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I Jepoi·s 'as rodas do' jornalismo,
Leonidas (le Rezende registam :eÍllgiando_;;e nos estudos se,
apenas ai) ativi<hdes do grande cíats e jurfdicns que constítuíam
professor de Direito c, pouco di� j, :':U!l. verdadeira vocação. Cvi'i�
zem do jornalista. quístou aí lima. aureola iiltele'I!.
Foi, porém, como homem de êU'1h11ente mais prest.iICi'Osa.

ímprenso qHe o conheci, entre- GOlltndo. para nós outros, qü;;
tendo com ele uma convivência o tivemnfl· €'in 1111"';<0 msia.. 'àu�
ine"quecivel. Leonidas deixou rente tantos !i.IlOS, .. sua.' per
- - - - -

� - - -.- - sonalldade de jornalista sohre:_
_puia a do- professor.
Possuia 'U-'11 raro eentído do

valor elos aconrecím-entor., in

tel'pl'étaVrl_OS ínstnntansarnente
p(il'n. os Efeitos do interesse I?1l�
hlico e ccment ava-cs numa 11Th
D'11'l.gr'Hl simples. persuasiva' 0'
de 6tlmo qutlate .

O velho «Irnparcial» foi uma

eolmeía de ilustl'rts ,&scrit{lre� "e

�andes jOl>naUstas. Lecnídas
de Rezende ortentava a todos,

I 'C
., .

norque estava sHnpre no m�s

C e n t r Q ç ã o Opero.t'ia :E:�__'_,�'riçi ?�C;.l:�i;�TE��ª:t�
.....•.. senador Getálio Varglls e . Praticamente extintaa -frente populista 1;��t��fE��z�i�
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,iJiHWm••mllIlUJlb. I lei uma re.aproxlma.�ao e,'n r"e',' e U 10 e. emar e arras cessão �o espirito totalitario do

, ;T ;taliniHl1o.
' .•' ,FLORL"-NOPOLIS. 3' (Merídinal) - A situação Politica es.,

•

'.
,._ �-�'. �'��. A sua morte representa, gran,

taüull.l; :no que concérna à arlegime�tação partídãría, pode dizer. a aliança eu tre os chefes,
. Va,i li. JolnvUe? ie T1Brdll para o magister�o: e

se;' acha•.'se apenas 1Cm franca lltiviq."J.l'le no setor trabalhista,
Viaje com Seguran� I para o jornalismo: Em anos íu-

'.

'D�� o discurso proferido, i�o dia do seu aniversário, pe- Raser'v" sua pa"",ageiu l'cto! ztu no primfiro piano. Em .arn-,

lo'sv:" Getúlio Vargas, seus partid{�'iOs catacínenses têm andada

I' EXP�illSl'30 ITAJARA bos deixou lima bela tradíção de
numa veri;lad'fejra roda..viva através -I!)S municípios do interior, mos,

, SH'pel'iQríds'de e honradez.
trándo�sé·:,.aJtament,e ';oatisfeitos con] o êxito das suas excursões..

• .: DOri1illgO; por, exemplo, enquanto·o deputado Saulo Ra:mos I'aTiona.va para Pôrtn Alegre. onde fOi Jnntar�se aos· seus colega.s

�a � b�n,c�da paulista qUe EcPlil:a:J1 �ar� �tí�, o. deputado 13raz AL

I"�$:,r;t!p'J.ava [la·1'a. o Vnle do HaJa]. ,iH Vlslta; aos seus correligionã_'.
riü_.s·de: Beüsque e Nova Trento, aolmf>smo te.mpo que para Orea,
éhi.ro.'{ seguiam Os drs. Carlos C..()me.� de Oliveira, Telmo Vieirn, Ri
l}P$O; .

Ra�a:el Cruz Lima e o académicQ de direito Fulvio Vi,clra;,'
, afirr(�. tornarem pàrtl" na grandl' �oncentraGão operáríà ali reaU} .

. Zad"')10 dia prim2iro de ll1nin. a qtutl representou uma da� maio_'
rel':�parndas trabnlhtstas de ql:e·hai. meràóría n�qnela rica zona. de'
m'inéraçãO' earbonítera, :. ".
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Precisamos. reSSUscItar o

__._-

EncilnÔ3waolo �OS t r a D a I b os

:al!�<6!!h t�� �I�i��tu!!n��
Realizou-se na noite de 2 tado pelo sr. President�',_';'�

do fluente- a reunião men- que foi unanímímente ��'"

I sal da .Diretorta e Conselho provado pelo Conselho';�
Delibel�ativo 'da Associação s;gu?nt_es propoatas �I:à.'r�
Comercial e Industrial de admíssão de novos- SOC,lO� �

Blumenau, Dr. Oslin de Souza Costa;
Com a presença dD� srs, I Artur 'Laux1 João ÂntolÜt?

Federíco Carlos Aüende, Pradi, Bruno Kellerm�iJú

I Presidente: '!lt'UllO Germer, Leopo:d� Weise, RelojOa�
-. .' \' __ 2.0 SecretaI'io, Adolfo Wol� ,Cata:rmerlSe S/A,. Be�

"Ir :a:: � O'�,'·�·� j;,�1- ,ístebÍ e .Til;�Q Lltngerskau� d? �lbaI'th e Alberto Me
V � , V \ii'�'U'�� Bêil., � i;espe\;tiva.n'Íêflt:e 1:6 é' 1ui:'iFJH,,-, .. '
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I 2.0 Tesoureiro; Heins Ram- Após a �prese�tação de
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radt Bibliotecário Frede- uma sugestao pelo sr. Prec
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-,' rico prunzel, Membro do sidente, lCOU por UllalUllU-

BC r '"O In.<�r-piJr·'1 .
arlo ��;�i���::::�!o:�a�o��,I��d:/=S�l:i��·::s!�::s��
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I
selho Deliberativo<: Senho- G. Scl:1olz, agradecendo a.

·es Ice ameu. o o pa., I
.

8 maior. ,afiO .-
res José Freire de Aguiar, amavel gentileza qUe. te!e

"

Antonio Canrlido de FiO"uei em doar a esta. Asso('..laçao
se "-s duas ala.s. 'e: do' sr. Nereu J m1íço Cl)m o governador flllmi- b

I'
. .

t ;;
no

•

d d I redo C·a.rIos SOllt'n, e Paulo : três be ISSlmas VlS as 'La
....:afi-os e a· o presi ente Dutra, nens� 6" o,. sr. pr!l_<lo KelJy.' Dis_ , - 'U'

:;;em 'fà}ar na eont'llsã:a gera, 1
.

_ Koch. I cid�de ct.e Blnmenau, já e·

que lavra nas hotes pess,ediS- s: qlle .nao tocou no aSStmto e

Ab.l'indo a sessão o sr. �l�l:,duradas, _as qua,is figtt<.
tas. A coordenação do· gé\neral llao temi concOl'�ado em qne _se

. . I br-
procurasSe dlscubr o tema. PreSIdente, mandou proce- 1 ar�o no. sa ao no e..

. ..
der a leitura da ata ante- Dlscutmdo-se a atual S1-

RIO,. 3 eMerid,) - Divulga • .rior e a con'espondência tuaçã.o funcional da AssoQ
se que.a candidatJl�a pessedi_:<;- recebida, a qual constou de dação, foi aprovado pelo
.ta cammha n� sentIdo de Sao

ta d D t d E' t _ Conselho Deliberativo, ad-
Paulo ou do RIO 'Grande do Sul. cal' o epu a o s a

. . • ••

'.

.
. ,

I
dual Senhor Dr. Joik) .Ios� mltIr-se um {uucIOnano a�

AS.SJnl. novamente voltam a
d S C b I 'l "fim-de amdliar os servii>,osbaIla Os nomes dos srs, Clóvis e oma a ra. �

Pestana e Horácio, Lafer. Em seguida, foi apresen- (Conclue na 3&., Pgs.J

I' . beira

..
Estudadas Inrmulas .

e não. nomes
...

na conferência
·entre_ Adhemar, Gois Monteiro e Mendes de Morais
A ,balburdia qos candidatost dos acôrdos e dos partidos $ Leilão no PSP

; J,

RESPOSTAS

«Nosso chefe Adhemar s·e sa_ , geúeral Góis Monteiro e a' es,
.criticou para evitar um:l. revo_' {' guerda, o prefeit o M,3ndes de
lução'> - dizia um. dos acampa-I Moraes, o SI' Adhemar de Bar_,
.nhantes do governadQr paulista; 1'OS discútia o que, á saids.,. re_
na .caSa do general Góis. - velou ser o «eixo café com lej
«Agora, querEm o sp.u apoio. I te», oú seja, á união politicai Mi
Querem os nossos votO? �ão I nà�São Pàulo. Palestrou com

s,e';,á tão' f�il assim. O Estado I o sr Benernto Và ladares, um3

não tem rnhheiro .e preci:,amos hora a')ós a co"li'el'encja, com o,

concluir as nossas obras. Quem dois g;nerais do PSD, e comu_

pagll,r.á mais ?�> 1 nicou. alegremente a. algúns de-
No intenhr. sentado em 'uma "Jutados de seu partido que pra_

clldeírll macia, tendo à direita o ticamente ,estaVa. realizada a, fu
-- _.-- --- --� '�ãn. Isto seria, nada menos, que

o desligamento tota.l do sr. A_

dhemar <:las .,compl'omissos com

fi· sr. Getulio Vargas.
O governàdor bandeirante' es

t.ará realizando \1m'l simples ma

nobra pri)teJlltoria ou fluer lan
��r' a confusão nas fileiras jB
desord·?nadas do partido majorL
tario ? ----" «Estou preso pelo \Un

�jÍ!o ao sr: Getulio Vargas» -

declarou o senhor Aclhemar i{,.

'Barros, nãll ao general Góes, co.
mo saiu. por engano nÓ titulo
is.do 3' uma dá nOSSas report'3._
:;ans sqh;-e {) .a.ssi1nt";. SeE"wldo
�-'i51itiS" d:. sens atLllg0Sc Adbet-nar
:"::'I:c;n_(_;it�irá o c.()mnromi��o

-

p'om

VargaR ,!lt.é o ultimD fiia d�.�'t",
mês, quando o praso terminará
,Para mitros. um manifl1.�h'. conw
'junt.o' do, PT� .-("om o PSP t's
t(lria ',sendo prep<l.rado. Toea es.
sa' historia de' eixo caftf C,1m l>i.'i_
tI' h:\" ,,,,,sqria de jogo para·
ganhar tempo.

.

.() sr . .Af1h�ma� dp. Eq·tros
quer,'Q g-overno de 8ãfi Pl:'uJf'\, i,�'
Nne np�rlpl1 a rohnnf'1' :'t'préiden_
cia da Renublie'l. O ;;r. G"tllllo
'V<irIT"'" qm"1' fi, nresiil"nr.ia' da
R'l'nllh11�a 'e, "fY1 trfli><t nf,,'"p;',; II

Adhpmiir (). flT!oí.n· 'á_!l pret.onsões

') governo nacional. Sómente
seriai possivel o divorcio Getu_ O general Góes Monteiro sus•• sou a,purador de votos nem

es.!
C,rito .1 tll1ior é 8. �essoa au�ri�lia-Adhemar, se este chega3se á

•
pendeu, na tarde de ontem, duo se é 11 meu trabalho». '. ada a falar. RepIto que minha

mais absoluta certeza da im_
�. i ,ante nlgum tempo, os seUS tra-

' mil'são está em fase final».
possibilidade do ex-dit.Rdor ele_

� balhos de coordenação politica b) - "Não estou a par do
g.er aIguem de seu grupo; Do Gal. Góis Monteiro I a fin: de pC/sal' parI" fi camera ponto de vista' e dJ. atividade -� -'�� �� �� �

��:!r����eé ��e:����f�le���h!: Góis :Monteiro parece ficar nos
� �:g�� ���IZ:�t';:" se��r;:'l�:'�K��= dps�s'Dsr,.�é;;117m�:nd�is�sOíd�eIl!lgtIe�g.Il.·���!,es. n� �=�::;::;=iI8·i1ioiillinilleliinl.llaíigi_I.�eilil�Dun,mníamoJj�_==::::::'"mar a um ca.daver ambu l"Jlte: o 'eus esforços no sentido duma da há seis dias por David Nas_

p:::framnE>nto e éle"lunido Parti0 o coesão partidária. mesmo por_ :,'er e .Jean Mnnzon. EnquantoSocial Democra�ic(). ,

.

que o grupo dos' sr�,' Agame_ era fotografado, o gene"a]

res-l c) _ «Não discuti com ° srNa �ltferenCla com o gene.. non ],[agalhães .e Nereu Ramos pondeu a algumps pergllnta� Pradó Ke]lv o «p-erig'o" da voI,

=T I I" b d
;;::

ral G61S -e {) general Mendes. de ma.ntem-se' inabalá.vel e firme. �ispar�das a que�na-r?upa por ta do sr. Getulio Vargas. Não =�� r a J a a o r_=-::�Moraes. de acordo com as relte.. Jornalistas que ali se enemltra. I' I d't d
- :::

d d I õe d Coorden!l-' -o ocamos o ex_ 1 a OI' nesse
Ta as

_

ec araç � o

nomes
P..IO. 3 (]\'!'erid.) - O gene_ vam, E as suas respostas se ')lano de ameaça nS-::Íona!. D1s_ ;: �

dor, nao se cOgItou d� '.

ral Góis Monteir.:o desmanthl resmnem destq manei!'9: t" t' d'd t �.'lillll!·11111 1111."11111"\'=d f I M t S poli

I
� �u unos, IS ,o :>'11"11. a Can I a ,u.. .• I •

n;as e o�u as·

i �l °t u; que tenha tl'atado da política al �- <tNãIO tenho 122 votos '1 no ;;1'. Getulio Vargas bem NÃO GOSTARMI DA ES�tIPOS acreditam, en re an o, q fluminense e d'L atuação do sr. Il'el·tos no PSD. P:1?'n. a. vilol'ir 20mü fi do Bl'ig'flrleiro e todUf TA'TUA OS OPERARIOS(Conehll n� 2 l'ag, Let. H) Âmaral Pejxoto; durRllte () a1_' nas ,minll3.S conclusões, Não l.S olltrns possiv·eis�"
Será. retirada do locai .

Não dis�culiu O perigo

I Homenagem Da Juvenla �
I lo Imperador Dii Pedro II I
��__�y'l

..

�.

as listas para a aqUisição d� . herma

dl - «Sim é razoai'cl qu' RI-O, 3 CMerid.) - Foi reti.

lepois de a"sent�da <l posiçãe rada a está.tua em homt'nagEm
:lce nosso partido os nossos tl'a- gO trabalhador. inaugurada no

')a1hos se ampliem até o� ou. dia l,q de aMio: qUe tanta grita.
'M" pai tidos CünlO a UDN e [) causou. inclusive tentativa de d<"
PR».

"
pr·cdação, o que obrig.ou a. ul1l

"I - «Não isto não quer ru. e�,qliadrão da cavalaria montar
zer que li c:;.udiõatü seH eXCita . guarda. toda a noite. O VlLils
mente partid1-riD�, tro do Trap!llho disse à repo:t

t.aiTen1 iFi� as�umr tods.
-

a z.es"
ponsabilidade do mQmuneiito, à

di'speito 'da má 'repercussão, in...

,einsive fi escolha do "scultor

Qelso Antonio, laureado na Es_
cola Nacion'11 de BeIas ArtFos.
Disse qUe não cra possivel fac
zer-se o mOl11unento do traho.
lhadol'. com colarinho e graya
ta.. ° escultor não desejava ,a

inauguração' d'L estatua. ainda
em gesso, como foi feim. A e�
t!ltU;t 'definitiva sel'á ('olocada.
no pedestal. di"ntro de 90 diàs,
de a"õl'do OOIU a mesma cona

eepc:ão, dn 111i'31 serviu rlp. mane
Io um gnarda (io IPASE, filho
de iruiiO, vestido de (''lIção, com

h) - «801'>1:'€ li dah:1 rh COll_ ta.ngq ou aventa! fI·e aniagem.
venção de meu partido, (I sr. como tral:;�lham os nperáxios.

f) - «Nã{) estudei ('I{m I) sr,

\rihf'nuiZ' de BgrrOil fjnalfjUEr ,,"

oordo polítipo llpm aljHí ffl�:111
inst "na F', fi S ba se.fi nc llmft liga

ção Minas_São Pau}1) o t"!,l eL
w ca.fé com, leite. Nfio sou mi
-"i1'o. Aliás, a .reportagem pu
blicada na manhã seguinte pe

.' s,·s, Nnss:er e l\fanzon €ln «.o

.Torhah>, exprimiu a verdade».

-�----------- -

'Aproveitará o povo de BI1.l,;
menau, as eomemorà.ções·. ,do
primeiro Centenário de funda_
ção dá cidade. pa:oo. n'mn prei.
to de imorredoura, 'gratidão,
manifestar aO grande, monarca
qUe foi D. Pedro p, a. sUa s8:
tisfação, por tê-lo· ·tido como

incentivado!' da benemerita óbra
do, Dr. .QUo Hermann Bltune•
ni:!.,l:.

Esta. significativa nomena':
'gem, . constará da er!'ção
mna herma ao grande oe impo
luto braSileirO e qüe virá de-

monstrar �os . foresteiros, o

I
Já foram t'spaJhad-'s as lis

grande grau de estima e admi_ tas para. arr�(adação e nas

ração, ' qu.e. o' bhunenauense

,tri_'
quais,

'

cada criança aporá a

buta aos grandes nomes d'e :dos_ sua aSsinatura e, contribuindo
sa hístqria. Mais ainda, se tor- com d�js cruzeiros, contribui.
ni neéeSSario :.salientar, que es. rá pa"a à homenagem que se

.

Fil. homenag�m parte das erian_1 I1"qpõe levar a efeito, por oca�

�as, 'da _mOCidade' blumenauen- sii'i,Q tIn data magna de nossa
Be; que cooperando com a co-l cidq.de, erigida par entl'e vaJt'�
mil"flã.o e snb_comis;;,ã.o do Cen_ e mO'·'·fI�. circundada por um

tenárío, se', tin.earr�gará de an. caudaloso. rio flll� (\1"11 �,I'CSi''l,
garta:r

.

'e. 'írnportáneia, previstá, I f'O fnndndol' da. eidnde. 8.' penf>
��rr.q, a an.nisir:ão' dq, lu�rmfl' fJl\e .tração, até ·estas paTag�ns. E;
fala.rá alto aos corações de nOS-j'POi<1;n homen"'<eem da

_

;nventu_
sa. gente.. . , (Conciüe ..a 2a... pag, let:<a. CH

g) _ «Desconheço as negb.
ciações entre o SI'. Adheln'lr de

13a,rros .� o sr. Benerl'to Valadrt
'es e os !·esnltadDs a qUi' chf'�!]

'.m. Não fiR'llram nos traba-

lhos de COordeu!lção do PSD",

Já foram distribuidas

(Coô.clue
\ I
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Oftcina1
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Fone: 1092 • �a. PO&'".Jl.l. !iS
Diretor de �.:

J. SI•• W-NT-:lS criminais :
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.Assin�tW'MJt
Anual ..... .. ... Cr$ lOIl 00
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I Edifimo Odwn 5. sos.
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S. PAULO
o menor
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Belo Horizonte: R: Golb, M
Porto Alegre: Rua Jopn

:M:ont.a.uri. 15
.

ulí.t4t!.ba: R. Df" Murtct, 'tOS
2. andar - Sala 233

Jot.iv11e: Rua S. Pedro, 92

. "'_:--_�
Duarte Filho, que, deíxan-
do o passeio onde brincava,

�O:iiili!iiHiimiliWf;i,JJmilmHum�
� ".

'

.� �

I Dr"CarvQlho �
iS :;:
li'=> =

� OOENtlA§ no CORA().!lO E
� � - �

i (EI<,�ti'tk,"irãlogcaflal ª
� n�t"IDeil:tu de NeurôftllJ ::
"" �

I (Psíeoterapía) �
§ :&L. RiO iiRANOO, I.. ::

� íf6b:rs.do� S
§ {ih� ($i" dl"1 üiN� Rl1SOH)' ª
S '!"'·f· • ::

�tl!i·IlHtI,jjlliíli;iiiÍlüllllmumni

lutas da vida que o homem
precisa enfrentar. para
vencer, são Iogosesquecí-

'c
t; -íiiiiiiiiiiltiiíiiiiHimmmmimmmliUmmmiiUilimmiiiiiUiHiiimw é de 2.000 dollars, ou, seja,
ª Dr.. Il. Fritzsche uns 40 mil cruzeiros.'
= -:

.

-..� ...
-

t!· ,I � Finalmente, no' dia 21 de� ('lrm'gíao hen ,ista.
� '_ março, foram colocadas as

:: -,"
.

:
-

CONS"{L tO'RIO:" ( ! �' : p�eiras assinaturas na

� Rua li) de Novc'rubro,1135 _ saís.. , 4: (Afí lado: \ Convencão Contra a Pros-

;_;_ .do consultório, do, D1'. Armínío Tav�t1'es � t útuição- aprovada pelas
()' 1130 1330 as 181 ';,;YC-",",:' Nações Unidas no dia ,2

_

o as "
-

,." lo.ras. _
.... 1 na St C t

. de dezembro do ano passa-- D mne :.,u - "a" a anna." "

- "lê' """'� ,__ :- ... ���-__ ' do"
:::dllmmmulllllllmlllmUlllmmmllllmmlllmmmlíl�nmmnmmlb· A Convenção Contra a

��BifmOmUmUllllluEmHmmUplllllrlllelmOIIllOUHllldíllleUlJlfllClllllallllpIUlI�11I1a1l1ll11� I [e���t�����geI�ema p��;;;
:::::

.

,
. ' ::: contra . os males somais

iS. -. E I qUe a levam. a :vender. o'
� - '. "::' proprio 'corpo. '

-

:: VENDE-SE o CAFE' BAH. PONTO CHIC, em FlorLmõpo-;, Ao mesmo tempo a Con-:' li ... o melhor c�f�bar instalada no' sul do pais. no melhcr -= .

_

'

ª ponto do Estado. O café de maior movime;;to no Estlluo:' :: vençao estabelece que a

:: Preço de ocasião. Covrespondencia para. Caixa Postal 94 em := prostituição deve ser puni-
=: Florianópolis. ::: da por lei
:= >:E !\.sda· .. .

:'Ui!mmllnlumlmmlllmIIIIIIlJlIII��mIUIIWmUltUmlJllllmuíllll'hF. ·t
U S PCrnnelra� as�].-

na uras na onvençao sao.�' - - -- --

�-'
-- - - - -- - - - ._ "_ -.,.

do Pakistão e da Libéria.

l-------�'--�-�---.:"!
.

lFoto B a u m g a r t e ',n'
-

DR����;ç��s
J • Advogado'
11 ESPECIALISTA El\ol AMPLlAÇOES DE FOroS V1l- "1 Besldêncta e EscrlM$
, J..KOS - FOTOORlUl'L!\.S - BEVELA.ÇOES - . Fm ,. BLUl\IENAU

It MES - UAQUlNAS
I

t Rua 'Bftmq1l& S/N •

iA BGa 15 de NOVeulb1'O, _ - BL1JJIE!fAll,' •
---- --

:f , ;1l11nmmnmllmmnnranUIUIIJ'::....

� �'__ .._.i d ª:".Ulrne'r laffront_===",�eIliJ"I8i3C,�. ,� .................__ ..........._._ :aa.�
_

-

.\ _:__:�, �::'_J_��. \ ..

= �
� T' D t" P ti

.

\ ..
.

OORBIl![O. :=

\Ir.. e,mo uar e· . erel,1 _ BUlI Mua�t n, S ª
:::

IlinllmmlíJliUnUlllíllllílUIIIII.�

XAROPE '

St� )i.NTONIO
f

GUANDE SOR�IMENTO AOS MELHORES
y

« » PREÇOS « »

, Cr.rnsuUVrW e Residtncla.:
�--------------��

TOSSE
.

BRONQUITE
RO�OUIri!O

H:"r:, das Ruas FlorIa.no Peixoto e Sete de Sf'tFfoohro
Al<'l'lde chamados peío Fone 1]97

UnllUJtlIUnUUUllIumnnumlllU
MEDICO

O,. Oscar R. Krueser
RAIOS X

Doenças de Senhoriill -=

Operaf}ões no Hoopitai
Sallt�, Catar,di:i.a,

COiiliült-óriü fj i'ea�iÍa.leliiit
RI.. Bom Retkil. n =

, Fone L2M

(em n-ent<'l ti6 Hospltiil �
thJ1éO Santa liÍa"l.lãl);

CONfru!.JTAS
da.!á 9,lm ás 1:1 �

dali 11 tW 18,30 bOM
'fillliniJlmljin;n[ifl�iHiimilnUnr

E§PFXIALI8TA Ell DOENÇAS DE CRIANÇAS

mprJsí Moreira" & Werner
U.NH�-'\ nE ONillUS DIARIA Ai PRAIA DE

, = CAMBOIUO "..,.................,"==" ..

Pü.!:"1!{fa ·�a _A�fnç;ia Biá-m4, às ': hofil,,� {já manbA
�",Uâ rt&, Pram àS 13 horas.

fj,�t\i i1�mifigo8 e feriado§.· tla PRAIA, tiS partidas liêrio
��,�, ã, tarde' • ,�

,

i(1!:� 30,00 mA � lrOL�'A TlU.:EFONlU fIl_,1!66
.� -� .ii: � }[ - Jt �� x � x � x = � � x = x: � x=�T.'

Dr. R.· CâMARA

�Í(' 'ifJjiilU�'li!UilímjIIUilifniilfm!,iijllliUUilllmIHI'nilimUiUHilfUifl.

�!r Ri�s � Bexiga'!
111

o Viialisadol' Eletrico Worms, l'estauran,l'o a imergia elétricaª
�! hmp.ana. põe todos os orgãos e�:n perfeito funcionamento. - :;
� Encorn. no Rio, INSTITUTO VITALISADOR \VORMS - 17 ::

III RUA ALCINDO GlTNANABARA - SALA 006 � 6,0 andar - RIO ª
,I DE 3ANEIRO. ;;

IIUmIJUmn.hIIUIIIJlimmmUmmmmUUiinmmifiiífHmmmiUliUíü"!

o Intemotiofiol !lSíva

pmiondo merct;ldc;:iq., a g�ilarQ$ de prlmair"Q il�.

c..,ssidcrda' dos canilo> 'PfodutCiíé'l CiOS Ganhe!>
consumidores.
00 Norie 00 Sul, \) rede da di�1fibuidores iii

� DuENÇAS DE SE1�itmRA§ ===<

Gr':E;R&ÇõI!:§ E üLr�ICA lNTERN4i

Cli'1.' 'i'mv. "i dI" F'€llf'l'aÍl'o, :1 - FOí'ilil 143:1

(Opi'lmçQ€1! no HOlip. Santa Catarina)
-BLUMÍllNAU-

pra 06 di, pôr dos próprle:tórlo5 da
cOIT!i"hõss fnlsrrjo:lonol poro prestar
lhe� (J�<;isgncio mecânico "IECSSSÕrio,
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d li i !113 re ; S B\; dl

_com nutros países e fazer

figU_1
fatóri.o �o.3 interess

.

es nacionais.. vação, Porque ganham pouco
l"al" na pauta dos produtos que O ültímn memortaí-no SindF (é' sempre a llle"lJ;ll tecla �-

11 eles vendemos o tecido nacio, cato para a CEXIM' foi assina_ baixos salários e carestia cres,

na] em troca. de utilidades ne, dó pelo' sr. Rocha Faria e alar, (lente da vida) e os hor-izontes
:er'E'lária à nossa víds.. tava para um fato sem prece, 'BUlO I'ad'l. vez mais nublados,
Mns, nada d� certo. de prá. dente na historia económica <lo invisiveis. distanciando_se [1. <i's�

1ico tem resultado, dos apelos, Brasil - a Carteira' de Expor. perança de lima salvação.
'"xistindo apenas par parte do' :l.ção e Impor'taeão infringindo . Essa salvação, para eleil qui'
poderes um de'sejo areo, pouec suas próprias ordens" As lio!:'n_ por urna questão humana é .12

objetívo, ainda ('m ,tese. de re, ças para importação de tecido" justíca querem ganhar P"Jo me,

.solver o assunto de modo satís. e linho em grande quantída. snríctente para sustentar

de, são concedidas em desa,
�ordo com as' suas proprías de

terminações em contr.ário. Iria
� g-enf'ral AnalJio Gomes aoa.;

Esta máquína gígantes- bar com essa inexplicavel irre.

ea é parte da despesa brí- gulartdade ?

tanica em equípamenco Rairia. afinal de CEXI!"I U�'HI
. . .

'

. ordem que fosse cumprtda. Jn-

industrial, tornada POSSl-, transigentemente, doesse a

vel pelo auxilio do Plano I ' ...r' TlinP'n<

Marshall, e qUe -contribui-, . .

..' "'ecel1,do o prín,

rá par eliminar ta «bre- Clp�O norm�l de trocas à b ise de

I a, ,
tecído nacional com produtos

eha eeononuca» ate

1952.\
estrangeiros?

.

'

Em Ewart Hill, Inglaterra �inda lá' pelo, inicio, dEle" .

existe um terreno com mes logo que o Banco do Brn, ,;._--_-"------'------�-

t 'lh- '.:I'� 1 d si! recebeu o referido memo- Em 19.19.res nu
_

oes ue. t01l:e a as
i rial do sr. Rocha Fariá, pro.. .

Ii
r

,

de earvao para rrun;erar, I our-amos ficar sempre em con,
.

'

mas previamente devem (tacto COl� o gabínete do gene, Im�orl'õmos ma!s �e 23' m'�!IDo�e's'ser retirados os 25 milhões ra] Anspio GomPs 'Para ar-om I I
de metros cúbicos de terr.a �:;�la= �(l:;;;�h�o d(l;r:b;���' "

'

J

,que as cobrem. Para realí- Informaram.nos que a questão

� Ii � f I I
'

-

�ar essa tarefa' a._que foi ';'eria ;::�;na(!a :n"J2;"ic()mr"�9�o I' e �UI os e ru 28 rescgsImportada a gígantesea r:....nsu trVfJ do romp . o Ext - »U U .

. "Ior qUi' <:e reune todas [IS se. . I

«exnavadcra ambulante», gundas_fãiras.' I.. �

.

':
.

capaz de remover de cada Hn�ve a l'1r:meitll reunião lla-:Maior prlcura de maças" peras::- e
:e:x;;ut�;e��d:o�!ri��: �:m�;r:e�����oÊ aAex������

.

uvas ..1Argentina comomaior fornece."r.
.. ' "nnhnúq lntenSa no· �mdrNlt(' .

'
,

'

por hora. Sua velocidade �f)S Pvcdntrv'es. no Sindi�"to Segundo relaterio da Di-l cinco partidas de �el�.s
máxima é de. 1�600 metros rl'1!' n""�rários. �m .cada �abrjca visão de Defesa santaria'l por

se encontrarem os fru

�1l1 60 mínutos. Trabalhan- e� tod? � terrtto-to nnoíonal .

Vegetal, o movimento de tos com 30% de podridão
':." ,.' Ó. . ..'

'"
.

'

. Cada vez que proeurnmosum, .

do 2,4, horas. por, dia, esta dp�·Sf'fl ,nrg-ãos. de ' r-lasse. Olivi_! importação,
de frutas f'res- e uma partida de uvas ·da

:máquina preeísárâ. da.eincc mos· >'<lmpl·e .. ll. Íne-Sl'1J<" rl'l'nn",j� cas no'Porto do Rio de Grecia, com, 30 mil c�jXâ$
·a:Iios 'para ,remóv�r' a ter- rln"�Fr.e,:nnr.,d�:· «nada f-ei�O: Janeiro, em 1949 foi de sendo inutili�a�s peTa·: ré
ra. que' .có.bre, a ca;má.da .tiIdo continúa nà mpsma< I 2-5.790�6Q8 quilos,' pro<.-e- passe 3.500 caixas. " :.:
ea.rbonifera..Apos retiràdo ; .. :a;;:!i.�a.:!° está. '".' l' dentes' ,dos seguintes pai- ,

.' :... "

o carvão,' ó_ sítio 'será no-_; : �p'g:l_m�a_j'ejra pa:",�'1da. jlt1�à.- se$: Argentina. 19.651,6(''; �m3 auv-sl-;ln='nC'''laa"vamente aterrado. "

.

,

'

I vam()!': fH'ar resolVldo o })rob1e- ks, Chile, 122, 783 k.; Ca- . �',
.

. ....ía."Tivemns·'a surpresa oe S3-
d' "1177839 k """E I

.

:"'mtllJlIIIUUUlnUU,mUlH"lIlUtI�. ber no, B'>ric:o do, BrRf'il que
na a, ,"

.

,.., ,S., li" . "

.

.•

::
'

- o' aSc;11ntn ";,,",, "'''" ��, -'"hnti_ DU.
.

All1erica do Norte "

'" "

.i �" r_,ola,hoJ'a�ã,{) pa:rlie,u- ª .-lo,- 'A COiniR,são ,,' Co;'sI11Uva 2.876.915 k,s.' Espanha ...

'"

'i I!I'" valiosa e �tetiv!l. é: Ii, de' ijue o: pa.ís . rt�f...s,.i> E n-e� ch�p'Qll .a. �r>. "elmir. como l624.04 ks.· Grecía , .....

__
..

ta "lUa. !evai- II bom t.".._'':, hllVlll Sli!O nnnnmado, POj', faL , 300 000 ·k·
.

P rt··· n 1" ... t.n dfl n(unero. '.
.

. s. c o .uga ...

! .Mff" p' um rlF- §PUi'i mM.is no cli'l ]-08364 k
:: bnI}Ortsiit�s mü\'im�.fI.'· Afil'm[lT'am":nos '1\1e l'\(Í .� • S,,
- 0-,,"=' �

"

"

J
g rle m'l.io:

,

"

',' ,_' ". .,,; 'Ás fruta's" irr,n')orj..ad<>" '-'0_
1:',.:loVl!I e a guel":N;l. 8.o'.8,Da .,

- ''''U L �� l

ii$': fahptiólwn :
."

.; Enqu:Ulto .

a qlle:--tao v�.� l'n. 'ram as seguintes. a,meix.as
...�- lando' fie 110](' pa�a :.l-"l1n.nlla, de .

,'.'

'I 'lmanhá pflr<!. dfpois. t�mos pro_ .
805.678 ,ks. cerejas, .... ,

�ur!l.do encher (} temn�, eonsuL 79.043 ks:; damascos 1.750,
1.!lT'do ,(ll1'ora 'I. opinião do op<,_ màçãs, .13.074.887 ks.; :me-

;;;!a�d�:s :I:��iC:: d·:;:l�.!���� Iões, 779.620 ks., marmelos,
"om qUflm conversninos, apesar 33.204 ks.; nectarinas, .

d::o"" naturail'\ rest'n'as de que 16.000 ks',; peras, , ,

ve,:tem "lt'lS decJaT'l'i�õec;. dão 'I. 103 803 k
oe 8e1' e",h'Ptllamente prej1'-

• _.<.
,s. pessegos .... dip;tr7 ri "'TO,1.W,/i.., Trf","Ourpi,--

'mnre",�ao tl-e n,,,-ufrarrol'l (I.�ba_ '

,

tendo_se nas ondas da cr;l'le, à 203.803 ks. e uvas, 1'/1. dI) E.'iltfldo, (f1fC ge 1'1{l>�

procura de uma tábr:fL de s8.1. 3.353.451. a,óspnfr:.ndo, (I.s,�i,m, dos .�eÚs

..

I
"...,. _111 ro'" �

... n.,..nrnRJ1
I�()ndllf' na .,.a nãe- Ip.t.r'l -D) A u 1

- � '1..i'"
'

_______......_. = q e e orgao uO !Yllms-
.

(Do Relatório da Diretorlit

V f"nrla a VHlSi1 ' na' te:-io da Agricultura. deter-I' I
di) BanC'o INCa, 1949)

.

,E n!� rél "l{3 t::l rh lo". iro ,. mmOll o repassamento de
- ......

a prole, da vida" l\.li,S decente à
família. é o bom s3.·lário, o me;

lhor salário.
.

A morte, a. perdiçãn, o desa.,
P:1' ecjúlFlttú nas ondas é o fan
tasma de. das·empl'ego que os'
..nl�aç3 .

Existe ums opinião f01'1Ílada�
no seio da. dfi.;lse, e., Ijlje re,'e_I-a.'
comprer-nsão fio verdadeiro- pro;
blema e não os desune dos }lI!-

Es'cavadora toneladasambulante

A. NAÇAO
Comércio ·'e Indústria
--------���--------------------1

Quinta,_feira, .ã.1950

" \

Perdem ·mercados- ·00 Brasil· ,os
exportadores norteMamericanos

,.

e' a
" Re(ense��énto

Encaminhamento dos trabalhos
(Conclusão ela 1.a pga l.
dp, Secretaria.

Vale do rtaiaí, a. qual' se
realizou no' dia

-

20 de abril

pró}.'imo . findo, trazendO ao

c-cillhecimento dos Conse
lheiros que os resul"t4dos
deliberados pelos conven"

cionais estão sendo devida
mente encaminhados á' s.

'. '

autoridades do país.

ainda por ser arrecadadas.
Depois das discussões a

Com a palavra o sr, A-
dolfo Wollstein, Lo. Tesou-

cima enumeradas, usou da

reiro, fez aos te'" palavra o sr, Presidente,

presend,
'"

Que congratulou�se pelo ê
m,inuciosa e sUBcinta e

�

� .- xito obtido com o conclave
montsarçao. da nossa S1-' realizad 1 A

.-

tuação financeira, '1ue ape-' i das Cl
o pe ap d stSClClaçda�

d lasses ro u 9ras o
"lar os enormes encargm;
ocasionados com a refo1'- I
ma d�: edifício da séde- 80- i - - - -.--

cial é ainda d.e se conside-'; _._�
1'ar bôa, dado que grande �

parte das mensalidades q,
cobrar-se de 1950 estão

PAJ! A. camb.ater .. !OIilF
bril<1li!i de leu filho., d�.Dt.ti
Lkot de Cacau X.-via-.
loluitaa !erllcíks já compriiP
"'.I!'·aIBl il crande efie6cllii
étbte (OinnO ll)lOilb.t-�
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u
Mêdo de quê? A minha mão. tão fria

TreW9- de 'su,;to, 'e há sol. e h<i luz e há. vida!

Nt). meu grande terror ando perdida,
C�mo na Imensa noite, � é pleno dia.

Mêdo do dor. da glória. fugidia,
Mêdo de amar, mêdo de spr querida
E medo d� paisagem colorida,
Mêdo do tédin C mêdo do. alegl'ia!'

l\Iêdü das nuvens fúnebl'es que passam
Cõrno negros funtaf'mas que ameaçam
Como sombra s de agol!l'o e tempestade,

?/fêdo rl� mim. m(:'do da morte. Mudo,
Um mêdo atroz de todos e de tudo = 'tllllnUllmllillt"lInl�li'''�lImr=,

E A íudar a (l�nw:tnha dt :: I:: Eduoaeão de Adúlfos f::
E eoo'?trr3,l' �lal'a fi. lUfO, E,I
= �(>'!'I-SO 00 Rrssh :;

I_____-_

....lllill!�!ltllllllmIIHl!UHujlltrUlh·
ANIVER8ARIQS

=T:t�:�§i:��'o 6���:�; In�a(t].Itt.i i � R�J!R�m s';!�:;���Rd. ,; I
_ Asna, Zilda BOI'g'es de

I �
! Blumeuau li Jotnvüe :

I
Oli�':ira, resídt:nt� em J·oinviie

,��Q :f!1 :J.�M. i I
mxpn}l�l'O\�n

_

DT'l T A J A R A ; (

P t
.. _- .._ I Ag'lncla: I.

ensamen OS "�..' Rua l1j óe No"',. Mf.· '1''''1 14ft!) I 'IPessimista é o homem que • O-.WlHIIiI'IHUiI'_ ,

"�--

flch'l que todos süo tão i-utns '_ _ que tanto podem viver na Iquanto ele e os odeia por L'<)u_, qUe as glândulas sa-
agua salgada como na doce

If3. disso, - Be;'mn'd Shaw. livares (1"1 1 d I

________�_ __ _
.:"m lOme� po em' 'passando a exísténcía via-

::.;.���t"�......�....-r..&' l,rodl��lr, por, �a, ,uma jande com segularidade en

::' := quantidade de saliva 19uaJ tre a agua, do mar e a dos I
- Parlicio8Cão ==

a lo, vezes o proprio peso rios, ' 'j
-..

1 i C 1"
- delas.

f
. t to

'

_ _

.LJeopo ( o o ltl e ,Sra, CO_:
• qUe 01 recen emen "" I

municam <:JS parentes e: I '

- ql�e do sal de eozínha
criada, nos Estados Unidos, I

- pC81"OaA de 8[;[1,; J':olações:: inofensivo no seu estad� uma empresa especialista I- de amizade. o noivado de:: [
I t d

-

Slra filh:l Sif-','rid. com o sr. ª elos natura ex raem-se OS1
na fabricação de aparelhos I

:: 111w3.1do .J, R, Eng-Iand.:: mais ativos venenos que secretos para a defesa das Ifilho do sr, Ewrtld Englnnd:: se conhecem: o sódio e a
caixas dos banco e grandes

- p Senhora, :: clorina.: I
= BJ11me:lo11l, ::(1 ii" _\ IH'il de'::

r h
casa comerciais e' que as

.

:: Jfj50.- :: -que um ornem pe- mais interessantes cr�� I= § sando 85' quilos, se habí-
eões dessa empresa sao

���"'��r:�:::",::""')"' Lasse no sol, pesaria qua- �aquinism<:s tão bem ('bis- j
= .0

se
.

duas toneladas e meia.

porque a fcrça da gravida
de daquele astro é 28 V€

zes maior do qUe a da 'I'er-

Amarviu-ando H mínhn mocidade .. ,

AS ,.EC.fiAHPr�s CO.\l'T[
NUA1\l NA lHODA

Vestido pal'a jantar' de' gah,
"n: crepc' preto, Uma . ech1�pe:'
p}lEsada em 11lnu".óeline. envo];
vendo :t s ilhtreln em fOl'ma ele
Oito, e 3.ITclllatada pOI' f'ranjas
constitili a !'iUpr"m:l ol'iginalida_

gas do rosto.,

ra.

- que há peixes, como

certas espécies de salmão,

revolver dum

pedir socorro ou

me sem que este
mente nada perceba,

Vilol"ias decisivas' -lia mulher

todos os -cantos do : 'iliundo'
los Estados.

, I as m,:Ihe�'es, votassen:-,
A segunda vitoria' femi- ! pela primeira vez, nas e1€I-

1'0,

A' m,
= I� 5�_- s.el o," 'I'l}ara as mulhe- .

aSS1-' b

-h
I

um Na-
Ires, d I

. roibindo o I Na,quele ma o Sejm -

� a mu" ar:
d lhP, C

. I (me e como se chama oI' I
e' mu eres. Onsl-' -

lu' R
"

di 1
d' d Ih I Parlamento polonês - de- A M LHE ,Ja isse a -

eran ? que as mu eres! terminou que as mulheres zuem tem sempre qualquer
nos passes controlados por, d'

b.
d d' c' e de quente i

. tem e ser\!lr no cOL"m e o _e
,

'

IMoscou, acham-se em con-
d P 1

' tem e chama'
di

-

d 'i 1 escravi-
a o orna. como uma. l I

coes e vn; ua Mas logo nos primei- eterna que lhe cOli.ce"deu a I

dão, a assinatura destel ros dias de março a causa I bondade iilfínita de Deus, 1protocolo pe�a, Hungria po-
1
elas mulheres foi clefe,ndid:f p�ra _ q�e 'ela cumpr� a sua

de ser classificada como

j' perante o mundo pelo se- nnssao. ele faz-er felizes os I

uma vitoria considerável cretario geral das Nacões á sua volta. I

para o sexo feminino, 'I Unidas sr. Trygve Lie.

Ai�da na prjmeira se- Falartdq sobre a nécessi-

No mês
mulheres
urna grande
nado norte-americano. Per

INSTITUTO

V'�&elJ. DI'�t'alll em Llmou.i'oel
... ' DOl\UCILIO A DOIUICILIO' ...

HOLETZ
N, '313 - Fone, 1002

A., Odebrecht
DE

i
�-

Dífrlo', ..........' 1,,..1, ,niversid'adp. do Rio de Ja.neIl'o e Berlim
, E>:->U'lSiíA.s-nv dI) Hospital Heinrich Braun e Sanatório
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Duque cse Ca:Xiias por 2 a O e o Concórdia pór 7'a�
e Cuaraní me}lte adverso.

Destaca-Ilham
conclusão". quase preparativos da,�.E.'

Ban-!
lhes., "

nau. }'am-se entre os vencedores. sempre favorável. 'O Con-] deírante que em data de 10 Para os dias 'p1'Ox.iÍl1os
O cotejo' em questão' a- y\aldir,

.
Afonsinhc, Ivo, .;ol;C4a. apresentou um bom e·.11 de junho .verá passar teremos em Brusque. sen..

gradou pela movimentação Bolonini e Pilolo. A arbí- ataque, �que todavia, teve
I
seu cinquentenário de fun- sacional cotejo de voley 001

e equilíbrio reinante em tragem de Brito f::;i, fraga, lue lutar contra, a podero-: dação, fazendo realizar 1 feminino renhindo a pode
quase todo o transcorrer deiXan.do de apitar visiveís sa defen:>iva' co�artdada grandiosa festivid�.de nest.a r.0sa re.r:resentaçã;:;, �D Mi..
dos 90 mínútos. já que os penalties: contra o Duque. por Afonsinho... Ja a reta- data, Podemos hoje anteci- nas Tems Clube de Belo
duquistas foram adversa- ,.Atlético 7 x Concórdia 2, guarda ríosulenss era im- par a vinda oficial da re- Horizontes frente as cam:..
'rio� briosos ..e valentes ás local �stadio Canôas, Ren� potente para" conter as presentação do. Esp·:Tte pães catarinenses S.E. Ban..

pretensões d:} tricolor. De- da de,8 mil cruzeiros. Ar- cargas dos brusquenses, Clube Pinheiros da' capital deírante. Os entendimen�
\le-sé todavia salientar que bitragem de Iríneu Wer- que ja na primeira, fase paulistas qUE assim estará . tos Se processam . rapída
em

.

momento algum deste ner na
.

primeira fase e do punham o marcador até o dando um brilho 'todo €Spe-. ! mente .e tudo esfã.. quase
cotejo a vanguarda brus- player Abelardo 'na fase n,9 5 para depois

�

se desín- c.ial as competições espor-I concretizado
. para a'efetí

quense conseguiu Se aeer- complementar. 19, tempo 5 teressarem dos numeroso Uvas Oportunamente volta- vação deste . interestadllid�
tar, estando seus moer- á O pró tricolor ��. Brus- Jogou bem tcda eq�üpe remos com maiores deta- de voley feminino.' .

grantes em dia completa- que goals de I'íjucano, vencedora e nos 20 mmu- -- .-. ---
. � . ._._.

.'

Jani, Julfi'J', Otávio e Julio tos' finais quando entraram. ::;JllIIlllmmmmulIIlUlIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUlUIIIIIUUlUimmmmunnim,.
novamente, Final 7 á 2 pró tres avantes aspirantes no

I

ªD
. Si

Atlético goals de ;\. .ni e quinteto -de Brusque este 'EetXPRESSO ITAJAR"iiGalego pI o Concordia e continuou no mesmolÊ. �
,

. 5
Zéquinhas pios brusquen- «traín» o que deixou tam-:ª. "

... Comunicação _
.. S

ses. A
. equipe vencedora. bem boa impressão, I E ::

formou com Mosímann Na artibragern tivemos ;'5 o "EXPRESSO ITAJA'RA' comunica aos senhores vía; §.
1- j�l1t�s é ao público em geral que, a partir 'do próximo dia fi -(Valdir) Afonsinho (Car- desta feita Irineu Werner, S de maio, () ho�ft,rjo de Pl1rti da rl� suas camionétes sf'rn fi

::
Iíto) e Ivo; Pllêea, Boloníní e o- player Abelado ambos' ª seguínte: DE BLUMENAU ás 6 e 14 noras e de JOINVILR 5
::; Pílnlo (Nino); Joní (Pe- com trabalhos imparciais. ; :í.'� 7 e 16 horn«, Para passagens .e demais informações, llfO= ª,
truseky) Zéquinha (Pe- : curem a AGF)NCIA DO «E:KPRESSO ITAJA'RA:'. ª
d-ro) Julio, Otávio (Ma- OUTRAS NOTAS: - '(--' Rua J5 n.e Novembro, 619 _ Fone 1 4. 5 5 «'-;;->". :;
Ira) � Ti�ucallO. ,

Continuam os intensos,�umllmíl��umlmllllllllhllllliimmUllmmlllimlllimlmimllmiHm ,
Vitoria relativamente - -- --- - -- .

--- ---__�_����Q=
\

tentos certos, sõzjnhos defron,
te ao arco guarnecido por Mil.
tono

za Braca.
•Juizes

O C'cotro foi dirigido par trê�
juizes. .o. primeiro esteve a

cargo do sr, Juliü Marc.')ndes a

nosso ver o melhor elos três que
ltllal'mn. NAo 'H'1'lno� r'Ol'fIll'

f.oj Sllb$tituido por Luluea , Es-
se poc motivos desconhecidos,
e com surpresa de todos f'C' re,
tirou do gramado. 'I'ermínou o

pre]io sendo dirigido por um

toréed'Or dó Hel'cHio . Luz, . n ,·co_

nhecieIo Nerf, Isso tudo no pe,
rioelo complementar.. A direto

- ria do Palmeiras, por nosso in.

do...
da. sexta j1ág.)
manifestações

essenciam do 'espírlt(} na

eíonal, qUe encerram as ar

t;es tradicionais do povo e

evitar o seu desapareci
. mento, já que cÓnstituê'UlI!
'dos. patrimônios

.

culti.fi'aís·
dil. humanidade.
TI - Recomendar aos

Estados, membros da. U

neseo, a organização de ia"!
títutos nacicnais de folclo

re, encarregados de enco

rajar os estudos e pesqui
sas das artes populares e 1

de evitar a sua regressão, t
criando normas escorares!

II.,I TC.:
,/,,'. nos estabelecL>ncntos de en-I

j I sino, bem assim centros de /.[ cceumentacão e .permuta
,

:
:

. I'de trabalhos, discos. fil-
íplid,amente. disputado de toda 1l mes, fotos, etc..
sua ��rreira: Í?i campeão do. A indicàcão � precedida
caml> oes no ChIle.

.

d
. .

-

U" t', Em 19.19, quando conquistou e uma Just lca lva, no

pela. segunda vez ü título de sentido de se fazer, a utili
camp,?ão carioca, in:,icto. tendo zação do folclore no plano
conquistado () pnmelro {'lU 1947

educacional as diversas
'Veio DanilQ obter {JS m'liores :

• •
.

� a, ,
.

Iouro� de 's·eu caminho esporti- marufestaçoes da Un�sco,
vo: campeão sul americano. tendentes ao mesmo, fIm».
-- ........... -.__,.- -- --- --- - -- -- - - - - ---

:_'unHliÚIlUflllUnlllíliUilItlUIIIlUiIUUllllllllill!HllrlUllilflllllllHilm',!

! IcI�jas· &. Opiniões ;
·;;mUlmmmummU1Hlh Carvalho Heto """''''''l!lIllJh. ";

A delogação do Avaí F. C., que sár-l!\.do e domingo ú�ti·
mi} est<:ve entre nós, tJ'ouxe_nos 11a sua: chefia o mais veterano
dos' ewnh:tas espnrtIvus do F":stado, n3 f,,!s!.Õa do jornalista' l'>Jel_
son l'v�aia Machado .

.
A palestra. que com ele mantive, quer como d�ligente do

.--

\

GRBNDE CONCURSO FUTEBOlíSTICO

"QUAL SERá II NAÇão VENCEDORA· DO
CAMPEONATO MUNDial DE FUTEBl!L?if

Cr$ 40.000,00
PARA QUEM. AtER'IAR I

r".,

C�nê(H'i'ü (I �stê

grande (OnCUi'SO

enviando-no$ o

coupon abaixo,
preenchido com .;)

. seu palpite e ,u:om�
. punhado de Ul'lUI

"t\ib.::inhü veda do

GELaI
o
riHITédio
de
ação.
imediat�
((mti"�
ti

do,.

'_

ACUMULlDI PARI {) CaMPEDHaM MUIIDlil
(Ordem d& cofocaç.lo • Nação)

1 o. �
: " ..

Partido fhlOI;

COfitog&m
30:. �

" .

4d. c
.. : _ � ..

� X ; "

Nome � ., _ _ >o ., •• _ •• : : _ �.'=.

tnderiiç@,(Rü'l • Cid"d� • fsiüdCi) : .. " '".<._ " _ ... "' __..�:....." .�_

"

",) - Sei'�ú cúncédidi.Hi 4 pri§m�o;;: '

1 de .Cr$ 26.000,00
.1 de Cr$' 16.060,00
;:: Ue Cr$ 5.ilOO)ll)

h) • Todas as ,gspostas, certas sel'ão
;!nlocadas em envelopes ,e estes pua

tos num. j;Tltnde ,I'ecipien te, de onde
se retirarão 4, correspondeul'l.o (} �n'i
medro (;uvelope ao pr�mio ,(II' Cr$

.

i!O,Dilll,60, G segundo 20 prêmio de Crilí
HI,ililü,{lft " fi tereeil:'u,·e:. quarto ll.,08

IH·êrni.os de Cr$ 5.1100,06, Es�a. eper�
\,3.0 será. realizad� em p�blico••Uos
:mditól'ios da PRG2 = Rãdio ',flipí
de 8. 'Paulo, em �ja, e nOfa oportuna=
mente anI1n{'ia.d6�:

.
.

' ..

e) - Só. sel·ã!l cQusiderados. os cou"

pons 'recebidos até ,(} dia imedla.w�
mente aut'�rior ao inici� do turno
final, a rea1iza,r-�e. im Brasil,

d} • Os prêmiOS serão pagos 10 IDa�
a;vó;õ I) término do i:ampeon�f;l).

'

.

ENVIE' SEU'S "COUPONS ,AO'

LIUJORATOIUO LICOR DE CACIU ·XI.VIER S_ li<
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"

,,:--�.: ���. �

i�ü.,.res. cassetetes e fa�n 1!�'!I_!!!õ, Ifc�';i�imi;eme IhQ"��';i"""�';'i í
�-

buta de Estudantesl9í�CLde do SolvQr1,2rIIS�.11II1(,,,i"lIIll Utllll"IfIJU
- �.

em plena via pública
Rresos desesseís colegiais envolvidos no confUto
\.�Novà Iorque, 3 (UP) -'

Inforin.á.ftl de Topeka, no

Estado de Kansas, que a

�licia foi chamada, a desa

p�al' uma batalha de rua
ent�e cinquenta rapazólas, - - � - '""" - ==- �= �� =�=====�--

fl'Tatava-se dum c::,nflíto Ape ta'ramentré'grupos de dois cole- ( OS russos o
gios rivais. Foram presos d 't-" fdeZe�seis dos lutadores, .a- O

.

r a e 9 o
preendendo-se facas, eas

aététés e um revolver. O

choque da policia teve seus

movimentos impedidos por,
mais de trezentos expecta
dores qUe cercavam o 10-

cal, muitos divertidos com

o espetáculo gratutito e in

citando ainda mais os me-

nínos.

RIO, � (Merld.) - o
Caso da Irmandade do
Santíssimo Sacramento
'vem empolgando a opi
nião 'pública e em parti-

•

eular os meios religiosos.
Comentam-se as deela-

e asím entregará . u caso
HÜf' tribunais,
Cidade do Salvador, ii

(UP) - De maneira se

melhante-ao que acaba
de ocorrer no' Río, tam

b('!11 a conhecida Irman
dade do Senhor do Bom-:
fim está em conflito com

.

o arcebispo da Bahia. 'Es
.

te já perdura há dois

mêses, em virtude do ar

cebispo querer, fiscalizar
a aplicação dos dinhei
ros, Exgotados os meios,

I dom Augusto ssupendeu
a realização de missas
na basílica do Senhor do

Bcmfim, e embarcou pa
l;a Roma. dando' tempo

uhola de Santiago derrotou
:}. América F. C. do Rio de
Janeiro por 2 x 1.

para
controle -

Berlim!

rações extranhas do sr,

Correia Marques, prove
dor da Irmandade, o qual
disse que fechou tudo e

guardou 'as chaves, não
dando qualquer satísfa- .

eão ás altas autorídades
eclesiásticas. E quanto á

excomunhão, disse:
- «Isto não se deve

RIO, 3 (M�rid.)' - Co
mentando o. treino. coletivo
de ôntem,· o· técnico Flavio
Costa foi· de opinião qus o

preparo 'físico ainda não

satisâatôrío d o. s jogado
res,

.

prejudica-lhes a pro-
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