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COMUNISTAS RARA eeMBARDEAR A JL�A f�<DRMOSA

Um deputado considera
facil revolver o problema
dos menores abandonados
no Brasil! I

Haverâ talvez muito otí-

1
TELEFONE, 1002 Ràd. Ad. e Orícmas

1"End, Te!.: A; �ACÀO Rua 'São Paulo, 269
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mismo da sua parte. Se

Cahà Po�taJ 38 «�,> - «-}) IITOUPAVA sreCA f05.3e f'acil, já estaria re-
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GETULIO VARGAS SE RECUSA A RECEBER NOV
LISTA

..

tx CANDIDATOS DQ PSD PARA ESCOLH

'1INfANCIA:aBaNDONADa
"
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-- Allstregesila de Athayd� ,,=- --
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solvido. Ha em nosso país,
segundo calcules autoriza
dos, mais de qúínhentas
mil crianças sem família,
vívêndo ao Deus dará, nas
cidades do Iitoral e no ln=
teríor, Por acaso será facil
oferecer-lhes proteção,
abrigo, asslatencta ã saúde

.

?e ensmo.

RIO,.5 CMerid.) - Afirma Õ "Ccrreto da Noite" que o sr.

Wado· J):elly confereI!cÍ'lrá dentro de poucas horas com o sr. Aii:Í:APA'. 5 (Merid.) - Chegou
Mílton Ca�pos. depoiS' do oue sr-râ, lancailf9,. na próxima rtmnião' a, esta C,pital três roí! toneladas

Iu, . de manganês das jazidas ·Ama·
00 Conselho Naciam{l da UDN, a., é:cndiÍfutura do sr, Edu"'<rdo

naenses e al'e �onstituir:âo' á
Gomes .os srs, Prado Kelly e Milton .campoól debaterão a situa- primeira partídc àesse minerio a

çã.o' política dO) ,pitrlido e l'!lemois agremiações. ser exportado. O ffl,to foi come-

RIO. 5 (U'e,·r·ld.) _ Afi";""..'a-se ve.zei'l., demoràm ,os r'-'sulhdos,
morado. com grande jubilo. poís

LU. ..� ,representa p prímeiro 'paseo, pa-
qu'e caso ° Brigadeiro não' acei- mas' os benefícios que surg,rao ra o engrandiecimento econômi,
te sua candidatura á presidencia

.

compeI].sam folgadamerite. . co do Aniapá.
será estu'dado; o lançamento do

nome 'Cio sr. José AmériCo e rei�

nichcÍ:os ",os e,_nteQ,d�Il!�n'tos 'com
o PTH e o 'J'. Get 'o \ arg-as.

pa, a obter ,Po tH smQ á tandiàa
iura"Q" p.'t mÍnl.tro da ·'Tiação.
FÚ0 . 5. Ü,i-ertd) - Interpela-

do sobre a. fiqção da seccão g!UI
crta: do Rio' Grnnde dó Sul. qúe
pede'·urg"n,-.ja: para a resoluça,n
., ;-,l-"" da 'H"C!lS,lO v sr, .Cirilo
Ju nioI" d.eclaJ'Ol�:

Não digo que sejá pro
blema sem solução. O

exemplo de países alta
.

mente organizados, de pe'"
quena população e relativa
mente ricos, como �

-

eSd

D,evede'o(·ldP.lrr�sPeriOp'Po'ir���flom.e :Adbe.lDar de .. Barros· a.'ro.:. P.ôs um-e o.c o n I r o .aR sr. Hereu Ramos.�f:����ª
• cumpre fazer é buscar den-

'; ..

que seja df! seu agrado 'lnund�ç:õ ;; ,1l,.ança::,:n��:�I��t:��t:oao iE ;�='��-::':i
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I PSD d R- f a causa maior do abando-

xame do sr, Getulio Vargas, alegando não estar de a(ÍÕr�do cem no. uapore ena o pe o . o 10 i no em que 'vivem tantos

as condições que transmltlu recentemente .ao senador gancho, IYUi.RARES DE FAtilLiA. 'loJA
. [milhares de ezíanças,

declarou: .

' .
.

,

.

- MISE'RIA - f
RIO, 5 (Marid,) - Na movi�,' podem oferecer. O PSP mais u-

-".As instruções qJe rec�bí do. S�. Getulio Vargas ifam!? 'no ment.adt, reuníão do PSD daqui, ma vez vencerá sob o nOIll� au-
'. Tenho sugerido que se

sentit1'o de que não pOder�'levci! o 'nome, 'escolhido pelo PSD, " Manaus, li CM:erid.) _ Noti-
foi ap,'ovatlJa a rndícação do no-j 1'eola<1o de vossa Excia.".

examine o assunto, à, luz
para ser submetido á sua apreciação, Diante disso, tenho acon- . cías do Guaporê informam' que me do' sr. Adhemar de Barros

. __ '. 'd'd o candídato ao Senado pelo RIO, 5 (Mertd.) - O gover- da triste realidade, 'que é
selbadoos dirigentes pessedtstas, 'liva que indiquem .urn nome. .caravanas o governo esse ter- c mo �

.

.
. !rit6rio estão nerorz-endo a zona D. Federal, sendo redígído e ,en- n.ador Adhema,r. de Barros en- O não cumprimento dos de-

capaz de ser do agrado do chefe do nosso partidO e' merecer- '. do Río M'"-'''l':''a onde. socorrem t" N!
'f h 'Ih t

- _'<.1._ .= viado O s iguínte elegrama-ao VIOU um enussario ao sr. ereu
�T"'re:; dos pais pal'a c,"umlhe conttancã, Eu P. uue r-ão posso azer nen urna esco a en re .

centenas de "I'tI'm'as das enchen- • "'- .,
.

. . . 'c governador bandeirante: :�o- I
Os nomes de qualquer Hirta. Nem posso levar lista u'e nomes ao

.

.tes. Quase todos oS'habitantes (Conclui na :l.a pág, Letra BI I lCúnclul na z.a pag.) (Letra Cj
. ciais Pro-Congressistas n e s "i e

51". Getulio 'varú,a,,;-,po,is' tambem ele n,ão 'pretende fazer tal es- '. '{':lo :ref.er:id'a lregião ficaram' na
.

b'.. momento histórico que através-
colha. O PSD que Indíque nome com 'as. c.ondíções divulgadas". mais compléta mlséría em con-

. sequencía .
das ·inundações. sa ·a nacíonaãídaúe, reunidos em

sua séde, ipotecam á V. Excia.

inteira solidariedade e afirmam

sua séde, hipotecam á V. Excia.

orientação que V. Excia. sem

pre deu e dará ao nosso pun
iant� partido. Nbta' oportunida
de asseguram V. Excia todo es

forço' no sentido de levai[- ás ur

nas s"'u gránde nome e dJisputar
o elevado posto que só cari.oc'l.s

REPERCUTEM' EM TODO O PAI/S
OS FESTEJOS COMEMORATI'yOS
DO CENTENA/RIO DE BLUMENAU

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

(:OMENTAM os JORNAIS O MAGNO ACONTECI�
- l\-IENTO � TI'A CARTA EXPRESSIVA -'

as

,e datas d�-l.s respectivas festas,·'
Peço também, por favor, ill�

formações, a quem meu' esposo
dJeva se dirigir para. a possível
resel''I."a de quartos nós. hoteis.· .

Pela 'gentilesa de um<ct respos
ta a es�a minha, missiva. c,Onfes4
50-me slnceran1ente grata". '

---- o �

BRUXELAS, 5 (DF) -

O príncipe regente Charles
incumbiu o ministro dQ ex

terior Paulo van Zeeland de

formar <> novo governo bél
ga. Zeel:e.nd é membro do

Partido Católico, favorável
à volta d9, Rei Leopoldo,

rater E:stritamente pessoal.,

"Seri;L ind'gIlO exercer a prjl

'si4ellcia e haver sido elrvado á

presidencia filO. 'Câmara, se rlO

négasse ao c'onhecimento do meu

p'u,tido um documento que lhe
dissesse respeito, Sou velho ad

vog'Ulo, milito muitos anos na

advocacia e tive ha. temp<ls,' p�
lêmica,' jurídica sobre a d�vulga
ção de darLas e natureza da pes
soa. E' claro que um dOt;:umento
(,JeSsa ordem só pode ,ser divul:-

, g'9.do com autorização do

- "Nem situ, nem Dão". Rou fillla de Ida Friedenreich,
.
Pouco depois, ouviamos o se- "- La criança que nasceu na, en-

RIO, ã CM:erid:.) � Acha.h.l-�e nadar Artur Santos gal'anUr a tão nova coJonia. Ouvindo sem-

mitro udenista: pr" com "ten..,ão os relatos d'']

em. €vinencia no 'séio. do Pytid'O 'B-to, 5 (Merid:l - O sei como possam ter sido con� _ "Getulio Varg3.s mandou minha mãe sobr" a vid�, de Blu-
Soc.iu Democrático, três' nomes', ·t 'd _.. t d' o e" d � .

t' d eFoi'tes voltou a se" cog! a o no j-=cturadRs as expressões do do- "lzel' nue somen e OIS n m - men'll,u. esoe cnanca, l'Ve rs-

Nereu 'P..amos, Israél Pin'ileiro e Catete, muito embora conste que cumento", do PSD serão 'IlpOiaUIDs por ele: io de conhecer' o torrão sa.grado
Cirilo Janior. dizendo-se que em cu Dorneles ou João Neves". de meus antepass�dos, Não s'li,

toruo dos mesmos desenvolver"
Dutra, está mais disposto a a- I se desta vez me será dado sati",·
ce'tar Ner",u Ramos como pos, I HIO, 5 CMerid.) - O sr. ,Tu, fazer essa minha vontade. Tal,

se�á., discussóes pessedistas. Da sivel candidato, ReUn�m�EE! ho� 1 r"cÍ :r;,;aga1hães e o f!en€I'al Góis, I Vai ii, Join"ile'l' vez lll:'lpenda sórnente da data

Bahia, informa-se que o sr. Man- je i:;. '0DN e PSD, atnbUlndo-se IMonteIro, do .PSD ,� UDN respec- "laje oom Seguranç'4 do�1 )fllstejos, além da vontad',

gabeira, està: resolutamente dis- grande importancia á amb!l-s as tiva.mente, vlnh"rrY trl3:balhando t Reserve sua. passagem pelo de 'Deus,

posto a àcompanhà.r a União reuniões. Entretanto 05 circulos apesar, de aparent{; apOlO Ia ou- EXPRESclO rTAJARA Por esse moti'l."o tomo a Iiber,
.

t
. d'> d' em que nenhu'ma tr05 can{J<idatos, para o sr. Os- Rua 15 de NAV. "1':iJ _ "�n',. 1_'::;1'; d'lde de solicitar aos s r s. n

Democrática Nacional ..
'

em quel-. au Orlza os IZ , ' v OI) • � ...u�

.

. _ •

'bl'" , -_..a.1do Aranh". E e sara o can- " fin1'?:ll de rlle enviarem. na me,

quer que seja o rumo que tomar. declsao tornar-se-a pu lca, G!U� didato do peito de :unbos. Hoip" - - - -

-,-
- - � - dlda do possivel. a programação

rante a Semana Santa.
'

.

:;,!Ullnmlllll!nUlllmIfUll!nm,ml�

�Emprtlgo de ar��
.

�mas ,'. atomicasª
•

.•mmmIHf'
.

, 'Ummi-Ullh:
1>iANIFESTA-SE -A RESPEITO·
.. ,� ,- �·:JOLIO'Í' CüRIÉ" -'--f'

'1I'óq'lio.. 5 (UI") - OS' m':üs
d�stacados físicos' nucleares ]a-

•

pOI).êses anunciaram. sua "abso
luta oposição" á concessão de,
b'lses militares do ,Japão; a queJ
quer potencia estrangeira, Há
noticias de' que os Estwos Uni·
dos e·stariam tentando obter a
concessão de bases. em ca:rater
permanente. A resoluçã.o contra
a. entrega de tais. bases foi. apro-,
vada. na con'\'enção dos cientis
t".5.nllcleares. reunida na Uni
"crsi6'ade de Tóquio e será' en
caminhad3. aos físicos ja:PQnê-
S"8, atualmente nos EstadoS' U�
nidos. A resolução dirige um a>
pelo ao� físicos norte�zi.mérica:
nos, ·pedindo Sf'U anoio para. a

atitude da 'convenção.
,

PARIS,
.

5 {UP} - O diretor
(Conclui na 2,a pág. Letra A)

Ac/hemartonsicl�ra Getuliocomo
OCanclidatopopulistaclesJ�oclia3

"Cuntlnõo no unyento Ilara fufar cGnfla ilS hafllrte$"

------ - -- -�--�..

. Aprovados em Haya os planos
,I ele delesa c/o _tlantico Norte

..

Decisão" do comité de ministros des países sfglaiarios do acordo

.RIO, 5 (MeridJ - Na reünião
de hoje do PSD o sr, Cirilo Ju

Dior dará a conhecer á seus cor

religionários a. carta I!Ve lhe' foi

dirigida por Dutra ,sabre o pro-
blema da É'..lcessão.

'

OBESIDADE
. .

.

�?

RIO. 5 U,,[prid,) - O Consg..

lho Diretor do PSD reuniu-se és

ta manhã, sob a presidencia do

pron'unciar o seu discursO, hO 'governador,? sr. Cirilo Junior. O objetivo eSJ

1:[and�qui, durant� ? aw. de mau-I -:- �'E' v7rdade� No Palacio só sencial' da convoc�'-'ão foi ni�
gU,raçli'o fio SanatorIo MIguel Pe- de1xeI a mmha capa e meu chn- i Caro a Qxta . da proxima reuniaa
relra. No seu discurso, nliãs, o. peu. :Mas. posso mand:!r l,uscar do Conselho Nacion'!] do Pa..rti-
sr. Adhemar de Barros

deClarOU)' tudo,'
no Utià 3 •. ," do. único órgão 'lU" po�e t'lrli,'1e--

que foi alvo de' todJas as espé-
.

.

..

... '["ar sobra a posição parUdá.ria,
cies de perseguições. recebendo ,- E .no. caSo de. se concretiza� em bce dos ccmnromíssos que
para realização, de' obras elll a "Frente "1'>opularH••qual' slirã o devem ser' assumidos para se-

nosso Estado do governo fede- ca�didatO? rem' posÚriormente 'submetidos'
ral ume; verba, de apenas rom, á "ota"ão.

. -

t' to 'J
" � i'Até hoje, sou eu. De ama-

"

mllhao e se ecén s' nu cnizel- O· sr. Cirilo, Junior" que.
�. '.'. nhã ·:,em. diànt"e será. o senador.• ros,' "in.uficiente :pára ao ('ons- you ,pouc� '8"ltes das dez horas,

I
. . Getulio Vargas".' >-. v '"

trução de um simples gtupo �s- âbord3C!o pelOS jor1taUstas," qu�
colar". .

.

'

.

pediram 'umá copia da carta" qU"l.

O reporter" 'certo de que aso- Lçgo depois dessas dec�ções.
'\'t>rnador não diria. se seria oU

à 'reportagem, . 'falando ao micro-'

I não- candid!ato', perguntoú-lhe fone' das" emissoras EH repre --

I sobre a "Frente POPl1Iar". .

'. sentádasy o 'governador afinD.3.va,·
'. enl

..
discursÕ<: .

"

- "Á "Frente Popular"
disse ele - está cimentada". Es-
sa m,assa popuhr quP. vocês
...-'\em aí é a prova de 'que a

"Frente. Popular" já é uma rea

lid1),de. Isso é povo".
M;:Ls. .. E a sua mud:J.nça,

; São, Paulo, fi (Meridional) -

"Até hoje, sou eu ó candidato;
de amanha, em dfante será o

f;r. GetuHo Vargas", lÍl':lc1arou o

sr, Adhema� de B:lrros à nossa

reportagem, ·minutos antes de
HAYA (UPl - A."lUnciUrse • no Comité Militar, esta semana. niveis para. as necessidades De i tabelecida. permitirá. aos paisel;

oficialmente -que o' Comité de No curto espaço d� seis meses. defes2. Embora progressos con-I assegurar. sua defesa de' manei�
Deieól-l'L 'do Pacto dó Atlântico, os organiSMOS encarregados de sideráveis tenham sido feitos

t
1'30 ao mesmo tempo econômica e'

integrad':> pe-Ios 12 ministros de esmbelecer çs Planos militares. desde a· última reunião no cami- eficaz. A época e o local da pr&
defesa dos países signatários, a� determinaram a estrategia ge, nho da segurança coletiva, que xima reunião do Comité serão

provaram os planós' de defesa co- ra1 da defesa para a zona do é o Objetivo comum dos países fixados segundo a marcha dos
letiva elaborados para -a segu- Pacto do Atlântico Norte, pre- do Pacto do Atlãntico, os minis-- I acontecimentos".
rança da' região do 'Atlântico pararam <li avaliação da situa, tros constataral� que deverá ser I .

NOl'l.e, contra ·qUalquel-. '1gressão ção ,militar, e� caso de ataque feito um gran(i1e .esf, �ço no fu-I FRAOUEZA El\I GERAL.
·eventual. contra os i'lignatarios dO'·pacto e, 'turo. ·Os: l1ll1n'lstros SQ separaram ," . _

Haia, 1 (AFP) - ApÓs a can- finalmente, elaboraram :projet�s com a convicção
� "absoluta. de

I
(l'lgnac

..de. Alcatrao '

ferencia dos ministros da defê- 'de defesa· con,tra tal agressao que a organizaçao que, fOI es- I XaVIer
sa do P�cto_ do Atlântico,·' foi eventual. Ess�s projetos e_'i:igem - - - - - - - - - - - - - -- - .-- --

�

I
t!Jistribuido o seguinte comunica- a' dlefesa integrada d,_ zona do

do oficial:, "O comité de minis-- Pacto· do Atlântico, inãep�nden
tros da defe�a aprovou. por una- temente da defesa de cada Es'

nimíd"-de. o nlano de. defesa co- tado. Cada nação.. cOllforme o

letiva aue foi ·e�omp.nd"clo pe-- art. 3. do pacto, deve defend<er

�lo�, �ll� aO! 1Esfàüo�:MaIores �e e socorrer as outras, segun
do qS rMursoS de que diSpÕe.
A.ssi m.. pe1a primeira vez. doze

nações independentes e, sobera

"as, r",..1izaral'H. em colabol"acão

democrática, um sistem'l de de

fesa indlÍvidual mútua. Os mi,
nistros concentraram sua aien
"ão principalme;nte sobl'e o pa,

pel que deverá ser desempenha
do pejo Comilé dos Armamento�
para assegurai." o ·usp mais efí-

I
te áS' nove horas com�ou SI

ceSS'1-r as chuvas, m.a s' o·

te'mlJo contínua ameaçador.
'TOdos os carros da rádio

pafrulha da. i,tona norte, ar

cham'se par::lisados, sem po-
.

r:!az r""s cr!:'ditos or�amentárif)�
de cada na.ção para a prOdução
de ar111'1.5. neram-llle .. alem dis-,
50, instl'uçõe,s, precis:J.s para a,

p';0ar -a padronização (1o" ,arm"l

l'>len'�s e coordenar a �l't)dução.
Os ll1inistros da. defesa r�conhe

ceram' a importãncia d" um fi

nanci-'mento apropl'i9do
l'
para

realizar o plano de defesa, bem
como a necessidade de equili
brar c',itl''ldOsamenie as econo

mia.s p"1.rticulares dos Estados, le,
vando em contfl a ';Ituaçáo mun

dial atual. Para este fim, convi�
daram o Comité Fin�nceiro e

RIO, ·5 (Merid.) .

- Tam-
bém em Niterói foram grar

Economico do Pacto d(' Atlànti-
.

• co a e�n:ünar a,; possibilidad!es
.tQone1ui � 2.a. pág. Letra G) financeiras e econômicas dispo-

Levante armado ,de tropas
holandêsas em �Ceilebes

I I .

Preso I) sultão Hamld Ilkad�rl

- "Temos muito que luLar
aiIida. Peço a vocês, mais um

cI'edito .

de confiança .. O meu la

gar é. ,aqui ainda,' pal'a lutarmos
contra os traidores e os caboti-
nos".

____ Temlforais' na· Capital' Federal e Uitaroi
.

�----'-'""""'-�."...,.

COMPLETAMENTE DESORG-aNII DO
O TRI'FlGO NIS DUIS CIPITAIS
If,ro. 5 (l}Crid,) - Viv1en

tas' chUVas cairarn toda a.

noite. "3.qUi. Como é conUlIn

toda vez que chove, a cid .d'e

fica comp1etanlente alag-d.da,
. ,paralizando o tran,sporte,

.1, t��;����:n�-;:�
mos, nã.o COnseguem rucall

'çar 'a: ddí8.de· ém Virtude do
ca.nal do Mangue, ·que trans

bordou,. inund=do largo' tre
cho da Avenida Getulio Var-

gas, �.'.

Não há,
raríssi-

nua�
mente.

�rB.fegando regula;r
Grande numero àe

JACARTA,5 )UP} - O I JACARTA, 5 (lJP)
gabinete indonésio reuniu- Informam de Macassar, na
se em sess�o de emergeri':' ilha de Ceilebes, que oco!':"
cia, para tomar conheci- -reu alí um levante de anU;.,
mento da pdsão do sultão gas trop�,s coloniais Jlolan:'
Hamid Alkadiri, do BOl'lléo
Ocidental, ministro sem

pasta do governo. Ao 'que
se inforlna, ficou provado
qUe Hamid mantinha 'es

treitas ligações com o aven

tUl;eiro Paul Westerling,
CUJos guerrilheiros recen

temente ocuparam Ban
du.ng. O sultão teria mes

mo ordenado a Westerling
que atacasse o parlamento
indonésio. 110 dia da sua

primeira rewlão.

desas, agora integradas aô'
exército indonésio, ��,
forças ocuparam vãriãs de·;
pendencias do governo:t':t
prenderam o comandaú�:
da região militar' indonésia;
tenente Coronél :Mogokin�

I! '

casas· causando numerosas vitimas '" Cellas

RIO, 5 (Merid.) - Já�go-
ra sabe-se que' de�de as últi-

" ,Imas horas de ônte� os

bondes foram pa..-a.lisados,
e!lieflntra.nda-se Q t r á f e-

g o completamente anorma

lisa'('o, em virtude de inun�
dações em vário6 pontos da.
ciaade. O'raude número '-de
automoveis estão parado� e

ilhados, Até v presente T.!O-
,_,.,

menta, sabe--s� que h·,;uye

pelo menos três J.esabum!n
tos com :mortos e r••uitos
ferIdos graves, sendo que únl
�leles vérifiçou-se á rua !i'io
Clement e outros no Centro
dle: Saúde e Irajá. Os trens
da Centml do Brasil, conU-

pessoas não pode movimen
tar-se pa,:l"a seus afazere�,
sendo que a maioria das fá.
Or]C�IS. não puderanl iniciar
os trabalhos por f�,lta' de pes
soaI e muítas

.

cas.as do 'co

mércio ainÚla.· nã.o- abriram.
!suas portas.

ta. As tropas holandêsas

que ainda s� acham emMá;;

cassar estão recolhidas ao

Quartél niio tomando parte
no levante em que houve
vários mOItos.
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mais .acidas os mandiocais sao
com a pratica dti colagem em diversos

menos pródutivos"
produtos a.ij·f icola§ �

a, n.aíor+o, das' tel'l'aS do Està.tlo
<"" São Paulo, onde esta solena
cea vem sendo cultivada: é po
ure eIU matéria orgânica, torna
"e iinprescindivel a sua adição,
quer' sob a forma d� estrume

de curral, de-' compostos ou mes·

mo de adubaçâo verde, como a

eon tece na maíortados paises eu

r-cpcu», corno, por- exempío, a

Holanda, a França, 'etc"', .

I.
·UItlIlIUUIIJIIUIU11111·j.,· •• IIIIII:_;
§ A.iuda},'_a Campanha d�::
c: Educa�o de .l\dultos e:;
E coolllira.r para (I. pro- =
"i �ressó do Brasil ::
:"tlm�m!lUlllllmUlmIIlH"llllh �

:. lU III 111111111uillfUImn II 11111' 1111 1111111111.111I1II1I11II11111l1I1I1I111111I1I' II'':
�V. já I:�� conbrCiDl'eutol da�
ª . Gr.llllalica ID,lêsiI? ª
: Aperfeiçoe-se por apenas u],-! CRUZE;lRO poh DiA. fazeu-:
_

do-se SOCIO�CORRESPONDENTE do clube inglês' rnaiz an';:: .

tigo do Rio:.
. ª

J3TAND.4.RD PllONIG· DRILL OLUE ==
Escreva sem. compromisso p�n·a. ex. POSTA.:i.... 548·1, RIO ;_)E:
JANEIR.O, peltindo informaç&es gra.Us (ou remeta Cr$ lO,O')§

_."
em seros e receberá per via a�r� a uma, conferencia do pro-::

C '

§. fe�sor Alfred H, Palmer. e-xplicando expressões familim;e:; ::
.

1
� .

-- ínglesas). -.-- =
. ,tI!HI!IUUIIIlIIII!IIll!lllllllllflUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! IIImmW!!!mn, "!

os I�=l��i1����e' problel�1,t !�1"""I'"I!",ifallrnmli"lIlilmúií��'UI!f"U!!�n,,!!nmmUl!lUm!!�
d.e família, que cOll�i�te na I i O e lip e d I d a �{alta de

reSPOl1sabIlICladeSI=
- - - - -

;;;;

dos homens que abando- � Tende tra!l�fe!"iüc r€s!;t�nci::t para ·Pont� Grossa, no Rsta- ª
nam as suas mulheres car- i do do Paraná, e 11: impo"Ssibi!id�de de apres�nl;ar despeué- �.

.

- _' :: da"" pessoalrnente as pessoas armga.s e conhecídas de Blume- ;;;;
regadas de filhos e COl1stl-. ª nau, flço-{) per este meio.. apróveítando '0 ensejo para. cc'-k'- ê
tuern novo lar e tem nova E car-rne li dispccição dessas. pessoas em minha nova resldeu- :::
prole, sem que a lei os obri- ª cíu. .::
zue de fato a prover o sus- :: Blumc nau, ;} .'2 obril de 1950 ::
b

L
.

. '.;J. ": JOSE' ALVES ::tento dos qUe foram abal_'" .ílllllllllIlIlIIllUlllllllllílllHIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUlIUIIII!I1!!I!IIH!!!IJ-:
donados. -- -- --- -- -- --- -- -- �--

o Codiao Civil é explici
to mas não é obedecido.
Um numero considerave

de crianças que andam por
aí á solta, tem. pais e capa-
zes.

O que falta é a ação dr

Estado, para obriga-los a

dar-lhes o devido ampare'
material.

Ramos, convídaado-o 'l um cn- Mesquita; .
"ai' a.uaen ta.r-ae dois

'antro. Ignora-se l"esde ônt em o I mêses do país, em companhia de

paradeiro de. Adhemar de Bar-.! sua esposa, que irá á Roma, as

ros, só sabido pela úUllilia e a-
I

sistir ·ás comemoracões do Ano

migas Íntimos. 'I Santo,' O sr, Atf't'oal-do Mesquita
RIO. '5 (Mer'id.) ._- O ex-Mi- tem uma filha religiosa, atual

ni�tro da Justiça. ''1'. Adro-rldo mente na Etá.lin.

��������������������,
� �

� • los�etoria �e leícnlos :--;
- De ordem do senhor Cap, Delegado Regional de Policia.ª
_ aviso, a quem interessar possa, gue fica prorrogado pela úl-:

tima vez até O dia 8 do corrente mês. o prazo para o emplCl.-:
-

camento de auto-motor-es c bícíctetus. =
-

Findo este praso .. serão multados de C�nfUl'lll�Ú'a.,de comª
_

o preceituado no artigo 222 letra "d" do Regulamento Geral:
- de Trânsito todos os possurdores 'de ca 1'08 c bicicletas que::
:: ainda não foram emplacados,

'.

::
:. JOSE' FEENANDES C�UEDES �

Encarreg'ado da Enspetor-íú

�""''' 1'"1111111UllllllllilllllflllU 11111111111111 i 11111111111111"111111111 11111111 ,s

-- Clínica: )Iédica -_

EsP�CI�LlSTA EM DO:mNÇAS DE CR�ÇAS

-----------�

·lJJUlJfUUlmnlHllutllnnlllltlltllU
. 1\1:ED1CO .

'lr.. Osca, ft KrueseJ,.

RAIOS X
' ..

Doen9B8· de 8cnbot'aP

-- - -- --,:-- ---"- - - - - - - - --

1IIIFabricãlll�e"III��lapensIIINeisallll�ir"1
� - ASSEMBLE'IA GEP..AL OP..DL'fA'RIA -- ::
� s:« can.1:0caç<Io ::·

-
·

-
• Não se tendo reJJizado a a.ssembléia geral ordinária eDIl-

_ê===\'ocaJ'3, para os dias 27 de ill'lrço' e ii de abril; em 1.a. e 2;a
'. convocaçiio, por 'falta da :jlUbl:cação .. previsb. no' artigo 99,
•
parágrafo único, do decreto-lei n. 2.627, de 26-9-40., convoéa.:.
mos os sr». aCionistas para uma outra assembléia a reali- E.

- zar.Se no dia 10 (dez) de' ábl'il corrente, ás 9 (nove) 111'5. na sé�E
de social em Blumenau, ã rua São Paulo, nÚmeros 89 a '92, .S

• afim de deliberal'em sóbre à seguinte ordem do dia:
.

E'.
.. 1.0) - Leitura. úJiscussão e votação do relatório da dire- �

toria. do. balanço, d3. conta de lucros e perdas. re- �
_ ferelltes ao exercício de ui49, e do respectivo pare- ª
-

,cer do conselho fiscal; E
2.u) - Eleição dos membros do conselho fiscal e SéUS su- =:

plcntes para o exercício de 1950; ::
3.0) _. Preenchimento do cargo _\"ago na dircluria; ::;:
4..01 - Outros assuntos d'e interesse -socÍ31. ª

1 Blum€nau, 4 de abril de 1950 �Artur Fouquet - Diretor-President.e _

"!'��_�:.__,.�:=X.��
-_'_ - ---

_ �·llflll"l!llmlll"lIImmmnn!mllmIlIlIllIlIJllllllll.ltIlll"mlllnmllt; �.

PARALISIA�_=
_:; I' :=_-

O \Títalisador Elétrico Worms. restaurando B,
-:-

energia elétrica humana. põe tQdos os orgãos em _

i:: perfeito fmi.cionamento -, Encom. no' Rio � =

:; = lNS1_lJTUTO V1TALIZADOR l\'ORl\lS � 11 t : ::

! I ª RUA. ALCl_NO GUANABARA. !:'laIa. li06� -

! � 6.0 andar ..,.;,_ RlO DE JA��IRO.
.

:�
"'"' �

__i::::
"<11111'"'''11''''' '" I '."11"'" 111111111n1111' IIIIIIIIII"!0011!!!111II'!!!!II"'"

�
-

VE N D E - S E uma cal!;:), re�ide'hcial, mobiliada, de ,'COllS- ::
_ �

tl'ução recente, toda de mad�ira ü:e' lei, pintura interna e p.x- ª
1: :: terna à óleo, com instalações sanitária e agua cnc3.nada, S::

A...����__ =t
- quartos, sala, cosinh'l. banheiro e mais 2 l'anchos no quintal, r-:

..,...--- ............... -_ :: � encravada num terreno dé 12x38 nH�tl'OS situado na fll'aia de ::

.. LA ....... ,......: .. �. � lê Camboriú. Tratar á rua. Lauro Muller n. 'SOo cnl nlljaí. ª

....••h ••••.... .;... :;:: ::

.... ·Dh�1'" V.... ,," ••" lI!!J!!I!.IIIo ª :-:'IUI��I��.�I�"�II�II�I��I�"�IIIIIII�U��II���IIU1I1!��lmll.�
•

ª::=:_=:'":__

�

:'_'''''II''''lllIlilllllllllllllflllllllllllllIIIIIlIlIlIll1111mllllllllllllllUlmmm';"

.!I"''''�=' êEmpreza FlJr�a·e Luz . ª
'uiu", • �.... ê

-

Santa. Catbal'jD� StJ A,§
.,,_, pU",. fie .. • ASSEMBLEIA GEP..AL ORDINARIA :::

=. SEGUNDA OONYOOA.ÇÁO
:: .* '4117 --. !

-

Não se tendo realizado. por falta de �'quOl'llln" legal. a =

I:: P",. ... .., ,.... -- - A;õ"embléia Geral Ordinária designada para as 14.30 (quatorze::

Iª= U ••UI_J... :: e trinta) horas de hoje, ficam os SenhOres Acionistas� nova·::
mente convidados p-ara se reunirem em' Assembléia Ger;'l Ordi- 5:

- C () N O l'J S S 10 N .& B I O 8 I • � - nária, ás 14,30 (quatorze c trinta) horas, do dia 15 ªi Breltkopf '".io.· .i.... . =_= I �_- de Abril próximo vindouro.: na séde. social, à Ala-=:
- ir me-da Duque de Ca."'Óas. niimero 7. desta cidatl!�,' ::! lTP....BRlCAÇÃO na caITosserIas comIli0:;S. para .�. =:: afim de deliberarem sobre a seguinte ::
ã inclusive pintura. § :: ORDEM DO DIA: � ::

�_: QF1cntA: ;:1::1�8 :;�e.!�l1;Oel:!rl:to;;ye:ewwa . � � 1) �P��V��!;e:t�v��:��:�; !:la���S�h�o���a�,a r�i:�!����ª
•- ::_::

ao exereíéio de 1949; =i 81111 JI.:I1na" 6el'aIII, « - BLUMIlNAQ
;::.!} Eleií)ão dos Membros da Diretoria: ::

. .ClllnUIUJIUnUlnllll"U·"'I'lnlll�IIJmlllll11UmlnIIIlIUWJnUml�' 3) efetl',·o� e SUplcllt.es do
-

ri - - -- --- � - . __.;,- - II E �!:��� dos Membros � -
- COllselho

�'I- _MS ",-,'- _,.' '"1í!__,__ -�-_ .. f:: Ü Assuntos diveNlos. .

..t F.ótO. B a u. m g a'·
.

.r t· o. n 111. s=
AVISO IMPORTANTE: Conso:lJ1te u

.

estabelecit1'0 no artigo:
I �lIImlJmUmm"mlltlm�III11I11'. • _ \;;ii. . 38, dos Estatutos Sociais. as pessoas:
::... ..E· ESPECIALISTA EM AJ\IPLlAÇô1!}$ DE FO'.rOS "Ee

'1': present.es à Assembléia' Geral_. dev.etão provar a sua qualidade:

ªUI.m·e.r·. laffro'nt 5_ 1 .

J..BOB � FOTOG.RA.FJ.AS -. REVELA.:ÇOlCS ....... JII'JJ:i
t ª_ de acionista.; 'exibindo documento hábil de sua identid'lde. ::

- , .

.

Blumenau. 25 de 1.Iarço de 1950, ;:
=_ .

..
.

.. . -__ •... MES - MA.,flUINAB· =_.
.'''{!

t GlJILHEP..ME R:-ENAUx -_ Dil'etor�Pre�it1'�nte ::
� QORIUt�O.· ª t

áll8 16 de Novembro. iH< BLtTlIlENA'D , ; !NGO HERING -. Diietol'-Vice-I'residente ::
;'

'.

E' • '? UDO DEEKE - Diretol'-Gerente :;das 9.3(F á& .12' •
�

&hlJ."' Míttan1i&o,. �,; 'I... ::
lO

.-: • ...,.,... •__ .. __ .flmllllumnlllmmlmnllllJmJII.l,lIm"llIlIIlmIllIlUlllmllmllmltm�daI! 17 ás :18;30- hora. '.::: _ ..� ,,_ ___ o
__ -""Q._.":•••� .

. �.··-.Il. .Il.mm'!!_If!f:-IJ_llil�'lJlllnll_!ln..
Un_ 'Imlfum.n,nmf.n_lmIU

..l.�I
..�.I,iJtIll:;:. c'. .

. �

c

... & W t .IIIIIUfll!lllllllUmimllilllllltlUmlminnJiilllllllUlllm.mnllllmhm .1

E��� o�J�:� A' p��,!er IFarínha . de Trigo � Açucar Refinado;
. CAMBORI"ú _ _

..' ';l'ál'tida' da' At{ência. Blá-Ulú' às ,. hOlRã dil msÚ.bã � nori\um de Cóco "Carioca" - Azeite "Carioca" - Farelo ::
tt .J P

. .

1" J." :. de Babat;ú. - SartlIi.nhas - Sabão "CariaJ" e "Platll10" ª=".' c"CL a tia _ fiU3, à� _.1 'lora�. - ?f I d Ab 11 �;ENDA _

AQEJ doni1ngo!':t e fe!'mdmi!* da PRll f�, !!�.DMt!ili!2 �!'â-9 c;;, _._e. e - e _la. • A' YAREJO
� - .

� �
c à tarde _ ...c,

.

�
OTIO WILLE - Alameda Duque de .Ca.'ltias, 6 - Foné: 1026 �

IS VOm: _, TELEFONlÍl N� .869 t�l!!!!muí!!!mm!!mmmmm!m!ltU!!m!m!ml!!!!!nnmm!!UmUD i

ftRMIZEM CaRIOCa
- P. EILERS-

OFERECE A MELHOR
1
·i

.

-

-

._

�

Rua 15 de Novembro, 1135 - Telefone 1018 ::-
= :

1mllilllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIII!I!I!!llli:�
r � .

r--�-.�'.'" ----- �....,_.������Ii!'!._J��<l __

exposição' da praça. em 'artigos para. a. Páscoa,
c Não. deixem ct" visitar ,u nosso €stabelecimento,

.- .-.----.-- que serâo bem servidos -----

- -.- ------; - ....._

.�
.-

.--:; ,-,'-

�� .tERMATlON,i\l
�_--. ....� .....

�

. Vende:,,; .un�fl _.' e�, _.
de

constl'uçao tecente,
-

facili�
ta�5e o pa.9am�nto, r mo-

Operações nu Huspital
.

Santa, catat;W.a .:

ConsnlUrlQ .' e :resldencllu
.

.

Bua .:11om·'Retiro. 21.
.. Fone 1.U8·,

! (em ttente ao. HospItal Ca-.
UUco 5mb IsaWl)/

.OON,SULT.AS
#l&3 ..... $

DOENÇAS D'}·SENiÍ0RAS �.

OPERAÇ.OES�E çLJ aCA lN'l'IllltNA
_ V 11 R·,tZ'l!!S·::......,- .� .. c'.'

Re ;CâMA·RADr.
C�n.: 'l'ra. ... 4.de Fevpreiro, 3 � li"ONm ·l4S3.

WIJel'.açóell !lU !-Ios!_J, Santa CB.�t1ne.}:.
_BLUMENA·n ..
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U idos AlIunciar
Se Utilizar a

s un

da
Torna um cientista.

a

.- -_

-;;;_-\
.-'-----��.--..�

URobe a. Paniers",
1777

-

._."

"

__Comentário
•

sa.oe

(_) !'"�;!g�rL" 5::! e}'l_tt""!'�".�E�!JC:!;:' CO!l Utl!!t;!!!! a, now-'
pr:,::Jor!"lil!�nn:s da !1,n02 no' fio� Lr..! século dezo!tó'
V .modelo _�I_"H"bf •. vr!nipr�"� � Inú -o e?T1 177'1
�Ul LI 4�t iHt::.uu_r repres-rnou ..I_t·lJf:le gl)st·_� �'-J�I�
"'-

.

�...!L b:.tL v·IO.' noS '5T,HJde:: decote. e a "cimura d"
"fI"spa':� ariugiran.- os lirnites Iná)o pus ,�\_.;Oql�·lexa

• �rtn�çj() df' 1Hnm .f b.lrbat:in s que- !n,!ntifth?
dezena- de metros I�e tt:éldv$ e 'renJas' n�{- jt-S'f.'i.;�

-

pouc••,.' qUJJI}�, e o '�orpete de III turma:' cornpri-
.

tnJçI o I1U!.tr:,. � diliLULd' va �! tesrHta�20
-

que ,'�
;!1uJher si. pot·. vaidade <> suportava.

.
.

Nem 3t' ili.. modas U;cÔmodas liberrou-se '; e:! .

muihen de hoje, mas também de certos mal�", ..
�gvr:' perfeita'fleni:e evitáveis graças ao uso diáriG' .

do Gy�l}fal qti�;pe� �eu gl6iu_M poder antisstlpti�Ô�·.·
a!re� 'perfeita hlólen.e [ntIma da mulher. ':

r

'

um prorb ti) do ,

Laboratório Licor de Cacau Xavier;S, _A"':

._---- ."
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:.ie- ouana-» el1t '. ,;f,. '1 LHJ'"j,tit'tU" u."; f.-) VltCLl/.,j{' I da CU »vpcuth.ei:», CO"

{.DCe'Jvos (le c::Il."€ça, o..'_'o1Jlp(lnh{uln�y de um "Lenn. l"Li::ão", ué i'�8f) nies-

'mo"> •..

Os f[eus ruonarcaa têm si,lu
y�l'dadEH 0-;'; idl)lr fi do po"t-o. so

bretudo pcl() t.raco d.� união qu :

,

reprei'ent8rn Cult'e flanlen20s p'
valões. Bravos r- altivos, semm e

l'(JubeI'am repelir com 11<:t' 1I<1a_
'

rl9 a s p"eh:l'n�'õe� rn=nos dign:l5
de qu+ ia Relgica fÕt"t "'1\'0 à't)
p'11'te dr- algumas potencí-;s. A- \

liãs. já .Julio Ce� 'r tilr., a )'111'_'to tI "halh" ' <ln} o, h.I�:I", p, '_

fto DaÍS, é 1111:1 rnorléto ci-:l ()l'o:rnT_ f
","r�ri1 "\ 'T·.....v� H llt-:rl1'''I r.';'J fie"'.1
.). Ft'ft"C:1 nas l·f'\Í\·il1d:c·"�';I':· l
C()(,'" i.' "�'ôh("" 0" ""11', }1'), I
l'l"n" de Ectw1(), <:!el'afnlf'ntf' ,02.0

g !'anUil'l.' cP111' fi q...-l f-r, fl '''''o-t l"'Y"1
"'1 ]"1"1"'1'11]0 f'r ....d?nci ..�i8 d,. g-ran_

{1r.\," rr.rtn("'c.;ta�. e('ono111i t'"'lf-' P

admlPi"tl'ao(lI'E's, O 8"il imn"n,

('olonia], f,,_10 l1.1n'l potf'n<'j, "

0,- l"'nitais IJelg-a<, cil'('ula", I
p"" vel;IR l'i<'ns (lo mll;to� f' li- Ises,

En! anil IHUllnf!luc{u, C'€l'IT�"(O ,it·Jt8:.l hu\;a ttnruulu ti!
oida-Ie e um [1'11)61;11110 !<J'l'U'{lt'6'lft, !r1I�iu com que 08 pOI�C08 tl'un

seurües qu:[., Uhtt-·lfi pEl'unl,bulttvr.1tn pela« ruuü". se ccpreoentuose-ni

c(Jm as Y(J!<!" (LI).�· l'ulL:(J,� I cpucluulscs, � l� eniii» aga I[:hudo�' CO'In
ntUrnt;a,,�� 6 sobre tuüo, D» pos: tuo rio "na.l[Jht-cl11U·':1 8dtlt lt ln lJ8fjU,e)l.O

1xz,io de J f' unuu i!'c�{. ... j 11(:.':,) nt t V{;�}"iJ. li'!", daelo mo ncento, abrc-tj

lt porta e !lois 1.()Hl�I::; 0'11('[1 /Ul;UI", OC p():;�un!m clu l(t(�o clL' /ónt (.

�� OPiniãO�I�II:=�==��==�==���������--���������""��retornar ao Q,I
o simpcUh�o

monal'C'a eL:Jpoldo nI; fllw:.. do
raí-eoldado Alberto I, qUe per;
deu a "ida'Em Chsnún d"s D»:
rnes, num acidente ainda SIlVO!
to em mistério A Belgica tem
a' sh'i dUlastia ínstrtujda com
a sua própria independenci:1, ,"l" e1330, A Inglaterra deu l;le c

reI e a França a rainha, li: arn.,

has as na'ções assinaram. com a

Pl'Hssia, um trabdo de que a

lndependencía do novo pau :,w_

''ia re�ppjtada, corno sempre o

foi pela Inglatert'u e pela :F'l'&.ll_
ç'i, mas não pela Prussia (}lle,
'isolentem�nt'l, considerou os

tratados "farrapos de papi'l' n'!

expressãn (l" 11m seu ,diplomu
ta" .. , A din']�ti, br lga tem.

nols m' nos de séCll10 ,> nl{'iO
110 trono. ernbova "6 t�a·e 'ti"

uma ni "a multo tlust r'e f' mui.
to aJÜlga,

la nlanp [,{, 'H,)'l._ t.ru t c I o m. '{u�' cl,,_,. �JldtaHl� ti instu n.t» ollu:

a purtH (l� [..aída. do ('aúL�rt:., IJi1J('cl.f.(. que {l.gtl(f(-dat�:J.ItL (l ('}Jf1.r::"àu '({�

u.m: tcrcc.i,u pCn"U1ll!yfjIL Iru a/ill'u tlc dil'{,ISõcs. Sc.t1:.::4: Utll a, currc

[lulio c <lU ... tic � cn t,» o Iltt(.,'I!,i!lltlhu de l,"):ES lr/1ri.:.L-_ H)'t ju.:':

loc':'JLdu e fi"H.� iU: Ja ;fi(LU IUUCO, fi (f{uJ(U um /,tHU_,: (I .... 1 .fi >;"

iul:l'{l,uiu"do-')( � UUlr(l.'� llflf' «nâo-.« llv eQUlpa,I.. u ({,l Ihtl),'Cf,

De 1'61J�ntp. í) :u.n-,.IIHl P,QClildo (/�HILléle iHt6}"�JI' HH/H. H!.j'(

�)'1l8call!b'1'tC; pwou ([ I/l!h'IC,', 81[C/lr'WII n calltoHl, 0/'.101..' de ,Ill{

lTwl'es, '1XI�CS de homBil8 'qU" .�C ,lenrr:ulJI Lati! ""10'0'11 [de, u/llrio"

de t'U"dei1�us. 0'0). dou::.' ti}! luS (. fCUfflilt(U UlJIU'�e lJUJ ullt,.J uno,·,Ju.J.l. ro

"'o que ��taYH111u,,,, 811' [J,'C.s08, 8P /Jéf'ji.'('.r'llll, O j"õ!{1I WJ ill,�"8lI'

C7/lJ 'lU:: d6ee-ri'lf" e,lI1{1", [H�/ut1nl(J l}ll't! () 1t:J'{'j, ..., llo�t), u._lt l1'U ('tIl

't.-ennrlltc não s� }JJeCflllfur. acalJlOldo U8 tlObS }lO i (ulnbul.ar l�Ol..
-'

lJa1et:dru. cl].ta !GltH. (·ulu .UJ/ ]ltOCIUfltU!O l..'t.,lJI\·CilCC,· (I OlttiQ -fl'-'

S6!( pauto ti, 1'.';/«, TCI'IIIJI! ('f}>,tllllfUdu a,�8111l, 10"," l'l'lm,e;,te 1'0/'

'!UtL (iam t.'\lJtU·{) de ltlHjdJ, Há', }O'i'8P I{ ,'ja,í.rla f1_fob!t(�:, (lo pflrafNrO.

'Tentando f<!�,,'-gl l'IJre"sa,z,) C<1I1l Z,·llerlll te. Olco�,t(tJl(lu-se 6,(( na

parede, oH lJ1COIIN'IÇllh "'ClIit satllLio rl'l ['II!çad« e, t i,1 ,�ig-,�(Jg, "c_

gUÍ>' pela nlfl COlHO 'llte, I econhecendo o te,','eno pai' ,YI'T (1 tIl€Sl"O

pedgoso e P,'O(·!tnHulo di8t")lr:i(t1'-�e o ",á.mn!o ]Jos,�'iL'81 ti,) locfbl,

Rt'..:onlleuF.udo-o. sr-:Zl ....• ('ont}Jau',e:iro') de ftu·,·(t se pu::€/"a1Jl.. em N{ i{

<ncalç:J. cI!Uf.i!/'tnrlo"o , 'PI'OCUrtttH{O f(lOe-Io paJ'(r, !rIu,", o ,,�, okttl'u,

que ctLlwillhal't! 1I(f f,'ente e nau cut, tulta putaL' ,I�' do 'iWJ iI,'OtaiH

ô'eus segl/idol'l'.", PUI "C}HII (i-lo,' lUlU' lIistáncw '!pl'ec: í'C'el E, )HIgUlIrlo

SerelJl S ..... '.l8 rr:cenles ul[r:u ,I' ínos. JlLais s�' otrap'::llhil.V,l 1t-tl tf.ntat 1'[[

de fuga • .("1/)0,':1. CJ:�JHI{ 10 (0111 jlf:.'(.j116IlCU.l, (I .'lonhadol' "'ccúHht"'cen

do-lhes c )Ü tomadu d.e (01lfl{l('('(( .,,. lJO.'itou t'Hco,'jtatl"J nUOIU pJ

!'edE', mal SE' ,l:lstt'Jlr!,o IW', penlHs; !"to d('l'illo fi emb,iuglte�.', {I IÇ'"

forço dA8pe'Iclido {' o !1f'[1J!(IC -"llstU (111'3 lEnira, .-1 l',s,�idão ia ((O� P' II

('08 toma ndo cont'l de .'«" corpo c ""abol! por "entC!I lia calçudü

Bcufl andb{).�·. {rUe i<, Hll)('IH ntlo f: •..,'tfll,rm I rl'n(;.�. ptt�·,·:.-aI_tlU UHl ft"...t

balháo pa1"(t lcnwtá'-lo I !la ",('StlW t",11JO jJl'(lc!fl'at'(lIn I'fltni ltlrl

lo. Conseguindo (I 1H(�llt(l, cOll[clbufot II t1'lnNt louyclmente tendo </

fugUivo e lelan'cirlo li ,..�oãn ri" �,(l1 WTO}(UÜt (t\ cll t'lru FaIol' t�,

lu,tado ema, 't llll'" me,{(�rlll,' '! ue hU,llells ou mUIS, lilfolt o tell pc'

que pOlule1 n���s' r((·(ll.JOH fU!1i1!{LO. Jh)1'(fue il'(!_'ln illUttos, nUH1"r:l"o:-]·)s.

O� ãnirnos 88 e .."uZto'I'U 1,1,: l/Uf1ori(' ln rolt..1 j' UWl 'I' rP;··idn r a ,", h On La

.....4.Z.Q.llt-SC. f/d,taJn. cPtprf'(/((·ndo (�I·pJPsl.,·iie.\ tf.fl\' rOlll') {:\_,"tHS ··e,n t: l

cê lI./Jng1.U-"�L IJ,rltc'J u111"'1 �laJ' {_ lH- co('e. fI lJJ'€r-':;o 'Ou#' lJ(ff,' H t�')'nbe{l

fE'1'lL 'tnhn"� etr. .. P ·reGh� (lue (i t.ll·HLft p-.:tavo m.e��'Jlo ri: �lI,..·t(t.

ttTa1' a desforra, 11:['(8 nada di,s'RO 'aconteceu, O I tl'es 8e (Ião 08 bi'a'

Ç08 e :-:e di1'loetn crn !'lenHei '. r,\oi''lJ7eta.mel'te iH'ter,';a Il") Ó'nrtÍyht

cluu·'. E o i1ftereS.'!iilnte e qzu us l)('7J(1.rI()�. 'In ('oHü'úr'n (r I/lJ01'"''

ressentImentos, saiJ':.!I/' [,cUltuado alc!l'-eme1!te (( Jllal'ch'nh(L ca)'lJt!

l'(llesea "duqu[ lido :!:uo, (l,n/UI li '''fjllem me ti)'(l", clescP{"'€Cf- ,!(IO

sob:J 1"t-U {in., c{cu ....·u ccl"t,ru·lÍQ. E."iH8 alconlo.h'{'L ..

A Belglea aLfa'\' ,�:,JU duas
gl andl'5 gl_lenaS, Na prul1eü"',
Alberto I foí o heroi da famo
":1 batalh'i elas Flandres e. em

FUl'neS. peqt:ella e gl'aciosa cio
el'ld�. o tOei "stabeleCe1'3 "

e,t..L_,do n�ai(lr anglo__belgH, Fui Pr,

'e ,-1 (1" nalID',c:he quem di,'.
� cl� Pl'incipp Il1lUet'ial do BI"l_ I

sil. d, Lu:s de" Bragan�;a. rpl'.!
hom ..;n cnn),') poucn� .'

prmcme G()m" n,nhum , Aliás,
p[;O'e pnnClpe bra"jleiro \'e:o "

conseQUenc'a df)
1 "'ln11'1ti�nln :t'i-'inhado ras gr.;"lj_
d,,� ""UC'': (1,) Yse�', na Belgíc!l
Alberto T, casara_se em 1909

com a pl'ince:o:a Isabel da r It_

:]>-Y-X-x-x-x

-Cinema
') '.> >""\(1

"AS CRUZADAS"

·'·H�· r tl1r.:l
"f' �Hn :;r';l1pn ,l'-"

�r('Hndado P")1
t' lntf"�,

"" rüvprsa' ;}\.:--e llP·.d:l tl<J t""l a:; �u. r fU"Ul ;, i,.,."f
.. , '..... tl'iO:.... rrn '''-lU''

senhorita Cannell lHe'Je; "(IS, tJ- tas tribo" af!'jc�ncls, Do pulso,

lha do st\ Cassio 1-1edelro::: eht Il;lf ....'Ifltl. f'n' f()-plo. :.� .... !\TIn'

orname!Ü0 �Ja !!OSç;� !,;�)"�lc.(hl'�'p {irr=n. o dr-rro 'ru!"r d� nUlo '?�,..

- Faz a!lCS hu)� ') ':�.. ·[11111)
�odT!gue3. re31d�!1t!:" €l!l C�ul�ltL

b� COl1,ph>t:r l1f'�h ,,�,� m'lÍ�' Pensamento�
lilll aniversáno nalalicip
,'NU Fernand� Tara' �f;_

o Cil1c Busch
\1. "l 1 IJnucus

IJ;:Jlayrils dp$c.·ev.... '_\ � Cruza
da � ". '-';UPf'l' P o'lH���:q

:1 n')'� )1 dn:l'lno . ..'I, li tn

in�up ::n��eL P:J3tO na

1'l�dt e incont" ,'te n 1
�. l" ',�il,nt!ia
.. \."l'lfíciO

wnv.

A rnãe de {_}.l.ngi·!: l:'Gg'Pl's, çue
ha'v a. con�I'i1rl!do 1·"�� tnh;l)te -

para seu êxito te� tr'a I. t'�l vhtéo-

'lhe de eUlprrsáI!O � ll:l1l,;,lo (·ue

desenlpenha"�"'a i!Onl =!randt' ha

oiUdade :

!J cill�m3,

EX1I.3teri1-

f'.t;1 excesso

templativas em

111.e se abandonam

pensamentos e só vivem a

vida imaginaria de suas tau

tasias.
O melhor � como se�-

filei 'nunca
ulano do
'Togo" o

. "

B�ijei n I"'illHllra mulher "

Curiosidad !s f�a lnaiR 1\12
flU11ar : ..

:-7INI.A COR DOS OLHOS
Todo::! [JS reCC111-naSeldo"

praticamente olho, aZUIS,

Jl1aiuria (10"\ � (j l'es 11Wll ,Iau-

nasre, CQJn l'fp'lo, ('0;1\ ,,111')
azuis_cl'iI'os SÔ por volt:l
terceiro mês li qUe
rOI-; se rC'?OQI"lll cip
m'anclms Pa"c!:ls que e,·nll'f':l'.

para um castanho mais 011 I!l('_

nos eSC'Ui'O, ao p �:"O qae o.; ')(l

tros
..

OO11fP.l"v8111 fl'a �'Qr urigtnal.

n,z Il'llllnCiOU li prulluncial' lInl
discur,'o em públicc, unicallWIl

te POl'qEf' e�se de\'erh tet' 111_

�at' no alto de uma co1'na. El"
fel o eugenhei10 construtur tLt'

falllO:;a torre, rlunc'{ 1'ubiu alem
do primei!;) plano do monumen

to qu� se deVIa tl'ullsfol'll1<U'

"'�""\''7hf 't y.-..1h{l� '-l1roCo<:.:O�

n.... rl<:I·O.::_(1 cf"itl) n"st�igi('(J. r:'Htn

terão E''Rmpr� l�mbra(lg n8 nlC-

- __, -- ...-----
- -- ..;.._ -

:M:ellS I)UIOS fica]), bem secos

Em cad.i tristeZa nova .. ,

]I{cu ]Jl'antlJ \:0('1'[' '[>'1'a (lenl! (>
E sai (nl forma de t1'ova,

LUIS OTAVJO

PàJávras

r\ Or.Tnl��r DA

ALIANÇA
1\5 tI��plJ�<lda,. 1!'.a�lI !w,ie :1-

lian�'[I, porque al1tj�alllf'ntt" Il>I_

r3 f!r� con-�g'uir UHl:] 111ulhP' ,"

era pccd!So c 'pturt:.1a, ElltJ<l
('la US2lV3 UUl�1 aJ;;g;o!a d" ml·Lll
ao I)e-sccpo. n qUE' sitnb{)l�za \ :1

,�ua su!nrü»:o;ão ao nUll'idu. L\lal�
t�l"de 1 ar�O!a, pa·.., ....uH a �p.l' l1� I

da, não llO [Ie",COçll. nUll, 11(1 1111).

Cirurgião Dentista

gueul (.'111 ::-:Jla cOlnp'lnJua. TogO.
u Nel:;un do� japoncsfs, Ilão !10.

üia t:nll'rll' na agua nenl rdra

Iludar, r'em pant tomar seu ba

Ilho (cC]mum, 8uus abluções eram

fcit,l!" numa espée,í' de tm I "n_

dI' H uglllt !loto ifl 11lem do" jo,'_
1110-, ° senl,ml Pcn hmg,
lI'''b.ndan t � tl", cxêl'C'J to ameJ'." I

no dlllllnte a pl'lJ11CU'U g11el ':.1

l1l.ulldlal, nán SI'POl'tava ianto
,1., :,;i neÍ1hllI\1 aparelho elétl'ico,
Nã'lj "e utilizava nunCa cIp 11m

veículo elétl'j.eo {' �Ua cas" t'('(l.

ilumiI'tl.cla a g<'l� Tallulah F:"lll<

heand, [l f3111, 'sa atnz t'inun:l_

togrúfÍC'H, tem 11m vel'dad"ilo

"tel'I'IIl do

- -- _._ - - ...... � � -m'-_.....,_. _

I.roj� }l�:!C 30 c �';dJn t,o.. á� 16 hCJl·lS
O rn{..Iio�· l'pet:1.<.:u10 t'lIH"'nll1qgt'áfic'o drt longa hi:-tfHia

I';is' Oruzadas

�"';��4���ir.�,w.-� ......·�II-�"'"
Expresso Bfumenau (uritiba I -

Ondulação

6=
corn LCJ ... tt,! Yuung, IIetny \\rol(·o' ...on lan Keth - }(ath\.!
nU( .Ie �'( IJ, (; AlliJl'c}- �;mith Jo�epJ. �"hil(llÜ',ut - Alar,:
:r�lle f.: r:lidl'U ._.� de t:lgurantes, hnh'lnlente d.lTi"�idu;') pelo "gr_,'::

nlo do ('lnem'l ", Ceci! B, (t� Mille , O mai� f>stranho, mais (,O� ::
rllovente t' fllfil' pUlO idi1io ronulntlco ,;11. hist.orla Lia hUlnanl =

·

� dade! O g, ,'ndé! :lcunteeimçnlo h:stÕl'J('O que de_�afíoll o r:Qr ::

� I'el' do� ,,(·culus! Empolgante, .urebabdol'_ gl'undioso, arroja'1o§
t = Acomp. ('UlllPl. NaCIonal. Platéa 5,00 e 4,00 Balcão 400 e 3 ar::

I
� ;flHtI; •• I;'�ii\mUimmHlUlllllilmmlltlU1UnmnÚllmllmUnlílUmilQ�

I
----

-_

---- -- --------

Permanente

-,- --�-

'- 'I-- - - - � -- -- --

1-lãmiürõ-õE-RlliiiuM;; II
't DiP'O_C?::';' :':\:,.I�'tO������� B,,,,,. IEx-H813.lIilten.... (III Hospital Helnrich Brau n e Sanatório' "

t j "tbo�-see (BerliuJ '

=

J
EBpe()jal!sta ",ru Cancer, Tumores o Duenças da Péle t

_-
t

Hadioterapia - Fisioterapia -, MetaboliJnlO - Pneumothorn,'
,A§OB lU.EDIDA. E.M, SEU �,

::
> PROPRIO DOMICILIO, Consu1tório!

... �rERVICO GARANTIDO - ) BLUMENAU - Rua 7 de Setembro,., 5� Fone, J44t
Ir COl"'�cfÇ�O ESlt.,IED-'".4 ;: ���....�.._.. ...........���������

::
_-' � 11I1'.!'j\..! B n .n.�=

::
",,
__ • _.., _ .:- ....... �

••�

; �:N'i�AR:it���S���I_t � 'IImIllIIIllIlIIlIlIHIIIIIIIIlIlllllllmlllll!l!fl! •• llllllllllllllll!IIII1111111111"';
_ �iD�������E SIIé��D�: - � RELO!OJlRla SCHWIIBE �!
5 CIADO PARi\ '.rODO O - ª -de- E
� V l'\'T_.E DO J.'l'AJAi. POR ;;:; � OSWALDO SCHWABE - ,

'. ª i

ª LADISLAU ALFAIATE � "III das n�:!:�!r:ad�:!�,��c�;,lel�a�����i��e�;�ad�,,�;��s� ���bl�6 êl
E .

'

=
:; :: porcelana tC�êQa, ing'le,n e naciol1tl.ll JogOS completo:" de (1"1":::

:: ;:; .;; �a.l par-a h"ebld� tambem l(� IJrocmlência ingh'sa, Í('heea e na.-=,!
:: >;. � � S clonai :- � aquell"os - Ta.lheres el11 ger:l.l � Ah2 nçlJS de U1lro ::}
-

IMPERaDOR DI MO I
:: S .r;o malSn�!n,?�acabameI1to ;- OCU105 para sol �� Canetlls tIllteiro:'I I

�_ O _.
_ __ __ _

.. , DOi:;:;: ParI:e� , Sha-effer's". "Evcrsharp". ele. - C'Q1l"et'tam-se Jnias ::

�
li!!

�.�.
_;;; S p l'�!0210S 120m garantia fOfidna Pl'ÔUI'Üt) :;:;;

�,2E = Ruoa 15 de cNovembro. 828, �o lad_o da Casa ·Is Tintas Hi'l'lllJ< E
§ Rua 15 de No,re!l!b!;of 442 - �'elefonEJ 134:5 ª ª

Fone 1032 - ex. Postal,391 - Blumenau - Sy.'l, Catarina ::

"":dmlUHlfllfllll!II'IUIIIIWHllflllllHflllmlllmmllmlllrmIIflIJUillllllU,; 1.111II�'IJmJllJlfJlUlllnUlJl,,"nllJlllm'JllllllllmllllllllmIIIIllUUWnrll:::

Máquinas para ondulação, a óleo, a eletricidat1e, a vtipor, a

[do e a química. Secadores capacetES e manuais, E'lcias para

lavar' cabelo. Instalações p:ll'Q Salões e Institutos ds Beleza.
'Móvei" cromados, Vendas á vista e a prazo, ESCOLA DE

APERFEIGOAlHENTO PARA OS INTERESSADOS, GRA�

TIS. - À RECORD - Rua Emiliano Perneta, 210
--CURITIBA - PARANA, --

Vlaleal Dlarla. em Limou.loel
- " DO.l\lIOILIO A Do�nOlLlO ,

I' Preco d: �s;g�m� �r: 155,0('I HOTI'�I_ fIOLETZ

i Bua 15 de �\(I\ l'mbl'o N. 313 - Fone, 1002
�.�/��

IE'S'C'ü'LHi"""'S'EU"""'jERNÕ"'�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Blumenau, 6;.-4-1950
��������__�� ����� • �__��a=__m-���_ A__��m5�__���__=--==- ���m.--�__�--��======_��. a- ._� _' �__� . __� � .�.__� --------------------...

',r--

im i
Seria convidaqo o BôtaFogo do Rio ou o Grêmio de P.Alegre-Outras notas interessantes

I Br-asil: palmeiras 01.1 Olímpico, dia: 10 de setembro, teríamos um pico. 8 -:- 19,30 hr-s. Voletbol
, serão' seus adversártos, Por si só empolgante Embate entre os t.ra- 7 :_ 16. Basquete' Lance Lh-re --- Cum

A p'n' tIL! calell'l,,-,'!u' [wl'urtiyc 'lU fáto já é dos mais auspíetosos. tliciclna:is' rívals de nossas . can- ' pconato extra üe ;;el�çõ"'G,
organizado pelo Departamento prevendo-se grande» acontccí chás. Otímprcó e P.U rue Irás, ii -- 15 hrs." .. - Vole lho), 13"ç
.lU!t-' ·eo ' I., lJ'ga Blumenuuense Incutos.' " . ,Est.á. programado, : também, o qucí,e e Lance Livre - Cumpco
de Ih:i3]JOl'lOS, paru o ano do 1 'Qua;lto ào·. voleibol;' JJasqu�té êircuilo de�Blumen'au, tanto ern --'--�c_i_'_� -----

\", _ �'�, -� ,:u,dÜ',� i_:\. ._·L�"" Clt_;.1 -t'
'

outr-a. ' e. lanc€--!ivre. teremos UI!! carn pedestri'":lJ1islno. cícftsmc, como

rell.!izações estão sendo levadas peonatc' estadual - extra,· sendo níotnélelismo. Para completar,
::t e-!�lt.ú, uemunuu auuo u 11�L:: oUnUlS' provas de atletísmo, nas

r-eS3ô �ln� h_.\ P'_' i" jJal·t� -1_'s.men- quais -estarão empenhados tuUú_
tU!'€S (1.::1_!sliS�J!Clf:.... .q:U3.11t0 ,_..:::

-

etubcs locais.
.

.

movimento esport.ivu neste lB5'j . ConIO se POdB constatar, Blu
histórico p�Ll. B\Ul1.1Cnau. .."'I .... !1.'!HT 'i{' tT�1nte � �QTYl'=!na

T�en! fldt_' ia·�an�::i'lei.:; O� (!U1Jl seu primeiro centenário, viverá

J�������i:;n;�:tí�:d�e����e'���_ , :ª_:"=-E' '.'�'···-."P···8f····R""T"·."I'''�'''t!T"IIIIIJ '-::!_':-=�;'.':: ��l'::rt6 �at��:ú3 e:;���a1:f!����
Ii.J.a. JA' Slv' 1 a.� p r. � ta . \ra5 espnrtívas as mats �l1g-esti-
esporttvo.s para o corrente ano, vas, n. marcar com letnls de ou

mot.ivo pclu qual n,uo� u;. L�_,\.).

=_
, .:__

' 1'0 o grande acontecimento.
desta terra csulo iubilosos... "'ECEBEM' s Eis ,a'j o calendário conieccio

.

s_" 410 =_-Para. a semana, do 1,0 Centená-
AS 'FAMOSAS

.

�

nado espec.àímente para a se-

rio de Bnrmenau, foi, eÚ!'bora(�J = - mana do eentenárío.
nm ,".ticndllrio especial prepara, ::, �UPERBALL': 1.iIX; 23,15 h.rs. - Pedeetria-

do com muf t.o cuidado c ,,,,<1'- :. �

- :: n! ''''''0 -- Cil'C'litO de Bíumcrrau. (Por NILTON RUSSI, en- Icarai, pela esmagadora

I
tacar nomes. Notava-se iiores. nada puderam fazer j go G5 x Icarai 12.

ro, vlsanrto-so, com ísso. dar um § ·v
.

-

:', § 53 --=-9 9hO�,�:iS .'C"l'c�:mgaotas. Cir- viado especial de A NA- contagem de 65 a 12. A entretanto o trabalho ma- . ante a marcação rigorosa e Juizt\l"
cunho todo cspccia l ii, esti se

_ ...
- � çÃO) produção dos cariocas, foi gisti-al de Talles t Hermes, I c ataque arrazador do Bo- Dirigiram o enccutro .0S

mana. :-

UiC IS '41Blli N CII"= cutto d=- Blnmenau,

Assim, (, q ue tor-emos. em :o -' r: li H:: 5 _ 10!'lO urs. __ Motociclismo Boa assistencía compa- sempre regular, mesmo de- Após o primeiro quarto, os í taf::.go. S1'S. Renato Benito e Hehu:

tcbot, jogo,.; éle grand:! enyerga-:::
.

.

de', � I - Gir_cuito (i'� Blumcna.u, ,

reCC:l a quadra do C. A. pois qUe foram substitui- tHulares foram subtstitni-j'. Eis o quadro do Icaraí: Wuerges. Ambos t;veram
dura. no" qU;1is tomalão pai,te - -1 5·- 16 h1's. - f:'''ffilo P'1"'O- lcaraí na noite de terça-fei- dos os titulares. Esteve dos pelos reservas q:.1e fo- Ubirajara, Beduschi (4:),. llma boa atuação. "

o Bot.afogo F. R, ou o Grer.," §; DELERIO .. RUSSI � 1 Aleg-rense ou Botafogo de Fute-
lt' f' d

.

t-
. I ' �

de Porto AlEgre, ,'.las das mais -:: R. 15 de Nov. n� 745 :' boI e Regatas. jog:->rá ('om o
1'a U Ima, a nn e a:SSls Ir sempre dominando o j.:::go, I-am CS 8egllÍntes: Wanildo Abelardo, B l'U 110 (3), Rend�',

p�e�iig:os:Js 'lgremiaçqes '!lIlIUllllllllltlllIIlltlllllllllllllllh'"! I .

Pa'mpÍras E. C. ou G. E. Olim� o encontro de bola ao ccs- não se podendo dizer que (4-), Ilkis! (10), Carlos (7) 'II Krab (4). Gil (2), Fernall- PassaFam pelas bilhd€-
,--' - to entre os \ZÍh"es,) do Bota- durante qualquer período, Charles (2) e Oscar. do e Reinaldo. Iria da quadra do C. A,
ESPORTE E1U ITAJAí .

>

d R" d J
.

d 1. ,

; ; fogo _o 10 e ane11'O e
.

o por reduzido que fosse, os Os itajaienses que, foram I 1/2 tempo:. Botafogo 37 Icaraí, a impol'tallcia de

ratiel&se e rosque 01 :E�;�meap�;�:��am���� ��:r��::ic���z�:E:i;�
os

ro: dOarOeS")'oe-
x

Icaradi6�i�:oBotafo-o'Ctl'$a3 ,OO'OOg' delhor fôtebol Hô· Esládô" ����;L:��::�;�::; :���r�o!���:�:;; �:�: t' f·d' 5
I.

'Ih-.

",.;'.

·,as·..:uo··'·to"�. e's'p'Dr' ',',.y'OS �SSibilklades do ch'k JO�I"m'e dila':j�gO F" e ega . as, I alga aeu i
Opina 'fule -sôbre, .. � '" Os carIOcas, ,prmclpal- O primeiro quadro a pi-

mente em Joinvile e Blume- 5a1' na cancha. foi o Bota- Portaram",seos�Jotafoguensescavalbeirestamente
A terceira de uma série nhq; Iván, Bolonini e

PilO-\
- O Canto do Rio. nau, não chegal'am a ag�a- fogo, que foi delirantemen-

de entrevistas que (,Espor- 10; 'l'eixeirinha, Nicolau,
'

E o jogador. dar o numeroso'público que te aplaudido-. AI}ÓS alg-uns
'

d
� AUFtELIO I r-ão do nOSi!OS desPo�tista� ben1 I

e:;cur,:õiio.

tes en1 ltajaÍ» vem publi- Julinho, Zabot � 'l'ijucano. I ....,.. Magri. compareceu as quadtas e minuto;;; deu entrada. o Ica- Deixaram os botafogueuEe.s

I
�omo o prestígio de que ,;'oza o Formado p'JI' tIluitos esturJan-

cando semanalmente atra- Em que cidade do ,esta�
, Qual o jogo mais empol- jogo. As previsões se 'con- O presidente do Iea- no�:;a cid.�dc, bastante sati�fe\- Botafogo cm t!Jcl,) o país. 1 tes, laplzes fino., e educac:tos,

vés de A NAÇÃO, coúbe' ao :do é p:'atic?-dG o melhor fu- gante que você assistiu até firmaram em Itajaí, isto raí, sr. Paulo Bauer fez
to;: e agradecidos..

A brÍlha�te A' noite pva terminal'. foi- dei>;am, os ,compan.heiro5 .de 'I'a-

_

porque o Botafog-o, numa'
.

. -

' ��lhal'·,·rta do ",lVI-negro c�r";' lhe;; ofertado. no Teatro Clrl03 1e5, o Incl'lvel, pIarer aIvl-negro,
media-direito, Tl.llel' do C. tebol'?

. aqui ? � entrega ao cap1tao do Bo- ca, ql!e aqui chegou segunda- Gomes, um coqueteil. no (p1al muitas saudades. pela ma,neira

N. Mareilio Dias, Foi esta ,
� Brusque. - Cant,), do Rio e o noite bastante feliz. contan- tafogo, de uma linda COl'- " .a, ' ,,' 'L.L par�. J:I'loriannp'Jlh

\
est'veram presentes. altas riutori- educada e f:3.valheiresca. cor!!

a conversação entre ,Q- crack QÍJal foi a sua maior «Scratch» da cidade. do com grande disposição. beile, Agradeceu em nome c:_lde �on�inuará em sua ex(�lll'- dades.
.

(jl\" _'·oubemm ,p.()l'!:ar-se.. Que
. - ?' Q'

- Ih �-os seus atletas, flZ'�I'am', ('lO B t f -A,' t1 t T 1
sao '-HorIosa. . D�ye orgulhar-se Blumenau e se de. ao nosso pubhc?, maIs es-

e o Teporter: ,
moçaü . UalS sao os me ores - - o a o', o a le a a d

d d
-

d' �' 0'-" "

,

-

Niio' "".mos �lqui ,f',scutir .. o notadall1ente o Palmeir?", por l'ctáculrs des,;a enYerga ura e

Qual o seu nome? - 1!'oÍ qllando fiz a mi- craques nas diversas cida- uma . ver a eIra, emOllS- les. Usou tambem da pala-I agradou ou não sua apl'escnLl.- ter ouyioij,o dos pr�prios bot :fo- I qu� se �nt!,:sifique 11';3is aindu

,:_ '??'?'?'? nha. ,estrêia no .,Marciii'o, des do 'estado'! .' traçã,o. ela tééniea ele bola vra, o representante da: D. ção em quadras hlultlen IIp''''F',lguenses. a re'.'elaçao. de quo. aiO 1.nterc.amblO com.os centros

Data de nasimento '? • derrotando o Paisandú por - Em Itajaí é ·11arú, em ao cesto, impondo-se de A, C., sr. Ferreira Ban- mesmo porque não queremos a- quadra em que preharam, f,)l 1] meUs adnnt�dos.•P01.S dele p�de-
4 '."

.

B' B '1 .,

Bl ma.nel'I'8, l'llcolltesta",el ' d,el·!'a,. q1li, no� referir ao m:Üch pr.:,-! meltlOr que encontraram em sua mos u�uf!'U!r .mUItos Uen'3fIClO!l
.•
,

_ 27-12-20. Sou natu- - a..,. rusque o omm,. �m ..

u-·· , ..

Q 1·
. .

1 r�r··
�� .

1 J. �_
prianl�ntr dito.

.

------- _._� <

l'al de Itajaí.
, .

,lIa_ ·8 o seu' maIOr Lese- n�e!l� ld€lXeln�T;,a, enl otn j\_jmla al!tes de inicial' o queremos aqui !'eg'�l"�r ".

�i'l
H E l� O R f{ O I D A §

Em nosso EstadQ qual é JU;' nle . a_ ema!' '_lago e em
encontro, foi entregue aos dalga !'ecep,�ão de que fo!'p.m <:lo

Vl>..RJ2.ES E t:[LC1!lRAS nA§ PERNJisg !3tL� !!t'm !lp$'>
Ü melhor clube, jogad.or, Progredir sempre: Florü\11opolis Sa-ulzinhlJ. lÁ 'Z'A«:::l.'E . vos oS componentes da delep-

_

- , -
- @ Yi;J�_... botafoguense[;, 1l!1l. r! c o ";;0 du elllbe d" GenflJ''''I Se'�. l'ação

ie'-C1JÍC:,:' n. �.l)it,"'(lol· �.' mas. -. ,no Mal'cílio. Quais os. clubes de sua
b

.

f t 1 t
" t l

'

,. t'� ......,�'" r • � ...... ,'.. " O D'" VE"1ffth.ffl ""01 "'.'p,',_ .,..,.."
_ _ __ � c "." a. _ l'Ol1Ze c. er a (a Ol'c:ua tO ria.no. d�sde sua chegada [I té .J <:!r.!!Jr"":"",,õ::l, r-r.._,_",,,, !!i ""n 1.A"'. 'U .'-,.11.''''';<:;, l"-_,..�

� Atlético Renaux, Bo- Na sua opinião qual é o simpatia no Rb e São Pau- é sintoma que glorioso de Itajaí, Feu bota-fora e 110S cong,.atu181'__ , BIANA. FISSURAS, COCEIRAS NO ANUS.

JoninÍ, Jvlatürio Fabe e Le- desportista 111'. 1 da cidà� lo?
-

deve seI' tratado O d' d' Bolafogo 1110S com o� promotorcs C:ORAÇAO, FULl\IÔES, lU XIS, BEXIGA, FIGAUU'

d
� '''' l't, 1-' 1

. qU,a.l.o o. .� tcmnorad'.l. que fit',rá nOs an"is
lEca respedivamente. ,'e:

"

- L' .Ulnalensc e � nV':1- imediatamente;
para o lUlClO d:J· Jogo fOI o, l'.eportiyos locais. r.. Tabord�Como formaria você o

-- Ag-cnor Schaefers. ras, seguinte: Guilherm.e (3), I "banquf'te .tll<' lhe.; roi o:'c, ... iii -

110SS0 selecionado?
. Q�al é o mal do futebol,' Será Ad�m!l' o maior jo- Peitoral de

Adelino (4), 'l'alles (17) t
recido, a sua ida do. hotel até M'ElDICO j;�SPECIAL1STA ----

I_ Eu formaria cc:m: Ju- I ltalalense? gador brasileiro ná Copa Amtcahuita H (10 O (8) ln eampo. sob o>' acordp" <\" A }'--; R O SOl.
O f dr'bI' d ?

BITlleS ) ,sear ' )",nr1>' do 2?, R, I, e a calorosa A ...·t'· 1 d BRONf'lrTT"""'''' "'1
Ai

.

h A t 'I
" amoso 'K 1 1110'» dOO MUII O

' - w uua pa avra no trata mento as "IIu .... .ruo, '" c

ca; onS111 O e 11 Olll-
-

" b '. (ompQst;I ele Kemp Estes cinco elementos io- manife�ta<:ão de �inyp�th o ,n

j__ __ __ __ __
Até hoje, qual o clube Não! Vai ser o Zizi- ;, dr: .abor "grorIiJVd, ..;ud.. " garam elurante todo o 1;ri-1J

lhes foi tributada. são fntos q'le
NUSITE'S, RINITES "

I

que 111ais lhe agradou, dos nhc. up",toraçiio " acalma" ftme. -, _

1 deycm Ee!' 1'('g-istn,doA ,1':� mB- CUnJC1>. O"ràl ,'e "OfUNIS, Mulheres oe Cr138';S3 ,

qu,e já Y�u atuar? CHAMACA .� "·f�r&.� melro quarto, nao f:e pa( en neira del<tac'tda, a evidenciar a lTOLP"._VA SEt:A:._3 _á_.s 11_.e _l_õ�_s .. �'::. bS_._-BLU�N_AUl� . do de um modo geral des- csportividadc fl grau de 'educa· '_,;;;;;:;;;;o;;;;;;::;;;;;;;;:.;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;.;:;;;;:.;;.;._;;;;;;....;.._;;;.;;;..,;,;;;,;;�:::,,':.:::.:..:;..;;...;;:_;;;:;:;;;.;;;;;;;;:;;_;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;1� •

AURELIO

Um produfo dQ

UBOIlATÓRm WiOR,

OÉ GAG�U ml:�j"!'\ <l. A. .

··�fiH''-If_'�""!\ - ��

It
t f gt'. t s j J ir

Em decepcionante atuação caiu o Icarai por 65 a 12 ..�eD�a e Dulras notas

. � tU_1 �r::Ct!!J!C '�(.l ,

.

_ t.'�!6'J."!ér-JC t!;:c� JJ� CACAH' �A\ !�11 it A.

nato Estadual Extra de ��cle

I
tos. por Atl:Clao tio Eutufo!;o {,b

';õcs, FulelJol e Regat:l.
10 --� 9 hrs. --- Atletismo' .-. De

I
lU . I" in-s. �-. De;cfilp -' ll":5'

morist rução (\e Cor;rid 1>' � .. 1:131 file de todos 08 atlct:',:; 1,[11" pu'
Los _" Art-cmeseos e L urçamen d,."lpd ".!H dus jugos tf.'J.. sernuni

du Cent.enár io.
10 - 16 ln S.' --- Futebol -- ·Jc!-·

go entre os finalistas do

paonaí.o do Cen\onário,
me ira s x OlünpÍco.

Cam
Pal-

f I d
fi

J
,

Ite

,.e

•

I
sCô/ad à d el ras; I �

,r aça,o
o scratch carioca conl a inclusão de Jair e MallJo�-Será

Segui.!ldo ·para Araxá, \ A fim de que a entidade gllsto e 11�uro; Bauer, Rui nalar qne essa não 'será a

como substituto de Flavio i máxima possa correspon- e Nor::,nha; Fría.ça. Maneca, constituiçã,J definitiva dos

Costa, Vicente Feola 1'e5- der as inumeras gentilezas Baltazar,
.

Pinga e Rodri- quadros, :porque ha.verá

pOllderá pelo preparo técni- ,om qne os habitantes e au- gues, ficando Pindaro, Ne- tempo bastante para estu�

co do Selecionado Brasilei- toridades mUlllclpais da-, na, BrandüozinllO, Alfredo, dos e um elemento supera.
I�O. De maneira que caberá quela g r a li d e estancia, I Adãozinho e lpojucall como o outro, quer técnica ou fi�

ao técnico do São Paulq or- cumula aos futUl�oS cam-' reservas. Mas convem assi sieamente.

ganizar os quadros para os peões elo mundo.
_ _ _ .... � �_ �__

ti'eínos previstos para Ara- E eles entendimentos e11-

xá. A impressão dominan- t1'e os dois técnicos, ficou
te é de que F\;:ola, estan.do 'ieliberado que, para o prl
como responsayel pelo team meiro treino, em Al'axá, o

formará os quadros que quadro A será o proprio
bem lhe apl�ouver. Mas., na scratch carioca, recente

realidade, ° que se passa é vencedor do Campe::mato
bem diferente. Antes do Brasileiro, cpm Jair na

embarque da
,
turma, .que meia�esquerda. Flavio gos

coint>idiu com .seu embir- �ou muito de Santos, pre-
. O reporteI' de A NAÇÃO americano. 1". '.

que 'para a Europa, Flavio tendendo mante-lo, por en- falando com o presidente
. Uma noticia das mais

manteve demorada con1:e- 'manto no qtw.dro titular, da FAC, SI': Osmar Cunha, alYÍçareins, para. os dea..
rencia com Vice1�te Feola, atendendé) a que Aug:mto· na cidade de Itajai., terça- portistas de S'. Catarina,
em sã:;, Januário, tratando está parado 11a muito tem- feira ultima; cientificou-se que terãü a oportUilldade
dos planos sobl�e o detalhe po e custará a recuverar a de que pretendem trazer a de conhecer o qlladro orién
da escalação dos tea.ms pa- fórma. Mauro, por seu la� Santa Catarina, no próxi- tado por Canela,

.

l'a os treinos, Ficou esta- ::lo, �stá bem o mesmo não mo mês d.e maio, o famoso Adiantou-nos ainda, O

beleoido 'que esses treinos sucedendo com Noronha: conjmlto de bola ao cesto Br. Osi:nar Cunha., que àS
não terão cal'ater de apuro, surgindo Bigcde como dono do Flamengo do Rio (:e :ra� negociações entre a FAC e

resultando tão somente nu" da posição.
.

neiro, considerado atual-I! Flamengo, já se encontram
ma exibição para o poV'o de O quadt'O B, portanto, Dl,ente o melhor «tive» .sul- bem adiantadas.
Araxá, fOrmf\Tá com: Castilho,' Au-. --

�
- -- ---- --:"'- .�- ��� �_

Jo�ará em. BlomeoHU, em março, 8
,

.

"Y1ve" �o Plamenuo do Rio �eJaneiro

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

�ll'I"'ll'!�Jf�'H.llltllnIJlllnuIJ!"IIIIIUr'lfJfjll'JtIJIUliUJIIIHII,',unUIfI�

ªnmlmllnIllIllIlIUllUlIlIllIlIIlIIllIlml!lmlll:mlllll!!III!llItlllIlIIllIIlI� � Dr. ,Wilson de Freitas Melro -;
IOt · nS�_� Santhiago dEU" 15 rle !���!���!"�&, UH I
;: .

AUSENTE ATE' U Dl.4..1?' DE, AER!L � � .. .. _ E,ü1:fício I· N C O .,_' Sala ii - �.
. �
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PELOS
P

ESENf;- U O· GOVE O' B ITANICO DESCULPAS, jl" ARGENTINA
LHE FORAM PEITOS NA ·(AMA RA CJOSCOMUN5_TA

Um ,·p,JaDo sinistro

T� ínta mil cruz iro
matar o deputado

�A embo�cad(l seria no cemitério, 110 dia de Finados
".

.

-

a rnearnu I
em Lond�es'

bIicaram OS jor-nois p
'---1 Nã.c foi

\divulgada.

rtenho
;' -

Londres, 5 (UP) - o li'oreign Offíóe confirmou
lo' entregue õntem, em Buenos Aires, á resposta brio
L"llÍP.:J. á nota dp protesto' da Argentina contra, as re

centes observações
.

do Ministro dos alimentos, sr.
Maurice Webb, nos Comuns. O conteúdo dessa 'res

posta não será divulgado em Londres,

a nação v.EmcooOl�a d�, ê�ún� ..

peonato do Mundo.' e' :cQn·
veu apoiar o Uruguai na ção. seja mantida: A C.B. ceder um

. premio de trlrl�a
Buenos Aires" 5 ).UP) �_ O pedido britânico de des- I questão

elimina.tóiia vara D, enylOu instruções ao mil cruzeíros-. pllJ;'a <!a.a<i
· :rno, 31 ()\!�eridioHai sou não pretendia ma- também, «tocaia» contra o

culpas á Argentina, pela acusacão feita a este último
.

o' Campeonato do' Mundo,
'

seu: representante, o ·'con�. jogad�r bil:l:siléiro, se levliD:-,
Cóiltorrne auunc-au.o. .. rea- tá-lo, apenas dar uma sa representante fluminense -

- tendo o C.N.D. e C,B.D, se 1 sul .Sotero Cosme, para en-: tarem o campeonato.· .Pa-.

lízou se hcrie no Fôro de tísfação a José Dantas, a, país, de chantage, pelo Ministro da. alimentacão na, . , FIFA
.

'd·
.

.

tid
. . .,.

,. ..

do .

.. '
.

.

-

VJ,
1 •

na praça 15, dela tomando Inglaterra, sr, Mauriee Webb, penmte os Comuns, foi "dirigido a , 'amparan- VI ar esforços no sen o. ra, o cumpnmento o pro-

Duque de Caxias, o 5un:m- fim-de �ue �ontiuasse rece-l parte Cesario e Reis,- Ma� motivo para manchetes .nos jornais argentinos, em
. do a pretensâo do Uruguai. 'dti que á decisão seja roo- Uefo,. o prefeito ficará ali-

no de culpa dos acusa-tos bendo dinheiro. C
T

bíd
.

o país VI' dI'fI'C· d '

'I t lzad
'.

·b
' --�

.

'

f '1 li d rrimeira página, em muitos deles, O Ministro do Ex- omo.e sa 1 o,
-

,

'a a, . '. orrza o a' a rir um crédí-

d,9 UI.timo atentado 5.ob'ido I'
Plano sinistro Tenono. não 01 oca. iza o � I inh

:' 'd· .
,

.

d' c·' ·30-0' R'o·' 5 (M ·'d) O -e.re t
'

1 d· 50- ..

. (b
- teríor arzentino divulgou a nota britânica quasi tex- SI _o eonsi erou a e ,IS

.

_

'I ,.: ena. - ,- _0, espeeiai , e O mil cru-

'nPl0 deputaão Tenorio Ca-
.

No dia do, s,umar,-io de I
,,:;arantiu que, em ora nao �

.

FIT.1A d 1 d
.

do B·· rtl J'
. . I .'.

.

�,- ualmente, muito embora noticias de Londres disses- da 1:.' e que e e ispu- .rea or .a er ames .apre- t zeiros; sendo g;o -mil pára. a

yalcanti. Jlga Suely. foi ar-ticulada

I
fosse sua intenção atirai

'em. qUe ela não seria divulgada lá. A . atitude da im-: tasse .
com o -Paraguai

_.

a sentou á Camara,

MUnici-1' aquisição'
do troféu e o

'A nota sensacional 10- aova «tccaia» contra 'I'eno- em 'I'enorio, sabia que Ce- 11'CllSa governamental parece indicai' que as explica- çlassificação para a série pal um: pro:i�to, autor�zaI:;' ':'estánte pi:u'1l prerrii8;�- os
ram as declarações ele um ;iJ'fem �rellte aFo� �r,e.diOAOZIU1-_ sario e Reis executariam .ões br-itanicas são consideradas satisfatórias e as final em apenas uma par- do a prefeItura a ínstí- 1o&:ador�s. ' .•. .

dos acusados, Azurem de .

e unClOna o oro
. .

,
.

.

I· t t
'

T B '1·'
,

-I. 'firmemente o plano. conversações serão reatadas logo df'pois,. da Páscoa, I tida, antí-regu amen ar e uir a « aça. .' r.aS1_» _para:· Ri,o,·. 5.' CMerid..) .�.:. _0."
Oliví;lira, _ que prestou longo

.

>em recebera, na ocasião , - -
I.

.

..

_'

.

dêpólmcnto, denunciando rarabelum e revolver cali-

cl'
.. .. I pre�ndelJ;� ., da Federaç,�

f<i,tós ainda desconhecidos bre 45, ·armas com as D' t c1. e Ira' e'
.

·se·· a·;_.v .ç',o.4lte,'s'.,. um'J �fet��,pplit�naTe?e .Nat�i::
e· que servem para esclare- lUaIS deveria liquidar o 110- seo r o� .n_o' '. c rt� r- '. I sr· � .. JnUCCl.. IXell'aj"
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25 anos, residente eIll Cas- Ia, VIsto qUe Azurem nao'
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res. malores. na a or�:s: ..':
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. : I assu_ntp. d�vera, ser nova,

���e�:m�i:�v�bt;ii�: \�V�s��i� e aR_��:',ti��;!� i No b.eli�simo l:ecanto que le .Ptl�a� H!l�ja�; prosse-I
grande a�c?Tia e l-uido,

, .1 dad�s Ci�ntific�S, >para i�:

I
tação de �entendidos: ...aiirriJ�%:!e s����1�ag��:àe�·;��

'Carvalho, presentes, que !e Carvalho' nao fOI men- "onstItm <, praIa e a }ln- gulU na excavaçao, sendo A n;:;bcIa da descoberta vesbgaçoes no locaL Serra de que nao se pelde�sem·; dilha;. no dia e� que,.,a.ev�
fora contratado por José ,ic·nada por Azurem como ;,oação .1.' . ':L'�tl) Gran,1�', de supor qUe a maior par- desse. cemiterio indígena

I
conveniente,· em todo" o· ca- l'remediavGlmente�, talvez·f 'vir ao Rio.; .assisy,r ás;·.e:1>;}'"

Dant3:s, median�e> .0 pa�a-I nancla�te de nenhu� do, ,10 munip.ipio de Porto Be- te do cemitério se localiza em Canto Grande, talvez '1{;', so Se procedessem a no- interessantes realiquias d9: bições dós :japonêses;.,110

�ellto de 30 nul ·cruzeIros, üentados, que menCIOnou' lo, foi cle::::coLerto um cemi·- na parte não escavacTâ.; ê.l'üe· interesse' as· nossas soCie- \fãs e:xcava'Çõe's"sob-a,crien� _110SS0 paS'sadô historico,:-'" i,cfiin"'iles�a 'Sêii(à�a: ' =:' �:', .

:para >lD;ata'r TeIiorlo CaveI- '.penas, comD autor intelec léria il1cligena, ou tibicoe-' fica na praça defr'ônte á .-. --- -

-- - __'" --

cantL Disse não ser amigo, tual do crime, a pessoa de 1'a, como o chamavam os Capela do povoado, I ·a·
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nem inimigo de 'renorio, a- José Dantas, :Jrimitivos habitantes do Segundo descrevem os

OnC u'i O O a' c···:(;�tando ha proposta lap�Ílas Desafio a José Dantas país,
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I historiadores pátrios, quan- .,' _._' __

. _. ..•..
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por se ac ar sem din leu'o e Azurem afirmou que Jo Quando trabalhadores, do morria um chefe, indige·
·setH haoalho, na, ocasião. '.é D::1'�ht9. h1,1rl�,do em sua" I ''''ocediam a uma exciwa-II na ou um notavel guerrei� I S-A1_"'IS-FA··T.-o'R.·10·· '·0." R'·E·S··U·,',L·"li�A··'D.··.i� :",B·
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,::' Dos 30.mil cruzeiros in'o- ntençoes, CrImmosas,' pro-l ção no terr�no, para aplai- I 1'0, parentes e ,amigos do ... '.' .
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metidos por José Dantas, neteu v1ngar-se do decla- I na1' a rua prmclpal daquela I defunto se reumam na ta- I

Azurém recebera, parcela- ran�e. que�fical'a com o di- I localidade, descobriral):l-se I ,!>a, pranteando-o com g1'an- Rio,
dámente, 'uns 15 mil cruzei- 'lhell'o e nao matara Teno- Igaçabas, ou sejam eno1'-; de alaridc, O cadaver ,era garam I

l'ps; enquanto adiava deli- Hio, conforme sua promes mes potes de barro em que 'I lavado e 'depois o untavam gociações entre ,o governo çado, acrescentando que- n

bera:damente a «iDcaia» que "la. Azurem, sabendo da a- os cadaveres eram coloca-. de mel e o cobriam de pa8- brasileiro: e italiano para a' elaboração dO.cQnvem.:: prf:

ficàrá
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de executar, meaca, telefonou a José dos. como urna, funp;}·á.ria, tas de algodão ou de penas. ássinatura dum trátado telideu-se colocar 6. café nf

«TOé,a.ia no CemitériQ» Dantas, marcando um er e neles enterrados. Làmen- A cabeça era rrretiâa num comercial. ° sr, Luca Pie· grupo do dólar... Frlzou (
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Revelou que no Dia de Fi- contra cte morte. onde troo t:welnlf'nt..... nenhum deles �nlndp; porungo e o '. corpo trOlharchi. chefe da dele, segublte:

nádos, no ano pássado, jun- cariam tiros, Dantas, po-, foi retirado
intacto. Graças dobrad·;), e na posição de gação italiana e atualIllen-
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«Pondéramos de <lue ha

tamente com· Cesario e rém, não compareceu,' porem ii intervenção do quem esta de cócoras. era
- - _. - ,_ - - - - -- - --

Reis emboscou Tenorio nl:' l�mbosca.da TIO Rio j Revmo, P. Carlos Emmen-, posto num grande pote, � � �
. , -
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� t'cemitério de Duque de Ca- Conclnindo, Azm-em afir-l c10erfel', viRario de cambo-]lue chamavam igaçaba, 00 OUa" OS a "fISgO.·. RS sac·e,r o es
,nas. Entretanto - comes- mou que foi preparada rÍú e com jurisdição naque- Antes de conduzirem a pU. ... '.

-----, . ---- I "rua para a sepultura, pos- CIDADE DO VA'rICA- der conf�rmar nem ,de&- _
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Deixarão seu.s postos vári.osministrl's p.ara con(orrer�m �0:���; ti;i�;:�:�;:: I c:s:a�,:oêa":�J oia �_.fq;�ti:';,��:ç�ce� BO:[�O;�=: ��".���;F:�;�
,a cargos eletlvos�Concedlda exoneraçaoao'g,aLD. Brito de preto, e ben; assim as\

DA-.r;OS E AV�ÕES DE Hungna,
--- esta manhã, em meio a guarda �osteira. espera1p_
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' 'lrmaf' f' maracas.
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.'>I�ONTlDAO F'RAQUEZA E!t . G}_;RAL densa cerração ao.largo dó eh�gar ao local a tempo d�

RIO. 6 (M,) _,,- Pai COIl- de (�rgos civis depois de I incompatibIlidade dos I'un- " De�oi,s levavam t'�,
urna

S,
� IN H.O CREOZOTADO porto de N:::ya' Iorque. por \ recolher· tl'lpulàn:.

:,cedida exoneração ao gene- certo prazo.
' 1 clidatos á IJresidente da �Re- lweral:l,a para o J �coera." ,F5R(AupNI._;)·lSCO, A��lis· SllNEIRA Um navio· não· identificadó 1 tes,
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reçãdda Central do Brasil, se que no correr dos proxi-I Rio 5 (M ) - ° sr A- 'rH1'-hO ueo ctom
'erra, bAS e patl� lda e Olts'd�es

ro-

arca a a dala p'a'ra.'·a� 'd' " ,
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I mu eres cor 3Yam' o ca e- ers es ao e proll I ao,

pa-l_.Gcven Q ser nomeado o en- mos dIas alguns mll1lStros droaldo Mesquita deveri; 1 h 1
. .

t' 1 no

gcnheiro Grhenta !:;ousa ou deixarão o governo afim de seguiu para Roma' em pen I
o e os omens () � c�a- 1'a mve� :.gal� qua�uer ,

-

.

(l coronel Ruben Teixeh'a:, concorrer às eleicões de g-rinação devendo lá demo- dvam crescerd, pa1sstan
o '0- v� apdal'ltç·af·? de

su Emarrr:os f

COovenç a--o d' U o N.: ,'4'.. ' , ,�
, 'o o prazo o u.o em 1'e- I nao 1 en llca os, -"ssa m- - ii·COIl.I.orme se noticIOu ante- cutubro prOXITIlO, acrescen- rar-se dois mêses Ih' t t' h I f
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f' d 1 f
riormente,· O ga.l, Durival tando-se que não antecipa- RIO 5 (M ) � lt'oÍ con-

co lmen ,0, a e

d qltJ� C e,- I ?rn;a�ao 101 .a( � hPor U1�- - - ,-
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úão voltará às fileiras, por ram o ato para 3 de abril. I firmad� a no�eação do SI' g�ss:: �pocaf te d lr�rem I ;l'::.nar�f'l
f a, �13.r�I_1 �,mUI- Dutra pede·que os p·ensa- en"t' s·· e'· '1' 'd'
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O·e':·u'
;'n�sodsTIJ um <}p o,ª5!sods!p (:om_ o intuito de �vitar con- Novais Filho, p�ra Minis'. ��i�,1Sq�lee, c:le��a�a;_ e�:� I ;l�n�:d�r�u:s :Od::e::epe:- -.
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,:oma lCam�r:t� para a re- reI' pelo �a�o de ser aquel� tItmçao ao sr. Daniél de nindo-se outra vez) com sido suspensas.
Rio, 5 (Merid.) - A tros, afim de criai' ou ali-! Rio, 5 (Merid,l ,�O ge�

serva; ofICIaIS ocupantes data o limIte do prazo da j Carvalho. .. UDN esteve reunida hoj�, mental" prevenções, Segun-I nera1 Newton ,CainiJc?:'nti,
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. Çãd nadomtl �lo partido,
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um visitante: _:_ «Eem es:": «E' is.t'Ü umá i�postá ãs
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Rio, E (Merid.) ,- O Ca- t�mcs na Semana Santa. • noticias veiCujadas por uP1
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'111' as palavras do presl- ,nf'llSamentos a Deus' nestes gralista. Nunca fui fasci�c
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dente Dutra alguns e, -ou- dias.» ta ou integralista.

. t esapareceu a esposa do reD�nteSchueck
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'ti BERLIM, 5 (UP) - o I guíram escapulir para o se-
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f regente Werner Schueck, tor ocidental de Berlim
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AGENCIA EThl BLUIHt.:NAl'; I�l1a 15 de Novembro, 36fl � TeIefOlle, 14õõ t· cidental, afim de evitar po"
!
tambempuderam ser reti

• (A. PARTIR DE. I ' DT<i ABB.lT ,. Rua 15 de Novembro. 6,19 - 'l'elefone: H55)' síveis represáliaR �oviéti- rodos da zonu"mssa; ma:>

,ii
-- RESERVE COM AN TECEDENCL<\. SUA . PAS SAGENi �_.

. t c�,s, O corpo é composto de SI!a· �sposa desapal'ecel'

i�..,·--- ...._---'------------------_·
vmte 'e Quatro membros; mIsterIOSamente em Dres· I',.
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