãttiãHj
·atr.aves da Itália., qUe .ha.v:iam:"'; .

ad'erido á gi:cv.e de Veneza.
voltaram tanlb€m hoje". ao '

trabalho.
A Confederação u(} Tràba

lho - comunist,!-, -., (l�jos__ ;

sindicatos organizaram <')

movimento, está. exigindõ.o �
uma investigação 'Parla.men�
tal' em t.orno dos ferimentos
recébidos pelos cinco operá.�·
rios durante uma, demons

trat:ão de protesto em frente
.

à fábrica. Bred!l:. contra. a
c

demisaô de certo número d�
-

€mprega.c1bs.

Não sendo possiv·el, por enquan
to, determinar a. forma que Jerá
a exposição. ,procurar"lmos traçar
a orientaç� a "eguir. Serão

apresentados elementos sobre os

segUintes oosuntas: - Anlbiente

geográficQ:Fotográfias e mapas

Praticamente anulados os entendimentos entre
disSIl:

. RIO, 16 (Meridional) --< O dep.·
"Os populistas eram até ha pou- Pedro Vergara, recentemente

co, duas paralelas. A esta altura chegado do Rio GramDe do Sul,
'.1.S duas paralelas funÇliram-se dlSS.1i\ que declarações do sr. Ge

num só caminhÓ". Só de�is de 2 tulio Vargas desautoril!;am os en

de abril discutiremos os nomes.· teridim,entos que iam se proces
Isto afasta qualquer \Suspeita sando ,entre o PSD e PTB, que
quanto à minha candidatura. A- praticamente desapareceram. O
crescentou o sr. Adhemar die :Sa.r- programa comum entre os

.
dois

ros que os srs. Salzano Barone e partidos caiu na estaca zéro e di
Paula Lauro dirigirão e apresen- ficilmente de lá sairá. Sobre o

tarã(} ao dliretório nacional do sr.. Alonso Pena _disse:
PSP as bases prograniáticas da uE' um nome mineiro que tem

RIO, 16 (Meridional)
.

Os RIO, 16 (Meridional) - O

sr.,
frente' popular., O sr. Salzano Ba- grande possibilidade de formar

1.eios políticos comentam (} insu- Adhemar de Barros, enquanto es- rone irá amanhã a Itú, para: con- no blóco do PSD, UDN e PR e

cesso do encontro entre os srs. perava a chegado do sr. Ben'ldito cluir demarches concretizando a q"e dificilmente será derrotado

"Adhemar de .Barros e Benedlite Valadares, em Guaratinguetã, ,aliança. ._ _ _ _

_ pela frente do PTB e PSP.

ladare:;; e Adhf'mal' de Êal'ros,
marcado anteriormente Para Re

zende, não· se reáIizou aí, .em vir
tude da presença (00 muitos jor
nalistes,.. nem em Guaratingnetá,
Qnde tambení. haviam jornalistas
e sim 'em Pindamonhangaba.
Curioso é que o enco-ntro deu-se

interior do avião do próprio

Usado M mais
de 30 anos

t

sr. Adhemar de Bat'ros,- à tentar'

Uva, aliás fracassada, de "ven
der um bonde à dupla populista".

Um proauto tio·

tA!lO"�1ÓRIO UCO�
nr CAWi AP,lfIERS....

o PeT.B, e o
�.>.'tlnm!nmÜlimn:tnlllllllnillmllnlllllmlllllm"···'lllln!llmlilllllI'�

i=� "A çAo" .��:_ Comunicamos aos nossos prezados assinantes e leitores
�

_ que os 51'S. otto Wille, para Blumenau e Antonio Marlos para
= o interior. estão devidamente credenciadoa l>0r esta Emprêsa,
= para o trabalho de renovação e angariação de assinaturas] ::

sendia os seguintes OS preços para 1950:
_= ASSINATlJRA ANUAl•........ Cr$ 100,00

:' ASSINATIJRA SEMESTRAL " ... Cr$· 60,00
=

ª B!umenau., Dezembl'O d<5 19!9.
.

� -A GERENCIA- ªi- =

�mm!!!!!!I!!!I!t!�mBU!!!!!mi!!!�!U!!!f!!!!IHn!!H!!!!!!!!1!!!!IU!!!!!rl!�!!� . ,
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A seguir, José Silverio
Cordeiro declarou que a po�1Im!J!UH!!!!!!I�H!JIJH!.J�!!!�n1IW,;;

!ii ª
lícia . não quisera tomar co-

""" I) C
.

Ih nhecímento de sua queixa,
! . f", arva - O § Não tendo a quem apelar,
i ooilN(lA8 00 COBAÇAO § pediu que lhe apontassem I::: '. .. : ::: os repórteres ali acredita-
'= (Electrocarillogrâ.fiA), ::: dos a fim de apresentar

I'I Tl'iitamento de Nem:ollM § queixa.do ocorrido, parafi (P8i�oterap1a) �. prevenir incautos. .

iS � RIO BRANOO. a. :: -
..

-,-_. _

=. llÍobrado. :: I B�e�u . ., Jóinvile �--:-'
!_ (Ao LMO do CINE BU8OH) Viagen5 rápidas e seguras sÓ' i
.-

._
I EXPRESSO ITAJARA

�mmm!!Jmmlllullujmmmuu E I Telefone 1455

��çA.o. Adn:r ".natraçJ.u
. OfHlma:,

Rua São Paula. n, :leli
.

Fone: 1092 • Cita.. PaltaI. 381Diretor de 1�:
.T. S� UNT-0S .

SElcr�tã.rio: lMAURICIO XAVIER)
EàP1IDIENTR' .,
Melnaluras: �

Al1Ual " .....•. , Cr$ 100,l!U
Semestre "., ... ,. Cr$ 60.00

N. A-vuLlUJ "",. Cr� !MO

P!'Ujeto� ® COM!;rlu�*
Rua Piau! - BLUMENAU A polícia nã,9

nheeímento
tomou 00-

.;�
;;;;:;
=.

c. -De acôrdo com os artígos 17 e 24 105 estatutos SOdaiS,§
convid3.m-se os senhores acírmist.as para a assernbtéín 'geral:

.

'orilinátia que .se reatizará, ás '10 l1bras.. ,1'0 dià 3Q de rnaeco de;S
'1950 no salão do .sr-, Leopóldo Schmidt, Jtuporanga, atím de.�
.deliberar sôbre. a sl"g'uinte ordem do dia:

.

�
1) P�r"cer .dn Conselho Fiscal e Aprova.çâo do Bah.1�·{:O eEl'

Contas (1'e Lucros, ío Perdas,
-

'.. �
EleiGãfJ do Conselho Fiscal para o exercício de 1050, 2
·.�SUnt(Js de .ínterêsse social.' . :;;

Iti.!poranza. em 6 de fevereiro de 1950
.

a
\ lJEOPOLDO JENSEN _:' Dirator-prestdenze ':

,llllllIltlllllllliUllllIlIIllllllllllllIlllllllllIlllllIllllllIIllllH1Illlmltmmlh�
�.---'------ 11

1"";a�rlCallll�ill'Gbãjeüs"I'Neis'allll�7rI··
§' .'

ASSEMBLEIA (l�RAL ORDINARiA . it
- l:lão convidados os �l"". acíontstas a se reunirem em 'às- E'

sembléta geral. or-dínárta, na sédc da socíedude, á rua São Pau- 1:::
lo' n. 84-92, em Blumenau, no dia 27 de março corrente, ás 9::
(nove) horas, afim de dettberau-em S0ui'C a seguinte E

ORDEM 'DO DIA ;:
1) Leitura, di's:cussão e votação cne) rel.atôr-io da Diretoria. do ="

balanco, da' conta de lucros'e perdas, referentes ao exer�::
.

clcto de 1949. e do res'necttvo oarecer do conselho fiscal;.iS
2) Eleição dos membros do conselho fisc'al e :?Bus suplentE3::

para Q -exercícío de 1lt50; ;:
in Preenchimento do cargo V3J;O na Dfretor-ia.; E
4) Outros assuntos de íntecêsse social. :;

Blúmerrau, 7 d'� março de 1950 ::
• ARTUR FOUQUET - Dír-etor-Pr-estderrte ::

ItllUlIlllIllllllIllllUUlIllllIllllllllllllllUlllUllllllllUmmllmllmnln�l!
•

::nmmfllllmllltllnnlnilHlUlllllml!IIIIIIf!IIl!mlllllllíllmtllmmmm�

tElectro Iço DUODa S/DI
:;

-

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
. S

= .

-

-

g PeIDe presente são convidados os Senhores Acionistasª
-; desta. Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral' Ex- ::
traordtnácta a realízar-se no dia 23 do corrente. ás 15 horas,;:;
no escritório desta Sociedade, a fim doe deliberarem sôbre a;:
seguinte

;

."ª _ORDEM DO DIA:
::1)PreenchimE}nto de vaga, no Conselho Fiscal; _

2) Assunto-s de intere""é social. =:
Bíumenau, 13 de março de 1950 .ªKUR'1' VON HF.RTV\'Tr. - Dfretor-Cnmerntal- EPAUL V\'ERNER:- Dn-etor-Técnico

..•1I1l11!UUflIltllliUlUtHflUlIIIUIJlllllritIIIIlIJlIIIIUIIUiIIUBIJlinmlmn��
',: mllni!mHllllllllflmnlllll!!liltln,ílú'tnl!ltlllÍmt;u!immmmmmw�
� .'.'" &
� =

ª .i
� a
�. �

5-
.�
".

::

bom�
::

- ... _�

: Rodolpho KanJerl
�mmmnnml'lnU!I!nmIIIlÍlllnlll"illlllll!lilllll!llllmmlummnum�.�

�lC!� Odetm �.

�. PAULO

!i.UA '1 de. Abril, �

FranciscoTreski
Junior

�·.lIInumlmnl!mllll!tlllllfll!nIUIUUmlmllm,nmltnmmmmmhn�� 1
iEmprBSa In�ustrial' Garcia S/!.II- .

--
-

:: BLUMENA.U S. Catarina :
; =

== A.SI3ENFLEIA. GERA.L ORDINA RI � ::
= =
- -

� Convocação :::.;
- -

- -

- -

-= São convidados os senhores acionistas desta sociedade ::: I

ª para. a assembléia geral ordinária que deverá se realizar no f I�
dia 24 de março de 1950, as 9 (nove) horas, no Teatro Carlos

;;

ª Gumes, sito à rua 15 de Novembro. nesta cidade, a-Iím-de de- E j
.... liberarem sôbre a seguinte :::
!

.

ORDEM no DIA :
ii 1. o Exa.ule. discussâo e aprovação do B-alanço, Conta de Lu- :
� eras e Perdas. Relatório da Diretoria e Parecer do Con- !;
:: selho Fi&cal: ::
= �

� 2.0 F,lei�ão da Diretoria para o triênio 1950/1952: :;

-=:=_
3.0 Eleição do Conselho Fiscal .para 1950;

=
4. o Assuntos diversos de interesse social. e

NOTA: - Os senhores acionistas queiram observar o

::: ,l,jsposto no artigo 26 dos estatutos em vigor. �

� Blumeriau. 2 no fevereirn de 1950.

i Edwin A. Hauer - Diretor-Presidente.
�

�!!!!!mm!mm�U!f!!!!!I!m!!!llImllmlllllnnnmmmmn1l1lnnllllmh �

Caminhonete Fordson-FurgãO"�946,
""""

estado de conservação;

Esq. das nua::! Floriano Peixoto e Sete de Setsmbro
Atende chamado:; pelo�FoDe 1197 I

r'!!!'E'!!!!'8gõrã1'UI!I�"'rãlü""'lãlbü'õn!!!!"f
� :

i :A' QU�M FtJD1lL�Oa CONF.tA1t o CONOERW.l ª
�

�

�AiirnAl.�mNm ao' A' OFICINA €&mIO �� ª
ã EBPECL4LlZADA E..M CONCERTOS 'DE :ü'� :

I EUROPEUS E ;AMERICANOS·
.

�
"" E8�belecld08

.

desde 193Z gytA p� ;:

� !I!� "i Ile Set1'Jmlu'lJ. D'. 13 � B LUH li N ,&U ª
�!�mm!!!�UUlmlmnllnllll!!III'llllmmUHn!III!lnillm'lmmnmmm" .

Dr e Telmo DUlrte

. �-&:g

Cunsultóriu e Reli·!d�tttJta:

:t;SPEGL4LISTA El\f DOENÇA§ DE CRIANÇAS

Dr. Oscar R. Kruegef

Vende-se uma ca,sa, de

construção recente, fa.cHi
ta-se o pagamento. O mo·

...............--..-.....---..---__.._..........d.......Ó,..........OlO!III ........_...-.............._.....__...... iW �

llllllflllnUlllmnllnJlllm!!IIUnllJ

Dr,' R. CâMARA

BAlO.!f!mmlll!!III!lllnllllllllllllllllllllmmIIIIlHlIIIUIUHlIIlIIIIltUmllllm.

DOENÇAS D J SENHORAS.
QPERAÇOES E cU�ICA iN'EERNA

-VllRIZES-

'Cnu.! Tráv, ! de Fevpreiro. S - FONE 1433

(Operações no H03p. Santa. Catarina)
- B L' U 1'v1 E NAU -

;""":",,, III";:,,:,:,,:':":':":IIII1t:"-If",,,n�":II�';: ;í I
ª A. L I S I E! - � 0_' -

• - - � -- - - •• � - - - - -- -- --- -- -

E O Vitalisadol' Elétrico Worms, restaurando a ªi!F�-��""'-�'
i energia elétri� humana, põe todos os orgãos �m � 11 { '4 Cllote. de lhos �
:: perfeito fun{}lOnamentQ - Enoom. no RIo! ;; . ( _ • I
� , mSTI'rUTO. VIT.ALIZADOR WORMS 17,' � n Ol)VID08, NAR!�oE GARGANTA

I
= EtlA. ft...LCrN'O GUANABARA � S�'!H.. 606, E!f bR, ARML'Tro TAVARES, ISi flc �ttdal"_' RiO DE JANEmO. ª i 1 mudou-se para a rua 15 de novembro, 1.135 - 1.0 and'ar

$
,=- -

,� i ! (Eaifício novo e instalações modernas) .1
5tt!!tnnmmmmmUu!!mmm!í!ummu!U!U!!!ftmUUm!mnU!!tm.u:w '··.nlli§ n B9§!j f1"!;)!;)e<tlf!t:liD����DOO�IJO'fjo!,:f'& !!b

Empr\lsá Moreira & Werner
L.INHA DE ONIBUS DI:ARIA A' PRAIA DE

.

.

�--' CAl\ffiORlú -,--
Pa,!'tida da Agência. Rlá-BIú às '1 hOfM d& Illitnhà
"roUa @ Praia às 13 horas.

Aoo dolirlngoí!!.e feriadQ8, da PRAIA, M p8..d!�s S6ii�
à tarde

.

01>$ 30-,00 IDA e vom � TET.EFONE N. ,HM
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O Esporte Clube Vera Cruz, I LBD e, assim, dia a {fia melhO_1 juntos que, vencedor ou venci·
ele Te'sto Cellll'al, recebel'á do, • à. o s�ü eonjuItto.·

..

do, prncurarão semple atual
mingo próximo, em sUa praça O Jmprensa, que ultimamenc , uentro de um padrão tecnico e

de esportes, a vIsita do l''npr€n� te' vem ímpressíonado bem pe, Ilisciplinar. proporcíonandn 'um Ise li' c., COJU o qual travarã um la mobtlidade de seu conjunto, 'fut.ebol vistoso e agl'adaveI aOE'

sensacionaj embat.s amlstoso. s'eguirá pa.ra 'Festa Central

inte_1 que, acorrerem ao campo do v«.
Se!:á mais. uma, grande tarde gràdo de todos os seus titu!ar"s. ra Cruz.

.

e;;pul'tiva que terãu oportunidrc, Uef.:pretensios:lmente, .

todavia, Dadas as grandes pusaihil.da,
'de de presenciar {)s úitciunados irá>1utar' como sabe pur tuna eles do Vera c;ruz, será 'esta
do futebol. daquela região. ,bua perfomahce em gramados !nais uma prova de fogo por 'lU!,
Cnmo �e sabe. "'m seus domí, de Testo Centra!. Pode.se pre- p'!'ssal'á o . Imprensa, que num

!!lc�. o Vera Cruz tem sido um .ver, desde já. ,tL'tI1a pár+lda. bem. cd'orço contínuo, procura apor
adversérjo quast quP Jn'-'encive[ eql'ülibl'ada, ·em que ressa.ltará fJ reiçoar seu conjunto pará. uma
nós ultarnos tempos, Está pre- �ú1or combativo '.doS dois con, bOa apresentação no certame
P'H'anc!o uma podernea equipe da Liga Blumcnauensj, 'U� Dcg;
para intei'vir no campeonato da portos dO corrente 'ano.

, > •

eirinha e A·duci oe
do gramado

ers no Dla1ch�treintJde quartaf!feira

Tei
eI· O· re'�• _. �f

IItllação dos pi
de 'I'clxeirtnha poi que rat'gou fi

j.'�I(j.a; dando "C1HiIlCC" PCll'.1 q .• t

ra a.saíst.n- o .m:J.tch.,t.l'cino entre ...tilllha. educasse para. os f'un-
Ollmpico e Palmelras, tendo SI[· "-;)& uas reucs.

. perlotaclo as arquibancadas do Aducí - O zagueiro alvi.. ru-
eatadio. O resultado do match- . oro c stá em grande forma. Po
tr-eino foi ,I'� dois a dois; tendo demos attrrnar que, atualmente.
agradado a todos que lá estive- é o mernor e') Vale ao Ttajar ,

ram, :doa a sua atuação.
A1uw:ão {los ioua.Io re« V vejerano

Passaremos aqui a 'analísat'· reabilitou-se '_!,L sua má atuaçà&
'um por mn (Js craques 1!lvl.l'u' de domingo pagsldo, Marcm.
bros e a.lvi· verdes que atu3rarn: ."uno Utlú] o perigoso Jonas. Pa'
Oscar -. 'Pra,ticou grandes de" chequinho � Perfeito mi marca

fesas. Falhou ·3.pbnaS DO chute ção. Anulou p'or 'completo Sadi

nha, e salvou dois tE;lntos .ce' tos.

'..! [",mdo Uscar já 'esLava vencitl:o.
Bonario _ ReguYdl·. Não pou

de center as investiúas úo perj,
gOS(; ·Teixeirinha.. Joga m3.Ís e�l
cti.m,pu Srca. do que molhado.
Jafmo .:_ Ainda com uma, cou

Nt.lstriho -- Muito bom. Marcou
bem o ponteiro René.

Alvarenga .- O melhor
..h" rnádía,
Adalberto - Regular.
Jonas - 'Está em grande
ia: teve boa atuação.
Lazinho - F·raco.·
Osní - Muito bum .. Melhúra

veterano Abreu.
Osni esteve regu,

Teixeirinha - O mE'lhor

�mmlUlml!llH!!I!!I!II!!m!!UmJJ

= aluuam�se I
- 2 quartos para eserilóI io. ã =
_ Rua 15 de Novembro. 434 _;:.
;;::
;;:: sobrarl, Entrada pelos'1
_ fundos,

Trntar na FARMACL\. ;;
ELLINGEH. ;;

-

�

1;'!IJ!!! II!!! I! II�1ll11ll11l11!mI!! !lllll'::

Seg_:.lirá domingo pela I e13tar �om�letame�te fóra meia esq1J.€irda o «colored»

manha., para S. FranCiSco, de coptaçoes pala o en- Jalmo. Uma medida das

g equipe do G. E. Olímpi- contra, devido u:na contu- mais aüétadas, ist,o por-
co, onde enfrentará o Ç. A. são em um dos Joelhos. que Jalmo atua de médio
S. Francisco, em disputa Jalmo em lugar dé esquerdo, e não extranha-
do certame estadual. Jaeger rá a poslçao. Enquanto
A equipe de Jalmo, jo- Cóm a ausencia ,de wal""1 que de_ meia. esquerda jo-

gará modificada, em vista mor, na equipe tltular, o gará Jaeger.
do esquerda Walmor técnico Le1éco escalará na

.

s "'d···:··() Futeb 1 Rendas não Tributada.s . "',""'."

Prot!lutos .
. . .., , ,., .

estava dando dois gols gro3 gols, um de penalida
de vantagem e apostando de máxip..1a, e outro de lL'Ill

no quadro blumenauense. (,frango» d� Juca., foi o

(Imaginem só). que nos pôs em vantagem
O alvi-ruhro, pnr motie no marcador.

vos plenamente justnficá- :ti os alvi-rubl'Os pela e

-veis, éra o franco favorito.' xibição realiíada, devem a

Ninguem poderia árriscar \>itória a debilidade do atá.
uma aposta sem solicitaI, Que dI) Atlético; pois se o

pelo menos. quatro ou clube de S, Francisco PDS
mesm� cinco gols de vau- siüsse atacantes de'mãior
tagem. ;No entanto, contra·' traqueio, é cel'ló

.

que o

d::mdo todos os pr.fi:gnósti- ca�peã,o da L.ID teria re-

gem. ciampeão da LBD, gistado H, sua maior sur-

Pos bem atuou péssimamente. Po- presa :dos ultimas tempos.
ao jogo. �mos dizer mesmo. sem re- O decréscim'J de produ�
Futebol t(ml 'dessas coi- ceio, ou reforçar a decla- ção 'do q'liadl�O do Olímpico

saB. Quase aconteceu o im- ração. de Le1éco que o 0- tem uma resposta. O alvi

possivel. domingo, lJor Q- líInpico llãp merecia \'-e11- i'ubro jogou péssímamente
casiáo da peleja de abertu- cer. Nunca vi ,o quadro a1-' porque confiava

..
aemasia

ra do campeoilato esta- vi-rubro, jogar tão'mal, damellte· em suas qualida
duaL Em sã cOllciencia. como jogou domingo. E des, quer técú.ica, quer fí-'

rringuem poderia admitir também não acredito qúe ,sica. Quem derrotou um'

um resultado contra o G. o quadro oÍ'ientado'por' es-

'1
América em Joinvile por

E. Olímpico, ou igual ao te competente téCIlico Lé� 4: a 3. quem enfrentou ga
verificado na pelaja de do� léco, venha repetir a sua lhardamente uma seleção
mingo. Até eu que não a- fraea, :lt1.ptÇfí,(I. Dois, ma- eatü,rinense, quein dél'l"otOll

posto em partidas de fufe-
_

".

Por N i I t Ü' li

xxx

Re&olvi hoje dar a ml
nha opinião sôbr,e o· jo&,o
de. domingo passado, enti'e
G. E. Olímpico e Atlético
de São FrancÍsco. Domingo
eu o encontro de

tch ..tr

��----)}

,O que presenciamos na;

t a r d e cle quarta-feira,
francamente, nos impres
sionou bastante. Apesar

Se
. jogo-treino
aquele espe-

de tratar-se

estejam em

pontinhos.

ln uerts

doCe"onet

� .-- .. - - - - -

P
ULAS DE EDUCAÇAo FÍSIC

acontecí- sores de educação física
Libério da Silva e Renato
Benito, que clarão aulas d€

ginástica e demais moda

lídades, é destas que mo1'e-'

cem o apoio de todos a

queles que veem na edu

cação física um meio de
desenvolvimento sadio pa-

11'a o corpo humano. Vá

dos profes-] rias inscrições já foram

�e UD�aS teo�ol�o �c�malz �J.
MGASPAR@

RELATORIO DA DIRETOH.IA

''$J�lllOres Acionistas:
',"k:' De conformidade com as ll'isp-"8ições legais e ostatutártas, te

. riI'}.i o pr-azer- de apresent.arve submeter á vossa apiectácão o Balan
�Qi'Gel'al ericerrado em 31 de' Dezembro cloe 1949 e respectiva dernons

'l},a;çã:o da Conta Lucros e Per-das, com o parecer do Conselho Fiscal.

,:j
.

Quanto a det a lhee. julgamo-los desnecessários. visto os pró-
P�1'os <"')culnento,< 'lue com E'sle publ.ca.illOS, demonstrarenl clara

:rriepto a situação desta Sociedade; entretanto, permanecemos á vos

teira disposição para quaisquer esclarecimentos que forem ne-

�,rios. _

Este, senho,'!:;;; acionititas, o relatório que julgamos de. 1108>'0

submeter á. apreci:tção da pró��iIlut Assembléia Geral Ordi-

fOI" .

acontecido
tem vem provar qUe nos

do
so público está emhalado,
prevendo-se para este a-

11 o grandes aaecadações e

a quebra de vários re
do cords de renda. Não. te-

GasV-;',I·. I, de Março de 1950.
,L.EOPOLDO SCHMALZ .-- JULIO SCHRA_l,ll'.�

-- '\VILLY SCHOSSLAND --

Gasp3.r, 31 de Dezembro de 111411
LEOPOLDO' SCH},fALZ -- JULIO SCHRAMM

-- WILLY SCHOSSLAND --

Diretores

Bancos Devedores

REALIZAVEL
Produtos . .

. .,.: .. , J ••• , •• , •• , •••••

Matél'in. Pt'Íma , . .., .. ,.". ',' , . , , ....

Corantes e DI'ogls '.; .. , ... '.,." .. , ..

Aviament.os . . , """."""""'"

Ações de Companhi�4 (Participações)
Duplicatas. a Receber.. . ... ,' .. ,,',"

Duplicata" a Receber em Cobrança .'

Duplicatas a Receber em Caução .,.,.
Certificado de 'Equipamento . "".""

n. FI:,;c'l "O Tesouro Nac, em Sta. CaL

Contas Concnte , . . .. ',.' ",.,

apareceu ..

.J,,;.E:g.óf' - Melhor do que Jal:
mo, Está em forma o pUpUJiJ."
"I;OJ0110. I.

rrc5tinh:� � (. l!lUÍS fraf.:u úú

at .q lie.. .Mel!l'll'L'l! U!!!

qua.lltJo pa:-:;sou u. atuar lH:t pont,a
tÍireita. O ee!1tro-mérJict Piazera.. médio.Nit:ülau ---- U !!lelhor -4J'J ata- ..._ ?

,

'JUS a!y!-!'ubro. O "moto!'z!!'.1w" que atualmente está vincu� . O Guara:ni Q pl'ime!!'o
Vinte mUlJies fie

-

.

t t L t .. la.do ao Caxias, de Joiuv!- O primeiro. c:b.lbe, a llro�,
" ',_,., -- �!!!'

-

" _- ;�Q::lalJSla;�i�ã�.
J.l'� como W!1,S_!'U!

1e; fói transferido pa.ra és� em'aí; ',Piazera, roi' o G:ua.. ,·
.... dftl_l�rs D!!lf_.·:;'II;l U�ld ;J1

.

.!a:lé�.'aaco. D>'''tanqus�'' .

'1"""- 1 T N.....,:.··'HI!! ,u. V P'�I·· ··:DR· ��I' �- d'"
-

f IT!'.E!iá 3,1H$.:!'ra rruüto. () jDgO. 5
ta' ciâà.de,' ení ca!;aXer Lc!'1" 1'a111 cà. _tou;pavu. ,.o� . ..,�;

I.� a .ft ";1' '" R� �. - - . ... . ':nithro.··
.'

,
,

�::!'�uj às conõl';5es c.l<jgidasI!:�" 6 � y cÜi ç _U'�� _ t� (t'"til. dir;:í'sxes.s$os 'd� finta;;, ,. -

\
Uastãri -. PCOU"Q apareCfU, A. Logo que' os 110SS0S eJu- J,relo defensor do Caxiar

{COllCh$ão da. l.a pág.! !laSSO ";01', Gaéão é m�t�io 6S bes, souberam 'da lransfe- foram elevadíssilnas, não
qll�l'lb, e nãu meia psquenla. renda. de Piazel'a para' és- chegando ao alcance dos.

lucros liquidoi;' de lj() milhões d� Renê -- ]:íuitu bem po1ichdo por ta cidade, .

puseram-se ;,bugrinos».cruzeiros. permitindo·lhe não 80- Nclsinho, Ilã{� tev'-' .a o,por��nirla-. !mente pagar os juros do empres. de de aparecer. Salvou-s, no ação para cOllseguIr o cDn- Ag{}�a> é (�,Pabne.�ra." .,

timo de 45 milhões de <101181'8 COIl tento marcado,

c.cntrO-1
Tambem O Palmelras Ja

chOdo _pelo- mesmo Banco à US!' Do Palemiras --;-----'---.',-.""'"- - l�roCUrou O centro-médio i
na �m 194.2. mas ta.mbnn "rc Jaime -- E' sem dúvida uma do Caxias. As negociaçôes
emL'olso pontual do mesmo em- reyelaçà" . .o eX! goleiro (1:J r all·

.

.

1
estão bem adiantadas e11-

prestimo, la R'mlOs, praticou b.oas defesas

As,;,in<:,Ja-s" que (,s Estados Uni· Foi infeliz no goal de> smp�.te (Ie tre O jogador'e o clube ele

dos fa,-01'8Ce'Il a,crcação ,? {) de- Renê, pOt'que' ao tirar o tiro de Teixeira. Si o Palmeiras I
•

senvolvimenl.o na America. Laü, meta p""orregou. dando' a bola. COJh'3eguir Piazera, não res-
na de "mpr�sas como <l. de Voltn "de colher:" para. Renê:

ta duvida, será um grande
Redonda por considerar qu!" R ,SSchrarnm - Regular;

exp!owçáo em grande escala. dos CDU bem Juarez, reforço para a equipe do

,scur"o� naturais dos páises d(' Lin, - Ora com la.nces super-calnpeão.
hemisferi" é o melhor meio (l'e tos, o'ra com jogadas de"Sa.strosas, Aguardemos pois os re-
;:esoh'er ()� problenl'1s ec6n:omicos . Marcou precipitadamente um

lt d
desses !Jaises, .

.

. I tcnto conh"�
..

pU a os.

PASSIva
NÃO EXlGIVEL:

Capital .
' . """""'.,""""'"

�-;;Jíficação na equ.irle, c/o G� E� .IPI·
....

I!!!I�I·_l�C.a� d_o D'·I_·h�S:liliEfigª���:;�,.:;.: .. :,.r: II U'l U
Fundo para Devedores Duvid�sos .',.,.

I
· d·· --, l!! EXIGlVEL A CURTO PRAZO

Im ;co ara o J-090. _e ao ./ngo OUVlli���::S II

r ��!f��n�o�a;a� : '.,.�.;';':.,��,���'.'.'.'.','.'.'.'.

Jaimo no lugar de 'Walmor e Jaeoer p.ara medio, Dh. WILSOND:ANTmA:GO II g�fi������:��;�g���.··,''-:::::::::.:::::3 Assistente da. Faculdade de
·EXIG1.VEL A LONGO PRAZO

Medicina da Universidade
Credores Especiais , .... , .... ,., .. ".

do Bral!!U CONTAS DE RESULTADO PENDENTE

CONSULTAS: Lucros Suspensos . . ."."., .. , .. "'"

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
HORARIO: Cau�ão da Diretoria. ., .. """"""

Das 10 às 12 hO!'8s8.

Das 14 As 18 hora8.

CONSULTomo: - aus iIi
de Novembro, '142 - (Ao
lado da c:�uafarm�».

Ar;ões em Caução , , .""""""""

CUNTAS DE COMPENSAÇÃO

Fundo do;:; R�€s�r-",'a L�egal
Fundo de Reserva Espedal ""'"
Dí·...idendos . ' , "

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

Lucros Suspensus , ' """,."""'.

€sporte Em It!!jai

1.008,"','" Visita do 80t81010 a UalaI
"" ",,,'Malorlo Fane se�uiu para 1âo Paulo

Haja,i, (Du COlTeé'ponc1ellte I
I como wn do<; maiores eonjun�

- Continúa sendo a�a:;-dado I te'J. li? pais.
,

;om grande expectatlYa nos I L'bu'aJara, Bedusclll, Arl1aldc,
1H)i08 <'spod.i\,(ls locais. fL apre-' Agenol'. GiL BrwlO e Siqu�il'3.,
.;entação do fnmuso quinteto d� fOi'm:l!'àu o qU;Jcll o loral.
10la ao eesLo do Botafogo d\! F'u- Jâ foi feita a ma.rcaçã.o ofi
ebol e Regatas, do R;ú de J<I- eia! na quadra do a]vi.rubro,
leiro, '.:onfol1ne as novas regras da
Será s�u arl'\'ersál'io o honIO· Federação Inte\'naciunal d'3

:;-e: 'o ·'11\ e'" local do Atiebco Basquete amado]',
�lube Ical';JÍ, qUl· tLsta fr))'ma SEGUro �.egunda.f,eira,
Ião so terã a opol'tllnidad�. 'de para São Paulo. (J técnico do
'ellabilitHl'_Ee 8mpJamente dos l\-l,JI'eilio Dias. SI'. l\íü.lurio 1"a
'eu;; últimos insuees'lIs. como be. O l'efêrido téulÍeo dese!lten

tambem de impõ '_H' Hnt .. () pú.. deu.�·e com <;,din·toria de, rUbr9�
"Iica ::5pOI'th'o bl'asi leiro "pr> aZul. onde ] e·,cind;u u �oÍ1trato
r;iadol' dp,>se nuta..- .. l fSpOl'te, :lmÍg'avelmente. Antes de par_
lue pOI' sil1al é O mais prHtirH,do tir.·1I s]·. l\1atuJ'io Fabe pl'O.çu_
nO planeta. IOU ;1 ]'cportag-em, .dizendo:
O elubc J')c:1I E'SUI pl'CP'.I!'8-

..
'

r,:oee, qP.' é reporte)'. a.

dissimo e apto ti LlZt'l' frente gT'ldeç;J em meu nom� pelo seu

<lU ah'LnegTO cal·io(a, apontHdo jornal. á dil'etol':" do l\tal'cilio
Djq.�, P IFl D"YO de itqjaí.

.

I =:=-:··'E····�··'·r··"�
..

IIR
..

IIITullll"I�III'Tllmllll=::-==__
..::

--. SEGUIRI\' domingo para

FiorianopoJi;: ú quacllo d'l S. E.

EstivadOl'eS, qne ll[l, capital do

I E�tHd(\ enfl'entlll'!Í o Figlleir�n.
818.27060 §_ I'?ECEBEl\iU� § se F, C,

l 'd
=

. _ __ IJ NÃO '11ai" i"!' 'Irá nC'" l CI a-

lil7 .

2.06.50° =_== I,S uASpFEARMOBSAASll'ª==_-
I �� (71" cl�;�e, ";�::l�(�;��) :::o����1nen(�
Lauro. isto porque a data do

196.394.,oü
(::' :: nr .. xill1 J :' )11) ng I D('rtence ao

30,000.00 I =_ =_ �IaT:!il!o {lIas, e .este enf:entará
.

I"
D Ca.xias. de Joinvile. em come·

----
t =, 'C as IBl I H C :: moração �1.() l'eU 31, ano de fun-

(5,161.766,80 ,ª
.

ê dacão do rubro.azul. E' grande
:: de ª o interesse em. no.ssos meios es_

DELERIO RUSSI
_

lortivos pela realização do. pre-
-

R" 15 de Nov .. n'! 745 = liú cntre Caxias e l\lIarcilio.

7' tlllllllllllilllHl!l!I!I!!!IIIIIIUlIII. "; CHAMACA
""""'=�._� __=_ �= ===---�_�� __.�,,___ .�_= ';;;:;;.:;:0

701.391,8(

40.270,00
f"1.1�n 20
4r;.161,�IO
�/I :I"''''' -r•

1.980.50
152.210,30

912.340,00
48[ .936,00
318,230,50
110,897 OI)

30.000,00
57,l1!U;O
594,077.20
441.186,80
53.544,30
10,080.00
258,750.10 3. 2G8 .161.50

30.000.fJO

5 161, 756.KC

2.400.000,00
440.2J860
99.924.00
116,250.00

358.388,80
135.113,40 3 . 499 ,894:80

345.601,30
44.822.40

]44.000,00
180.000.00
103.846,90

Direiores
NORBERTO \V. SCHOSSLAND - Guarda,·Livr(}s, C=t. 0828

SILVIO PAULO SCHMITT � Chefe de. Escritóiio

Demonstração de "LUCROS Ri PERDAS"
Referente ao Exercício de 1949

CR:E:DITO SOO rnil cru'l.e!ros e �oi§ jogos �

1.902,20 RIO - Como se sabe. o lagu • .iu €ln passar li" fileiras dos

2.770.211,50 2.7'72: 113,70 ds tra!lsferellcin de Zizinho, do aIVÍ.l'l!bros, razão pela. .qual ve_
B'lamengQ para o B=gú, v�11.ha l'ificou_se hoje. por volta das, 1.8
agitando os Illeiof5 futebu1isticos horaS, um entendimento deClG.l.
da ddade, Ass'm ;; que o dnlJe Vo entre o. sr. ·Dario de MelO

471,153.90 d Fl e

233,437,10 Suburbano. [I b'iW.lr I ,jil'l�tament� Pinto. pre.ídente o .' a:nl.n�o
mL097.40 "'!Ibm f) a'.:;unt.rJ. sI_,'ie:tOll ao I e sr, Guilhenne de!. S!lve!rl�' Fl�
130.114,60 1..896 ,373,11 rubro�negro que 8- p],O!Il111d35�e IlhO.

Patrono B��lg1!enS€. fIe,ou
sobre a fa�e d"i. t t'é}ns!e::encla enta0 cstabe!ecJdo que o rnalor

104.178,10 d'.' f"mosp TI1pill (li I!, t.;], O clu· meia. direita eh, f._'1!é!'lca do

J be da GHV� a, fixou, primeira-. ::;111 l''',ssará. a integrar o qua-
316.41!J,6ü ! mellt"" "rn 1Jf1l) mi] c]'uZtiros {1 dro daqu�le clube do subúrbio

rrp"o do "Passe I, !�n atacant� do e'Jst ando o qJasse i' 600 !!l,i! cru

�e!eci(,l1ad\l ilHl'i"nal. n q'le não zeil'os. Entretanlo, estão pYévls�
foi aceito pelo Bangú. De,;eja,'a !."s tinis prelio,,: entre Os clubég

55fl.33(1)0 o GI'Plllin B-'llb'llelISe o preçCl pll1 foco. e0111 renda' minnna de

má..ximo·de 600 mil cruzeiror;, 200 mil cruzeiros. Caso a ·8·1��

2.772,113,70, �izinho. i�lt�ressauo lla troca: cad!l:ã? ll�O atinja e'ssa �?-antia,
---- .-------.

---.- de c!·ube. endenclt)ll (> seu dese. o aI, l_I uhI o fi. cOlnpletal a,
GaSlpàr, 31 {!ie Dezembro de ·1949 .-.

LEOPOLDO SCHMALZ -- JULIO SCHRAMH I II l',} IH: O R R O I DAS
.

-- WILLY SCHOSSLAND -- 'lTARIZE� E ULCERAS DAS PERNAS: Cill'at' g,� ti!$-Diretores
NORBERTO '\V. SCHOSSLAND -. Guarda0-Livros, Cart, 08Z8

SILVIO 'PAULO SC�MITT'- Chefe de Escritório

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Indústria de Linhas Leopoldo Schma1:;;

i3 ,A., por seús membros abaixo assinados. tendo. examinado d.e�i
damente O Balanço, Demonstração de Lucros e Perda". Relatorlo
da Diretoria .e lClamais documentoS! referente,,; ao exercício de 1949,
depois de eaI1l5tatarem a maioS perfeita ordem e exatidão �m �udo
o que lhes foi dadv examinar, sào de parecerl �ue os refend,:,s .d;:>
cumentos devem ser aprovati'Os pela < AssembleIa Geral Ordma.na

a ser oportunamente eohvocada, e 'bem àosim Illet'eC61U plen� a;pro
vat;:.ão todos ói> aio" praticados pela: Diretoria. relativos ao e"erei-

OS < meUS. vo- cio. U.l' 1949..
.

Ga;>par, 1 de MaJ.:ço d!! 1949

�. _._-' .. �.t!:"" 1 LUIZ FRANZOI--·VIDAL PAMPLONA -- EGON OLINGER

espetacularmente um Pai

sandú, lá poderia pensar
em ser derrota:do por um

ciube de S, Francisco? A

migos, qüem foi ao campo
elo Olímpico, ver o qüadro
técnieo (lrientado por I.elé�
co, sa.iu ludibriado, porque
viu um 'Olimpic-i se 'defen

dendo, e um Atlético jo
ga;ntlo de' maueira impres
sionante.

,
Por isso eu digo noYa

mente. ·0 futeból é um jo·
go caprichoso, e SB,O onz.e

homens, ,contra onze.

'l'enllo quasi certeza., que
o representante de Blume

nàu, clomiJigo em· S. Fran
cisco. fará, uma exbição á
altura do seu cartaz, por
que elé e senhor de um con

iunto mais harmonioso
;nais bem preparaao, quer
técllieaménte. ..

quer física�
mente.

Esse::;. são
tos s!m::ero1,S•.

'Dli!BITO

De5pesas Gerais , . . ,."
"

Despesas de Fabrica;;f..'.l·; ,.,.".' ,

Comissões , . . , ,., , .. ",.".,.

Impostos . .
.

. , > , •• , , • , • , , , , ,

Juros t' Descontos . .",."., ..... , ...

I<'undo de Depreci�tções ,
.

, ..... ,",.

Fundo para Devedores Duvidosos ., .. "

Gratjficações' á Pag",l" .. ,.., .. '.', ... ".

---_----_- ----

1,002.570.10

32.232,5\J
lfIO.OtJO,OO

43.787,(1!)
ni).H>t FI

144,000,00
196.394,9U

feitas, sendo muito procu- gínüo, aseím,
rados os aludidos instru- \'0.

tores. Moços e moças, se-

nhores e senhoras, seja Para os desportistas do

qual for sua idade, pode- Vale do Itajaí constituiu al
rão úsufruir os bens dum guma surpresa a derrota
prepare físico adequado um tanto elevada, do Car
sob a competente direção los Renaux em Joinvile
dos dois capacitados pro- contra o Caxias. domingo
tessores. formados nos dois ultimo. Estando invicto há
maiores centros do Brasil, doze jogos, isto após con

ou seja, São Paulo e Rio. seguir os mais expressivos
Dizermos DS beneficios que triunfos sobre equipes as

resultarão dessas aulas de
'

mais capacitadas.
. sofre

educação física. 'seria

repe-I
ram os companheiros de

tirmos o que já dissemos, Hélio um duro revés. que,
ou seja. que é uma reali- cremos nós, não estavam
zação magnifica de Libório em seus calculos.
da Silva e Renato Benito, Em nossa simples opi
que há muito vem bata- niâo, achamos que os tri
lhando para o desenvolvi- colores deveriam disputar,
mento físico do povo em

I
mais frequentemente, jo

nossa cidade. As aulas, gos nos grandes centros
como Se preve, resultarão esportivos do Estado, 11.

em geaude sucesso, atin- fim de possuirem o que.
chamamos <'<tarimba». E'
uma das melhores esqua
dras futebolísticas de Sa11-
ta Catarina. Contudo, pou
co atua fora de seus domí
nios e quando o faz, é em

lugares onde não atingiu o

violento esporte um grau e

levado O intercambio com

outros centros mais adian
tados, colocará o Carlos
Renaux ao lado dos maio-

1 res esquadrões do SOrCeI'
ba.rriga.-verde.

*�:=:=:=:;;===:;� k

" . II
fi Para �tms filhos II
'I Par;_! que seus hlh('� cre;ça!1! li
II s�c!ios c rubustm. dê-lhe; H

I�!
um remédio de gJranrú:

!',�� ÓLEO DE .·íIJi\DO DE laC\L!UU
,

1 de II
t lANMAN & KEMP '!I,

V'f" A D
h

LCO
em I omln05 e lf

��== (§) =:=:=:*
-----=:!>

ZIZI HON A ou

ração
DlSPEPSlAS. PR1SAO DE VEN'l'RE, COLITRiS, Ao utr._

EtI�A, F'ISSURAS, COCEIRAS NO ANUl"t·
VORA(,JAO,' PUU:lÔES, RI NS, BEXIGA, FlGADO

rdar.
M:tllDICO ESPECIALISTA --'-'

AEROSOL ,

A Ultima palavra 110 l!�ie,mento das BRONQt11'1'ES, Bt-

NUSIT:r1S. RINITEB.
·(;'Ibdc..� Gerru de Homens, �fun,,;rei f) Õdi!..n�
ITOl7l'AVA 8E�A: S ás 11 e 15- As 17 blf•.

- BLUMENAU(
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para hoje eleiçã.o
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dias
Pinto í'�\'I=_ For'mcído, também, o �!
está Deetr-enudo ,_

comité de iroprépsa. �
. �_-_.- \

rlllllltllllll!lJIIl!I1
_ _

_ _

1J.;I!lUll!l!�!!H!I!U.,"!

Rio, (Merid.) - A sessão n-o Senado foí dedicada á

Eu' não lhe disse que para fazer o papel de gato I Meus amigos, para fina- f :'IClt.aü l,H, mesa, Foram ré'eie1�os tod�s os se:15 cpmpo-
tudo acabaria num foot- morto. lizar. se o Tribunal de'l nentes .. ,com

a seguinte votaçao_: ylCe-PI.'eSld.eu�e, sr

..báll, por onde, aliás come- Contas pudesse . meter ° Melo VIana; com 42 votos; primeiro secretario, sr.

�QU? Mestre Guilhenne da 'Jedelho, na Secretaria da Georgina Avelino, com 31; segundo secretário, sr,

Cada um puchou a sar- Silveira, meu velho eama- Camara, então, ai sim, é João Vilas Boas, com 16, terceiro secretario, sr, Dario Londres, 16 (UP)· '" ínvasão soviética. Acres- da o abandono do desman-

(linha para a sua braza, e rada e elegante ministro, }ue teriamos um espetaeu- Cardoso, com 30 e, quarto secretario, sr.:Plinio Pom- WiU

..st.ou
.

Churchill líder I ce.n.tou que é uma necessi-11 �elam.euro. e.
o

....a.
ban

..
do

..
UO

....
do

(1eSt'Q,��e, foi impossivel fingindo que não recebeu �ü fantastico oferecendo peu, com 17. Como suplentes, srs: AI�i'edo 'Neves e conservador, . declarou nos dade imperiosa o estabe- JulgalllEmto de Cl�:mmcSO,S
chegar-se ao acordo para os angustiosos pedidos, I

'linda oportunidade para Adalberto Ribeiro. Amanhã serão eleitas as. comissões Comuns quê 'sem a ajuda lecimento' de urna ·frente de gUerra germamcós, di�

a. escolha de um nome mi- tornou-se esquecido na er:- Gilberto Freyre, moderni� t�cnic:::s. Realizou-se hoje, tamben:'a eleieâo do c�m_i- efetiva da Alemanha' oeí- anti-soviética na Europa zendo:
.

.' .. . ': ..
'

neiro .. como 'candidato ao trega de saldos do exerci-

\ ,.ar
o famoso �onto «AIll �e d::: Imprensa.,.. sendo. �.;:��ndu:�a�os os �,rs, Otávio dental não' terá 'exito al- para o caso de uma agres- «Is�o,somente ,serve P:ll'�

Catete; cio de 1949, de verbas vo- Baba e das MIl e uma I Santiago, representan�aa «Mel'1diçmal», ,Gliao Lopes gum a. defesa da Europa são da Russia. ben:::fl,clar,. a qUln�a-(l°t}ina
.Na derradeira hora, tadas para ° Senado e para " Noites !... I e José Castelo Branco. ',

.

�.'
. .

ocidental ante a possível Londres; 16 (UP,) soviética e para fazer,1"e�-
quando todos estavam co- o Monroe. .

.

.

.' .

.

'. '.

:
-",__ Como se esperava, Wins- surgir o nazismo na Ale-

ehílaudo, sem saber como E, .corno estão vasias as I ATRAPALHADA A POLICIA ton Churchill atacou ener- manha oeiderital;» '\, A\

�i�j��!:knr�;f: ��r1"!��f�:J�i��JPí1rdida e lumenau u'a
.

eninl' ue ��;p���:?�
�:r,a��:�.:ou:�[toO. b:;�� con;j�� °d���7.::�e:��::',

I
n a�o po e· d 1!IlIZer
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-

•.6·
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'Dl·e'··ne··m·
;

. d··e 'o'Ude- ve-'l�rU". sa;�i����ll :���Uá ���í��
mas pularam fora, com t-o lhe tem ajudado - e

= _ _ __.' _ _ _

.'. '=, _ _

I de .defesa britanica do que

evasivas esfarrapadas, di- acaba de enviar-lhe um
--

�

'. .. .. "
. -

a maioria dos membros do

�n::::'::'g::���,�e'7.';:'�9 não :�i::," a';:,;,�)��ad�nc;gi:6. Surda emuda a desventurada'gaidla e- Desemb�f(OUdo trem de �assage iros P·�=:�l ��:� jue no

posso .

negar que Penna pedindo providencias ime- mundo existe, atualmente

Junior seja um homem de diatas quanto a entrega Foi encontrada em Blu- Policia se mostra atrapa- já SOlicita

.;

'

� cOGller.'ação I simples,
tudo il1'.dican.do que uma esquadra que pode

grandes qualidades e seria das quantias ao Diretor menau uma menina de 13 Ihada, pois não sabendo das pessoas que possam pertença a uma família enfrentar a frota de guer
um . excelente candidato, da Secretaria.

anos de idade de côr bran- de onde veiu, não pode sa- prestar informações sobre pauperrima, No momento ra inglesa. >
E frizou que

Infelizment., porem, na al- ��ria, a�ido, a meu ver. I ca, que des�mbarcou' na tisfazer seu' desejo. Con- a infeliz menina, livrando-

1
sé encontra. na casa do no futuro haveria grande

!%aqu:o�os aC�����;t�:�t:: �����ssem�l�!ns��r���O�a�: II ��'d�r�� d��nU:a�sa��:� i���nl�i:r��:r�o t�a�t�f� �a,d�otl:!al!��:�tr�l���:" �ff��sov���ge� :U°er!a:�� ;::!f�o�r�����te �oi:v���
19nez é Morta.. pagamento do Tesouro, as

que chegara a esta cidade do trem em que 'a. Jovém java um vestido �ranco,. confiada; -

_

ticos. Churchill propos ain-l
':-.Por outro ladD, Afonso conta." e as «folhas» que .rocedente de Rio do Sul. viajara, Este riadp; poude - - - - - - - - - --c- __ ,-- -,-_. '--_ __ ....._ __;;._.,-..;;__.__---��:____:"""
pemia. Junior está destre- aguardam os dinh,eir-os, I A garota em apreço esta adiantar, di�nclo. -apenas E 8/

. .' , '.
..

,:nauddo, fora de forma, sehm Quanto ao tTlr��entes dando dor de cabeça á Po- que vira a garota ílÜm dos _,,' m·._' ._ ,!J_ ,..7.... ·,'_·',D.,_' n.. ·.· .. ·.�.',.U··, '.' A.,.. �.'··· �.'.'.U__ t'''.·.r� C
'

NVITE
'\5a, e para uma campan a \'anas �rez.es. pro .eSLel COIl- licia, pois sendo. surda e vagões, sóiinha, sem sáber _ _ �. g U Q _ V
'agitada e llãcr conseguirIa tra os 1l10mmaVelS escan- muda, é alem do mais' anal- entretanto,' Dnele :embar(:â-

.

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

.
,

. ....

M__ IS_:�.·D_. DE '3-O:..... ':.·D·.. III_�. r
-
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'�oncluir a primeira "'alta, dalos que ali se praticam, fabeta e não .' possui ne- ra. d 'S' .,: . / ..

' , ',' , r'
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'.� .... Cf � � _

_ i)
: peIDaa"IPispta duaesu�esStoSuãO,COll mac,oabcdratsadOesl'bcaoSm oa sauctroentOa- nhum documento- que a

N tur lIne}' te" a n�.11· e eg·te.'-.t:e,U\-iam/nn.:o.

. orq , '"
- I V , e. -

identifique. Esta, assim, a a
. 1., '.' ,LVi -

. velicido que o meu querido rio, como maquinista das impossibilítada de dizer ria de Blume_llau ,logo se .'
.

'.
'

.

, �linigoi'deixando de um la- verbas, ° sr. Ben�:) Afonso
quem é e de onde veiu e comunicará com seus col€- Jludicô '35 p_eltrnfcr.'ofone.·:. de PilC�4(16 .

um' de seus prediletos, Camargo Munhez
'

da Ro- não obstente isso, mostra- gas'de. Rio
.

do $111; Ibfra
classicos, com o seu bom cha anda nervoso. E os se desesperada fazen- ma, lndaial etc.; para veri- Acha-Se em Bhi
senso, não demorou em vir "-ales aos circenses? E. as do repetidos sinais de ficar se foi registado algu- menau, em. co�
a publico e dizer: �ratificaçõe� indecorosas'?

que deseja voltar para a ma' qúeL�a de desapareci panhia de seu
Meus conterraneos, i.. as tapeaçoes de verbas ca3a, E' neste ponto qUe a mento. Caso falhe' 'esse 1'e· empresario. Ma-

r\luito obrigado pela 1em- 'xtraordínarias, para ocor-I
.

'..
..

,.. c1,lrso, por- certo COl1t!uz!ra rio ;ramburgo, o

'hl�ança. Mas por favor, não reI' a pagan:ento fIe .casas ", V�j ,á. Jo}!ivile,? '..
a j?:em de trem,. �e -võ'lta," p';)'Pular astro da

i)�rturbem �.. minha tl'an em p.etropohs? Os

adianta-l'
'IaJt', CUIU ,�el'Ura.nI}3

,
venflcando Se a

me.sm.. a. s.
€

«broad.càsting» '

.

. '.

'l'd' d
.

d J
-

d b 'di
' , . Reserve �!Ua passagem, palo. . .....

d
.

,1 ,-,' '."

qUI 1 a e e oce paz. a lllentos e su SI ..o e a]u- E'Jo."PRÍ';SSO ITA.lAFlA. l'eco!' a ú.a. estaçao: onde naciónal, ,'M&rio
.

estou. muito traquejado, ias de custo" etc,? Rua 15 de Nov 3uõ . '.ei, 145ã �mbarcâra. Contudo, d.esde I Zan,. do .elenco
--------- --------------.

• ,----- -,
_'-'-- ---- ---- --',

�'--- da Radio Record,Envolto e,--n uma folh� de Jornal
' . ,. , .'

.' de São Paulo e

Encontrado no ' orro do lixo, ' o cadavel.· ��::�!:o���
o tedado», Mario

de um criança d� cinco mêsesde idade =:�!r��ti;��
nacionais como _

�XlmlO composi
tor, sendo de Slla
autoria as cOl1he�

va-se do corpo de uma segUida deram o alarme, I rado em seguida. Tratava- cidas melodias MARIO ZAN
criança, de cinco mêses de I sendo ° fato recolhido por I se de uma criança do sexo

idade, embrulhado numa uma senhora reslàente nas feminino. Da forma «Segue teu carninhh, Shots
_ ULTIM.A H'O' rl.·A' ESP'O'RTIVA- ....

,1'\ I
da Vovó», «Serelepe» «Sou - �

folha de jornal. J,pÍversos imediações, que avisou a, qual foi encontrado, ,julga
b

- Gaucho» etc" por gentilezà
-

p t A I'
, .

garotos que nncavam no Policia.
, i a Policia que �e trata de AI!!' e 11 or' o eg' r"4 o'monte de lixo, remexendo- _

Ofeto'foiexaminado;'Pe�l'atô'cí:iminoso,
deu'amãe da. Fábrica de Cigarros

._, u._.ra ..�.'
..

_. '.' __

..
'

'

.. ,.�':"''':', •.Sudatí, realizou ontem um .,.
i:af"regados da limpesa da o á �r\Jcura de objetos que 10. medico �iol51() yergár�, desnaturada, que talvez te- recital pelo microfone da

.pe.n·"', .a.ro· .1
-

de on'
.

t·'.evIM e.-ii ..

'

ddáJde descarregam sua

I
servIssem para seus fol- que lhe' atnbulU CInCO me- nha procurado dessa for- Rádio Clube local, no' qual

carga diariamente. Trata- guedos, depara:-am com o ses de idade, sendo

�n�er�.,
n

..
l,�, _' NYF�r�se das' co.n.

se- contou com a colaboraçEio
: embrulho, abllndo-o. Em quellCIa!:i de um erro que de Pirarí, «o caipíra dife-

'

.,..

eh-I-----------------__;_.- cometera, Numa delivraúce rente», qUe excursiona em""""" fará o DOlérlca luna excurçao· ao
-

J e ='-

b I
acidental, 'não haveria ne-

ute·· O ,I!!stll!fc-as· .\ c€ssidade de e!'1colldel,'-se o suaSecu'Olnr'ePcal-·tnhial·a.ca.usou a me-

' "

- Porto Alegre, 16 (Me� nhã de hoje uma comU1ll� posto deixado por Zizin1}o..

.

� -.
- -

��equello s-er, atirando-o ao lhor das impressões, sendo rid.« _ ,0 Clube PCl1aroll cação telegrafica do coro- Quiba. fui uma das prillCÍQ
, � � - - """ "!!!!!! • lIxo. .'

. ..

ti\ '
.

que, está marcada para de Montevidéo, tem muitas nél Ol'sini Coriolano, seu pais figuras do seleciona. ü
, ÀCi.ledita, aUlda a. Poli- boje, ás 13 110l'as, nova au- possibilidades de, realizar ex-presidente, que do ParB: guajarÍno que. exihiu-se

O empaUl de dois tentus, mais um tento...

/.
O tento marcado por Te.i- cia,

qu.e
o macabro embrii:' díçãi desses festejados au- uma temporada de dois contra em Belem do Pará, nesta cãpital contra os mi-

,no treino entre Palmeiras O campeão de 1949 da. xeirinha, de fóra da. área lho se achava numa das 'listas pelo microfone da . jogos nesta c'apital segun- confirmando para domingo neiras.
<f) Olimpico, agradou a to!'- LBD, desempen.holi�� ma-' no treino de quarta-fira, mumeras latas de Úxo mesma emissora.' do um telegrama recebido proximo a exibição-extréia Rio, 16 (Merid.) -,- O
eida'do Olímpico... ravilhosamente contra o A- \ foi muito aplauilldo pelos existentes na cidade e que Mario Zan visitou estf;L 'pelo Gremio: ,Porto Ale- do rubro-negro na capi);al América F.C., solicitou,

O zagueiro Lira, do PaI." tlétioo de. S. Francisco:" ,

I
torcedores do OlímpilJ('.... fora d:spejado no' ca.mi- redação na tarde de ôn- grense. O ,acerto fínal está paraens€, provavelmente. permissão ao COll..sel1i-o .

:m,eiras, continua sendo () A torCida do Collcordia nhão Juntamente Com os tem, em companhia de seu dependendo da aprovação contra a, prestigiosa agre- Nacional de Desportos pa:,
.

(,artillIeire» para o SUp�l:'- de Rio do Sul, fiCf'U satis- O ponbt direita l'és tin1m. restos inservivcls coleta- empresário e de Pereira da dada'indicada pelo ,clu- miação Cruz-maltina «Tuna 1'a entrar em entenélimeu$

�ampeão, Ainda lU.' cncon· feitíssÍma com as Ilome- j continua fazendo

«llliSé-1
dos na manhã de allte-ôn- Jor. locutor-chefe da Rá� .

be uruguaio, para a es- Luso Comercia!». Foi-nos tos com' o clube «Audi.lX
iro Ue quart.a-feira marCtH' �agens pre���as pelo D,!- das» das defesas... �pm, sem que se desse por dio (:::lube. que� vem �e p.ro.- t�é�a,.a ·26 do. corre�lte..

Os ínforma-do em Belern que Italiano»,
.

do Chile, afim:
, y, (,Ul' de Ca,xlas ao PalmeI- ISSO.

" ,

'

, porCIOnar. aos seUS mume-j dll'lg.entes do Grenllo e do será incorporado á delega" de :tealizal" uma seIje de

:<EXpIosão :ras... Q Palmcil'as provou ôu- A P.ohcIa real�za pesqm- ros ouvmtes esta curta Internaci-onaI decidirão ção caríoca' o atacalÍte jogos neste país e em �u""
tem que·nOO precisa. de 7..a- sas afim de l?c::-lizar a itu:"

,.
mas ihte:essante tempora- amanhã. sobre a respos- baiano Quiba, pertencente tras que venham a ser in-.

DE
. Ul\IA BOLSA DE A l� guéiros para a temporada tora desse Cl'lmmoso ato. da artistica. ta,' ao Clube do Remo, que dicados pelo' citado clube:
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x,- xh�::' Fl�:�ng!6 re��::!.d·;a�� :3erá um dos candidatos ao
i
anilino.

Comunicam de Pnenzan� Tlt,'\NSFERIDO PARA A em grande forma... rave.m'e'nte ef'l·do um' ,'.1 o
'

.

-

-�

{(ue houve um morto e de.:: P".ciNITENCIARIA ESTA-
feridos, na explosão ele I DUAL Vários t{)rCe�res do

.�=�=�_= =_=_=_.I' _ ����-�----..,.....,�_ ...,..._.-===

.

llrua bolsa de ar no allt.í- Seguiu ontem escoltado P111meir<!s. Sf�gllirão dmnrn-

d M"
II

t' S
·

O
..

- -

I-- f�s:lllCd��l�:��ad�eh ���p�
I

!!;�,:,,,;:fi�;�S1�: !fc!���ti;:a!'':':'�'o"il: O ex�. JOIS ro
�

ampalo
.

orla MOORE McCOMARCK ·(.NaY.,�('aean)l. S�D.
.

.•
Olle a as enca ou a um

'Pio Augusto Ethur, conde-l' tncefJtra�o com duas balas .,
Y V

;mI0; e agor"cL os opeearios nado como autor de furtos O zagueiro do C. Reilaux.
110 PIlO

"procuram faze-lo flutuar em Blumenau e que se I
Afonsinho. fuve uma 9tua

l}ara ser reboéaao aos Es- achava recolhido a cadeia, �.ãQ magistral em Joinvi-
taleiros e desmantelado. p;ub1íca local. I Ie .. ,

ede a freol
anti - c oviética

'

n 'Éuropa
de Alemanha-

".

aju�a

-�Cronica de B ..

I Afonso Pena

NeCêssária

ua

-o� llarp.Jltes do hl�SQue!,7,�d f�lecklo faimacel!tjJ,;!:"
.: JoáQ l\ledeiros, Ct'nvidam t-J'dus 65 seus ámigQS pata
i 4.lssistirenr a lUlssa dí' tri6essim� . dia• .a reaUza;.r:-�
1 ii. 18 .rlo corrent�;ás 7 horas) no 41tal"-mór-üa Igreja t:n-Iatnz... ... ;.. .

... ..

Empenhada a Polícia I tlcalização da autora do Cf iminoso att

R�preSSc20 ao .oumf!nfo 1
de

-

taxas· nos· colégios -1
Preso, o presidente do 'nlovllusnto'pró'"

,

candidatura 'do brigadeiro (" GOlnes
.

��O.' 15 (Merid.)
_ �. O I pren:Ied.e.

·nda o

p.reoo€.n.. t:e
dO ..

Mrmstro da Educaçao 111;- mOV1mento, sr..·WIlson
formou ã imprensa ter 01'- Leite Passos, que em éom",

denádo ° maximo rigor na ,;panhia de numerosos' mú

repressão aos áumentos de I versitarios, colava carla-

taxas e mensalidades nos I �s do brigadeiro na ���a
.

colegios particulares. do Flamengo. Os pOlIClalS
Rio, 16 (Merid.J - A 'P0 apossaram-se cÜ)· maberiál

heia municipal, intervindo de pl'Ópaga_p,da e os demais:
na campanha do movi- jovens ficaram controla.
mento popular pro-candi- dos pelos guardas munici'-
datura do Brigadeiro. pais, ...• '.A :Polícia foi avisada,

lia tarde de <ontem, de um

macabro achado no MOrl�()
dô Lixo.

,
assim chamado

,. "'t.-

por ser alí que os camI-

nhões da Prefeitura en-

ntiras �.".....!..-�!

.'

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R A 5,
f R I E I R A S,
ESPINHAS/ ETC,

Rio, J6 (Meríd.l - Na, rig., eX-Ministro da Justiça.
tarde de hoje as autorida- I Em estado grave, foi
des do. 179 distrito foram I transportado para o Hospi
i.nformadas de que no al-Ito da Boa Vista. havia, um. tal. Miguel Couto. Ao lado

ferido. Comparecendo �.o I' do sr, osmaI.' foi encontra�local, a policia encontrou do um revolver novo, com

caido 110 solo, com feri- bala deflagrada, Na estra
mentos de bala na região da que conduz ao alto da
mamarla esquerda, o dr.
Osma,r Sampaio Doria,

1, OOIlSUl.t'Úr
jmidico do 1vIi·

. nisterio da) Educação e

. filho do sr. Sampaio Do-

�� 0--- Passage,iros
�-

;;, NUNC� EXISTIU IGURL

Boa Vista a policia locali
rou urn automoveI «Fon,;. i
tiae» de cor verde, de. pro- iprtedade do ferido.
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