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NO BRASIL
Deverá hllClarl

,

viagqm, hoje
i ru&A.N-uIR FERREmA MEfi'O
.�

BI'Rsil, amanhã, a rrussã.o
econômica alemã. Es;;a, rrris-'

'

são reali.zal:á negocia<,Oi!\>
para um acôudo comercla.í
entre a Alemanha ncit:;entuJ
.e o Brasil.
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PARIS, Abril - Nos cü-curos
ligados à execução do PI"!lO M .r

",ha!! em Paris, sabe-se que o go
verno americano está decidido "

sustar' os planos de expansão e

conômica da Grecia.. D"pois
ú:as eleições gregas, os partidos
se tornarnru de tal forma trredu
tiveis, nos seus propósitos de

composicão do governo, que não

.�" pre vê a elaboração' de 'um ;ui-,
I ntstcrto bastante poderoso pira;
I í
n tu nd ir' eonfiílnça aos ,presta.--;
Hlista� de fura, UH. ctr}1iett�ii\.} ó.�
capitais no pais. EJ de dl:1zp.Q;�.
tos milhões l!'" dorluvs SÓ (J fi<
n.mclnrnent.o prapa.rauo para·
um" central uídrcelétrtca, alél1l-',
do ii.nanciarnento para ruaís 01-

to fábricas de indust.rtaâ bá.siClt.';'_'
corno o aço, o n.lurntn!o, o oleo.� f

de Iinhito et.c., tudto isto vfl.li�r;.'
.. cancelado.
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fAliS. veIlharu embaraear a Gr.sa:� ,-

,

�
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: nizítl'ão (1" mil ex.ecuttvo bastan.
te 11�nll(Jgen€Or P9jJQZ do resí�tir

D ,0': ,R'," D 'H'_ E','·" ,A R" DE R,-
-

0-'"
f'-i lnfiltra"ões da esquerda, tra.·

" ..., 'halnada dil:eta ou mdh-etamente,
pci- 1füSNH1, Pelil menos rncm�n.·'
r'1n",�rn�nltl �J Greria se.rá.. ri,'3ca"�

, da dos lli'oJétos grandiosos fl_ue:

Na Ponte Do
'

"Saltó'Res- SU�S--cl:�I-a-da--: pe-In sr... 1IIIIo"-n--i'�,--m'p'os-� :,:�;,�;����e�;;;�:;,�';�u... "U U perguntaI' a Washtngton, c<:iII1-0-,

C�ndl·d'atur�, d'O' sr� "Io,nso Pena' Junior-I ��;;��g;;':��j:f�f;��II Ia .. N (Iiíf', os heleJllcOS, que renno sído
de saída esmagados patos alemaes

RIO, H -'- (Merid,) De que inspira o nome do sr.

Afon-j
do de ver concrHizada ii concí

se Vil':1111 impotentes para díspen
acordo com informações, a re- sn Pena. Junior, fiador do movi- nação nacional que o país estú Sfli>!i C',U2H oomnm :l. êoope1'ai:tãq

,

port3gem conseguiu obter que no mento d" união, nacional. O tex- reclamando. Ela faz-se nccessá CjílC o Bl'ilSi! pôde levar-lhe. �" o,
radiograma que dirigiu aos pre- to do radiograma foi cornunlcu . lia ii salvaguarda du regtrn e. Co

que está sendo a vitoria coteH-'
,siJ�ntes do PTB e PSP, respec- do ao presidente Dutra e a.inda 1 nJO u PSD decl:lra em suu. nota, varnent.e g,:mha': Para nós elft,
,tivamente, o governador mineiro aos 51'S. Afonso Pena Junior, Ar-' que o partido só constelei ará f0i um presente de gregos, �ar'.

,

, com:ça por lembrar que sua �y' tur Bernardes. Benedito Valada- [úm" canddatura extra-parttdâ- dr', recebemOs até ;;gora.. ·E Ji-'
.gestao, dum movimento de uniao reg Jarbas Lerv Américo Mar- i-Ia depois de ex;;otado<; ['S ,rbcur- zernos a guerra à nOSS'l eús_ta.
,nacional em .torno do sr. Afop;- (tin�, presidente

-

d" ala do PSD

I
so s em favor dum nome do par- Airul., hoje paga i) 't'0Vl\rno, do

'50 Pe�a �UfllOl_', �nereceu mamo em Minas.' t ido. para o qual ('stá. teu!an'!<'1 Br-asil, pelas armas, que recebe\i;,festaçoes tavoravCJs do pn, e ds

I
. . - "

_ lIma compos1çao, como e no10" flor conta do Ir'nà tense,' muJ't.o:;.UDN e logo t;ecorda a d�cifJao RIO, 14 (Meríd.) - O ambien,
to (l 1 p] PSD e 10 rin flllP f'ossn. cornposiGiio ref�l'e Sf' naiHllj�s GP rlnHars fiO t�s(jll;fJ aos'

'! ar a ," o � , �a �'_uu ':::1 'I' te polítieo es1á inteiramiontê
ao PTll e PSD, oeorreu"nlB ,.o,' RstaiiOB Unido,,'. Se nao tlvesse:-dla.-l1, q'lanuo- ahl. <e a pOS�l >1 I morto, nad3, acrescentando-se, I'd�:le. d�m eX,,3,me, ,�:''1un5. ca,.�I I ao que Ee sabe e permanp_cendo
hei tal' a esses partidos aproio ps- !,lOS ti<1o, no a,posf·guerI'a:,:�:�

d�dat�ra., de�d�. que o P:Ut.olO O J'ogo travado entre o PSv e a
.a Q ('andiflatul'a, do sr, Afon'Oo

I
t:H'oeB. e pOilCi1 ca e, estai. 1

,

n o lo'�a�ce -�'t o tà' P"n'� J-',·,nro....
_ Á�o:ra. ,;amo� :1- :arruinados. .S�ívam_o-n.o_s .·gra...

,• '" E' ,�-
'

","'" o fi S 61. en

i-I'
'tJ-DN • -Enn� ",mo n.-'t- de "'1-- - � _. .--c ' -

� ""

O -r-- -, _"i_I"' 1. = L JJ. � L .... ex. L • It

8i:1..rdaT 0"5 rê:s1I.irs.dcE Iças 5. €E58.8 trt8
_ C"a�an::.�a��es� ...c.;sr. N lJfün �'��'rpo5 acen��a 'TÍina �n{ji'n.. d� reO Cl.iríêÍOn c-har -

<:O-1r: iq tl� II '='�n>=iüu:r Gllf�tte nos
1!le�tOE �l:=sen_VOIVidOS n.a sen,u,ao mA Bt�n�ão pSi"'S li nOffip. d.:J sr. G

....

,t·
da, org:�!za.ça.o d,ilOla. �napa� 1.H I7':l.7H�":{O rJol'n?lf:-t� O� m(l-io� pn- RIO� 14- <JVÍerid,)

\
- N8ú p�- E�tadGB tInid.os, e a_!_etült� .p�r"

telIlartHi< 1 o Corn - '(-J'lO
-

to, n,l,-, ��,'-\)O'I,o,l. 1'1°, d'.::l '-·,Cl'lnt,\-�,",j',) 2:'1S no EI'SfljL 1-i'&..T'a snstentaI'
'.,

,.. ',;;..
_

.

il " l1v U

'j
Uticos disCretos niiõ rl"vphm U ,.. ", " • ,

'O
C;Oltl estes pnt 11dlmentGC> �psell nnl -'pfinitl'''O ,',U"11tO fiÜ ,'9..ntHdft.- ;:',I1P a f>fÜarrddaf1P fejl voue&..

-

" -," .". �,u_" ,.. coiRa alrrllnla do que se passa
<" • - -- d s

v?lv:d<!s 110 s"e:lhdo dum ... apro- nos bastidores a l'espelto do quoc,
to do PSD à. llresidenci" da R.·, bom ],rp;:o do pate para os 01.-

Xlm'!"ac do I''l'B e PSP tomou n{,hl1'C�, � "Cnl'I'''I'O (in '1:mhii" virtll(lsn� repllhli�!lnOR, fj do no!."
, .' '< J

, ., .' I'ntret'3l1to. parece, sem mUita c, .." ,
'

d S
O d t informa que é fato que <!'esde te e o do suí. e jlrortuto ,Je �. -:,

gov_erTI'a 01' ,3 lnlc.la IVO., con- ti"fieuldade prever que desenvol- -' •
'

f
-. ontem entrou en'J.;p St�rias f'og-i1a- npC'ul'1GPo f� de nl011úflo1ios.. S-ef\

onne allldoe no. radJO!'ramf-' de

1
vem-se tentativ�s de atração en- I'

estender aos dOIS putldos 3. su- 're o 'PTB e o' PSP, pat' parte, <:Õfl� o nome do, �l'. Ernesto Dor- Deus sa)e quanta .' misen;h;'�}.t�,:
gestão, que antes fizera aos par- do PSD e'UDN.' . neles. Os ,f'1tol'cS que I'fotão ('on, portamos para �alvaI'; rio 'il'i'Il.t3;.l
tídús do acõrdo, {) PSD e ó PR. '

' tribuindo ilara isto. t ..m apUI'En- da!" injllst!i::as do' céu' e uos' ,li(;:!

ainda ,que Ilua proposta, agora BELO HORIZONTE, H (Me-' cia I'nl dois aRpectos: m-ens. de qUI; somos vitillf�: �',
visa apen'ls ,congregar "as, forças ridionaJ) - Logo após a eO{lfe- l., p"qUCTIfl mflrg'em ilHe, o :<':!tfel"
polítkas do pais no momento rencla' que manteve com o sr. Trat-arse de pessoa capU21 de propicia de dollars, a fim (lo: �â.{,
que assim aconselham os supe- Prad<l. Kel1y. o governador Mil- unir a secção g'1Ilcha do nUI·ti,lo, gnrmos oleo, gasolina, aufo'mo'"
J'iorf s interes�es do naís. roaru. ton C!inlPOS declarou à impren.. ao' mesmo' tempo de alcançar o vei,: que sÃo donars voltamto." ÕII'!

festando sua éonfiuót;a em que o sa; a,poio do sr. Getulio Vargas, )lo- "",h",'') hai,,:l, em todo (I 'pano,
. 'c 't'

,

h d t � d
.

1 t rr"I·�r.nJ' o d- jlarO Nc,v',' Iorque. ';, ,',

apelo spja !lTendido, tanto m:us' on 1n110' empen a o, r;ünl o' "en o 19ua men e 'e <',',� " � �

tt.?viiio ao TêS}l?Ítn e dignidade dos Os n-�eus esforços; no <s€:uti- sr. Nareü. R.srao5 e seus amigus Vamos S�f· franr-os C.OiU os _no�-
�ng 11:n1i_!.;OS de \V9_sningtoTI".s-r,_�.
Greeia merece,' depois de, um�
ainda mnitaT' e- econômica' iIlai�
düzentos mHhões âe doíiars, .p.�..,.
Ta ccntiu'i"iar a TeerR"uey-se3!_ ta
q\i�n'i0 não fará jús G E�r�sil,

1 por tíi.do o que !f;11'OU na� ba�?-nt'a.
.13 g-l1?YrH R.O�

�

SeUR. ali�fi'IQs..'_��
\ },101't t-? E' pl'N!l�n H?(,Drüar qtl�

" ,fhl.nt()� 11il. iulíintiC'n "'iL T>ràti�

� - recursos para a solução dós problemas de interesse geral· �}��;���tt�l���
F�

•

� .,."'no"" � :' ; "".; JI COllllilla QUI !II!�Ilbíllnilllllllrilla não pode sostlintar aaülllllllllliUull ii &1'111 !itiluil;allllll� outorga ·Oiscnfslldosr. H.Monteiro \ �i!i:�:'�;:;i�l:"�i;:,�;'��:�
mar cte B!'iITn:=: f'P_l"U hospede di) I OU !'I'ANDINHA, 13

CMeridlO-1
Honor'o ]\.fonteiro. realiz:lcklr desasso lbl'D d p., A União os Estados il os :Muni- convindo que a reunião dos

mU-1
amplo recurso e a. cooperaçJ.ú ,:'clo (\11"\>1 \'.I"ZPS ,

mal� lvrtl',. o
Cn,rerno da ml'ltRdO. nal)

,.

- Rea!i�Ou-se sob a ;presi- ORAÇÃO DO SR. HONORIO I tinaz. Nenhum �hef: �e eEs��. crpios d�verão reunir seus esfor. nicípios interessados tomem for- inter-governamental e por con _,a,- nOl'to ii .. I'pql�tenf'la que OR mlli-

l up:nc'a do m�hlstro Honorio Mon- MON'l'EIRO \ 1 do entre nós voltou-se como sua' çcs e recursos me{�liante acordos, ma per:c;,nanente, constltuida como grar a formula mais eficaz pBra tares do gene]':,1 pe�on erguer�
R"'PR",�1i;NiJ' li NiJ'� no

)
telro, a sessao de enc_err!lmento PI_onunciando. o discurso na Exc:a_ com tanto empenho e c1'3S- convenios e contratos unilateo consorcio inter-municipaL a execução d� uu: servIço puhll- em. Buenos. AI:,es. aa c��:era���liOVERNO DO. ESTADO I
do .1. �ongresso NaCIOnal dos Ress,:o. de encerramento, declarou' velo pela construção municipal rais para a solução de problemas E' recom�ndal11() o integral co, �s convem�s .flrm,?,dos com o latmo,amencon<� � gu. -d Pd'

, I MumclplOs .que, durante urn� !<e, o ministro Honorio Monteiro; I do pals, para que efetivamente de i,"*,�resse geral, prineipalrnen- apoio dos municípios aos conve- I�,stJtuto B;a�lleJrO d�e_ G�og!'.�- o"_�ten��r o�o������s nada�M��
O governador cutarinebse' gr.

r �an" reunIU no. Hotel Qmtan- .. ., :. o municipio possa ser, como di- te os relacion",ctos caril a educa- nios en, vigor que hajam sido ,fIa e E�t�hshca, o or",ao a Cl;'Ja Nao e; tan;os 'ento
.A�'lr'f]:fl' Ramo'1 dR SílvR. f,.tr.. se-" chnh� .('�rca de �Il. "!"ltgau0s QO� .- A1:e _agora er� .0, mUDlCI- zia o jurista Adolfo Poesadas cão saude. agricultul'a e tl"ans' firmado", obedientemente aos colaboracao se deve, em par,,, la 11111".",1'(1 ,emos un:

d
tratam

l'Pnrp'lpnh:r ,,�,S hon1el1!J"'''ns n. munlclplOs braslIClros.' PiO uma celula solltana, cOlno _

d d
.! p"OI.te prirte!pios de coopera"ão inter- apreciavel o exitn, desse Con�res I

deslf!ual darlo a alla os eurnpeus

serem pr
'

ri' t 'd d que fech3da em
-

e
uma expressa0 a emocraC13 - "�

" L

i',>iloo �ul 3meriranos temOS
. eStRelaS ne� a CI a e ao Usaram da pahvra, ent�e ou-

SI tn sma, com triunfante A cooperação inter-administra" administrativa. Destacam-se es' 50. "e ":'.
-

h- e;sa desi· ,

= ==� _�== t
os seus assuntos e as suas difi· PRESENÇA BENEFICA tiva será meio habil para aso.' tes, pela sua compatibilidade O I.Congresso NaCIOnal do� n (jlrplt� fI(l eRtran,}r�_

e:�� °pr�:��:.���rdNoeCIOSOgrnesOso�,egvea� cU�daded'�' Ldoúvado d�dsll'e os "0s municipios reunidos em I lução de problem!ls regionais, com a ordem política vigente o (Conclue na 4.a pga). (Conclm na 4,a pa!;tnaJ
primor lOS e nossa VI a ele t "-----'--.....-

reador Henrique Soler, em nome se limitava, dentro dos :nuros I Congresso podem 0:rtl?ro a o�n·
da Camar,; Municipal de Santos elas d 9 P e n d e n c i a s políticas bro, debater .os temanos q�e. m'
,. Rpr, '0f" 'np;; Príncipe,; lendo o e administrativas. Presentemen- I teressam a VHJI3. local e v,,:rlfI<;ar
llI'c"mh,,'1) fia Carta dos Munici- te, com as possibílidades assegu-I pe!o eTlcontro das experle;Cl��l'ios, Dir"iLos e Reivindic'lções r3das pela ConstituiÇão de 19,16 nflrm�das, como podem v ne "

" ,s MÜllieipios. Por fim cncer- que firmou o município comob!1,r:_rl'lraS q�le se_ antepunh3m Il

,l"'a.ndo O� trahalhof; falou o Mi- instituição nrtCiollfll, tem o' prc- vlsao da ,exlstencl� .c�mum. c��;:'nietro interino da Justiça, prof. sidente Eurico Gaspar Dutra o prl'sel1ça. do ml�n CInlO ',n.o .'

, l'io nli('IOl1al 110 e henefIf':l. a�
Brasil. Ganha, (j pais em todos
o,,' ::l'P.ntidos ('om i'st.a maior cir,
culação e inter,'a."Ubio de ener'

glas .c:o-('iRi�H.
SEMENTES FECUNDAi;

Nesse �(lnRrf>SSO está o BJ'rlSii
na, sua unÍíhrle organica. o po·
VO pl'esenlf! pelo seus murlÍci·
pios ahrin<lr, novo" hol'izontp,�
lVH':il. a. píltl'iR e p"ln rlemocracia
QlI<:; os vos�os 1r;,.balhoR, srnho,
rfi� con{7�nqqiRtflS. cfl.íarn n'l ter·
ra brasileira como sementes fe,
("\1i' fI-q do h""''' t!nmpndor e onr

o vosso propósito de conRtruh'
se transfigure no rumor admi,
rllvel de um:'! ofif'ina de traha-
11,0_ cnl')'z tle ahniar O!'l b"ru,
lhos discordantes e tri�les ds'
horas de ineompreensão e <lr!'

cr"'1'�a'· - finali2úu I) "r. Ro
norio Montp'ro.

CONCLUSõES
O Cengresso do" Munic;TliO�

aprovou as seguintes conclusõeq
Eohre a ef'oneracão inter3.rlmi'
ni",trativa� "Os municípios bra,
sileiros reconhecem e procla,
mam as vantagens da cobpera,
r'ão intel'adminisíl'ativa. recpmen
dando-a como formula m3i� !l.dn
quada à silluçiio do� pl'oblcmll�
Olle jntcres�aJ11 igt!!'Ilmente am:

iliferehtes niveis de governOs
quI'! constitllenl !IS orf;-1niza<?ô<'f'
politicas de naturezn fpderntlva.

'8'. PAULO, 14' (Marid.)
::- A, Camar" de Comércio
,teuto-brasileiro informa que
deverá embarcar pa.ra

TELEFONE 1002
lI1nd. Tel: A NAÇAO

Catxa Postal 9S

Blumenau, (Sta. Catarina.), - Sába(io. 15' <le
Abril de 1950

.
. ,

�M��� deBaIT�nap�
soa do sr.•João Gomes da Nó
brega,

ftumenl
�

ara
hden:ambio co..

mercial anglo ..

brasileiro
LONDRES, 15 (lJPr Os cír

culos comerciais britânicos deda
ram que melhorarão enormemen
te as perspectivas' de maior in
tercamhio cOlhereial entre oBra:
si! e a Inglaterra, Destaca-se, a

Is noticias chegam com grande atrazo

Realizadas - iiima cidade "amazonense eleições para
PreRi�eDte na BeJoblica 6 mêses �eJois �a im�laDta�ãO �o Es18�O Nora

iL't í'ecente. ltõi jis{'al.Agora um fisca,l nJultou seus cmnerciantes �-;m 40t) mil cFQzeh'os rJôr ignora Chi

Iguaçú, foi empastelado pela po' 'ião, qu'e a confiança deposit:,tda.
lida, que -'\ind" depreLliQu (1 de, em mini. para" sedl�tOl'a �Is-
partamento de propaganda pts' �ão c)e pacific�dor, esta sendo o

;;edista na mesma cidRde. O sr. apêlo mais veemente e mais pro

Getulio Moura disse que os pc-s fundo aO que possa haver de' pU"

sedistas não tolerarão a ondD r� em meu velho coração, Me

de violencias no Estado U'O Rio t,:OS!! abraço, Afonso EeI<a' J1\.

acrescentando que "se o gOl/er nlOr.,

no persistir, assistfrenlOs à [mlC'

Ihecatombe" .

-�

RIO, 14 (Merid.) _- O sr. A· �

fonw Pen'l Junior enviou o se·

guinte telegrama '110 sr. Mi\ton

Campos:

I"Seu radiogrllma ao PTB {'

PSP, cujos termos teve a hOl1da·

de' de tran�mitir-me, reflete a"

peregrinas virtudes J;larticu!ar,:f J
\! públicas de meu eminente anil'

ga, Repito, com a rn'lior graU-

"

I Dej m OS comunistas
leu aç-o total e rli

a

Seria ataque , desfechado

-----_._--.;--� ----------�-

órgão só existe llO papel e niir i
pode fixar preço de coisa a.lgu
ma. Examinou" situação dos co

rnerciantes brasileiros, em fac'
d'lS sanções fiscais e agora tam'

bem policiais, para fazer curiosr

r�!!lação: Um fiscal federal sal
tou na cidade amazonense de Eu

rinepe e em poucos dias lavrou
400 mil cruzeiros de multas. Ú
sr. Café Filho observou que a�

multas são injustificaveis, pois o

comércio nsquela cida{]le não

poderia conhecer a legislação
fiscal e não poderia, pois �qu::ll'
cidade foi a única no BraSIl quI'

,
-

_ levou m'1is 'de seis meses para

:"_�;lmmm-;;;;'niUliJmlmU_!o; I ,saber que o Estado Novo havia
_ _ sido implantado, ':anto que em

!! A l'oht,horaçâ,o fla,meu:5 março de 1948 realizou eleiçõel'
5 lar valiosa e '�fetivÍi. ('S' para presidente da Repúblic'l.
: dê fjlif! O ps,is iJe.cpSl'l)' = tend� a população votado no sr,

� t,n parll levar a bom ter, S Jm,é Amét'ico .. ,

:; mil. e mo de sem; mail'< � o sr. Paulo Bentes requerei' fl Ildvertei! imnol'taüt.es movime.n. � convocação dO, Minist)·o d� Jm:
I' tiça, parrt. infurmnr ii. Camelr: ----�. -,----,-�-

� to", p a f[ilt'o1'ffl ao fi ilal- E "

�ljir��ri����W:llUiijniilíijlnUil� E�f:���if:i�:f�;�\�{�SX1�:�:� POfiSlil�-lliil!l�a�e �e'__�________ do (l'e polICIa V .... ldlT Abl'I'u, ex- �
consultor jurídico do De1l9rtn- I II
mento Federal de S.,gurança Pú-

�i;:���3��:�e�:�:::��P��:���;� j Bmg nov9 'nllDrr�tando qUaIS as CondIçoes. O I U U 9 Ij U
Rr, Paulo Bentes acha a

entrp-I
•

d Pvi!l�a u.m desacato ao dl�legado ImporlanCI8 O ae-
legIslativO. b

O deputado. Getu,li.o MOllm tri-, (n do ,nlaol'CDhunoll "'obre ii. pohtwa no Estn- U

(ln (l" Rio, ditmndo que ° jornal
"Opiniâo", editado em No,,�

f':rp-'ro� �..., ,,-';� " .... ""'Ij-��� f"õ"-Tlt�
a li"l'-{ sirn'j'il<=-s '�'1rn �r,l1�1inlft";o" RIOj-14 (Merid) _,... F,.7d:tndo á
?lj�n,;;'" na. o,'nTl'>�:í() ,1" 'n" .. 1i-,. reportagem sobre'a situa.çãO po
ocirl(!nh 1. "I" reiíl,,,,.iH1l1" t,f'< titica do paíf<' d;�!'� II .' '-"1',.,1
f;Hr ••��l!rn;'· \1"'''1 g\ierra ,'01'1 f' Newton Estílac Leal, cotnandan-
lJrt��,- {'t ...... ri�er.;l·t , te da zon}t militar do fUlo

Os informantf's di�Zióm (1\1" '" - uE�caro a situação ['olític.a
f'mnnnj"t .. " pf"Tl"i�li1 11""1'\. � ,)'1" do pais 5113, melhor maneira. pos
(i'� ff- .... -�r1_fJn::t, rlYl� na .Al&'1IT1o<"'1')l't� sivel. Tndo está correndo bélTI

OC'idfrit�j; J1�;'a f{11c f'o.incif1s.rr,

\
e con-l� i'-lpitor. que r;oll,

.. Pfin��fl .

com 'i ;n,''i,o''" "" p'",+-r, T"jT"' ' cumprIr meu dever de c'il<!,tlao

1fn1pn"o ãe rlestri'i_fr 8,5 fOTÇ'89 a- 11n cita 3 ri.... outubro vindouro.

Uadü.s ã ..... .tona. C�ntZ'al óe Eer Aliás: "i)ciiticament-e falanã.O, seü

sordens e desvial'.',a policia da
fronteira do setor soviético da

cidade; segundo, começar a S9.'

batagem dos s�rviços 'Publicos
t'·nm:pOl·tl''' e comunicaçõ,f';; na

-em'Hm Ocidental, enquanto a in
vasã.o em Olfti;Ra comunist" do:,

setores orientais começa; tercei
fo, a invasão dre Berlim Ociden
tal por comunistas armüdos e

tropas de policia à que passa
rão através do setor soviético;
quarto, ocul'ação pelos comunis
tas do ajuntamento, a chefatur,

de pOlicia, as estações de policia
nos distritos ocidentais e de to,
dos os edifícios municipais; quin
to. chegacl'a. de reforços de tro
pas 'llle policia da Alemanha Ori
�nt"l, procedentes dos suburbiol'
se for necessario para eontra-a·
tacar a reação das tropas alia
dllC::.

-Os infol'mantes, tlizem que

OHj(Oonclui na 2,0. pág, Letra ül

RIO, 14 (Merid.) - No inicio
d" sessão da. Camara o sr. Cafi,
li'ilho requereu informações, in
dagando ao 1Ifinistro da, Justiça
quantas policias existem no Dis
trito Fel1!eraJ, pOis só o cais do
porto já contou com nada menos
de cinco. O sr. Coelho RodrigueR
provocou hilariedade, dizendo
que os bicheiros ta�:J!:m têm po
licia nrópria, a qual deveria ser

incluidn. entre as demais, Pa.�
Q".T1rlo a outro assunto. 'o sr. Ca
fé Filho criticou a Comisil<'io Cen
traI de Preços, <llizendo que este

o surprêsa
BERLIM, 13 (UP) - Fontes

autor1zad'lS do governo d" Ale-
1nanha Oriental deram a conhe
cer detalhes do que se diz ser

'"um _plano soviético para a ocu
paçao comunista de toda Berlim
seguindo aS nOl'm:1.S (I'e motins �
sabotageul contra a.� forças a
liadas.
Dizem que 'a data para o gol

pe provavelmente ainda não foi
fixada definitivamente e duvi
dam, que se intente 'a 2l! de maio
como pl'eviam�nte se havi3. dito'
tip-vl4"j,Cl ao dp.sejo d� conser\ia:r ;
seu favor ti elemento da "Iapre,
S�O

Nos drculos aliados diz,sé 'lnf
at;;, agf'r." não l\e lem 1 oti 'iiI"
do plano tal, como o ÍTlforn'!ll"
�ssas font"s da Alemanha Orien
tal" mas dizem que ",1,S mel' 1�C

,veem perfeitamente de' acordo"
cOm outros informp� �f)b!'p 0<'

.lll'F-nar9tivos comunista.::; para
uma marcha sohre fi. eidade

Oe:"! lnf(1"f·Tt1-Hn1 p.� fÍl(zflrrl ftllB for
�as d.e poliei" Rlernã� sprf'tO llQ{'\

.1941 n:l.T'f!. r- ....ntr-r �� t�or""':1"i ('lin
das ql1fl rf�s:iC't�'l1'l �.� il'nr')('"f,põ' CIo1l'P

.

�g(.'rn jl1'. (}1lf': 'n) flC'nn <:"P.';'l nf\j'p�

�a�ri� 'para nor Pfr; TlPpti......-, fl in

'V�Cl'õ (\ n"_,,, ''1,,:.:.I ...� fins s�t nr-ês oei
denTAi" ne TI'n'1;nl.

rll�5 f"Ol1�ilipf';qpê)'::� nY'in("in'1i�
jl.lC'·r"f�1"-�_m il'nl�ní) �ip t-r;';Qd�r. ('r:
mtin1e,t-�: 1 fi) - #-'1:. ;,,"r>{�f,;\' rí
não i1.;;;�r ljn;-:.-:--:: ;;:;:-:<Vi;';t� ......... � ,.cr�

-

evitai um j'<-;::�':��n:;:, f':nfl;J,IA: eiJ.tro::'
: orien'cê E' rn1j.:1.ênffF 2 n) - fio

limo

iOs informantes dizem que os
comunistas esperam que o, plano
se desenvol'v" nesta forma: pri
meiro: penetração de Berlim O,
cidental por grupos -d'e sabotado
res poucos dias ante" de que co
mece o verdadEiro Hputsch".. se

IZundo a inf\ltracão de Berlim
Ocidental no dia d". invasão, por
cinco mil a dez mil comunistas.
com o proposito d'C provocar de-'

Bradley fZ'·

. /

OS . rumores� �ôbre O 'convite pa(à assumir a pasta da guerra
Vagando ao sabür

das oi.das

CHICAGO.15 lUP) -- O mun

do enfrenta, neste momento'

possíhiliclnde de nova gUerra Jlor

que està dividido, E;;sa declara

t;ão foi feita pelo g-enl!n:tl Om�lJ

Brarllr;v chefe fio Esla,\() Maio:

ConjUút�i das FOl'ça� Annada,
'<lo" E"tados UnidoOl, num discll:,
sO aquí. O general BI'HdJé)' ii
CI'€Si':entúu;

GELOL�

--:- "Acho que existe gente mais
bem ínform,s.da que eu, isto por·
que não sabia q�e tivesse sido
convidado para. tal post'l".

Nos dois uitimos anos. a he
n1l'ndn potencialida<.:'" Industria'
do!' Ef<tndos Unidos e süns alia
dos fez o milagre de dislmadir r

agressor em perspectivas dl'

qualquer ataq\le, Devemos Ci:ll:
tinuar apoiando o Pacto do A,
tlântico por que o roeRmo !,npre
senta a.tualmente a maio!" forçr'
de pa:<: que pod, haver,

ttlXAÇÓES
TOICU:OLO
CONTUSÕES'

com ii situa política
�;iEíll(Hi1ª ..nqfll�$i
�@ 'hilm'lii�lIt" tõi"
ei"liii .. ç<i ... i��",i,

__--_ "Tudu está correndo bem"

I Otimista o

------�---------------�------=-��-------------

Gener � I Estilac L ai

Desmente
mero eleitor; só podendo expres-
saI' opiniões como tal". t

Interpelado sobre como viu o [gesto dlo gen:era.l aCnrobel't Pe

l'eira. da C;osta, retrucou:
"Como o vcri!!. qualquer brasi

leiro. O Ministro da Guerra go·
sa da Simpatia de muitos, tendo
s!'u nome lançado 'Para a suee:,,·

são, mas não sendo político, de
clinou . de tU{1'lO e }lermaneceu. ê7l'}
Seu. PC&tD. Só isso. Um gesta

natural".' .

'

1Depois de acentum; que não
esteve co.TI o sr. Adhemar de
B \rros, ao passar poc São Pau· _

'

No que se refere à noticia dI}

lo, de regresso ao sul, aduziu: que havia sido convidado pa!.'a
"Meu ,ávião parou em São Pau- o'!upar a p:L«ta -da Guerra, afiro

lo, apenas 20 minutos, par� rea- mou:
'

hasteeer-se. Não saí do aeropor
to nem fui procurado por nin-
,p,'urm. Não é verdade?' -- per
gântou a um coíega que se en

ccnt:r:t-;;-3,. ao seü l�do e o o;itlc

g-eneral confirmou com Ulll ges,
to de cabeça.

S Ti''RANcrSCO. C'llifor'nÍ'l, -

1:1 (HPl Um "Cutter" d,'
Guarda Costeira norte-nmerica
na ef.tá enfcentando chuva e mar

gro��o à qllinhr.ntos quilometro'
a. sudoeste de São Francisco f,
nrf\nnT"l dr) 'f""hoenr1nr Omn:r"
Este radiogrr,fou que estaV:1 V(1-

p'!>"r'!., '!la S'lhOl" (l\�s ondas, com
seis homens a bordo, nol' tel' so
frido defeito TI:\S mfrqllinas Et'

gunda feir'\.
•

Um pr.. ;;I'�I.. 11..

UIHlRUÓIIIIl liCOR

DE f.iAe'A!I nV11Elt $, A,
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__'--__��.;-------�������������������

a�t I A BIPPOPlSl8 da
-"t- ", ..,---.;.-_--

/

"

:ãBslnaturas:
Anual .: .. ,...... Cr$ 100,00
Sémestrfi .�.. . ..• Cr$ 60,00
N. ;A,�, ,o • � .. � er; 0.00 ··Vende�se· ORDEM. DO DIA

" &!curIJa...., r-m '

'.- . l".J:O "",�.

1.0 - Eleição do' Diretor Técnico,
2." � Assuntos -do interesse da' Sociedade.

,

BRUSQUE, (se), 31 ',de março, d,e 1950
ARNO C. GRACHER - -Dtr. Gerente

_

VALERIO.\VALENDOWSKI - Preso do Cons.;;
Fiscal, e ·SUbst. do dir. técnico. ª

:AntL
," ",:�:;.'

Belo Horlzonte: R: GoiU, 14-

·'Porto -Alegre:, núiíJ. JOH'
Monta.un.

' 13
. CUrltlb,a: R. Dr Muricl, 108

.. ,2. andar - Sala: �S3 ,

JotmrUe; Rua S. Pedro, D�

íHJifÃlIlIS • tSí'tTICt;s •

t l"',l S • � A ft A T A,S •

I=OOI.ANfU • PAliA AGUA
êiJlNU l! FRIA· NÃO
iHfiiiiUJAM· HÍGliNitAS
·j.A,(lii!lnfiA� .. ii<

i'i(;;VA oi IflSifO�

1) ,Parecer :.do Conselho Fiscal e Apro'\lação
e Contas de Lucros e P:2rdas.

.

2) Eleição do, Cons�lho' Fiscal para o' exercício de 1950.
in Assuntos" de 'interesse social.',

Jtupornnga, em 30 de março de 1950 .

. I

Dr �

.

Telmo'. D.�arte
.,

�.Pereira
...:.. Cúnica l'rlédlea:

EgPÉCI�i�T�4. ÉlU DoENÇAS D'E CRIANÇAs
.

.

ê�;IS'!!lt6"'i�: 6 Re'sid�ncia�

Efil!. flff1j Ruàs 'FIJrla.n� Pei�oto e Sete' de 'Setembro

Ate�d� ��am.ados pelo Fone' 1191

.,�.
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Pi para
suborclrnar

o mun

os homens as seus interesses
-

nacoes
� ,

e na China.
Roma, (BPi - Sua Santida

�e, na sua prtmetra Iludiencia
coletiva de após-Páscoa, adver
tiu que o mundo !,stá 'escori"e
gando pelo perigoso culto da
cíencía, Falando ante \fint.a mil

peregrinos dto Ano santo.' ao.' católicas.
meio dí a de ante-ontem,'" na Ba- Entre o resultado 'das Invest i
sílica. de São Pedro, o Papa Pi(; gações cientificas fi as esscncíats

XII, afirmou que não há con- preceitos da fé,. não existe fi não
flito básíco ·entre 11. religião e a pude existir nenhuma oposiçiio
cíenete, 'IIld.O �bl!tl>.htt. o

:

desafio n-r-eduttvet. As 'divt'r!!,pnci:ls que
dos, cientistas a muitas crenças acaso surgtrém, pOll:em ser le-

vadas à conta dos erros em que
o julgamento humano é fert.il .

.Jama.is deve ser afirmadlL' a
existencia de urna, objetiva e

irl'edutivel 0Jlo�l�ão entre a fé f'

a cif'ncia.. O direito da razão e

uo jJrogC'E'SSO da. eiefl(li!l Hão con

Cidade do Vaticano (BP) �açó'es foram feitas por milha- mentes de Cristo e seus discípu
res de peregrinos' à SUa Santi-: los, foram ínterpretadas como

- O Papa deu na Basilica
dade

' l um símbolo da preocupação. do
de São Pedro, a sua benção' .

(UP Papa pelos seus sacerdotes e
. / Cidade do Vaticano, , --

f" t 1 < t�apüstoll<':Q "urhi et o rhí" a todos .

d
rers que a ua men _e es ao sen-

.

...,
I Em sermão pronuncí ado uran-. .

OS rtets reuntdos para. as ceI·i.':-; .' do perseguídos pelos gover-nos
moritas da Pascoa Grandes acla-

te a missa do dommgo 'da Pa�- comunistas da Europa Oriental
____.__;._. '"-__ coa, Sua Santidade, o Papa PlD

XII, implorou a�, m.undo que a-

O R T O bandone os seus crrmes, matan- Capitulo rlJVaUaRta na catástrofe de Tanguá'

I ças e guerras". Qua.trocenta s y .

=-.NU])!. IH'jSAS'l'nE FJ\'I I mil pessoas. dil"trihuidas na ,-�---------

,,§OBRINHO DO !"lR. A� 1 imensa nave da Basilica �e São

DHElVfAl1, DI<: I�AnROS �ed.ro e I,Jela, praça. rronterra. as,
. sisf lram a mIAS!!.

. Sim Paulo,
. (Merid.) �,

doPr-eg-t.ndo 'do altar mor
Vítima de tragico aeiden- maior templo do mundo, o Papa
'te, morreu na Capital ban-! Pio XII, g,firlTlü\l",Clue não pnde
deirante O Jovem Otavio I rã. ha.ver paz para os homens e

M - des N' b ,'. h n paia as naqões se uns � outros
en es

_

eto, 80 1111 10 ! O: não subordinarem os seus lnte
governador Adhemar de r-esses à,g leis divinas. As pala.,Barros. Estiva ele mu- vr-ss do Papa foram levadas pe

dando um pneumático de los alto falantes ás
.

pracas e M' ,

ruas próximas' á Basílíca e tam-L. ..

seu autemoveI,. na Aveni-
bem a todo o' mundo através da!'

Ifl* Rebouças, quando seu ondas da radio ll'o Vaticano.

�rro foi abalroado por Ao terminar a missa, sua san-

outro autornovel. Levado tidade surgiu no balcão' do

para ó Hospital, em esta: templo, sendo ovacionado, em

todos os idiomas do mundo, du
do grave, Otavio faleceu

rante mais de meia hora. As re-
antes de receber DS pri- ferenciss feitas pelo Santo Pa.-

dre, durante o sermão aos sofri-

I

i5 .. 4-1Sf:O
���

leis
guerras
J iv ine«

têll1 nenhuma ru""ar'l. para a

crenqa, ,religiosa. O inimigo da
ciencia nâo é Deu!'. O seu ini

migo' sâo todos os que por outro
meto n(!gan1, ou escur-neoern ,fI �

Deus, tendo 1), intr;nç:ão de colo
car Uh1 ídolo ern seu lugar"!

o
I

VASIAS

melros curativos,

IS DE 30 BOLSAS CANUM AVI
RIO (MERIDIONAL) I ção O Brasil inteiro,

houvel
res comentarias, na cer

Nesta- monstruosa ca- um capitulo que espanta e teza de que as autoridades
tasfrofe do noturno cam- j revolta pela sua crueza. competentes saberão to

pista, que encheu de ema- I Vamos relatá-lo sem maio- mar as devidas providen--

\
�

-

.

cias para a punição dos
I tur�_ com moradores 'da

culpados. I regiao e outras pessoas
Logo após a noticia do I piedosas, que ofereciam

tremente desastre, de mís- seus prestimos para socor-

Vi"-I;;",n" rapl<1a.8 e ::eglll'f<8 !!it'J I

i\:rxPRI<�:'::::() fTA.JAFU\

Rua 15 de Nov. 619 � Tel. 1455

HIUliIt"IHtU " ,JuluVíIt·

�-Comentàriu Paulo ferraIDr. MaJ�a

L OX! op
rer as vitimas, afuinram
'tambem' ao local numero
EO::; malandros e -Iarapios
'para tirar proveito da: des
graça alheia.
Indiferente ao tremendo

espetaenlo, apl'oVfit:anda-se
I das prímeíras -·-.:.-.:h�ras de

I ('onfusii f), esse. h!i'ooo .sínis
tro entrou a efetuar o SR

que, retirando mercadori
I'IR dos va «ões; rebentan
do malas em busca de va-

lf.I'i'''' .... Vj<C'l'í1lhauc'j., 0'" hol
sos dos morros e feridos

jln ra rouba j> dinheiro, c,

Cor» ti 'rwova O{'xRP. Pfl.

f1l1;� canibalesco, mas de ?O
bolsas vazias foram eneon-

t1'"QdllS num canavial pro-

'1'
ximo. em: estado quI>' ni'i.o

; I pflmite �'lal(111er cl.uvida
sobre a significação o(} fa:�
to.
Rntr,,- :1S., r>'f'rc!'�,ljri�,s

"'11f> tivnr� TY\ "'''\1 c; p,mr."',1-
lhos Brr�rnbaoós por �ãos
l'Y'imil"'l)c","l fi0'11rl'll'1' va

";'lq eaiv'l" (lr; n ..nirHina e
1-:111 P()'i rr'I,.-lifl�rncntnR:, :-

I _ N�S t:P1r(lip.���. �n�t��rrt�-:;
! :�::�:- '�,,:::�'_,;'í'I>nl' ;,: ;0:-�� �;�
I ii r, , .. q � n � �"� 1 � � ,-,,� 1-,

•
� ,.,

I
f"lr.Y\�('\"nr,,.l h�lt, ... .f� � .... T,n ...

'1r",'" ,rin r'-dn,:i�1 r1,� Tlin (">r-

I
i'í<!,i·� p' t r; (,_.- -; f f· -r",f)Cf,....c:.

'�fjr'l j--i -.- -r.Tr�-s. tjT,h�ti cj ....

f 1�0 1;----;:f'-,...,r-,jt-:-; -::-"ii��T"";�,-

rl�iR. TH 1 �� �.n HP·
....nt�-:pc,l'.. Os

I hi1I.·�tr>" fi,�'l'r'!]n' "',.-,,1- n., 1""'-

II
r' '" -,7n,�l1r-, '._,

. . •. I " r

'oe.. . n �r:;:;-�;n n·n�t.aí
não paiíí nas mRoR dOR ia.�

I'Rj'íiD::;, porque OR funda-

I narios resP�l1�a.v,:,�s redó
,
braram a vlgIlancJu,

Erefl o-frnau Ife 1600 toneladas
para o ft8Cionil nlento de átomos

,.

1 an

'S'e�SE}A SE 'ImdOJqd?ss!)1.IE Zln!J;:l
s!ew o OtUOO Opt:::l!PU! � <l Sd.lOp SE E!)C

'd�l? 'SU!-l 50 Ul;:}jU!S;:'P 'edw!1-101!UlI<lH
·'III\HII;II''''·I' ..'lJI'''I ..... ;IUI'fl'
= Ajudar a Campanlm de
2 Educ,ação de Adultos e

coopel'ar Ilara o ()j'O-
- !YTf'''''1l (lo Rl'� "'1 I
�111111��!lllmlllllnmIIllJlllllmllll

I

(USIS)
«F:starn'éls no caminh0

�erto.)}
(iC:"m (J(lvida. temos

problemas que enfrentar e

r,�solv�r, J11?S é evidente

que c(mseg'uimos detel'- a
.

r. f1!l "n.n ».
Rf'fprinno-pq HO

dns F<"'t'lilns TInidos,
t& nn rr> obsnj"v'1:

(( 'j\�:t f') fl cr"ditamos
! :l :'�ud:l. ",)V·t.e-americana

I pO!'�'l .(',�,,4-;"11flr por
....
um

periodo prolongado.
«Por um laod, é ÍIT'nos

sível esperar QUe os Esta� Ido" Unidos continllflrn aju� Idando·nos indefinidamen JI .

II te.
'_, .. , .

__�.....��_�_�_".,=,,_

PARA QUE SOFREU"
SE EXISTE T9GAL,
Não importa .se a dor que

.

(1 mar! il'iza é rf'Utl1 átlea, "I
Iciática ou causada por um

forte resfriado. TogaI lhe
da!''; alívio imediato, Bus-
tum alg1.lns comprimidos.
Togai combate a dor sem

J afetar {} organismo
TogaI, específico de fór�

�

mula suíça COTItra. as dore�.

,
"
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A CRISTO

NÃO engome nem passe
ferro as roupas que vocô
guardar tI'} uma estação
outra, Bast» lavá-ta" e

r\'lfl sequem hem no sol

vai
p.u-a i

dr'!xar

A HAZÁO pala ferver 11 IPU

P" é clareá-ln " de= n[Nii la. :;c

você dispõe de um a m�'lL'in" de
lavar ho "ta fnzet' o "f"-e:< '[1'1-
mento

li
Com e�f'A npar':;l!lo. ob

tendoc o lneSU10 rusultndo dr

LMOF

PARA combater "" 10m
bril1'''' de ,euJilho, dê.-lU
Licor de Cacau Xavier.
Muitas geraçõ<,s já compre-.
var am a I::rllnde eficácia
<t�te i;ostOIO loml.;fÍ;fUejl'ii�.

IESCO'lH'iIIIIIIISIEÜI'llllliEHHÕ"'�
=: __��_ ::; Voce. nuturalmente. sabe n- fllÇil_'lS executar movirnento» dr-
-

= pl'EClIlr a importância das -mãos

I
rotação no redor do pulso, ()vi_

_ �01lJ' ","EDro'" E"l SEYJ ::; bonitas no qundno geral da sua. tand-, tanto quanto poo:;.gtV"1. a

::
• H lu i

•.,.,
1 Il i..t

_ beleza, mas talvez negligencie mobílldad-, dos braços. Após es-
_. PROPRIO DOIHICILIO. as prccnuçõcs que lhe perrnití., te exercicio, uma doce quentu,
::-: RERVrçO OARANTIDO

_
riam e':itar curtos desculc.is. Se 1'a, produzida pela cIrculação a-

_ 1,� CONFJ�CCÃO EsmERA- = você gosta ue se ocupar do .,81"- tiv'lda. 1<8 estenderá pelo:; JellS
-

DA A CARGO DO C01UPE- dím. ou se cuidn da limpeza da dedos. Outro bom pX('l'r'cin: --

E 'I'J�NT PROFISSION;'I
-

casa. apenas o uso de luvas a� dedos es tondídos abt'!'to:i. rnlo_

:
- '.1 . 1': �

i
, 1.":);'

:: borracha OU ele pano não ser
á

que suas mãos uma sobre 3. ou,FRANCISCO SU..VA, DE- :; pi oteção suficiente parn as ';'las' tra, dedo sobre dedo, e r.nonhn
=: "ÇlnAlHEN1'l� CREDEN- ::2 mãos. E' preciso quI,' você '"Pli_1 a maior rt'sistenci'l possivo:;l no
� CIADO PAI'::-'\. TODO O :: que sobre elas uma generosa momento em que for urur as

;;: VALE no IT"�,TAI, POR � i c:1mj 'l(�a ele creme oleoso \'oci'

I
palmas,�('laxe e recomec., ele

:: = 1 poc �r�� preparar ,..um excet rnte novo, cinco ou dez vozes. Dê a

i lAD-JSLAU ALFAIAT'E '§ t ����;ó p��air�: :�\���'I l11EI.:,��I; ��1{�:jn��h���n6��u 8�('���ê�t� ��
=

-

,

. =
.
tarnbern as bruscas pa.�'" 'gens natural. ,est'lS dl'vem estar f'('lil-

§
----'tE"'__'-_ _

do frio Para o calor. Se pos,mi pl'e. perfeitamente limpas. po-

:: � O IMPE-RRO-DR OD MO�DII ,. �_'� �o�el���s t�)t�� :e�:�'{���:_�: �l��:� ��rt::;;�Ul�'l�n���"��:ocon:
b,'1l1. Para manter ou obter torno às 811;1<; unhns, recorra á:: '_. J!t'j':: mãos f1exiveis, Ioves, zractcsas ]'

- I
- -- '" rxa, nunca a tesoura. Obser-,'

I5 Rua 15 de N(H'mnbro. 442 - Telefone, 1345 § c expressivas, submetu_ns a 11m v'llldo todos psSes pequenos
�.díilimiímnmiWíiiiiiíi�:HjjjliljjjjiiilíIllJlliiiljljlllljmiHliíllijlllliiiU;- bom exercicio. Por exemplo:- cUiCtados, q�e llão :requerem sc-

[mportonclc
quadrono

das
gerai

�

moos

da'
bonitas
belezal

alguns momentos de. seu

você nunca terá. receio de

exibir suas mãos nem precírar-á
oeultá.Jas melanccltcamsnta aos

olhares crítícos das amigas ou

de pessoas menos Irrtímas. Lom;
bre-�e dp qua 3S mãos bem cui ,

dadne não significam sõmcn!:e
submissão á vaidade. mas tum
bem muito zelo, distinção, bons I

hábitos dI' vida, Auror.i, 2 -- Normax. _

- Contração (pi-ep e art. plur .._l, .. - O Sol. no Egito. __ 4 _�

Zornbsr, eC(\''ll'n('l!p,. de. 5 - P: orinrnr 1("180 obliquo \. i� --- Cómo
Adão. - Vegetação espínhenta. 7 - Fa�cç'LO, partido. - Soltl os
pés. 8 - Apoquen ta.r.
VERTICAIS: J ._-. Pr.ineiplo b.1"ie" da meCâllic8. 2

zodiacal de ju lho. - Cidade às ma' gtns (lo Danúbio.;} _ A:pon. J:1

[ar
.. �reten�el'. _. - Cónt

í

ação..' - Art gn píur nl. 5 - ';".hHl"" ü';l.
BollVla rnunn s de prat.a j . U -_ Antes dt' Cristo. _ Cida.da
França. 7 --- Nome de _h1ul�et'. - Flleira, 8 - - Em,"alideccl'.

�

SOLUÇA0 f:, 4r,
HORIZONTAIS: T,;OPOS -- Eculn

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

f
l

·�����!fm�m��
'VERTICAIS: Bam

- OlaE'lraS - Sol.
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a out nots
Conforme estava anunciado.
realizou-se quarta-feirá, nas
quadras do Palmeiras o 'I''Jrneio
Inicio de Voleibol,

.

patrocinado
pelo Departamento Atletico da
LBD. Apesar do mau tempo 1'€11
nante durante toú':) o dia de
quartà-felra, um público

Do Duque de Caxias: Veiga.,: ,Do Otimnico :

Miiuro. ?uvu, Cang,!-çú fi It�éber. I Z,'; Luiz.:
, .

Do I'plra.ng'a : FellX e RUI.

I
RENDA

Do Vasto Verde: Valdemar e Apesar do rn-xu tempo rei;,nn-
Curto te dur-arrso o dia de quarta-feIra a

torneio! . Do Palmeiras: Décio, Oó.",- renda apurada foi de ti'ezentns
I brecht e Rolando. , cruzeiros.

orrvmos, NA.RIS
'.

GAJIGA1\"TA
DO

DN. WILSON SANTlD.AGO
Assistente da Faculdade d&

Medicina da Univers!dilde
do :araliU

CONst1LTAS�

Das lO Ag 12 horÁ!!,

Das 14 às 18 hord.

CONSULTORIO: - R.ua. 14·

I
de ·Novembro, 742 - (A.O
lado ,4a c:luafanna». - .

GRaNDE CONCURSO fUTEBOLtSTlCO

L
ílQUIL sEnA li'RICIO VENCEDORa DO

CAMPEONATO,MUNIlUtt ·DE· FUTEBÓl,?H
,..

�Cr$
,

1
COHcorra a

ê

ste grande (�Ol1CUI'SO en

vtaurto-nns o coupon ab�xo, preenchido
com o seu pa}ljít� e

� aéompanhado de

um;, l'ab:inha vazia do GELOL - o re-

médio de :u:;ão imediata Iwntra :L dôr.

W;
i
�

_. �." "." •• " .. ". _., � " _ ••••.•.••••• _ o"

�
:

�. .
, .

! ., .... <.�" ..••.....••.
- .•.• ".. :

{ii! Ii'IIi 0;:.;,0 ii•• ;. iii .. ii;l:. ii ;: ..5.;:;; "ii.ltII:l\ lIhidi,1C1Ii "-��a1l;.w:liii" 11 •• _;Mi: ... a�Uii lU, a .1I'''.fi IU;;;j"ii.......• 11)'

o BSE RVA ç Õ E,S:
aí, ""T�'r, con"edi<lós'4 ,pr1!ml"i(i· �. EsSa. 'operaçãQ será·. real!ZJl.Wl

em JllÍbli'co, nos-auditóriOS ·da
I ;!e O:> 26.Mo,na PRG2·- Rádio Tupi de S.Paulo,
1 dê CrS lj)..e'Ün�D'!}

em dia. e hora: oportunamente
2 de Cr$ ã,OfiO,ha anunciados ..

lo) - Toõas íl" respostas certas
e) _ Só serão considerados os

serIlo ('{)!llcndns em ellvelop�§ coupons- recebidos até o ala
e ,,,IrS !lO�tos num gr:mdtl. ,.e- imediatamente anterior aO iní,
I'ipiême,-de onde se reTirarão

elo do turno final, a realizar·
4. r.or!·(>-'.;r,ontil·tH""O o, l1rinleiro
efiv�IGfh" '1-0 prfimio d.e- Cr�
�6 onU.Ofi. {) se� 1lnd;) ao prêmi<Hle
f··r$·l ü.['\IO�HÚ (1 (} terceiro e quar ...

'fi !i0:; prêmios de Cr$ 5.UftO.'ô.

Si! no Brasil.

ti) - OS prêmios serão pa&os lU

dias após {). término do eam

pNmalO .•

f/'lV/E 'SEUS COUPONS AO

UB6RftlÓRm LICOR DE CICIU XaVIER S. I.
CAIXA POSTAL! líô�1 � d.o PAULO

,jQTiI.Y�·P'Qi"õk�W::

,

ra Domin o m

14.OOO;ul)
:"'V.J..v6u, ,v 215.585,'70

lS-1.595,30

18P,lJ8,'iO

3.416.80

262.589,90

16.638,10
10.ÚO{i.OO 26.638,10

NO;;i'OR d""llOI·Listas ti y '.r"tn

um dorninxo de PáSClVl dos

ma is agrudávrt«. l'�i)o,·tiv:Hjlf'ntF
fabndo.

1.577,21)
38.362,00

PASSIVO
NAO EXIGIVEL

Capital . . . . , , .

F'undo de neserva Legal .

tranSmi3f-fto· do jngo Olirnplco (

�j uventus, f:-�H;J._ r:uc· Pti'eH"a .Iu
�nh.. i· com ClUllcntúIÍO!. t!'s-N. Itus
sí dil·.wmeJllc do c .mpo ti,.

�)�.ü�Eda, há pouco.
.

esses de i�

_ O C, A. Pa ranaerise C8t[ populares cronr�ta;", bus�a�d(
cnusegu lndo mu lta s "iJ_n. .. Ias ern : n1el�lorar n.inda mais �U:1.,..ellClefl
sua excursão à Bahia, I c.a estão ,projetando faze-la por

, ... _

, ti 1 le�i';o entraJc
- Tendo em conta as refercn- I I eH'Vl.;a.). xcn ° 1 ,..

r
.

eluzi sobre a ex.. celente I ,III entendimento;; com uma, Ir
ela$ Oglcs31;

_, .::__
�

I
.

uivei ato li
Ia

.

o c t I
I.

jogadores é muit« bisonha FáHa d,' i

para api'eu der « » .

II.

AURELIO '. i' de seus adversários. D�í o POl1-' correndo pela quadra, atí rundo

.' '. r to a. q:ue chegaram no' cenárro frequentemente ,sem· direção, à I ln! vél1di,l'ora deg�es Ilpl.relllo:··
Presenciamos na noite ds ter- ; do bola ao cesto catarmense. cesta. .Nâo há conjunto, e as

I que· tem
seus escritórios instala

ça-reír a o Torneio Iniciá de Bo- E' precísó que os .têcnícos de ,contagens são ba'xas, sendo cs- dos em I'toupava, para adquiri'
la ao Cesto, que contou com a nossos quauiros dêem. aos' seus te. fato urna prova da inefieien-! o aparelho televisor, Inclusíve (

l·partiêiPQÇão
do I{Jiranga,

.

Ban- comandados OS· ensinamentos eh, dos nossos enccstadcres. E'I avíãn devidamente equipado, pu
J:cirante, Palmeiras, Olimpieo e que. se fazem necessâríos, ensí- preciso um pouco mais de ínte-] ra, sobrevoar ° loca, dos jogos
Duque de Caxía.s. Devo. dizer uando-Ihes e .Ihes corrigindo os resse, O público, parn, as com-] naturalmente pílot.adn por Rus
que ha .ternpos não assistia em- defeitos. O que estamos vendo é petições, é grande. Mas a qua.lí- i si. A estamna anexo nos dr
bates dest.a modalidade' .de espor- um 'punhado de uasquetebaüers dade ',1'0"' jogos é multo

pequena'j uma ligeira idl§ia (t''" co�o_ ser

te: fazendo-o apenas quando ha- - - _ ..._ � - _= � � � � - _ � � _ o avião, bem como da Vlsao dr
via .cm Btumeriau p:randes equí-

B
.

't I ,- piloto. A positividade desse 'll

pes, tais· como aQuela-do Gremlo asque e 10 '

. contecímento, 3.liás. muito co

Esportivo Olímpico e do Duque . . .

.
.

'dar se .'

:�r,?,�q:,:;":�;:.����: Q�: Jogará oomingo na Capitai I
:e���:�f��:��t�.::�

i���;§:;��:g1: do Esl'ado 'a'�S'eleça-o' locall:�:ot��&;�;;e;;::.�;do s� fracos e demonstrando, .,
I PalmClras, que se sentem per

��tadã�i'ain��ti��ei:�:e��o m��� Já se acha formad,a a' seleção I ;��a�nE��"ntla��ion�:p�.lslrr·l.,.Pl':':'� vd,.:,"aPnulet:nlque nunca jogaram basquete" íai .''" .• �,,�o ,

a faltá de·. ql'aU'dad::s .e disposi� A"d�legação da: seleção 'de bo� pelo Expresso Itajára�" assim tp i,,+�··���-" - -

concul'!'O d'

ção, para .iogar e 'mêsmo apr::;l1� ]a ao cesto. da Liga Blumenauen- forma,da: Chefe: Renato Banito.

II
ponteiro Testínha,

der. Não é·uma .opinião nOSS3.. se'de Desportos. sêguirá'sábado·, Cronista l')sportivo, Nilton Rus- - Teix:ü·,n,.". úefc;nd"rá o G

�bmente. OUiVimos .. ·f1e Renato ás 1-1 horas, com destino á capi� si, de "�,_ Nação Tecnico, Nu· E Olimpico n3 corrente tEmpo Fundo' de Reser\"a. Legal "
, ,.' ,.

Benito. o 'gr'l�de batalhador pé- "tal ·do Estal'·.), onde, enfrentara nes., JogadorEs: lVI-:mro, Fred. radn. A' Disposição da Àssembléifl. ., .. , " .. , , .

la �?u"a atletica, pala''Tik de â. Seleção de F:Iorianopolis. Rui, Nadinha, Aldo, canguçú'l - Pedrinho. ex-jo2'udor d' ':rrF�l� ,!ti 't,"':).: ;
deseontenfame)lto. C,:, Rá 'f-àlta d:e A embaixada d'l LBD viajará Veiga; Déclo, Bebeto e Würges. Palmeiras· e atualmente bandei·.

intel·esse. (j; plaiers rião "propu.,
.

- •. - - _ .. _. - - - - - - - - - - -- - -- . -

t' rinha,
f'l.lando ii no,::sa report!\· f

���:u:�':P;�����. enf:m
.

lIéro. Clube, de . 3lunlenau" ���: �ec��:;,;�. ��:mnaq;��� .1;.;i'S i
'Isto ,é' ;'Pl'ofundamente lamen.. "', . . ,

'-" '. '"

I
:lUlI71.d" tr,m,tO o m01:]. dlrelt:ll

tàve1. Nãó vanios' ,aqui discutir I ASSEMBLEIA GERAL ORDINARr�\ 'o C"']""';, 011 ""ia, Nana,

so�,e' u.s. possibi1ídali'éS da sele- 1. ril Convoc3ça,0 _ Dia 24-4,l\Í1 - .P,-·'·,·in Jllníor irradiará é'

-:;-;"0, ')oê11; _f\ln:V''''dfl�· p_ela nata d� t
' ORDim,r DO DIA NiltrD Rui<si f'{H'1r�torá. er'

" .. ,-.l'l 2.0 cl"Rto-loca1 , ma;:; -Q\ta�l
''-'H: mínim(l� det[llhe�. dil'etü-

.. . .
. . mente do Rio f; de 8ií.O PllllJo

tod "_5 as' equipes são, fraqmssl- A' Pr;;enchimentos de vagas na Diretoria.,
, ,. 0'<: io'!oc: d!l C ...n'l ,T,) :il.lunclo. '

mas.
.

�' , .

. '. Bl ASSUnlOS ,II� interesse do Clube. _.:. O n.rqueiro V,1()�. qun f\'
Quem tem apreciad.o. as. exibl- f N: B. __ A assllmbl,;Í'a serú realizada. nos salôes do Clube Nautico

.

�

1

1-
""\11 e:-onct/lc\llõ1.rntf'ntG o!\ �J\_rg'ef'"·�ões do.'" qua""'Os:' '30mv1 onses.

América. com início !is 20,00 hor:ls, Não_ ha:\'endo nume- ·iinn, ingressando no Impl'en�'"tlim notaU-o,· por -c!,\rto;·'o ótimo
'1'0: suficiente de. sócios, 'rcrulzar-se"á Ilma 2.a. convoc::I.-

jogo que ,vem, desenvolvendo, da 2.!l. 'divif\ii,o local, (l;'pnÍs de

d' 1 ção com qualquer numero de ü5�ociados, üma hora apó3. ncqlH'!no :estáf;io no Bom"nce;;s,
tecni,,? e .pro ,uUvo P?t exce ?n- ."

.

cia_ Sao, flves que aphcam "cha-' ,li', G. BUSCa .TNR. de JOinvile, ,!'er:í. punido several

VêS", ds acordo cem· o p�d!!ric. Presidente mente pelg, A.F.C.

3üO.000,00
(}.639,90
ss.vos BO :199.346,70Li'undo de l_)f:.preeiuçóe.s . . .

-� EXIGIVEL A' CURTO E LONGO PRAZO

�18.001,50
6.000,00

Coritas Co rr-en t.ea . • .••.... , •..•.....

Gratificações. á Pagar . . ... , ..... , .. 224.001,50

CONTAS DE RESULTADO PENDEN'I'E.

Demorist.raqâo da Conta LUCROS e PERDAS. referente 11.0'
--- balanço em 31 d6 dezembro de 1949 ---

.

..cR:SJ:)J'.tO

) '

disposição da Assembtáía ,

Cln,TAS DE COMPENSAÇ.'ÃO
:!s ,362,90

i6..638,10
10.000,01).

Gndo!>sos para Desconto

Caução da Diretoria 26.638,,],0

688.349)lO

Oom,poucas excepçêes, á maioria dos
(f

.
» interesse. e p,ap ca: vontade

nio do Te3tO, ·':tu 31 de Dezàmbrn de 1949.

nICARDO PROCHNO'W - DI.reoor-Presldeni ..
CUP.T ARTHUR ·WEEGE - DirEtor-Gerente

LELIS SILVA, Contador reg. n. 0800 no C.R.e.S.e
..

..

l\I�rcadorias
.

Rendas Diversas .

361.513.40
3.477,60

31.207,8(1Lucros Suspensos·. . .;' .... ,i ... f .. : ...

_�.�;W '�t�l];fill !�j'ói: ..;,. ,-' '
....

, DÊBITO
Despesas Gerais . . 30.243.60

6.879,50
'830,00

30.000,00
2.183,80
72.119,90
:;.665,90

119.938,06
1.836,50
2.098:10
11.500,00
6.727,00·

44.424,80 334.447,10

Seguros . . '. . _ .

Despesas de Viagens . . _ .. , .

Pró-labore .. , ' .

Comissões .

':;'astos de Fabricação • ., ,

Impostos .
.

. .

Ordenados
Juros e Descontos .

Despesas Brrncâria.;; .

Imposto de Consumo

Selos de Consignação
Fretes e Carretos

...............

Fundo de Depreciações:
lO';" s/Móveis e 'Ute�silios " .

10% s/Máquina.s e Acessórios ."".,.
�O% 3!Veículos c Acessórios .

752.30
13.459,50
'1.600.00 21.811,80

39tL199,OO

Rio do "resto, em 31 de Dezembro de .1919.
RICARDO PROCHNO'\V - Diretor-PresideIlte
CURT ARTHUR WEEGE - Diretor-Gerente
LELIS SILVA, Cqntador reg. !l. ,0806 no C.R.C.s.C.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os sbaixo assinados. membros' do Conselho Fiscal da Soóle,..

dllde Anônin1'l. "Indústria de Artefatos de Bar�o ·S.A." tendo �y.ár'
minado a.s contas e o balanço que. lhes" fOram aprese�tados �lli
Diretoria, referente ao ·ano' social 'que >findou em S1 de dezembro'
de 1949. e achando-os de perfeitn. eonJorn1idad� com 9. respl"eth�a
escritnr('çáo, :ião de parecer que 's!!jam, os mE;SlUos aprovados 'pe-
ios Senhores Acionistas da, Sociedade.

.

Rio do Testo, em 26' de févp.reiro de 1950,
'

CUR'I Pf...sSOLD - LEOPOLDO BLAESE � WJaLDEIIIAR SELEE

, ,_ .'�. c>

j -
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------Do-f-xi-er-Io--r�--------·�-----·--- ,J �fOçu_ra o �r. João Da�,dl de
,�._-�-----_.--- ------- -

i OIl'V8Ira obter o IJrOIlUnClamento,
I re sionanles e t I e . do Supremo Tribunal Federal

sôbre·8 fome na ina

-- Celltellário de Blinoel18U /

�'-----------------

vendem os paril obter Rio do SlíI i

Eleita a Rainha da
SIi EIi F I O r t a

Passageiros para:
Btilti'more
New York

-

.....
......_._

fhilodelphi'1.
AS,
. ,

ETC.

Empresft.

A.p'"T":l(l-PfI(:'Uln� ,"�nth-'.i.natiarne-ntp., aos DI't'Z>lti05 a=si nn nt �

flPIR �1 �llção' qus ror dispensada ao J'éf8rirlo eorretor cte'=l�

_ .�e-S8rva .-t.. praf;n.. passagens f' Ill'ma.is infflrma«;.õ�i' eom �s
AGENTES:

.

� CL'\.. COi\tERCIO' E iNUUSTRIA' M...J\LBÜKG .

I T ,.1\ ,I A í - 'I'elegrs, {<;M'Of)RMIAVK» I ;r A J A fB1üm'P::na,ü� Abril cte 1n5(}
.

A GERENCL'\..
. :::éiii ;;1••4; i;i ii,;. i � :ii.i j j; ii i ii iiii i I i ii, ii ii i ii ii i ii i i i iii i i i i iH i i i i i i iiiii i ii rii' i i �

\
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