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" ... 1.. ___,. .... _ �. na;} 2zisterú a�eDc.iaç52s: C) ·.l:i4S-�_ll:'. i:1�mor PiopOTc:6es, tel?rr. se cvita do presidente por' aciamareg�stadO.por todo o pais, e si é '. ç'ií o. NO'!' 4.: VoLarão. apenoas. 05
c��'to 'que seus I'€suitaólOs perma- ! credebciados. , .

�e�am por enql�anto na obscurí-. 31 - Palavrns do presid�nte.
Qllae, �ao se poete negar, por oU-I I';c;cehendo os congrpssistas' e' ll.
tro .Ia«o, flue a troca de idéias, bI'inc�1O o's trabalhos, escolhendo
? congra'l_ar:nento dess'lS classes, d'lis secretários. ·4) - Apresentat�m ..permltldo um melhor conhe- I ção das seguintes te.ses e: oueras
e!me.nto. dos probelm�s que as I de interesse geral, a saber: a)
p<'llhca cOrreta. e com possibiii- ( (Conclui na 2,a pág. Letra :E )
�llgem, p€rmitindo uma tera- j

"

dades de
. sucei'sos,' Falta ape� Inas..um cIrurgião habil flue »R,

u�sponha a dar combate ao mal'
e; este, pOlo cert.o, sllrgil'1Í. nl, o" Icasiíi.o oportuna, onde o clamor
que está ,se avo' mando no

jU"--1to TPI>amo de direi" S, já que os

���p'Tes �ão _ s�l!lpre ��lmPr:idGs,_
. ,Ji;stas· :reun,Qp.s estao Im\lTi-
dii:úio. um ,:emiáo nOvo.

tam-I I iii
.' .

h�-m ..; i1�c:'!, j"'p.i�.f'5e'5 pnt ..p ;a_'s cias- �

#les'.produtoras, unindo�as e fg- ,as� e elçoe'" fi:z'udo;:.as ül1Tcns!' nü"M. i>1P<:::;-:"j:"11 U �.'Sl'nt.J.:io. OH se;q, nR ..1ire��r'J Ih I ".
n�j�tivo ."lU? prí?ten��lem_ !11inEi��

��--.............--��-...,..."";"..;..�--�,;.o..;"..,,..;....��:..,...--...Dal o Interesse fjlH'. oelmi'l'tou

'�:�)�;��k�:���:��I;��������� RoepOSijO nas hostes udenislas ·pelo : lancam�n.(o. d.� -s'ua c.�ndida!u�a .

r:;;tizandO-lhe um sucesso in- PI nam vários líderl!s ---- ···Choque: ,enlre" IralJalhl.slas : ·:e -b· r t,U a d e I r ,ti tas
������';oDA RIO: 19 (Merid.) - O sr. Pra- mais que nunca" a unidade � "lVIalogrados os' esforços:' para

.

con�un_��te�:. '(:uij.o� é.'

que]
d�cla�ou que a. aütu?-e do PR;,.

,O-programa da reUnião em '11- do Kelly, f�la.nd� à. reportagem,

t
coesão tia. UDN".

•
'

uma solução. comUm, a UDN "ol� aiÍ�riã.s 'dol!! .' ciclistas .ílá. policia ,e�, f�ce dos acont�clment<:>s, so

prp<x> aC'cha-se :ls�im ol'gaJ1i7.flil0: sobre ri: dehberaçao da qomlssão O sr., .Jos·é Augusto mostra:va- t<:m-se pa,ra, a nossa esperança de puderam .:ac<l.bar com �-a briga. pó�ra. ser. t�mad:,-" depOiS de
;Ah"rtnr� - R h"rA� - ] ,,) - ExecutJva da UDN, diss�: se eufórico, afirinava que a de� todos os tempos, o sr. Eduardo Ã:p€ljlar dis!j{), dois estudantes ouvlda' a _secçaCl mlne�ra do pa;-.

Aprf'senhl'ão rle cl'etipnC'i9j,,:?1 "Estou regosijadl()' pela mani- cisão foi adotadia sem nenhuma Gomes, que não é apenas a nos- sofrerà.m contusões: Clélio Mon- tido, que e a par�e mals,pondera-
- Conc:titulC'i\" rilo Tnr.�f.l: :» Di- �esta('ã'() unanime do Diretório

I dlscrepancia, tendo a UDN se- sa esperança, é'a realidade ,··0 teiro e Barcelos Morais. Meq.i- velo . - .

i'ftni'l'l.: b) Crpdpnciados dA� Q<;- CIo. UDN, que representa todos guido seu caminho natural". sr. Eduardto Gomes é a garántia caram-se no ·.A:f'S e se retirarall1 aIO, 19 eMerid.) -r Ainda não
,lOOl'j""F,RQ C("'Ii!en"l'C� " I'n'vj�ti"" os Estadas e o Distrito Federal. O sr. Gabriel Passos ffi:tnifes- de que o processo sucessório se <li. seguir. 1:Tão houve prisões.

I
foi marcad .. ti. ?or::l,em qu.� os

especiais de' municíp'os onde Essa. unanimidade de�onstra tou-se de ma.neira .expressiva: desenrolará normalmente. O co-
'. "', ,"

. membros do DlretorlO NacIonal
ronél Jurací Magalhães disse: NOVAS MANIFE{3TAÇõES da UDN visitarão' o Brigadeiro.

-/G
'- -_

--_ "Eu fiquei de acórdo. Já falei RIO, 19 CMerid.) .:..... �vítando afim de com\lnicar-lhe oficial-
, ETUL'- ,-O SERAi rAN'DID-A�'10 que não pretendo fazer declara- manifestar-se 'sobre a'atItud� da mente a decisão. O sr. Prado

,

",,'
,

iii çóes, dada a minha 'po�;lção no UDN, .lançando a candidJatm:a do
.

, ". partido, ,onde sempre defendJi ou- Brigadeiro, o sr. Munhoz Roc�a (Conclue na 2.à pga. Letra B)

MESMOCONTRAA VONTADEultr:f)�7g{te:i:')RAN;:trodelião houve aotreta- IR I t I"
•

I t-é
" .

alguns dias haverá o primeiro
H ,.,_ - n.. . ançamen O O leia a agora gra�de comicio da série que mar

ConSiderado impossível o acõrdo com o P ii S. Da �����oC=;:�'ledO n��i���!��
RIO 19' (MeriJi)O. rias dto Teatro Municipal. li'll-

gado Filh .

d
.

---:-.- sr. sal-l, que o sr. GetullQ Vargas estava

I
"Nem podemos depender de larã.o as mais graduadas figu-

1anç3.tllent� Cd e OP:Ulf>O .que o disposto.à uma conciliação. Con- outras agre.miagõcs à escolha do rl'S da UDN.

BrigadeiI' .. alicandlduhll a do

I test0I!- am.da que houvesse quál- nosso canctidato". RIO. 19 eMerid,) - Reyela-se
�ieitoraí.

o l.��p tc0:t nUm:1 luta quer manifesto, lançando a C3n- i Admitiu. porém, que 'posterior� que o Brigadeiro só regressou à
, lan 01., entretanto, I didatura do sr. Getulio Vargas, (mente será posslvel um .mten- sua casa de IlJadrllg'9.da., denois

--. ""="'= � �"=

j'
dlizendo: i dimento com o PTB.

. da saída dalí do último prócer
. "Nesse .momento represento o

I
. . \IdJenista dos que foram .Ç.!!mpri-� s.', Getulio Vargas e não ficaria RIO. 19 (Mend,) - O sr, A- mentá-Io. Lev9ntou-se cédoO" e

.. j;..�:�r(;'� �� ''9:� i'
, bem que assina$se uI? documen- dlh�m3.l' de Barros passou o :;- ao sair do seu apa.rtamp,nto, naí.j'�i;.,( �:-:;;

.

i"_� to dessa natureza, DIVersos pró- gUInte tt!legrama ao sr. Getulto praia do Flameng-ü, tinha a fi-
. :.-;;;;;;:/� -" -, .;' '4> ceres do PTB eonvid3ram�me a I Vargas: sionomia sorrident.e, sendo ahor-

�'"'fc\'oI-' �.. isi'o, Não me opuz à realização
I "Ao .eminente patricia e pr.psa- ilarlo pelo repórt!'r, que lhe per-

�t\
\i

�""-
dos comícios, nem pronuncia-), d,? amIgo, tenho a grata. sa,tJsfa- ,,"untol! sobre sua candidatura, Trá.nscorr�u 'de mo'áo brilhan-

,:.).� mentos .dos diretórios estaduais, çao de Il:p�,:sentar em meu nome rePQT)ondeu: �e, na tarde de ôntem a, soleni-
t � � ,

mas niio podia. assinar o mani- \ e da fafml�" do, PSP, os. �elho- "Vamos esperar a cori'venção". dade de ináuguração dos retra-

'7",.,...-,t

\
festa na qualidade de atual re- res votos de saude e fehCldades Houve nova. ne't'gnnta, ll1!lS es� tos dos 51'S. Pe�ro C. FedderseI!'"

--,.iJ �
presentante do sr. Getulio Var� I pela dat'!. de hoje",,, quivou-se. Insistimo!'!' em san!'r e Curt Hering, no salão nobre

� lt gas". ,RIO, 19 (Merld.) -: A can-
's� iá re,."b""'/I; comllnícaçáJo

Ofi-I
da .Ã;ssociação Indrustrial e Co-

..,.. ---....JJ ,
d:tda.tura do sr. GetulIo Vargas clal dn. UDN. mercm.! de Blumenau. A' hora..,

RIO, 19 (Meridl.) - O sr. Paim

lé
um movimento i,:coerclve� das "Chel!:llei mnito· tarde ôntem, a:prazada, elevado número de

Filho declarou que nunca acre- massas. Ele sera candIdato, ,.p�po",ll"l. Ama,nhã ou depois pessoas' de projeção em Blume�
ditou no acórdo do PSD com o mes_mo contr" ::ua von�ade, quer ela virá". nau, além das autoridades e li-

\ PTB:
por s.eI' o programa tra- q?-elra, quer naD. Seu nome se-

- Vai ab':!,ndl'Jnar as rotas aé- deres das classes produtoras, sePn:J!gnguª balhlsta mUlto divei"to do. agre·, 1''1. rpg'l�tNl.do. pel.o PTB como reas? dirigiu para o local partici]Ja!n-

'i
miação majoritál;a., Quanto ao, ca.ndidato",

fOI o flue d"clarou o Rpt-,·""ou I) Brí("',,'1piro: ti\() da cerlmo:i1la. Confonne fô�
SiJO moddods progr'lma comum ços dois parti- deputado GurgeJ Ama.ral.

- "Isto !'Ião detnlbe" que ain- ra a.nunclado, fala.ra.m. na oca-
dos adiantou:' ia. n'in no�"'o precisar", '!nao,

. sôbfe ,os homenageados,
"Como? Se nem o PTB e o f"'nNli'LT'T'{} respectivamente os Brs.' OS'caor

p�n abrem mãos em süas BTn, H) (Mp.rid,) � o ffinfli- Leltá<>, Jul2; de Dlrelro da Co-
idéias", t.o entre getu1istas e. brh!'l.dp.lri�· marc3. � advogada Paulo Malta

t,,�. n'" Largo de -São Francl�po, Fer,ra7,. Suas oracões foram
f()i mais cômico que trágico. Tu· bastanté aplaudidas,' tendo dis
�n se '''7. f\trav';''' vaias e' dp,,"l.- cursado -pór último em nome ôa

I fios, De VP7, f'';'1qll'lndo, o ch!n- família Hering; agradecendlo as

gamento assUmHt forraa concre- homenagens ao sen$saudoSQ ,che�

i ta dnm pedaco de tábQa., ou de fe, o deputado Max Ta�'.ares
uma Iat" vasis. oe outros .objetos ü'A.\·naral,

.

PORTO ALEgRE 25 de &l'il<r.d"
.

'. '

.

-mcarço - Com-emo')'ÓU ho ie

01
Eu me sinto na neeesstda

"Di4r"ÍQ de Notçciae=, o- ÃS8f)� antes-de conversar convosco',
ciado locat.. com, tWt G1nirras� ore algumas teses da 'nossa
�o.: do qual partiC'ipa·n.1'Tn 'iS"fi reíra, de r-eíemorar :aq�i <Q

wes8o�as�..

o !e� ?rir�e'ioro qua'1'�ú> I mortos;
cuja

_ me�GI1;" � ,gr�
de seeIUIO • .l:'u;O].wam·o8 a Degut1' ao meu ccraçao.• L80naro.o ,'F�
a oTação -que, Sê tivesse podido' (lia foi o fundador do "Díárto �
assisíir ds testas até c Ji·rú· ie-j !'iot.i.ci3,S�··# Era um. rnestz-e C9
ria jeito o sr, A.ssis CTt.>U,teaU"j' suma._�o da_ nossa profissão, � .

---------------- me msponno -a rerazez O. pe
.

.

fIJt1I I do Inexcedível jcrnalista, que-
. .

.
-.'. .: ".". .J.

'

".

I dos vós conhecestes tão ínt-

MA'· C/,·A·J.DO,PJt\'R� H�ox O'
..

·· I�N·'-/C'IO 'D�' CON=�fNÇ·-A·o:�n�� ..���:�n������:d���.

.

'..
.

. .

.

'

I nosso, ele o gulOU. ú\urante
. '. .

.

','
.'

� . lustro, com uma competen
"..'. '

' -'.. .

'. que o sucesso imediato' do
'

..":0
. -. .

- ! río de Noticias" depõe,
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Reu iões consecutivas até a'�rapresenlação da última tése ���ff�;'�·'"�iilmillUimnmmljmit
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I do que o fôra ::J. tarefa a qll�;

iORGANIZAQÂO' l De···C·I·�',iicl·a·
.

A-'.. rrl�.�ç·a�o· '<,na",'·.Bo··!:/�·� De'··l��lo·res Do Esta ol��a���:��::1!s�e!����.;'
j DO;'PROGRAMA�

. ai .. .....1 iii
... ""D...a,·G)o·�d·ge· ft .".:j,c·r'·Rla�d.o� A'derba'li!r:se��::'�E;::rd::�f�:�'d<lJ:""míiiiiiiiiíiiiiiiirlliili

.•

IlmijimiliHiimliim,� E"'a�'
..

� v & .... �
. .. . .' "DiarÍo �e :r-�otici�':, �e o CG�ii�\-;.;

- TRABALHOS JA INSCRITOS 8.111:01" concretizar a.' Iniciatival,;�;t:�l��!:!::��:��������}=S��
Possibi6'dades de sua localização no Vale âo It�aíªtU;:��;�;�:ª,�

.
.'

d Ad b 1 R sado. em Suas retacôss com QS·.;:·

, ção da referida. entída- verna or .fi: er a amos. Asso�iados, A maior parle dos'.�
de, afim de evitar o re-, f da Silva concretizar a nc.e-odos, que tivemos ('om. f>lé� :::'
gis+-. das 'sociedades .obstante, ainda está rasultavam dJe ofertas, de gestoJl i'"

t.{)' e�pont<anoos. com os quais Jlunha;·',>,
anonímas catarínenses

I�·' ma�:lifestando-se nesse à nOSRa disposição '1.,. sua. bolsa...C
em outras unidades da sentido: i F!lp estrrmeci9, o Rio' Gronde' ,d1l_ .� •

18111 .'0'1110 nf'nhur.f de vós. se�: '.:federação, resolveu o gO... (Conclui na .2.a pág.. Letra G) .

capaz de amá-to mafs. Liga,do _'? .

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

__
- - - - - - 'homens públicos ganchos, dos';1e'

E_r. -
=

d I p, mo(>irl;,,'lr n interessp n:�..., R.IO .

·a1lalle�::,d§ '!i § I'u í!i � � O O �r. Grande do Sul.e SEUS .TJ:olJy:m�J;':.li lii1 II ii q ii 'i' li ii ..
pT""" ('nTo'lO nm ln:1palst,lVO (ta �u .... :;·?

Ivo' d'Ofiulno nas Naçie's Unidas i;r:i�aq�;��c�?sc:Ti1�ie������ã,�
.

"I I mi. pr."rns (IR 1'01" ,18,,-- const, !,!tl'
Telegrama da &sembiéia ao emiüC'iite Caiarmem;;e I) eáifkio d"'OJornal". no �Q. ;

, • '- 'll;
.

j Impávida, sUPClrtou uma S:fiY�.•.

:FLORíANOPOLts, 19 (AN) nífi-ca at.uação na ol'ganiea.ção' 9'''7"'1 f'�''''m'lj'\:-,'i, �ifa':l?.to:rh, de;::-:
:-.A ·Ás"e�hié_ia·:.Lii'islati.va•. pór d1l.S Nações Unidas. A alta eru-. f'"jl,nii>i1n1'e� «eOOlmaaos

'.

do
.. �:x:-:�·:·:.·

'proposta do dep'utac;lo Pedro 'Ca- dição e brilho singular com que. tinto P�T'hrto D"ll10cratico Cia;,": ..
: m;. dirígiu àó se·ni:i.l'tor Ivo D'A- VosSertci" . na tribuna. daquela

I
Capjtal' F"i!p,ral. e nem _um. !n�t: :::

quiIl!) O' segUinte. telegraam:. nobre j'nstituição
.

internacional, I
to ntf' rll��fal"..,ell 110 p:�o:oo:tto 9�:; '''_> Os· representantes': dO,)lOvo, c.a- defende.u os post�lados da. de- "��n�t�J,p·,...n"nt,, ".mIra.. tIti... _.:

. tarhiense . na' .Àssernblel3i LelpS- mOcraCla, com? ·nos entenderI},os, coope�ar •

conosco, )mra 1! ex). :.;:.'.

lii.tiv". Estadual, iS�dam O' m- no mundo
. OCidental, engradece- da '{ll'lmem\ ca:Iela �e �on:!:;, ;..

signe coestadluano' por sua mag- +pnt'ln>l 1'0 Br"i"l. FOl _c ln
,. '.:_-,

. .
.

'
.

tusiasmo Que veio cOl:;._ho.r:ar flY7:-.'
TYlemp.nt ... 'P"ra' (1ne· o . Dlario. q.�,'
N"ti'ri'l.q" rpfletissp., "fluj. -0, pen...
c....J.,...."jIl""to A.", ,1·11"\irl�rt.o. ?\_a"l'!T:!�\lf'-
que já tinhamos defrald�!l �u

".

:Rio, "TY\ S'i_" P",n1o e. nO' �sta('1rr�.

I (111'> ,JI,'[i_liq.'i Geral!>,.
•. ' . Eu :seria �Ílgrato

onaiSSí!,;,'::Qu

.
,

RII INICIADA. A ILHA HAINA
i------------------�----------------------��------------------�·,��--�����������----����------------------------�--------�----��--------------=-----�--�--�--

HEN_q- . �ONG, 13
.

('ii?) � .

- .i. ;;'ll.C índíca ç;aé, o'=' far (;.:86'&,0 008 q:-;}I.aIOS A...�O�1&OOS:D
�o, .os ccraunístas zh!::.€So'z
in!ciàraz:l a. invasão da !lb.a
Há·...,a.."l Os nacíonalistas
�"r:�� ai:unc!a.ã.o çue ê.

m&!ór part1: dos qü!nze m:l
!n�.áso!'�� ha.",.�!a sido ân!Ci.ui-

",

lada. D'S�Qis., adtrrli.dra::n
G,ue os comunistas crunê-
51'S na-:,.iam CC;l5ê6ú�d0 es

tabe!ece::- t;.l"n=' cabàça de

IN.2t36·1
.. :a®d.·Ad..,. Ond=
aúà .

São P.,ülo, 2:Sil
.

fi'OUPAVA 5:íi:CA

SR. IVO D'AQUINO

raru o Brasil e 3,ssim gl.;-rifica"
raro o Estad:o de' Santa. Cataric
naU.

Instalar-se-á hoje, eonforms vem sendo divulgado,
� - - :, - - -- - -

a convençao das classes conservadoras do Vale do

ft�l.jaj para exame dos problemas qUe mais de perto
lhes interessam e atrair para eles a atenção dos go
vernantes, A idéia da reunião em aprêeo. lançada
pela Associação d-: Comércio .

e Indústria de Rio do
Sul,' repercutiu de maneira bastante favorável, pois
na verdade são muitos os obstáculos que se antepõem
ao -desenvolvtrnento 1101'm,3.1. das referidas classes, ohs
táculos que' precisam ser removidos' a-fim-da qus o

próprio pais não E'ofra as "'consequencias da lenta as�
fL'tia a que Estão si.ibmetid3.s süas fontes 'PrJ1lcip�isde economia.

Ir _I
I:C1Uaf

Entrou em

donome

Washington, 19 (DP) - Os
Estados Unidos .encheram os ('I.
"e5 do mundo com SUl], acusação
de q..e os ruSsos abateram i.U11

aVia0 norte.americano em miB
·ão pacifica, matando "seus dez
tripulantes. A' rádio «Voz da
America» está bombardeando
sem cessar 'os OUVintes. de; t'ld!}
o mundo, em vinte"e qUatro
idiomas, com 81' respós1Si nort.e
a,tr>ielica.� regeitàndo. o pretes..

\
.

.

to •. l'USSOI�
.

à pretensa 'in_
'ursão'

.

sobre . território soviéti
co. Os.observadores. diplómáti
cos considerám a situação uma

das mais perigosos surgidas em

toda a· -«guerra friú. �.
W:ASHINGTON. '19 <DP)

<C()nc1!le Dn ,:Z.a, letra F)

RIO, 19" (Merid) __::c Os meios
políticos e observadores em ge
ral consideram o sr. Ovídio A

bre� abaixo da crítica ;p,ara en

frentar a campanha encabeçada
pela bandeira do Brigadeiro. Daí
talvez. a contra�march3.· de últi

ma hora. Entretanto., de fon

tes bem informadas, diz-se qu�
há violenta reação da Liga Ele�
toral Católica contra o sr. OV1�

dio AbreU. Por outro lado. o

lançamento �nsólito dc;J sr. Ge

túlio V!llrg3ls joga por terra as

esperanças d!'fS dutristas, dle um

apoio peteblsta.
RIO, 19 (Merid.) - O CO,ns;_€

lho Nacional do PSD contmu_a
eflperando para tomar uma decl�

são. PlÍ,reee que não se reune

mais hoje, como prometeu, quan
ao tramsferiu a reunião de se�

gundarfeir8. Está esperandO a

respofjta dO's '5rs. Getulio Vargas
e- Adhemar de Barros, 1}ar"l. o

nome c!\() candidato que mereça

o 'apoio de ambos.
.

RIO, 19 (Merid.,) - O sr. SnI

"ada Filho ésteve n{} Catete-,- dan

do conta ao pre&idente Dutra da

sua missão junto ao sr, Getu-

lio Vflrgàs,' . -

FTn 19 fMerid,) - See<mdo

se inf�l'illa. nos circ1110s :po1ítif!?s.
o sr, Cl10n Rosa teria ido .ao R10

enClarece-r a necessidade 00 PSI)

j)l'o"'Frar antes 6le enh'ar Pro

(1ontáto (.on'!. os dpmais.n ..rtidos,:
um candidato Qllf' nnIs"e. su�,
fileir<l!l. O PRD p'''úeho �el'l�
l'ontr-4.rio 9 (1"'" o PSD n3("on'l,

prol'l1re acerms Sll"g .rPlvindi
cações com· outros Tl3il:'hdos, a;
h�,Çfo ftp. f'4v!t-T fi1$) mpP""'" C"'11*"l UDt·

dade
'

Ess'I.'serla a Tl"i"",ão lev'l

da ,") Rio 'flp,10 sr. Cilo" Rosa

T'T') 1q flvf"'ricl.) - "Spmpr"

l)l'(IvÍ
.

que lã. isso iA Rf'.ontp"", ..."

.4e(':l,.,.,.n'f' n d-p"pral GAj� M.nntD;'

1'0, "l',!'ferindo-se aoO lançamentr

sr,
Contraomarcha de última horanas hostes pessedistas-;

dia candidatura. do Brig(j.deil·o, A-

i':'
Agor" eu sei, um pouco; �r�:�.·

crescentou: .. que tenllO andadp afal>ta�o �O
"Era inevitável. O grupo PSD. Tenho aInd�. qU�l�,S�l�,:

mais atuante da UDN jamais mêses para a eleiçae., Ha t��.:,
quiz outra coisa. Em vária.s .0- po

.. rrn;r" meditar nun;� flOluç8-Q ';

C31Sióes desde 1947 até hOJe, crIterlOsa para. 9" PSD .

sempre' que havia UUla o�ortu�
dade disse que a UDN nao aceI

tariá,' Outra solução, a náo ser

por um milagre".
_ No que se refere ao candid'1-to
inter�partidário, acentuou que o

PSD foi muito prejudicado com

O acôrdo inter-partidári{l e com

as d'issenções internas,

franco declinio
Ovidio de Abreu

- -

�'" -;i

..:..:a:: w-

�·Ullllmlll"IIItUmilíiiiiJiiHflm'.::
E A judar a Campa.nha deª
ª Educação de Adultos é.:
E cooperar j}ara o 'Pro-S
:: g-rr.sso -do Braslt

"

:::

"'''llllu�mllillmllnllmnlmmUib�

Homenagens

NA ASSOCIAÇÃO C(}b
lUF...RCIAL E INDUSTRIAL

Dhlltidü. Üm afião nürte=americano em mis$ão vaclfiel
�.

_ ,Centenário de Blumen�u

Da�os 8S �assos iniciais para a

or�anizB�ao �a Exposi�ao. Musen

fórrnul" do

Prof. Fernando
Magalhães

Em sua opinião fi PSD terá
que est'olher seu candid:lJo, "m
suas flleiras, pois o íançamento
"11 nrme do sr. Getulio Vargas
pelos trabalhistas fi ccis.a a55e]1-

{!l.da, dizendo:

Coléta de objetos de
..valor histérico

orORENO

o moderno

Um produto do

lABORATÓRiO ucon

iH CÂCAU XlI.Vli: íl

AGRAVOU�SE· A SITUAÇ�O ENTRE
OS ESTADOS UNIDOS E A . RUSSIA
Fase perigosa na «guerra fria» entre as potenc,ias ociden_tais e orientais

Sem (lJ(lvida aJguma, a Exposi-
-

néssa mostra encontram-se
ção �u:"e:u do VaJe d� I�aj�í n1ãos de particulares, que'
constItlllra uma. das prmclp::l.lS guardam com justificadQ cari.,
atrações dos festejo;;; .comemora- nho, necessário se torn" que ··.se
Uvas do 1,0 CentenarlO da Fun- proceda buscas no sentido' da
dação de Blumenal.1, a reali:ca_.- encolltrá�los, seguidas de en.teÍ'l.�'
rem�s� e� set.embro.. Nel::.. fl- dimentos com seus proprietarlos.
gura;ao nao so todos os. ob_Jc.tos que dJeverão cedê-los par(l. a. :ElX,..conSIderados de_ valor hI:_torlCo, posição. Dessa tarefa' foi .éne�
que. �em()nstrarao os c���umes regado pejo Departamento· Esta.�aqUl Imperantes. como graflcos e dual de Ge'o f' EstatístiCa· o

'"
.

al
-

.,. o gra la e
. _ "�o

map'lS qu_ ::Issm ara0 as.�lv,r- sr. Alfredo Wiltielm,. "'residelle,tesas fa.ses do desenvolvlmento nesta cidade, que já' apresenWUdessa rIca gleba.
.

� suas .credenciais·.à_·.Comissão ,dOs
Encar:regou�se da orgaJllZaçaO Fesfe ·os, em sua última' réunião.

dess:;, Im_T)ortante mostra,. 9�e SabJe-se que o sr., .Alfredo.Wi�
funclOnar� _

no mes�o edlflCIO des, senão que' a� pessoas inte
d" .EXpOSIÇ:;O !ndu;_.;tnal, a .Se�re� lhelm 10'go iniciará: suas ati.,i$l-t,rla da Vlaçao. Obras PublICa!! .' . .. .

e Agricultura do Estau'O, atroayez l'essadas. em e:ll:por objétos de
do Departamento Estadual rue s�a. propriedade deverã:ô procu
Gengrafía e Cartografia,. .1 rã-lo na séde' da Comíssão 'doS
Entretanto, como a '--maioria Festejos, iii. Rua 15 de NovemhrCJ

dos objeto,; que deve:rão Jigurar ao hão do Bfu'1.CO "U:rCO",
.

P

dcs funções
f�miJlipQs

Washington, 19 (UP) - As
fontes do Congrés�o Norte_A_
mericano, que defendem' o au_

m.ento do poderio aéreo. dizem

!
que o· ataque russo contra um

avião norte�americano no Bál.
. tiro resultará' em maior�'S cré-
1 jitc� pr,ra ess':' fim. Depois des_

se incidente, acham eles que
não perderão mais SU'l. luta
em favor dos novos aviões.

�-�--�-'-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



��====��am���==�����__���"..=-mmam�����mD�==��"�.mD__=-������"-=àa=C�.���==���am�������__=ma=����'�����====�==aG=====m�=m==�=:==�����_===�=_==_�=-=-�=-�_�_�_.�._==__====$

t
. -·

.. E
AS Democracias Exig.m w Cola
boraçâo das Classes Conser\Tado
r-as (tema!l. ser desenvolvido pi?
lo sr. Latnar- Pani); }) - 'I'rans-
formação das Asso('Íat;;õeR Civis
em Associações de Classeil (t e
ma desenvolvido palo advogado
Pedlro Cavalcanti Albuquerque.';
c) O Vale do !t3.Jaí e Suas
Vias ne Ccmunicação (terna da
senvolvído pelo sr. Nelson Rosa
Brasil); d)- - Do Fundo Ile In
dentsaçâo (t.ema desenvotvído
pelo sr, Vícfar Lucas); ,,) - cn

versos assuntos fi!> Int.er-sss .. ge
ral.
5) - As ,ji,sêussóe:=, segturan

cad'a -rese de-per-si, pel" ordpITl,
sem fugir do assunto em lils.
cussão, para se evítar perda ,i(\

tempo. -SJ - A sessão não deve
rá. ultr-apassar- das 24 horas. Se11-

do as discussões adiadas sueess í

v:Ul1ente, para 0B dia,!'; aubscqu.en,
tes, a se inici,?-t'em às meernvs

horas;' 7) - Na. última reunião.,
os trabalhos serão concluídcs,
depois dlé mai-cada. a próxima

: �onvenç.."io, devendo ser esC'olhí
<10 o município em qUE' a mesma-

ge realizará. ';,

Assim, pois
ê

: de espe-
-

considerada como a sé
rar que, dentro de pou- -

- de do Vale do Itajaí, on-
idéia sem mais tardança de Se acha agrupado o

co. tempo, .entre em maior número de soeie-
funcionamento, a, Bolsa - dades anonimas do Esta-
de Valores de .Santa Ca- do. Nada ficou estabele-
tarina, com. reais. van- do definitivamente nes-

tagens para seu� esta- se sentido, como é na-
belecimentos comerciais tural, mesmo porque a

e industriais.' iniciativa caiu no- esque
cimento por algum tem-

1

po.

II Entretanto, agora, que
a mesma ressurge sob
tão bons auspicias a pos-

I sibilídade de sua. locali-
--_......_ zaoão em .Blumenau de

veria ser estudada. deti
I

i darnente, dadas as pan-

I deraveis forças ecol1omi
cas aqui existentes.

IVan�We -coa;1 �
e terrenns sítundos na RUa 15 de. Nnvembro:78fJ. com 17,30 mts. � I �_ de frR.nte por 143 mts, com fundos para a Rua 7 de Setembro,:;:; ;::

§ com sete. mil 18& mts • quadrados Informações. <
Reirialdo �-:; Pfl;\u, Rua São Paulo, 295 - F'arrnaeia -Itonp3vu Sêca, -

JliilmljIHiíiilíilíilimmííiliiiiliiil�iiinlimjiini!iiiiiill1iiiíiii!iHUlílil

Cartório: João Gomes da Nobrega,
,

-- EDITAL DF; PRAÇA_-
O Dout<or Osc;:!Jr Leitão, .Juiz de Dlreíto 4a CQlUal'('a. aI' Blu;
menaar, ,Estado ,7.e S�llit-d, Cataeíua, lia. fórma da lei, etc...
FAZ sabe].' aOS queo o pres ente edital de pra;;a virem e a

_ quem ínt.eressa.r possa, que no dia.. 11 d� maio 1 próximo ::-

vindouro: ás 14 horas, na pot1:a principal do edifício do Fõ;
-

J'O, desta cidade, o porteiro dos aiUditorios levará a púhlí; ª
co o pregão de venda. dos bens penhorados a Construtora' _

de Põços Artezianos e Bombas «Hoh! Ltàa .. nos autos da

Ação ExecutiVll Cambiárj� que Livonius & Cia., move por-

::_:=:=_�:este Juizo, -ii. saber: «Uma (1) plaínadeíra, cnnstruida de -

ien» flmdido, com eixos e rolamentos de aço, marcn N_J_
227, em perfeito ct:;;jio de f'uncícnamento; com motor ii.
létI'ico, novo, marca «Buf'aln», avaliado tudo junto por doze
mll CI11Ze�!-�os (Cr$. 12.000,00 J t preço porquanto vão a pra,

ª_�==��__ÇfL, achandO_se os mcsmca -ben.9 sob a guaeda do deposjt.a.
_

rio sr. Herbert Bíeging. � E, quem nos mesmos tivel'<!in
tS!'eSse e quízer arramatar deverá comparecei I:J dia. hora
e local acima designr.,ioE, ond3 se efetuará a venda em pra; _

ça pública, observadas as exigencias e formalidades legaiS, _

Dado e palrsado nesta cidade. de Blumennu, aos dezeset=
dias do mês' de Abril de mil novecentos c cíncnenta. EU,
João Gomes da Nóbrega. Escrivão do Civel, li escrevi. -

Blumenáu, em 17 de Abril d� 1950. (as. i: O;,;o:a1' Leitão.
Juiz de Direito. - Srlad,) com uma estampilha estadual.
no valor de Cr$. 2,00 e mais a taxa de. Saúde. - Confpre
com o Qriginn1 aflxPl:io no lugar do costnme. do fiue dou fé.

Blumcnau, em 1 J de Abril de lfl50_ -:::.
- O Esc!'. UiS.): João Gomes da Nóbrega.

=

=
=
=

VENDE-SE o CAFE' BAR PONTO CHIC, em Florianóp'O
Iís. O melhor café-bar Instatado no sul do pais, 000 melhor

pont�' do Estado. O café de mator movimento no Estado.

Preço de ocasião. Correspondencia para Caixa Postal !J4 em

Florig,nópolis.
.

lndôstria ê
Artefatos

ComérchJ de
de Couro ...

Calçados
Blumenad

c AVISO AOS SENHORES ACIONISTAS

. alcool purO! e sumo �.e li
mão . .uma vez seco o cabe.

lo� esfregar vigorosamente,
em todos os sentidos.

A Diretoria desta. 'sociedade avisa aos 81'S· acionistas, qu'
éstãü: á sua. disposição na séde social à Rua João Pessoa - Becf'
São Joaquim, s/n" nesta; cidade, os documentos de que traT4 f'

artigo 99, do decreto_le'i n. 2627, de 26 de set€m.bl·o·
Blumenau, 22 (le Mllrço de 1950.

A DIRETORiA

ASSEIVíBLEIA GERAL ORDINARIA,

o
cionário púplico, '59; rni

neiros. 55; atores, .53; au

tomobilistas, 46.;
_ Ai está um excelente

guia. para as qq.� , desejam
escolher . um nUtrido de
longa duração.

�'lltlllllllnllrflílllluftl(lmllr!lni';

1Transformado.. �

-se ·res novos

l
pARA. MESA E PAREDE
F�NClONAMENTO GtÜ�ANTIÓO J

.. NO VARIADO SORTIMENTO QUE APRESENTAMOS
V. S. ENCONTRARÃ o MDDElO ADEQUADD' PARA

-05 SEUS MOVEIS

F�t
�'as Fevereiro, :} -:- FONE l�aíl

Banta
-

Catarina)
N A �._:-:"

��������������j���������

o VltalizadlOl" Elétrico Worrns, restaurando a enHrgia 'elétrl
ca huma.na, põe todos os orgãos 'em'perfeito funcJollament.o.
;_ Encom. no 'Rio:' INSTITUTO VITALIZADOR WORMS -

'1.7, RUA :ALCINDO Gtr.A..�A1URA - Sala 606 � '6.0
.- lUa· p� JANElIRO
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·Exportaçõé.; 'dôli EEo UVo para � Brásll

T I
EQUIPA

.\

T I T I
D dos do Departamento de Comercio aôbr-e o mês de fevereiro

Men�igo milionario

. Wruihingi;on, '(UP)

�I
aumento no fornecimento que foram exportados dois ttintn; e oito- dollal"S.

IllUiU'
drasticamente, o nú- . ta e oito carros de passa- \

1a1'$. O total de eqnipamen- i calçados e equipamento tex-

AS,..exP�l'ta!:õe.s norte.,.
-amert-: de v:eícuI?s motorizados el

mil dnze!'to.� e sessent?' UQ-I As estatíatíoas

ra

�

..
stra:n' me.ro d� autam.o.veis de geíros fora� .

embarcados tos industri�s exportados til. no. ,:,alor_�e seísce.ntos e

eanas para o Brasil, em fe- seus eqUipamentos. Dados vos caminhões, aValiadOS., que enquanto subiu o nu- passagerros embarcados para o Brasil, enquanto em para o Brasil, durante o seis mi], quatroce_!Ltos. e
vereíro doi Corrente ano,' fornecidos pela Depal'ta.- em setseenzos e noventa. mero de camínhões expor- para o mesmo país.· Assim fevereiro eF1Se n.

úm

..

er� de 1 �ês de fevereiro fo� :v.a- cinquenta e um d.oilar.�, ASmostraram um. substancial mentó do Comércio! dizem e oito mU, setecentos e, tados pal'a o Brasil,' dímí- é. que em janeiro,' eínquen- carros embarcados foi de I liado em quatro mâlhões, exportações dê produtos
apenas doze. Revela-se aín-

.

quinhentos e vinte e. seis petrolíferos ióram;.'em fe-
da que durante o mês. de mil, seiscentos e vinte e vereíro, avaliadas em. oí
fevereiro foram +exporta- quatro dollars, contra os tocentos e oínquenta-v e
dos para o Brasil veículos três milhões, quatrocentos três mil, e trinta e um doí..

(automoveis caminhões e e noventa e três mil, seis- lars, enquanto em janeiro
ônibus:' no valor. total de centos e cinquenta e sete foram de setecentos a 4e�
três milhões, novecentos e dolars. As exportações d� zoito mil, e trinta e quatro
setenta e seis dollars. Em fevereiro' incluiram maqui- dollars, sem a exporta�a.o
janeiro, o total. foi de um naria . para o fabrico de de pstroleo cru.

milhão , trezentos e trinta
.

e quatro mil, quinhene-s e

proximas el,eições - Y i I' á ao io1:�e�;� :x:rt���rs�o� OVO O
na casa da dmerica Latina te-americanas para o- Bra-

estrangeiros. sil, em fevereiro foi de de- dIa d'" o
-.

r'..cHourt: o prof.essor e a senhor'a, tio d}Oh Chateau �:.Chenonc-%u,

\
Toda esSa boataria de que os zenove milhões, qnatrocen- e Q n. . .... .

enrí Modol'. ao es perguntarmos o que armamentos amer-icanos não "
.'

O duque de La Forca interes; lhes parecia rnonsieur Thorez, serão desembarcados em Fran. tos e trínta e sete mil, e
. ".:i A

SOU-Se em conhecer a repercus, replicaram _q�e .ess� snjeito es, ça é do dominio da fantasia. Se setenta e três doll�rs, com-
,

LONDRES, ln 03 N S) ções mtemacíonats ne V�I)
são que sous artigos, publtca, tava «ducote de rus&!S". O ,meia duzta, de agentes comunís, varados com .os dezoito _ Está sendo eo lf,trt..!do \

em planador. Trata-se de

dos no ,<O Jornal:s, vinham r.en, francês não qu�r ser dirigido tas �azem barul�o n�s jorn'i� lmilhões, seiscentos e ses- ma Grã�Bretanha.um"t'I:vjãl) um! aparelho de d0115., lugana opuua-, brasileil'& e o sr.' por um «gaulelter,) !'lISSO, ama

\
e ate nas ruas, ISSO nao engana •. d .1, res com envero-3.UU1 a de

Andre M[lurois anunciou a 51111 bastante a. sUa liberdade. para aos franceses que não se dejxn- senta e quatro mil, seiscen- a vela e novo moue.ç p,:.- i '" (".'

provaval ida ao' Brasj}, em Tu deixarvse Subjugar POI' agentes ão mais lndibl'íar. tos e sessenta e sete dol- ra as próximas ,�otn;_.;",tl-· asa. de 18 metros e cauda

anh a··' . ma I que i �E:Pi!�:::.1;�I�:?,: IJ verdadeiro ·'$'.liI14' d.··CamiliJitha·. de." EducaeàD .de .lldüUos. iln?v:�::o P�=::i�;::
'r'

.

. ...
�iÍI··

d-', -'" ",,',.
'. I j�O;��ae s�&a�!lh:a;�:, l�e�a����

..
'

Dados' sôlre' 'ij·"I;;,,:·lDovim�l.to· "de: jl:fabeui�çau '

00' Distrito':'·�>�.F�d.e.ral, ' ��!��:h�o�:!�:;Í1�tt�t;�
P . -e' ·S··I e n·· e·· R"(!hf>�.;,:��m .. �ã�u.e �e�����ef�a.L� � .. :, '.

ti' <d" 'd'" . ,.

p t·_ • -'.
" COOI,ara'ça-" r.Sllon-l-.'â.nea de

.

aos clubEs' tle ·Pla.naií.O!.:es. ;t>aó. " a.H a
. Vl ,a es . eXerCi- e...., i}:r:unelra vez e:i: - -"-' ,,� �

:. Ql].o ah haVia ao tempo .de> es- "'. .' ". .I...
.

.'
•

.....

I
.. ".. :.; ,? -

-,

". fe do mundo inteiro
-

Amda
àutoridades critor. Campana de Eduéação' .de

I ;d�. �1:1hor,'que qualquer
. (lO�tra� ambien�

,

.'
. mUita.s .'Pt�ssoa'S.-�t.le se o �. '.: . '::':" ..

os'
enfrentam sempre' Proust e o Brasil AdUltos e Adolescentês, ..

de expressa0 verbal aí se ,r�- ; �ellz ;

,

... '

.

'., recem .par� leClO�r;. ..
nos na semana pa..!jsada... :S��DiaZ�r�:ad��ote:��s p��t:�:O� I mp.�t:::s:Cad�o�dO�, <:iU" é 1949. no Distrito FedeÍ"�l, gistr� OS. da;dos .

numeI'l-
.

Nunca e
..
demais repetir- cursos 'A�:e .aifa1Jehzaç�o .de l?lan�d�res foratrl con4�1-

'do P.?VO cuja; simpatia era. d�s .. g'�a. e da Acaden��la deI'M���= encontr&m';se dados e· jn:�. cos, referen�s>às supra ci- . se '. aCl:cscent�.se no re-', ad.olesc�n�s ·e adultos.- .'
aos a Europa por � .aVIa0

pertadta pelOf . menddlgo. H:: aL
nH •. é tambem pr!,!sidente da formações" :iil'te�ssantesi tiqa,s 'ativid!i.<iciJ� Há e11- r.e�ido relatório.� que.' a' No: Disti:ryto Federal,. por re�JOc�dQr, tendo _SIdo � :,,,a

�� empo 01 con uZldo a po_ Sociedade dos Amigos de Mar. sobre o desenvolviJ:n.ento;do· tr�tanto res:ultadOG. imp()r-' �aioria' doa' alúnos milfri�
I �xeI?plo;: <:l�enas de

..

:=tJu- PI'lmel:ra vez que ta'l) :�t:�}lCla por ter annado um :nons� cel Proust.· Transmitiu a este movim(lnto de recupera,ção t.. im,..

:
.. :.t,i.s.simos nô�\que Sé re:', c'ul'ad·os·..

··

nos···· ·c.·ursos ·'.,da Il_as �.o Iii...
stituto de-·E.quca.- .d� entrega. se, faz. :por,.:.�a,truoso· esca�dalo na pe;nsao em

cnrresponde.nte' a .sUa ;'le""';a -

s para a aerea Trata se d od 1que se aJoF'Va, c_astIgando a n(n' ver o numero'. da ;evj�ta 1 de analfabetos na çapital fet�: à :?:uc��,ó< p:õp'ri.!� Campanha é CÓ1l1P9sta :<ie �ao mscrever:am- e
.. ,..,- .! � .' .'

-

,_
.e. m

�
�. qs

mesma. que lhe deVia 1.200 pe. PP,.ftl'lmbucana 'Nod t, ti do país. .

'

rpeIl,'W, 'chta, ()s q'lalS nao indivíduos.-:-: adolesceilt,cs )Udal'.a ,paz,:tJilanha e, m�_I� Ollm�l?:.' ,de l\lg::r:.u��,sos emprestaaos pelo mendigo. .'

'
..�

< r es e?) l �� f
S-· .l·ad· .• - . .. .

ta d las tiveram os seu::; constrmdos em New""b
'JuanDiaz.fói"gor dtidono- dJ�adaao�� fall1osocomva. I .ao',naveru 8,.' mÚlto�sao:p.as:fliyeisde,�a de- eadllltos-qúesóagorá.·.cS.:'}.'<'!. ,'
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== I Uml dos aspe.ctos
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inte-
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;;; ressantes na Campanha de
I

= Da Rêde de Viação Paraná - Santa Catarina - Educação' de Adultos é a'
�
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::: AGENCIA:
D N E AsgTe�teO'

ComereÍal:
DIEPO'SITO:

__=,RUa lã de Novembro, 1:424·' E .u. O B E R M A I E R n,ua. s. Pali)O "I/n.G'
FOM: 1228 :b'one: 1362

T A B E L A DE P R E ç O jS
_

--.

SUPERiOR, '

.

A.

:::Op�::i� .-"

'== ..Nos colégios e mlivel'si4ades. ,durante os exames, os estudanü's "'0 ,que é importante -- aiiIma Verduin .- é .ensinar o es;tudal'l..
0,24 �<}} d?:vem ter ;liberdade par.a: cons:ultll./l' quaisquer livros.

I
tI'! a: encor.jtrar os assuntos, os factos de ql1e necessita�.· ,

0,10 "l> •.Est.a é a

o.pini�o de um. des�c.adi) educa�.or nort.e.SID.ericano,
o «Assim,

q�a.ndO.
pe.rgunt:ado .,sóbre assunto que estudou Vá.ri.'OS0,08 « >:;

_=
dr. Jacob Verdum, da Umv,cvSldade de OhiO. ' .

anos antes, ele sabera on<\e esta a. reSpogUl, .c só tel'á ql<e à.bl'il' O.

Até �ora, na. maioria dos estapelecim.entos de ensino, adota-Ee livro, pal·u. ;:'1Espondel' COl'l'etamente». ,

== op'lincípio do. 'I!'lívro fechado».
.

.,' Naturalmente. ao ensinar.os estudantes a enc{)ntral'-em .05, tac-
Quando se trata duma prova ou exame, a pí:1meira coisa qUe o t{)S, o professor pl'e-cisa ensiná-Ios como se uSam êSses factos

__ �rofessor diz aos .álunos .�; «Fechem Os livl'o.s». para responder pel'guntat� ou confeccionar oÍlras intei·ectUais_ .

�
.

:.Es:.ta. o�enta�ão. af�rma G d�. V.erduin, é errada, � é errada por�
.

.4�_ Num.a r:i'OV� pelo sistema do di'lro aberto», o»
= ;<ru.e n�Bela a J;duca�a.n e.xcluslvamente na mernóna. c' exammaoor raz uma pergul'1La, qUe nâo tem rés.

',. «A memólia - diz Verduin - é lUna coisa pce.câ.ri_;!}..
.

posta di1'i�ta nos livros. O 'ostudante póde :ibrlr
. _

•• «Nenhum trabalhadOr intelectual, ao ·preparar· qUlllqiier obra o Jivro ma, H:m qUe sabei' usar o que' encontta..

= de· respon8abilidade, confia na mrm1Iia.
'

escrito. '

/

=
. "·tO qUe vale é fi habilida�e para, encontrar 'OS fa.tos». E' SÔhl'E esSa hahilidad.e <,m Usar o que está. nos

.
Em outras palavras, isto quer. dizer o seguint('; não é in1.}}Ol·� livros que o pl'Of,essol' .dev.& dar a nota, aprovar

tante saber 'de memóIi� em q\te: data. teve lugar a, batallia da.s ou l'cpl'ov31r o .a.luno .

.
·!.oma,s ·Va>Jentinas .. mas sim saber em q\l.e· livro Se pode eTLCon. Verd ,11 fez ilHlmera.s I'xperiênci�s, dUl'Dnt" os últimos dojS'� a..

.

traI' não só: a data mas também qua.isquer outras- indicações S(',:" I\C>S, com 186 alunos da Universidade de Ohio.
.

_
1:Jre .a·I'ef\eTida ·batalha. .

.

Pelos resnltados deSSas .exeperiências, Verlluin compl"QVOll que
=. A argtrmentação de V.erluin é comprovada pelOS resultados fiE'_ o ensino pelo sistema do «livro aberto» é mnito similar ao ensi�
= gativos da educação'· éom base no sistema do «livro fechado». n(l' pzperimental dos h�'Joratório5. .

=. Faça.m.os a. um :estudante univ-ersitário. diz Verduin. uma pB1·. Em re:llidade, ;1S alunos' que obtivel'am bôas notns nos .làbor:;.
;; ffltntaJ

..rel�tiVl�' .'a �ssi1nt() que �le' aprendp.u nos primeiros a.n:os do i::óriQS.- obtivernnt também bôas notas nos .exa.ll1€s com f) livI"a 'a�
- 'curSO secwlCláirio, três 011 quatro ·:l·nos a.ntes.

.

. brl'to,
.

, i .

, PEÇMl INFORMAçõES . == .E' qÜ!lsi Cf'l'to que o estudante .em questão 1130 poderá r.e,c;pon- As conClusões de Verdijjn foraim expostaS' durar,te' a recente

mmmmnmmiiUlUlílHlmmmnmmmmmMimmmniUmUlimmimmimmmiUillímmmmmnmummnnUimmimlmmllntlllmb� :::;����!:'o:��i;�onde:�l��:'��:�:i{��j ���o,��.�;� York da Associação para o Prc��sso c:ent:t
'.

era·se multo no exterior
omunista na Fr nço perigo

P ii Cc< Francês
Maurois -

'Perderá terreno o
Brasil André·

nas

Recepção
» Anibai Fernandes"

I
Visita a algumas dllpendencias

P,aris ..abril - A recepção ho- do palaeío, maguírícament-, de.
je, na Casa da Amertca Latina, corado. por enormes tapeçarias,
aos jornahstas. brasileiros reu_1 e onde' Napoleão III esperava
nru . divel'sas persona,jidanes rivalizar a gloria; do seu ilustre
francesas, elernentns da colo, :Iritepassado.
nia e representantes consula. MaUl'ois virá. em junho
1< b.. Na das'a dá 'Amel'ic'l. Latina,

,
Antes houver" )111a visit;l ao ha,ria além: dos representnntos

QU<ti D'Orsay, onde o chefe do ccnsulae-es brasilejr'Os o duque
Gabinete do ministro do Exte., e a. duquesa de La Force. o es�
rio!', na ausencía deste, fez as crítor-. e a senhora André M'lu_
.honrns d:l. C'lsa. Seguiu.se uma rois, o' jO!'llalista Paulo Bitten-

o
MONTEVIDE·U.. - (UPl'

:Juan Diaz, mendigo mi1j.onálio
qUe agia ·em Buenos'Aires. en
coritra...se agora em Montíwi_
déu onde. implorando a p3.1'ida.
de pública. logrou acumul-al:' lI.
mg, p%'<Íüena for.tunà, arre'C:idan�

� do de 60 a 7Ó ·pesos. uruguaios
F' diários. Trata_se d� um invali_

do argentino de. 26 anos de i-o
dade, qUe leva na cápita1 11"1;

.,'" :.

guaia 11U1a. {hl1Jh. Ylda: 'Dura.n •

te' o dia ..ê um mendigo, «trabl.
lhando» àQ longo da, eaUe Sa_
randi. á noite, troca. oS $'�lIS far_
1t PDS, envé'�g-à.·� rOupas ':nhvas. . .

'

eoloca pernas mecânicas, e sni
para llivertil'�lJe. Tem sIdo vis,

Preserve sempre li alegria

de seu filho, não permitindo I
,

que os desarranjos intêSti,

nais (diarréas) o a!orrnentem.

-

---------: -�-�----�------------,.

'De ATE' 500 KGS. DE 500 11 <1500 KGS.
---------

»

SÃO PAUI,Oli',;····.
C'(JRITmA

..

JOrNVILE
.JARAGUA,

(i,65 pi quilo
0,30» »

quilo

,(

0,55 pi
ij.,26 «

O.H «(

0.085
>)1},12 ({

0,(19 ({

{(

PARA RLuMENAU

SÃO PAULO
CURITIBA

0,75 p! quilo
618ft « >j>

0,12« »

0,08 i" >�

(M!à pi 111,1.il0
O,2�« «

0.10 «JOJNViLEt
.

J'P.'p_AG1.íA' �
«

..

ACRjj}§ClliO FIXO PARA CADA DESPACHO

NOTA: NOS

2% CAP sobr... {} t.otal do valor do frete
.Qr.l\\ 2.00 se1Ól"O ·pal·a fllch.. at.é Cl'$ 101},00
dr$ 3,00 Relo,,;; pa"l1 mal;. II". Cr$ 100,00:

PREÇOS ACIMA ACIIA.,�E INCLUIDA A TAXA DE SEGURO·
.

�--- SEnVIÇO ROJ)O�FERROVIÁR 10
Despachos. ·..:.diretos (sem redespacho). de Blumenau, para qualquer locaiidade.
servida pela �,V.p . s.C. , nos Estados do Paraná eSta. Catarina,. a, em trá-

fego mútuo para .outros Esta dos
.
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'CONSERVE ,$ (' li S sapatos

I' o� s?�re � �strad� ou tuna s��- ! df náf;t i1�a� '!1 mesmO ',nar:<tn-
sempre com � aspec:to ':'" ;no_ P' Tflcle lisfl,< S�ll\'�a<1a.;.(!� ct , , "n�

.. ,VH ,."0" eras St;'g'Ul'dos; Se

vos, Ao guarda,_los, nao os {'m_ ma, para qUe ,:1ao se de>.olmem: os ''SIWa,tQS .se molham. encha

pilhe sobre .. os out�·os. porque !
Prolongar- a

_ Yl�1�, .

do, C:IJÇ�do,_ e o»" c�n}. ,papel de j(\r11al e deixe

isso prejudica i) couro. Coloque- Iaml se voce tn e! a r>fecau<;"o -�'\''', 'a+u;)\Ur�,nqll1t uronbas <><1"

_------ _-
•
/'

- - - - - - - -r-r- - - - - - - t3ndo'o sol -ou t.) calor- elo fo
go. Depqis d.e secos. engnlX(l_O:S
corn b(\stante pomada. J1vlanie...
nha 0<3' s'altos dos sapatos S'"lU

pr? bani: 'conser,-â_dos, m;ndan_
do mudar a soliuha "ntes que 11

.:rasto atinja o couro que l'eCO
br-e o s"lw. Se quei- rnzer desa.,
t'aJ'"eer" (I {lesageadave! chiado
dos sapritos. com uma. agulh,.{
pl'ossa .pra.ttque alguns furos
na '-'ola. 'll:.l: altur.a' do dedo po_
}2g-al'. Com t'sle simples recur-

ig-, I '"'0. o chiado des:lput'eeeJ'á�
um

el

que 'enquanto Os bBl'b('iws
norte_alnerieanos. para bar
bear um homem vivo. cobram,
25 centavos, para fazer a bar;
ha a um morto cobram 5 dó
lares. sen\Ío essa a tabe1n �,_
ridal' 4e' seu, sindicato de
classe.
que"

'

engusgou·se

<>=== Considte esta Ui 1�1__

Como 'esc"lh,er u

."rirto li' urá"lel""
I
I

Se VOc?B ainda é uma Sê- COU'l'O!:l. passe os olhos nas

nhcrita e aspira ter um

I
eifms que se, -seguern . São

marido «durável», como se Os dados eUl'IOS0S (1.t� uma

diz falando de tecidos (�; estar istloa feita na Ingla-

-; H01:UZONTAlS
1 -- l:it) dj Ef.tadlJ (10 Pnraua. 2 - Di':idi!' <m

Via.edll O'li,la.' tm "lm�a'íl'oe.
- .. .... ..' DOl\llCILIO A DO�IIClLIO .... '" ..

Preço da passagem: Cr$, 155,0(1
Ã ;(i"e ''N C I A;

ld.l'<!s. 3 - -Dé
"uI' (1,;; chumbo: �imbDl() químico elo niqueI. 4 - Hi:io é nodoso
5 � Lago da Irlanda; nota nlUsj<-"Íl. p -- Pl'Oll(.nle ,,,ubstan�:'
terrosa. 7 ---: [Clima; _bl'inquedó. -, 8 Multidão, ri - - Y"dio íPl.}::

1 - Intelígênte. 2 -, Pronome. 3/ Especie"dc g'aiob_·1 - Má,
quele lugar; l('.p1050, 5, '" Diocese; -artigo (pl.): ô -" Cidade, d"
Suir;a,; volta. ,,7:::-- Ceita ,< fig, J; r:.liva.' 8 ,--- Inst1'lunento musical

f
9 -,- Fundador da seita dos arianos; contração,

"

SOLUCÁO N. 60
•

HORIZONTAIS - Vau -- .Ala -- Rei. -- Amido -- 01' -- Ora<'t�'

,--
Uva - Are - Elrilo - Prol ,-- Tia' �- Dia --- A:ó -�- Neil' .

Ra .. � SOlnar,- Lis - São __ ltim. :.
-

c

",'

, VERTICAT�S - Roletajs - V('r- - Lisos -_ Aí - - Uma --:_'i'f
Ovo ---, Nao - Ara- Dor -- Ama -- Pia -- Lidar-á -_ Li r

'

Adoro '_ Rim ,- Orelhas,
'

VERTICAIS

PARA cembater M 10••
brilllita de "eu filllo. dê·.
Licor de Cacau Xavier,
MUltafi íía;;.ções jii compri'F>
y�,�m � ti.udt: efie:ilci.
àG� ic;t";�';l :í�=:.��..,��

Pernlanente
'

M!íquinas par-a ondulação, 9. 'óleo, a eletricldll.d!e; a vapor, a
trio" ta químtca. 'Secadores capacetes e manuais. Bacias para
lavar «abelo. InstnJa�óes para Salões e Institutos de Beleza.
Móveis eromados: Vendas ,fi. vista e fi prazo. iséor�.4. DE
A'PERFEIÇ'OADfENTO PARA:

'

GRA
, �no

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20-4-1i15G

•

.in ��\
., -��

utras Dotas
'(Especia,l.ili'1 LABREDA, primeira, fase caindo eonsi� que, COm\ um desempenho aparecendo e Pedro, um melros momentos para .de�
palla «A ,Na!ffi,Q}} '. deravelmente na. etapa eonsideravel. Joni, atuou estreante que agradou ple- ! pois se ofuscar ante a se-

Local: Estádio AugUsto compl�Inent.�t, já.seu ata- apenas 20 minutos e andou namente ; é sem, dúvida uzu I vera marcação de Tezoura. Antoninho contínúa «a- leres fia, defesa eoritiba- . de partida, jogou muito e

Bauer -. Data: 16.4.50. :I�e.foL ?ositivo na fase com regularidade, '1'ijucano, valor de destaque, No ata-] ,Na. arbitragem, como j� bafando» em suas apre- na,» nosfaz crer que é dono da,�
"

Renda' sui '.: '. lm.Cl�1 deIxando �u'ase de que o substituiu, vol�ou a que tivemos Branco com i dIS�n:os, andou bem até &el1t�ções> en,:,�rgando. a
Por fim, opina «Despor� pcetção».

.'

......
� .�. pe.TI?l',;a 1? nnl

..
eXl&brnOS 40ml.nutos dai ser' o avante 'aproveltavet r lt b 'T .

WT '. os.
incidentes o sr, Karam camisa :do C�rl�iba, ,Ain- tos Ilustrados», podendo-se I Como vemos" o jovem e

�ruzelros, recúr� e111 JOi:OS i etapa Ináeabada ,, de sempre, .' ,'. I � ;0,8 e arxos. ,lImar I Filho que depoís de dei- da .domíngr, ultlmo� apesar r notar num dcs sub-titulos: 11.otavel zagueiro está. cou-,mter-clubes locaís. - Pre"· No Atletíoo tivemos sua
I N' P' . d' t'

.

O
inieíalmente na mela e de-I ..

d de seu onze ter SIdo der- ] , '. flrl11ando suas g'l'andesIíminar : 4 O' ".
'.

,.' .
.

o aisan U, ivemos s-·
pois na axtrema i1)OUCO fez. 'xou levar pela ameaça

.

as
E 1 A t h H'" . a pro AtleL-1 defeza num grande dia. co- valdo seguro como sempre I d

v .t

d di I torcidas comprometendo rotado, foi Ul11.& das fizu- «�.lvar, n .onm c. u-
qualidades, Irá longe, .não

eo. goals de Pedro 2 Ad i de mal é be d
.. Longe eseus grau es las.· '. '

. 'Ili go NIvaldo e Fedato os

li '1'
.

. ".
er- meçan o �a e

,

fi ver �- As. duas, bolas ou melhor, I ., ,
. sua atuação, E' todavia um ras exponenciais da ean- ',' .: resta dúvida, a exemplo de

�.� . e
.
Zendron. O quadro, de. mas firmando-se depois I três. que o. venceram foram. Betmho pouco apare�eu. árbitro que conhece o «as- eha, merecendo. os mais maiores». E m:,:1s adiante.

Nivaldo, Sanford, Paulirâio

i_ence.dor con::. M.ario: car-, e garantindo O pl�card que! .in.. qefensáve.is. Ren9r, o! Chadeco só teve de lucidez
I socíation», atuando com francos elogios da crônica descrevendo o Jogo: e outros barríga-verdes

lt� .•e, 1'1'0, Irmeu, LuIZ e. o ataque construiu:
..

este I ma_ilor .da defeza; al�i-ver-: o tento que marcou e no
firmeza e sempre atento esportiva falada

.

e escrita «Antonínho, numa grau- ! que para lã foram.

P��.l_O, Petrusky, Valtínha, por SUG, vez, bem mal da

I de. 'e talvez um dos O'�_I mais andou discreto e com-'I aos lances, Pena é que a de Cúritíba-. Assim é que rr - � -----��_. �=�- �� '- nt. euro Aderbal Zelid' ...� ..

Ih
."

. , 1:>, P 'E ti IeJ"" s:, '"
e. ron. primeira etapa; me" orou defi'dogramado.ürioncom prometendo, Nascimento ifalta de garantias impediu. o « arana <sporlvOl> co- n;lu=ur--ca-o d- a u"b d d"! . R�killar�uvaldo Schaefer:, ;muií? ?O' segundo te_?l'po, I regular traballlO

..
e P,ia_:-.a: lenrren�o b�st��te e vale�:: seu traba�ho até, o final, m.ent�n�o o en

..

lbate. �ntre I u g a,' �

..
: a rq.' I

r.

arca a . a .

Príncí aI: 1 te' "
rmp:n.-:nmdQ uma, açao e- ellt:ando co�, disposieão, i do-s., ao ,m�lvldual. m-: como � :v�nha faz:ndo na o Coritíbn e a A. R Jaca-

S- R-' E- I
.

I't S0.- "'pP, " mpo.la xaustíva
..
ao Sf1;.xteto de-INamtermediarla Cacha-nalmente.\.::hlCQ bemmr.r-!etapamIClal, Enfim são .rez.i,nho,di.'z o seguInte, a-' ", ii'" r,Irclnga e-m- ·ou--pav.:l,-.ec·�pro alsandu O" 1 de. f 'v d 'aI' ,"

,'.

f
_

I _'

.,
.' 'd P � u

C.'.h d' .

. ,,' b9a
.

'C'l e11S1. o .OS. VI-veraes... I çà.flrm�, ArlOvaldo, pouco; cado andou bem. nos prl- cot.lsas do futeboL nalIzall (} a, atuação indi-
'.
a eco, aos 27 mmutos, Isto em. traços gerais so-' .'

.
.

.
.

.

. - vidual dc}s coritibanos: A Sociedade Re.creativa pnrticiparão equipes de
]1l1a1:, AtleticOl 2 a 1. _tén-j bre o match:'

"

.

\(J'.. 1iI 'li I . .;0
«E tanto que para des-' e l�spol'tiya Ipiranga pro- Curitiba, Joinvile, SãO'

to� .4e Julio 2 a{lS ti 617'. An.al.iSful14o�se � tlesêm-·. "ltO'r-�I-OSO O�'
.

"",-�';:;n'g,-,� ·In.�· en'Ol-tn � �a:q:ue., amplo, dep?ís de a- cedeu uma cc.mpleta renó� Bento do Sul, BrusqllB �

mll!l�tos _da segunda fase, penho dos ,homens en- �a- l�" � 9 (;I �'e;

{llahSe acurada, so resta- vação de sua cancha de desta cidade,
'J�lZ: _!{aram Filho, da' 'ção vamos ellcoütr�/ 110 -,

-,.� �.- 'p, I
l'am o centro-médio Mer- baRquett e volei, e campo Terão. assÍm todos áR a�

E'.e�eraça�"par�nae.pse .

de bando ve:111edül'� t'e'rr%Ji' ..a,",·� 'r�n't� �O
.

� mí!3.1Iiir�S Hm, o �l'queiro Nivaldo e pc "Pmwho-bolb, além ele Imantes destas modalidadf:g
, De_sportos,. �tuaçao boa ."

_ \e g
-

..� g �. � g U � y, o zagueIro Antónjnh�». e(jj1struil' uma anluibanea- I (t� cSf;od:es aportnnidades
"te o'" aCollteclme"to's c m Mosim.anu. f.'alhan"i-o ' -1-10 " A.·,

'

1
'

c" . .

t...
.

,�
,

. , u,· o .l'0)Sml Se expl'essou a (ti para ma.is de quinhen- ; lê a,preemr lU ereSsanl:i"B

!{ :uVtaSãod do grandladfo (2)0 ��:�:a�!aiS:o��t�:� re� O Lh. i..verde 'retinIu-se da cancha áos 20 mhu tos da Illta «Gazeta do ,Povo Espor-ti- tas pessoas, l disputas esportivas.
�n:

,
-, (JS a segun a ase.i va»: Fedato. co'tn estupen-· Estão assim de pa,rabens

- - __ -- =====

Dal para frente, atuando seguir com defezas de
. Realizou-seterça-feir':L na Ipiranga, por 2xL 1. set, ranga, por 47x13,. no trabalho. Antoninho, cs «fa,11s» de basquete e GlIarani X PalmeirasSub a. influencia d:as torei� ��lto,b i�Iusive W.llinalti, quadra do PaJmeiras, a se-I 15x7 pró Ipiranega.. I Titulares: O Ipira-nga outro que se destacou. Re- vaIei, bem como de Pun-

pdas, errou lamentavelmen- AfIU � Ip�lPor I mar.

gun<ia. !.'oda.da dos certames 2, set: 14x12, pró Pal- estava vencendo 1)01' 13x4 tirou-se da cancha,. con� cho�boil. que poderão as-

r�-v-a=-v--el-t 1 -d
.

00-1'
. onsoe· leca umagran- ..

,.

.

'3 '1":.('1 .

,.' 'i' .,'.

I
·,t', .. d V 0.-ce, all� a11 o ? maIS ,o d ' . 'Pil" _

�e basquete e voleIbol, pa- melras, . sei: 1.JX�] pro '..,. O
.

t. _

tundldo, no furaJ ·do en- Sil-; II cumo amf:nte os jo- ,

t''''nt do t'n"de de artorm e zaga, com. eca 50 ., .

d
.

I
. ate aoS:t mmu os quan

I
t T' j" O"os qll"- 1'-.ç o ."" ,<w . , � b '

. -

N' " '1 trocma o pelo D;A.L. B., plranga, I ',con 1'0, onICO, :Irrne,'" e se reu lZal'3.n na
,.:; -tl- 'u' q-- "'e '1'" o' ·te-· lessamdo-se. a mterme- - . B

'

cv,---mE (-lo a --IU'I'I'j de) Pa'lll""I'ra'" F d
.

,

1 c .... 'h' i I
. ,.

.

t-··ue. e 0, ue � J CL. '. I-
; -", 'o

.

m __ •

.

_ O lplranga, jogando COl1= -'A.-::> ..JUl<� 1 .� I < �lL e ,li'" i3 i e ato e Antoml1 10, uma .dil(; a c o plranga, e nc o n r �.

e.eir? para o A-:.letico e �pi.- �.la�l.rIpa.a'.I'alefZ?::!;� .. cOdmepç�u I 't'ro ob-J'etivo que simples AspírantêS: VenCEU ü Ipi., I se l'étimu da caneha,
• dupla de excelentes va-I PI'ctende agora o Ipir:ln�

""

<'n'}do "'m "no----·d" '"'ua'" pe- .
.

lluLlU' se e OIS . ou .

, . -- .
"

.

d-'<lI: " �ealll U \1 .•�.

e anuíar 'Wiliniar. Boloni.;. tra uma equipe fraqUlss�· •.
. r

�

. f ?;:l ltliLUgUI'l1,l" a a�'qU1ban- ..

r.aIidades núnumas contra ui. li ,Pilolo dois gigantes,l ma; c�mo é a �':' .Palme!: II· p"ress' J'O'na. d.'O' r I a Vi;- "C' C'O s· ·t a" c o ,'n"-I �!Ü�� n�) IJl'ó�irno ,.dIa_ 30 .��
.,� om.ngo

ü 'Atletico, das quais a pri� prlUCIP.alm.ente o médio e8-1 ras; nao teve· diflculdadi:: .'
-,

... '... '.

. I ,- -, .

-

I aln, 1.1"
cum. um gr a.

nele tor-

'P-leúia Mosimanll espeta�u= __ ,
_

_

-

.

_ . '_ : i em -sair vitorioso em todos .:' _, � r ,,' _

I
i1210 ilLtel'-estadual de bas- No próximo domingo ê

JaI111ellte defendeu é a se- ;iuÇ'��ÜO'lr:6J.���o .ar:úu.l:m�l�=.l! os jogos,. A nota.desto�.r�� '0' 'S ·e 'I'e '·'c" '11Ii O'." U" '.3" ·d O da' I n ·u· I a' t e r r a
I 'jue1-e, e }Jlíl1c'lw-bol, no qual bem rprovavel que teremos

gundo não foi chutaila em .... . . � te !dos joo-os de terça-fel� .

.

.' .

"I na toupav:a NOl1:e, no

vista do ártJitro ter sus- �estrumdo bem, e apoian-
.

f' . _betirada, da' equi- I
-

.

-

.'�
� �� � �� �� � � =�

t campo do Guarani, () en-

��:�o�. paJ'tich aos 40 �aC�:g?:;:\������::i ;:',cl:\:���ett� nos pri-!Impressões do fannrSD tmeDico, a�'ms su a chegalla f , �(�:�1��1:t::e����1�f:as.entre. lIo agressIVO e rapldo na fieu-OS mll1utos ,de lu.ta" ". ,,' _.
.' �

-

"'", ',' "
" ,I A diÀn�-=ülal'd ct-: o g'''a- J t, 'o..,,·' I·um' g'esto ''''ltl-e·spoI''J.VO·! RIO, 1.9 (lv.feud.) . CO-I, versano dos m81.s lespel- «O \leldau.elro. trema- 1'1.. . 'retoria alvi-verde,. 01 1 a, es;

. L. ex rema. t.tt;VIO, com um .........L .�. .

'd" "�d' j t" 1 lt I ' d d',
'

d�mado fói invadido div.ersas primei1'O tempo mau para do super-campeão que • �e �,o estav� se�. o esp:.ra O, ' "aV8L."), P; a. a a c �asse e! ��nto o:, Joga ore� alilenas está aguardand.8 a
.

1'ezes, terminando' (} coteJ'o m Ih- '. -. 't"
-.

·t· 'maneira alguma pexierla chegou na talde de ontem Jogo qUe -demonstloU no disse - somente sera

CO-I
resposta do téenjco Felix

.. '

. e Oral mm o na e apa .

. ri '. O" d-' E .' .

.

. r' E
."

C _ pfi minutos antes de{ seu final. JuHo, bem) rflll.l'cado abandonar a cancha. ..

i
t e r e",resso li, UI opa, (I �l :_10: �om a ::W?Cla .

_

,om I meçado 110 Rio e em Sao I raUID.; " :··.�hI
térmlllO ofidaI. só oonseguiu aparecer na

__ ?� J�GO.S.." "-.' ! te�niC;J. �'laviü C.üsta, 4.ue, 1�>pe�.t{J 3:°.. seleClOn:�o e�: I Pa:ulo e aí eiltã.o sim, C·S"' II FRAQTJEZA El\I GÍ!;RÁi
O pl.UWralTI.a do 1Uateh etapa complementar quall- VOleIboL:, Vencedor o 1=; fatand.o a repDrtagem, l'ea� p ?-hol, �lsse qUe SeU !)ü tal".i llr direçãúl). I ,/ iN II O CUEOZOT.>lDO

nij�§ fafse§ dl.§l;"ulims num do fugiu de Renôl' e assi= pirimga, po�:. 2xO, Bets di3' fÍl'rilou a viVa impressão I �rao d_� ,�ogo s� assem�lha �
c tt

§llNEffi�\ ..
. ..

'

eL.'Í§!iii�ô iua..cn]Jf.id11 na1ctú os tentos da ,vitó�a. 15�4' e 15xô (a.spirantés .. I que 111':; cam'lOu o. selecionac. _llID ,:�JJtt� a,o �ul�an:erlCa� I
Técl1icamente,- ().

'.
cot.e.J.!o ZéquÍllha' o maior do ata- Titulares: Vencedor o do illt"Íês SEm dúvida, iIm ar! lIO,. {Jela I�pJ.dez, tendo- seu i

=�=-

'.
•

ô
mruor poderIO no -ataque, J

ª".;�.::.!�.1:.m.e�1.�.·J.:�::.·N·• ·0'.' va'-;10'e'."g't·.'e· 'r·r', 'o'!.t·a·-�····O'" �." "·�'·a··s�- t···o'V-.·el'd·· e" I �;i:�.:;1�i:�:�§.J:i.�!1_Je�to do. estado
.

í.llolh��p· .

.

...• .
.

,'tro detalhe que Flavió Ido gramado as duas eqm- '. '.
'.

.

'
-

". '. _".
. '. '. Co�ta exalta, é à discipli- i

pes apresentaram· um fu- 1 b I

tebol bonito com lances

,eO
...,

I
na lrrepreeIlSlve qUe o ser- \

jogadas sensacionai5; o· Seleto: .

cónsegtliu magnifica vitoria frente ;��O���to0;��/�í�tel�o�i�:, Islvi-vetde mais agressivo ' t d tA'
.'

I O seII
�a �t

..

apa
..
inicial �uando ,o: ao vice ....(drnp··eão 'por 4 a 1 I __ � ��e �is�:oU�sEsp���a����� I'ataque tr:co�or delXou mUl-!, '

.
" .. , e ; '. Quer Wal--llf'o tugal � Inglaterra. Decla- esto."'mag·o:.°1, a de�eJart' 'dNa. fase COt1{:- Reallzou- se dOlnirtgo

nOI
contro inter�inuiriclpal en�

.

,.

U
,. r?u maIS, não ser certo que I

Ko�::� ��er�a:=' eO�6�:� bairro da Velha,�no cam- ti'eas �quipes d� .

Vasto til! 'Oll c. RenauI �l� para Araxá., porjulgar I dos males q'l'lella'ra'm t t�l"':"'ente ","' .. 13'0 do Vastoi Verde, o eu- Verde, V1ce-campeao ,da Se- lU spensavel -'Sua presen-! .

.

o i:t.llll ,asslna- .
..

> . . d' D"
-

d SI' \
ca' na co c t

-

O I '
1 d t" .

.

,

, I "'.' guu a lVISao e o e eto, ': '.'

11.. en raçao, s
.

. f
ii

.

Ian o res tentos, um dos} . 1 d' G
. '., ··u ' 'bl' 'jogadores estão bt> ,O a 1gem..' l' d � e UaramlTIm, m pu l�

t
J ' vm en-

tiuaIS anu a o. .

I tregues a Vicente Feola, I
'

Ficou patente·' que '�'I'I"n"-!IC'a" �;U' o'l"b''03' ��c:g:.!ar'Pl{�ri!a:pe�:�r �� \ não tendo qualquer restri- ,
Use oViubho Paty f:margfc1,s_o iiiiiiiIIiiiiiii:iiiiiii;;;__iiiiiiiiÍii

'duas': equipes. exibem um .

.'
- b '. - ;. f '.

,
'. "para com IlteJ li aZIa, a a·

futebol d.ifere.nte. mas .0 'I'
-

.'

' mau tempo reinante, 13ro� \ çao ii az�r a:) re�lln", q,�e tulência, às di;"pepsias, eu-

�
'

•• ,:,.� •

i , •

I seu substltuto esta segum- f'-' d ' I d· t--alvi-verde apresentou pro- OtJVDõOS, NARI8 Iii l)orClOl12:ad.oi uma arreca- - .

1-. _
,', t -. lIli.tO (18 Ol!l u!a.ps, O_,�B:O

,

Im te �"';. "'. ". ".
. do, me USIVe; ae onen ,aça.o

íPa-o Um. c,lhe.. do Viflnn :v � �
.

1\
.

gi:'es:Oi.'oo, ,prin.CIpa . el� . 11\) \ (}�JW.urrÃ (laça0 de Cr$ 960,00. '�os t->el"lo� ri--"" '1;: - t'e-m . g. ,
.

< � �

d' d- \1' , , •

r<--' do 4' ',' . '. ',1."
" ,.1._.1 -", �lk 1l1.U .�e IDat·y Amar.·!.l'osotoma í} lU· _'\. ,,.,...___:::,

���-r-.'�··"'1 ,'fl-fl�.Y, .-lM�J\,�R�J-'OS.��,·1.0q'ue"
. .:J*�. a.• pa.. l'.l.8 te._Cl).1C�. ' .. '1: .

....
..

0 � Por a 1 CO'll o for"-e

1
-

�
.

'_ -

"Ul.L
..

'-

_.

.

AI
-

..

_
-_. c

j O-'

•

L eXlblçoes,
'

rlamente, íi!1V'S das fi{aições
�oou tra.l de Jogo: taihaJ;aJll I Dl&. WlliSON sJ\N'l.1D.AOO

I esquadrao
do Vasto ·Verde, - - - - �- - -- - - -

_ dlém de faciHtar a digestã.oI

é beril verdà,de elementos A.ssistente·da Faculdade da

·�.r.e..nt.e w.. S.el_e,to .d.e·.Guara-. \ BImnerum" {Joím11� ,

...-_lJO.11!ltitU5_ �X'-.. "�_l.ent_e.apeY'_�'lWeeiOSGS em seu COllj�l:?tO �edicllla da.' UIllvêr�tWii'i nu.rfm, (ltle' d.la. a' di" vem I
..Viagens .s.pülaE e segur&.S ,;;ii i

tÍyQ, Come.Ge:; _li us,�r h,jJ'e me"..

Wil' Chadeco B 'j.'
.. , u. KXPRIi:SSO f'I'A.fAHA

como 'lIDar e '. , _. do, i'&íil ___,

se'. firmando como úm dos! Rua 15 de NGv, tllfl __ 'reL 1<15[1 ..... lO V1ã,I:w 1'>11 v 1\ m;;õ'En�"

mas .de um modo geral ,o CQf"i�t1!.lI'AS:
.

'.

I.-'Í."!se'i'_""'}·e-I'''''o dos. co.man.. ô,a..
melh01'es quaCU;os das ,Ci-

u" =1; lil
•

HORAP..IO! liades' circunvizinhas, Vi-
dos por Renôr foi aprema- Dlls 1(1 As 12 hOTIUI. l
vel até a reação do Atleti� Das 14. As 18 ho'l"lÜ.

tm'ia dusta. e merecida do

J:O qua.ndo hOUVe descon- CONSITVl'ORIO: - Rüa � Seletoi, qUe agora jogando.
trole. em todas as linhas al- da Nt)Vsml:m). '14..2 - (A@ CÓl� _O populal' Nilo no CO-livi�verde5_ A defeza,· do I lBõo d1i:t:ydUafa.nns..�),.=

.

mando do. a;t_aque, tem. COll-

Pai.s11adú andou

=- � � 1:= J; I ����t,o: vitorias.e 'maiS,
vi� I ,

.

;[� l.(" � x� % � l:' =-- X. """" '1' = Y. =- :t I Os tentos foi'aul.·

assma'-l
' IEsporles em IImbD la�os"por D6ngo (2), Nilo ,',

-
..

e'Nel'Í" para. [I Seleto, en� 'O O"ol�iro Valdir, do Gre-.. ,. .

:,8'.''.0··U-.-·8'
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Necessária DlIla temperatura de 35 milhões de f,raus centigrados para. _ p r o voe a r

federal'·

ULTIMA HORA 'ESPORTIVA

No 8a�a�o a exi�i�ãO inicial ne Joe
.Recebtwá '7:')0 mil cruzeiros e ma.is_33%, sobre f...S rendas

contra o

PARA fERIDAS1
ECZEMAS,
INftAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

�----------------------

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

para: Contusões, luxações, mau geito,

ro rc
í

co lo , dores nevrálgicas e

DEPOIS.,. s6 mesmo Gelai.

Baltimore
New York
Philadelphia

r-eurn át íca s são prontamente

.

aliviadas com aplicações de Gel01.

G�lol estimula a circulação e

fjOtempel'a os músculos faUgados.

A DOR lOGO PASSA UUA�DO
Sf PASSA an oi.

Mesel'va de ftra(,."a•.passagNIS e df'IDIÜS inflJ'rntãeôl"s com Oi

AGENTF�S: .:
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I T A J Aí" 'l'eiegI'3o «i\'inDREfiíil.üK" j 'I' A J À j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




