
Red. Ad: e O1ICI!I=
·Rtia São Patllo� 26�
rrÓUPAVA 'SECA ·IN.279

� fUm Grande LfJtmo I
Au:;h'sg€o:;!lo de Atha;yde !

1vle.:;tre Aloysio de Castro pu_ francês, com a lllt'sma correção,
bücou €m volume os dí scur.soc I limpidez e elegancia com q�e faz
pronunciados eru homenagem a ..-Ct·sos, escreve e fala a. lmgua
ilustres visitantes franceses e P01·tuguesa.
belgas, no vernaculo desses po- E' sempre um artist.3. delita.;
'·OS. Conhece a Iíngua tão bem do e sutil. o que não exclu-. o

como os que melhor a sabem. pensamento substancioso e fi.

Fala. escreye' e faz versos em erudição invejavel.
TELEFONE 1092

Eod. Tel. A NAÇÃO
Caixa' PoStal 38

.

!�'---
---- -.-------

poda comn que tentando abri-la
c atr'lZ de. si jaz.a outro homem
ambo.5 e· Os demais completa.
mente de;,earllados pelo fogo.

'I'elegrafos, qu: b)'alldo os move!�' ,

e !JS balcões. Nó' Cine São Luiz'.
no brgo do Machado, houve re,

pentina Invasão das águas, obri.,
gand., a "uspcnl:;�o ela sessão,
No ,bairro das LarangeÍT"étl3 pa·
rece ter havido veruadeír
tromba dágua. tendo' li enchen.
te atingido pelo menos cinquen
ta (;e!lJim·'ll·o� rJ!' altura Ta
foi' a impetuosidade das 'água'

Na Praça da Bandeira as águas'
invadiram vários estabelecl.,

conseguimos Il.I}uraJ

hem in,fonn3clas. c

e$�.)e!e.
Ale' Aprovada· Por Unanimidade A�[Prestação
De

.

Contas Do Prefeíto De 81 llmenau
troeP.

trotament�
das funçõe�

. l'
femlnip.Q$ '.
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• �IIUlm!!!!!!ml!!!!l!!m!lBllmlll-'
�alO OlJ Sl!L�

{Opereçqes 110 Hu.!;tJ, ,ª Vende�se' fine residellch,E- B L u M llJ � contendo 3 quartos, 2 sa_�
teda�tlf AUwp!l!!tr�� » �

, = las, terraço, cozinha, bu-:
� , I E' nheíru com completa inst.'1_={)nCUle., � """ = ..... - - � -

- -

n. .. .... 1 !. ;2- yENDE-Sl.i NEGOCIO :: Iação ,sanltálill, Tel'l'enoªnJ1& 5",0 ..,-&U!l, D, -Y<!!
, ' ::: de rrul mtrs. quadrados.-F'one: 'i09Z - Cxa. PU&t.al, 1181 d 5

.

M Ih d
,,_ I § Situado na Avenida. 10 de§DJretor de M :Ià!i.k: I e e''CO'5 e

.

'O a os -= Novembro, Informaçõex: à_EJ. SI�1l&AN'l'J.)8, :: rUa 15 de Novembro, 252;=Secretário:

r
. ::: 110s Iluldos, tratnr, com D.: '"

B E c- E r T A:_MAURICIO XAvran

1
,',

,

'

Ollb Corrêa , Preço:
'

CI'$� , Ordiniria
' �:'" .

� ArreC3;d.ada,EXPI"'DIENTlP

\
Por motivos particulares venda-se um negocio de Sêeos = 100.000.00. ':= ' , '

'000'00" "S76"OS5 80<} Molhados com bôa freguezia hjt,uado em ótimo ponto. ":'IIlIJIIIIIIIIIUUIIIIIIJUlfllUllUllII � Imposto territorial urbano �50: ,.
,

• "

1m t ecli' 1 . 1.'100.000,00 ,. •.224..124,00AlISmaturalH Informações nésla rectação.., pos o pr a .'", 1 '

G t '"
.... . .

Iinnolito s. Industrias: e Profissões '1.220.600;00 .1.443.007,70"Anual •••..•..•• crs 100,00 � .--- ,_ ..... -- - - - � - -

""
� - ��.-, I DI U 10 nao q'Ull as· 'L'

o 00000 681 38030:G .Tmposto de licenças ,
.

fi5., ':,', .',
SeIlleBtnC'l •... ..,. o-s 60,00 '

. � ,

".
•

'21 t' li 't E pl ágricola e ind1lStrial '280. OOO,OOl ' 212; 4�6,00_'N. AV\!.l.W •••••• crt 0!60 a;,,' ,

.

I �In�r_ iii m�lI!'u 81<: O npos 0;5. x".,. 19 ''''O ooI
� a 13 tU!!!! � Iúfpostú sobre JUgos" Diver.ões ' - .�., , v

tA determinação da im-' a influencia da sra. Roose- RIO, 5 (Hé!'ld.)
,

Imposto adicional 385.319,60
..

t"!!'!!J!!!'�1 nortanela dependia da" ip.- v�üt não só nos Estados sito do manísesto dos srs. oc-
. Taxas' de expediei\te "

. 3.959,00. ruo L
-

" i'. tulio Vargas e Adhemar de Bar;
IS e custas. J·Ú,,·clic. -8-- emolumentos 47. 700,2Qfluencia exercida pela m,.U- Unidos como no estrangeí- '1'05, correu (lutem que o sr, c«, 4'" 89030

8
Taxas de'· fisealíza.çlio e, servo dív, -"',

"lher na v' 'Ida, contémpora-' "O, em 'planos construtivos túlto Vargas navia .se recusad,o 17 '9:'0'0;'"
• L

Tu:Xas_de.I4mIlêsa,'p,qblica ..'". "'.1.1nea. 'para 'melhorar as oonliçõe a :Issinã_io. Os jornalístai> ou, 'RENDA PATSIMONIAL' ,: ,_
,,',

d' . viram, a respeito, o sr.: Adhe- ' .,O primeiro .lugar coube e VIda».
.; mai- de' BarÍ'o:;>, que se aclrs Renda im.obiliÍiría.

a, Eleanora Roosevelt; Viu- A segundo Iugar- na doente, guardando o Ieító. O Renda de capitais ,

va ele Franklíh Delano restigação de
.

PAGEANT sr.-Adhemar 'de Bal't'os pergun., �el����tb�USTRIAL, _' 650. OOO�OO'Roosevelt. roi conquistado por E'mily tau ;;penas:
. '>

'

Indüstrías fabris; e -manuratureires ,,t 1,000,00A �ra Roosevelt é pre- Post
' «Que munlfesL0. v; 11l0strall-

RE'NDAS ,DIVERSAS
,

'f ••

• _ • ,..'. do_se irônico. alheio a tudo c

I'
sídente �a Corrussao de DI-. Emily Post e talvez I nã.o prestando mais q\lalquer aece.ita, de� mercaclôs, 'feiras e matad.
reitDs Humanos das Na-I maior autoridade do mundo declaraçãO. Receíta de.:cemitel�os

.

1
'

RECEITA ÉXTP.:AOP..DrNARIAções Unidas. _. em materia de etiqueta. - - - - --:- - ....... - - -

CÓta. prevista. nõ art. 15, § 2. da C. Fed. 25,9°0,00Além diss,?, esta sephora'l Escreveu utll livro sobre B "Cóta prevista 110 a.·t.'15;,� 4. da. C. Fed. " 90.'fl00,Mescreve uma cóluna diaria 'eti'queta, cujas traduções cóta prevista no art.' 20 da C,, Federal , 300. OOO,�O
para a impren.sa e dirige são il1colltaveis. fOl't.ivel saIu de' c:star para 1'e_ Alienação de bens patrimoIÚais 1.000,00
üm' programa de teleVisão. pousar em suas poltronas ,de : Cobrança da, dí'rida. àÜva. � 30.000,00
Dos 272 votos, 3. S1'3.. Explicando porque e1e- c�uro Yemle1ho. e �aJestt'al I Receita. d!'l, il"?�nizaçôes. e restituiÇÕ�s 100.000,00

diante da lareira. AJudantes cótas. de,fi.scallzações dlversas 13.000,0,0Roosevelt obteve 214. geram Emily Post para o vohmtábos servem refrescos. contribuições da União
..

10�!OO,),Ol)'As que nela votar'am re- segundo lugar 'as 2 Mais tt1n1e, as dnze salas ela

1 Multã-;' '" 20.QOO,tJo
sumiram' SUa opiníão ila jornalistas e}"l_)licaram: séde enchem_se de grupos de :Eventuais li 6 ' 17.000,00
"eo'llinte frase' «Ela, determinDu enl Pe::SOas que ali vão ter para de- ,-""_-'-'--..;..;,.---�_...:...'" l:>� •

dical'-Ee n. trabalhOS de cerâmL ( TOTAL«A capaéidade lntelec- grande parte as maneiras Cu e ao fabi'icl) de «abaLjours», I, DIFERENÇA PARA MAIStual, a posição e a grande da nossa soCiedade. e dessa Aprendem tambem gravura, en ..

'

.

t di"' 'nfI' 1 cgderu'Ição. dança, leitura 'desimpatia. que tem por o ,a i'Ürma I uenclOU a mora
músic,1 e mesmo confecção de

� ',,' a humamdáde fazem sentir do nosso tempo». lll"ao de pel", Ha' tambeln Cltr' ..::;;mmmIllIIllIIllUlIljJUmnUllnW':: �; � �

= = - -- -- - --.;_ _.__ 50S de líng1.1as.:g

D C Ih
= :A. An1.pliando, SUasii f., arva O E .... '"

sOClnlS. a Associação
;:; =

zar, na sala de J'antal' ou I casa fara os convites é!E, 11m 'club juvenil. um club para'� =
homens e mulheres de mais de-

... DOENÇAS DO CORAÇ-lO:: num::>, lWça vizinha, ein I modo qUe se.us convidados]:'- 60 anos, um serviç3 p"-l'a tomari (Electrocariliografla)j :: buffet variado, prÓvido 'de
'

cheguem das 18 horas 'em conta. de crianças. um club de
� '!'ratlilllcnt.o de Nenrosel JJratos simples, frios de

'

diante. Entre 18 e 1« horaf cin€ma e um grupo de. debates.� (Psicotel'apla) f' t't 'f
' 1'1' Afóra uma doação do governoti:

'r R' B
- pre er;ncla, mas ape 1 0-

I
o �recera (�COc r-tal s» e, se

do Reino Unido, o centro é cem§] AL. 10 KA:NOO. l.
_ sos. E ü qUe se chama um qUlser, algumas «elltt:a-

por c:mto fruto elo esforço vo-� tiobrado.
_ jantar ou almoço á

amerí-/ das», 1untário, Seus membros espetam,� ,(Att IMo do CINE BUSCU):=., '
..

" " f� :: cana:-Neste caso a dona de DepOIS dISSO tela lugal poder em breve angariar un_

�lml!IJllmIllHlmllllllllmllllllhP ,

I o jantar -á americana. A dos suficientes .para, !'estaurar
tlma, ala abandonada do edifí'= = � - - -- - - � - - - - - - - -

dona da casa· deverá dei� cio e rcmodelar a frente pitores_

�Po�r�I�II·ID�eg-�I!PI.I-o�n�s�og=sc ;nC)deCCr'aa=S�_· f-o.: �
,

��e��c�n��l���e. ���= Ca do deposito.
� -,_'

ª II _ �. .
u li, II R.. ª r�e�ade de iguarias pe:nu-

-- -- - - --= ...... --

;;
.. '. ::: trt"a que cada um Se SIrva O;;: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA ::: d

.

lh::: .

'::: o que mms e aprouver,ª Pelu, pre;;el1te ficam c{)nvit1adO,; os senhores Acionistas -a'§ 'sendo desnecessario !nsis-5 eOn1Jiu.recerc'm iI a::;sem;'léia gera! extraordinari� -a realizar-se no; . rendas ou oferecimentosª tlia 22 de maio ilu corr-t'<nt-e, ano, ás 15 l!oras na fétle 5{)ciar� constantes da parte dos;::: a:!ll111 de delibe.rarem sõbril a 8l'guinte. =:
f·t

. -
�,_.� .

::: an 1 noes. '-.. ....., ,

ª ÕÍWEM DO DIA,: ª O unico elemento <

quen-E ' = i te da refeição será o café.
S l,(! -. J :,atiíicaçào da. a�sembléia geral re2.lizada, em 2!J .do ª

1
puas qualidades de vinho;:: corren te llres: =

,

- .

f'" t f::; 2.0 _. Liquidação e dissolução da 8ocledade. :: selao SU lCIel1 es, .ora a
:: Bhtmcnau, 27 de a.brE de 1950, ::: zcham;pagne».E ERNESTO SCHADRAC1\: - As 10 horas circularão; Diretor -

bandejas com bebidas fres-

�-I\Y.,r/�J""..,IO"'������ eas� laranjada. limonada
� ' _. _._ - - - - - - o_ �- --

•

ou punch gelado.
Por viGlta la meiael10ite

os convidados sairio cone
telitcs da agr-adavel reu

lliiIo, cujo tranJ':\correl' !:
menos convencional qne uní
Jantar de cerimonia.

J '
.

«ksta despesa ficou asaím
, Awni!üstração ' Geral

«Assim. são ba8ta!�te' significativas 'as 'segu�.ntei 'cifras; Exação' e .f�scalização fLrlanceira
das receitas orçadas e tÍ.rrec8dad-as 110 úl,timo quínquênío:

, Segurança P(íbllca ,é Asslstência
,. .E."(e'rctcÍQ Ol"Í)ado' J\..r.iecadà.do- I Dife!l8'i1ça 'l'.!!!2is 'Educàção PúbliCa

1945 '2.3�2.8\1U,OO 2.8�O.,837,OO 567,,947>":10 Saúde Pública.
1946 2.ti03.4.65,OO 3:416.4'35,50 812.97�50 Fomento
1917 ,3::35.0.000,00 3.6�4.038,20 ,33L038��G ServIços industriais
1948 ·1.000.0'00,00 4.889.677,40 889.677,4(f , Divida. Pública
1919 5.{70'.OOO,OO 6.343,165,10 872,165,10 Se.rviços de Umidade

"O qUl',dro comparativo da receita orçada com '�arrecada-, Encargos diversos
da. no exei-dcio de t949, apresenta;;se ':pela fol'Il'ra �gumte:

,

(Cone'lusãu da. La pga ) ,

2J7.432.30
lP5.163,80
127 :054:90

6'.588.81';0,50
,413.044.4(,\

7 :001,894,90

Fl'''�!'! 'U�u1iQ Varg!!.!!
1ildll'icio Odel>ll 8. lU'"

, Seio HorIzonte: fi: GmM. 114
I'or,:lo Alegre: Rua 3'016

Montauri, 1õ
, Curitiba: R. Dr 1v:rurtcl, 708

2. andar - Sala. 233
Joinvi1e: Rua S. Pedro, 92

1.000,ÓO"
2.000,O!}

de 1949

3. PAULO

D,A

� ;!i:::::�;::"=::; :: sE:: f#":'

�franciscoTreska�
� Junior
=_�,E:NGE.N:HEmÓ A..RQUITEroã
= Projetos e Coustruç(ks �

Hua Alwin Sehruder -

E -- BL·UMENAU _- :;:

-� a�

TOTAL

, .

(;OS bens' pa.trimoniais da Municipa::íiàadé tiveram um �p�e-,'c1avel.,acrescimo no exercício de 19'19 com a compra. de diversasmáqumas, rE:g.istradas sob o título de móveis, 'cumprindo salielJ.;;'tar a motolliveladora «Allis, ChaImersv'a{) preço de Ct'� 80.000;00,oe 'outra, «GalHon» do v�lol' de Cr� 32LOOO,OO, além de outras',a.quisiç6es necessárias ao aparelhamentó dá Prefeitura..
, .

«Assim, os bens patrimoniais da Municipalidade apt'csenÚ!-�'lam,.em 31 de de;;l€mbro de 1949. a seguinte,situação: '

BENS IMOVEIS; ,

Propriedades existentes
BENS MOVEIS:

,ValOr dos moveis, máquinas, veiculas, etç.
,

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL'IRêdé <Ie distribUição dágua
'

2.168: 846.40
Reser:atórios d� ag1.la. 591.059,60Esta:çao de tratanlfnfo de agua 760.86770Casa de captá.ção 174.174:70:

'

C,a�a do zelador 32 .000 0(1
M:ate�iais diversos· 56.847:40F.âbrlca ele tübos de cl.n1,ento '. 13.6.77 ,50

VALORES PERTENCENTES'�\.O J\o1UNICIPln.,125 ações" da Cia. Siderurgica. Nacion�l,
.. ,

OBRAS EM 'EXECUÇÃO; .,' , ",

Valor atu'al da 'constr. do nQYO E�sPital"i.íimiciPa.l
TOTAL

6 .342.165,10 - 6.342.165,lÓ

".o ,enc�rramento do exercício' de 1949 apresenta, a seg1.tint3
l>ituação da «1.:tecelta e Des:;íês:a Geral:'

RECEITA:
Receita. arrecadada
Ope1'ações de crédito (apólices)
Tra,nsferencia' pa..ra Restos a Pagár
Depósitos reCebidos, '

Saldo eusponivel do ano a.nterior
SaldO vinculado do ano a.nterior

; '6..342 .165,10
436.500,00
176,901,20
269.570/i�
3U.136,90

, 119 .670,50

DES:rESA:
ü ; 588 .'850,50 •

9:031,00
106.173,30
731.821,70
283.067;9'0

Despe,ta. i'ealizada ,

Pagamento de Restos a Pag,ar
Depósitos' restituidos
Saldo disponivel para. 1950
Saldo vinculado para 1950 '

fatores que contribuem' para,
Ocultar as íl11pel'fei�ões qUe vo
cê. poryerttura. possa ter e :que'
servem para salientar seus ;l
h'ativos.

'i. '

,5.'170.000,00,

48Q 0470-,00

Saldo 4. 98!L 530,00
1.091.623,80'Creditas suplemellta.res

'TOTAL DA DESP. ORÇA.MEI,,"'r.
AI) total da desp. orçamentaria de

.

acrescentam_se aim.la os cre'�iito5' esp. de

6.081.153,80
Cr$
Cr$

o total' ,da -desp. aut()rizada de Cr$'

c

\ FÕtC;··B-;�-;;�-;-;.'t-;-m
t, E�WEtJ!AU§'!'A .El\'! AI\fi'LIAÇO� DE !l'O1'O§ VE� •
t UlU§ = !!'OTOGRAri'!AS = REV!!lLAÇOE3 =- Jl'm t;j �f1!lB = MAQUINAS "

" BD l' de NQVWlbl'O. UG BL�A.n,· t
��.I& __ S�Q _ ....._-_. .. 1_._ _ _ __ _ _r ---

l.:ÍIl?a: louro com reflexos aeo�
breldos. e ameixa,

Não lhe aconsellHlmo::i, q1!�
l'hln. leitora. evidentenICnte. a
mandar tingir os seus cabelos
destas' Cores que, IIi! realida.de,
não t1�ixam de :;;�r efêmerás _.

llllas peÇa ao seu cabeleireiro
para, fazer-lhe algumas enxa

g;.<aduras.
t
1--------

'I nu. A�ltES GONÇALVES
, Advogruló

,

t
i Rettldêncla e EscrttÔn.Ateuue chamada;') pelo Fon" 1197
l BLU1UENAU

�� ,_,_·_._�c .._ ...... ;s!!, Ai I Sus BrUIlllIII.8 SIN.
���==-�� --- - .,.._,_.-- ----

.-1.�1IJIlnlll(:lí""l1m��in�mmiiill§EmprJ5a' Moreira & Werner I�Ulmer laffrontêLl.NILl UE ONIBUS DlARIA A' PRAIA DE I � �
=-- OAIUBORIÚ --- ' :

(lOHB.E'I'QII �
Fa.!'11tl� ll.t All:ência Blá-Blú às "I hora3 da manhi -

Rri3 flÚI'AnM". ª' � _=��mlh!, da Praia às 13 horas. . �A�!!! domingoli e feriados, da PRAIA, .s partida!J sem fnll!mtlmmmllmlll!mmlllll"�à tarde '

ICd MO.oo ID." e' VOLTA ..._ TELEFONE 'N. U66 UIUlIIIIIIlll11f1l1llull1mmullll1rn
x=x�x_.x-x-x- s: - x __ x -x-x-x MEDICO

:=;_f"'''E'!I'''8"olra?'llllullllra'�ID'llllfãlliü"ü1f'1'nll D�;.�:!:;�,e'9
� -Santa Catarina.

I �' QUEM PODEMOS CONFIAR O CONCE:Rro-ifj § (JomnUtõr1o <o, real(lenct.,.

� NA',nmALl'IlElVTE €10' A! OFI<JINA <BADIO FUN.... § RUA Bom Retuo. �l
� ESPECIALIzADA EM. CONCERTOS DE :&p� = Fone U58
� EUROPEUS Ii: UmruCANOS" � {em frente a1} UO!lplta) (jA�
=

- t6J1Go' Santa IsaWl),!� 1;8t�belecldo. deade 193:e R� p:r�:; .
,

� 'mUo 'f de S�mbrQt ;O'. 1# - IS L 17H 1!l N A li
-

=: CONSULTAS

�mmm!!fUlUmmIl!HlllmlllmllllmllnJIIlln"mfllllmlllnmmmm� dal'J 9;30' ás 12 •
a&3 17 áJ 18,80 hO:fd

---------���-----
_;jJ

Pereira

mE!!, Ila� F..uaé Floriano P:!lxolo e Sete de Setembro

Transformado..

nnllll!l!n�I'III�UJ'I�lnll!!I!'!!!lm

novos :.

..... qualquür tipu por p:-eçO:1 =
orlg111ais. ['am compara-a

8 ",ão de 'preço,}, por exsmplü, E
de 25 }{VA"Cr$ 19,400,00.-:

:: E.T.E.!. Aíameda Rio ::
E Branco. :

� Cxa. Postal, 41)1:1, BluIllena.u ª,
i;1l111l!!I!!!IIHI!l!!!H!lmmll!!m!li�

res
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rAOD:,Al
���������==� �==�==�_=--=====������������a5�'��==�'==�==�ffi��.==�

��ngrentoB ephsodios no dia

.r
.

t cando.o deI
mi litur .os

. .

a

L' de Maio do

a o

comunista
Quatro varios terldos I'AOS aeontecimentosDlortos e

R

nt! he]
Grande o

interesse
F'ínalmente lloje. tealL

zar_se-ã a «mpolgunte fes-

LI ta social promovida pela
S.D.M. Carlos Gomes. pa;

1a a cerímonía de coroucão

de sua r:._dn.ha, srta Marí.,

ly Deeke,

possível, 'Está fora de dú_

vida de. que atingiu seu 01)_

jetivo. As portas da séd:'l
.

dessa sociedade. que cons

titui motivo de justific'3do
orgulho para os blume-

11auenses, abril'_se_ão hoje.
para acolher a nata da 80-

. .

óiedade local, que para ali

afluirá pressurosa, nLUna

autentica parada de ete-

Cji1e sãu suas caractel'ÍstL

caso

Mortos e Feridos

A cerimônia de ooroaÇ:ã'J
.4 ....niy Deeke. que

:;erviu de motivo paa'a, a

,�'1 aüu�o;"à festa, teL'á lug,ar
-"

:ts 21 horas. depois da l'e-

�;ep{�ã(J Ú� �tJb=l'unas V181_

Em consequencia
'choque, houve varias moí'.,.

,

tos oi'! feridos. figul�ando
�ntre os primeirbs Q sol

dado Francisco �is, Eu- I

:elides Pinto, itmão dú lea- I
uer comunista· que tem a I
:alcimha, de «Cafiaspirina», I
uma senl;íora.que conduzia
a bandeü�:( 11acional e·.ou-·
tro �a�ifes�ante,. c,uio ��-I festividades de Coroação da Rainha a,
me amua nao. fOI ldenth4.-

,..
..

.

d M" IeMO, num total d 4 mor- rea Izar..se 'ilOS dias 6 e 1 e aio I

tos .

. Ficaramferldos ô t€:ne.n-
te GonçalinÜ', o soldado'

Papf!lvo Borges, este gra
vemente; o vereador comu

nista Antonio Rechia, a

pontado' como responsavel
direto do

.. sangrento acon-

I.Cime�lt.0" e mais 3.
. mani

::-ta1l'ces.
Os mortos foram t,rinis-·

í>ortados .

para o necroté�
rio' da Santa Casa de Mi� .

sericordia,-tendo sido a

or-Idem restaoole�;ida 'imedia-
tamente.. A: polida abriu' ..

rigoroso inquerldo pa.ra a-

I NA I DA.
nurar a responsabilidade .: lAS" REUNIDOS PARA,

.-J:' i .

' C'Cllxa Postal 785 - Cunltba
dos graves aconteCImentos. _-............ """'........

tantes. seguindo-se o aúi_

!11(1d? baj te. para cujo su-

"CSSo todas as pl'ovidenci', s
fOl'um tomadas.

---"

si

r-arrde
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t
m

nte
r o

ED�rglca

'i>RTA . .:\lAlULY DEEKE, lL\.L....nA ELEil'l'A l'li:L\. S. D. cU. e:U:LO;; Go:-.ms, (T.JA 80-
�---- Lf};.·'HDADE DE COllOA.ÇAO SE YlmIFICA1L'\' hem;

/YEt/R/lSrEN/JI
Tt/BEI?CVLÔSE
FR.4t'tlEZA GERAL

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

�linica de olhos
DO

Oh. WU...§ON SANTW...'lGO
Assistente da. 'l'''aculdade de

Medimnfl da Univel'l>Ídl\d&
-- do l3rMII

'JONSULT!\.S:

HORARlO,:
Das 10 o,s 12 tlui!'i.S,
f')8.1! 14 às 18 hOl"aJ!

'JONSULTORlO: - flua Iii
de Noveuibro, 742 - {AO

Srta_ Joseruary Caldeir(t,'l\'lifillil ParaHá, cllC!tntadora repr(',;entanh>
La, �'ü, �edade. pàJ.·��àaense, <lue par'i!i<ij)al'á da.s fp�,;tiddades de cu_

� roa'Ção da srb", 111<f xil.r Decll{� -<-_.-

t
portaria policiai

t
n

(I

Rio Grande, Rio Grande para a punição dos ver��� I Outros atos de sabota- I por alguns minutos ape.-l, O sr. Iboti K1'8;USe, de-r teio cerrado, durante o! A policia tomou todas as um aviso chamando ur

'tlq Sul CM
...eridIOnal).

-, A 1 (l:�iros C.UIP.ad.os•. Os
e.dif1.

-

I gern; �oram registra��s �s� I nas. pois que. logo apo.s fO�. legado de, polícia, que es- qual perderam a vi� fun- I providencias. conseguindo gentemente para se reco

pOPUlaç.ih.'O....
ordeir

..

a desta I ClO.
S

.. :I.a. ..S�.,.n.ta. '. cas.a;
da

i ta

no.
ite sendo a pOlICIa,. In-

lU.Z
restabelecida.

out.r.. o.
S

.. tava. na CIdade,. baIXOU a

I'
cionarios que cumpn.ram .0 I restabelecer a calma na ciQ lherem aos quarteis . todos

tldade, foi sacudida pelos \ Bel1efl�enCla. po��uguesa, I forma�a de que elementos 1 atos. de sabotagem foram.; segmnte. portaria: , .

seu deve:-. esta Deíegaeía ] dade». (IS soldados da referida
sangrentos afontecímento: da ,SOCIedade.. Ull1� .0.,pe- I comumstas. I.provocaram! real�.za?Os c.ontra p�stos 'J' «DepOIS do tralçoelro, torna publico que. a partir I' Logo após os sangren-\t:llidade. A esta hora, al

que eml)anaram o brilho: rarra, da U�1l1a Eletrlqa e i L� cUrto-?ll'?Ulto er:tre a, telefonicos, flc8;ndo cliver,,:: atentado, da part� ele ele- i deste momento. fica prol- tos episódios, o comando guns dos feridos apresen
<Ias comemQl>açõ,es da. da.ta" out.l...•OS•.esta.. o.g.1l:arneCld�s ',: Usina EletrlC�; e a cldad�, sos aparelhos Isolados du

..

",I. men.t?S reCOllheCldalIl'Bnt�'1 b��la tod� e qualquer reu-' do 7.0 Grupo Motorizado
I tam estado gravíssimo,

'de Lo de maio, :res'Wfândo I;91' forças ela Bpgada MI-. em consequencla,do que fi- rante o mstar:te do san- j comuI1I�ta�.. que rec�bt .. :
mao publica em ,reclllto fe- i da Artilharia de Costa, sendo certo que o número

diversos mortos et :reridos, : htar e do-ExercItO., I cou parte desta jâs escuras grento acorrtecimento, ram a polioin com um tIro-, chado como a ceu aberto. aqui sediado, fez irradiar I de mortos aumentará.
.

em conseqhencia de :violen-l
. .

-- -- -------------_-----�.---

to choque entr� conhecidos
elementos do extinto Par

tido Comttnista·e praças da
Brizuda Milítar."
r Conforme. foi anunciado,
realizou-se no antigo Par

qUe Riograndense,
.

uma
· festa popular em comemo-

I·:raçãO. á.
data operaria; ·.faendo-se ouvir varios ora-

ores em inflamados dis
_.
ursos de ataqUe as autO;.
ridades . eonstítuídas, Finda
'â· festa, os. manifestanvtes,
interessados na perturba:'
. .ção da' ordem, resolveram
zealízar uma passeata pe
lo centro da cidade, '8;0

que ínformam.. com a in
tencão de fazer •. abrir.. pela
Molencia, as sedes da. an
tiga Sociedade da União O-
peraria ha varies meses Atra�'és uo noticiãl'io que

fechada DOr ordem do mi-
.

divulgamos anteriormente.
nístro da Justiça. Na íme- ....: leitores de A NAÇAO
diação do «Estadio Gremio puderam aquilatar dos es-

General' OS01"lo». na linha forças desenvolvidos pela
.:ao Parque, houve. inter-I diretoria da aristoceãtica
';vençã6 do sr, Evaldo Mi- l"lta. i);fuA PRE1:;"rNGER, R'i/;"'/ sociedade. no sentido d�

:ran_da_,,' d.eleg�a:d.O da .Ordem I' l\Im. dn .S.E.R Ipb'allga.
que o acontecimento se

pQhtIca, e SOCIal. e do ,te...

I Cercasse do.maior brilho
hente da Brigada Militar I

Gon�lfuo" Carvalho que, I
'àcompanhado. de alguns
pl'aCl'l"l, fizeram ver aos

lllarufestaJ1tes. amistosa-' '.

mente, o ihteresse de dis-
·

'solverem a. ma.nifestaGão.
pois blis passeatas estavam
:proibidas pela pQlicia. E�
fiado momento, .um mf1.niL

i�!;.,�� ��;���
a����da�

'Iquanto GUlI0S
.

(le revolvf':res, passando a

latirar contrl=! as autorida

des, que imediatamente 1'ea-
.

·

giram, estabelecendo-se a
.

collfusíio e o panico geral, !

que provocou serl�ado tirp
teio.

.

RAINHAS E I
SEUS PARES

As soberanas das socíe-
dades Iceal. de Santa C,,· I
t arina e d. Paraná, qi.l" I
participarão das festas '�e
coroa ção da srta, ,Marily;
Deeke, Lerão os pares que i
seguem, com os quais ini- Idarão o baile:

I
Marily Deeke, dr. Paulo IMayerle ; Josemary Caldei

ra, Míss Paraná. de Curi
tiba, prefeito F.G. Busch
Jor.: Lili Aichinger, Rai
rum. da primavera; de Brus
que, major Newton Macha
de. Vieira, Cmté.: do 1/23'1
RI.; srta. Julia Maria de

Miranda, Rainha do Bloco
do'� x..X de Itajaí Dl'. Os
C�t' Leitão, Juiz de Direito; ,

, Editn. Kielwagen, ..._Rain.ha
dc' G,E. Olímnico, Dr. José
Ribeiro de Carvalho, pro
motor público da Comarca;
srta. Lisa Preisinger, rai
nha da S.E R. Ipyrallga,
sr. Gl1iJherm� Jellsen: He-

1i�te. Bf':rna,rdi. Rainha do

If')(wt, d� Brusque, sr. Gil
RochadeL

-

Princesas· {l seus
. Parcr.
Christa Carla JenSP,l1,

1)1'. Aldo Jensen; Heny
A bdu. Aparício' Longo;
Marijam Abdu, Egon Roe
deI; Vicentina SouZa; Dar
cy Lobe: NeUy Ma.ria Hro
zfk, Alcides. Machado;
Brigitte Staed�Ie, Eunildo
R�belo; Myrna Rudiger.
J(11e1' Reinert; Otavia
Klenz, Wigand Siefiert; EI
fi Jensen, Paulo Pamplona;
Edih Poerner, Godo Stark; I
I�oJde Irene Gerlach. Igor
von Hert'wig; Walmira
B3lz, Weruel' Osre; Ade
gunde Gebler, Nagel Mil
ton: Mello;

afel xi I Dei
o I IurD ec

GIl

umlco

t
#I

5 (I

KIEL�VA.·;l.N.

AJCHINGER
nablllu, da Prima..'éTa. Ile

Hr',S�!H .

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

i
Nacional da
de controle

.

Monifesta�se li respetto a Confederação
Indústria = ft alta de preços. e as medidas;

Rio. (Mel'idio11al, -- A dine_ pois, o futuro ecünom.c;) ... ,� I ekvaçãu do custo d" \'id3.. As
ção d;J CCP submetei;'· à ap"f'- pais,

I
<lIdas de controle de preços

ciação de div�rsas instituições Prul'oca a lnfla<>d,o
- continúa � parecer .- são' de

Lt: h:'!1b.ltO naClO11al. da.s classt:s A política orçam�llt;;í.i':a d •
"·,í.li'I' exeepcional, própria .de

cconamleas,
.

um.a relaçrhO. Jaqu< -

i gnverno e a. política de f!'e� I periódos
. de guerra ou situaQ

les que podem. mt�rfeI1.1· nos' llwmtes elevações d� �aLí.:'j05 e çõ=s equivalentes. quando :5e
pleços e no abaste�ll�entQ� bem vencimentos de fUlldonú!'bs ')iL \'el'ifiea �ellsivEl escassez ds
cllmo um auestJonar,o reJere11'f 111cos. deterlllÍnal'a111 \.-iole�,ta I bens e serviços. em lermos '1:e_
te li p['�blfmas f�.lJdi1ment'lit: lseellsão no custo de v�da.· Co_ lativos nn absolutos. r,{:!s, na

li[;:ld05 a.s vanlagon" OH des
mo isso não bastusEe. tiven;os ,t"'.11 eonjuntllla. não é possi

Y:Jl1V:g-ens. df\ nl�fl'lte�lí;ão da_. tar.'bem a pr'· 'ria ação, dos con- 'vel,dizer-:>,e, tendo em vista: a
quele orgü". de contlde de. P"�' troles da pr,,�s na SUB forma ,U',. aplicação gel'al. que'. ta.ls
coso Respondendo a') (jl1estlqna_ atual dificult'l.ndJ o fuaciun'J,- cont.roles s,,'jom llecp"s'Írim·. No
l'i.ó ep1 apl'éço. a C'lTIfed<'l'uçãa l1el1t� do mecaniElno IlOrnta]' Dn.l·,il. o� c()ntroles de preç''ls se

Naeioll'l] da Indúst.ria l'émet·eu
da fo:macão:dos preeos. crial1d�, revelaram jnc3pazes w jnefica.

ao Vice-Presidente da�!uele or-
a CCP com os contl'olfos. obs_ ze". pl·Oi'ocando·· até uma infla_

gfw o estudo ", quI' �ph;,e ;) �,s- taculos ao ajustamento da es- ção utiv'!.. que se manifesta POr

stJl1to. pl'ncpden o D"p<ll·tamen. trutura econômica às condit;úeo< uma ,,]ta d' preros. "m se�i-
t,} Iikonômir,) da Conf,"der9(,'ií.o' dq a 'ilumentos 110S l'hndim�nt�s, de paz, Prosseg.uindo, le:mbl'a o « <': ç. '''' '.'

pnrC'eel: este. ('ontráxi(O f, <;ub_ docUlllento que as cla�ses. �)l'U-
nlonet.!Í.I'ios dos eOllsumidoTeE.

sj;;tf'n�la da cepo pOJ' rnntivo:' dut ra'd '.
Muitos p'1íl'es 10[;0 del10is '0.'l.

de orelem teórica e j)l'[!.tiCfI. "ull��' reUlll as �m Ara�ca '111 segunda guerra, eliminaram 1):;
Como ót'g'5 t) tecnil't)' p consul-

J O ano prÓXl1110 pass:tdo, """l1t1',··jps de p"f'�[)S. como.. ' por
tivo, tem ; Confecle1'3:ão o dE- l'ec>:_mendaram a. extillcãn (k,s exemplo. 08 Es'tados Unidos.
Vpl' de CO]8,bol'llr oom � E"�arlo ,orgaos de exclUsIVO cQ,1tro1e de Outt'('S foram, panlatinam2nt.<;;,
no estllClo e 'f'1l1llC'il.,) (In" l�':'ohJe >reGOs. entre os quais, obvia� abandonando Os control'és, .até
T'l"S 011" se l'pl"";"''''''TIl rrl)'tl '1 mente. li,' inclui a CCP. d2cor_ ., 1'lIa finnl ,",xtinção, corn;; li.

categ-ori"s económjca� da pro
rendo ,..Na l'econv·nda<;w.J, f'ntJ'e

I
França. Os países qU{! canser"

dução. Por isso mesmo tem p
'lltlOS

_J�1O.Uvos,
da. manifed�a 'c"'"'" .oe ('n"'l'Ole�.

--

.Tl,·o"Qegl.1ej�"1Íst)"ia 111'1' r�pre"n"t..1!1t.. TI" ·""""""'ua((c da CCP c demals (l do('nnl"nt" _. roã,'\ nql1ele� em

CCP. A existencia de3�(l l'CDTf', 'Jrg'ii.o' e'l' fuI,' Ls pB.l'a eontpr a que ainda snbsistl"m um'! sitva_
E('ntaçãn não si!?'nifict), torlov'a d,o de es('a�"ez ou em qU'2 OCOl'-
qu·e n· Confederação \>tI 111e"1l1·� .. re 1ml:; infl� çii,o.
:' jnr1(lstria saj'< l'P<"'Il";,ár"i O" :: 'ImUlllUl'lmmllllW 'IImf'IIIIUllllUllIIUIIIWllllllulldUnumimn �

t d t
=tt c;.-:

f'nlid;\rh. com n .Dnlí ica a o a- ::. ':::

:::�:;;��E�;i:�r� �;;';�"i';! Or. Paul�D< o�:!�!'_ ferrai iCorifedera.ção. pOr ,,�u pre"'_ _
-

dente. que a �xi}1tenciq da CCP:: CAUSA.q eI" rllTS, COMERCIAm E CRThITNAllJi ::

11:1 DJPdid9. em que é ('feli'.',. \ :: ESCritório: Rua 15 de Novel'Lrbro 889 _ 1.0 Andar I S.
contribui. 11ns condirões .:lbJais ,! :: li
da conjuntura econÔh1ÍC:l. nm fi :: .Res1t1enc1a., ftua. 15 de Novembro, 1398 - Apmrt. 2. ::
df''',..stimular atividade 131'0-1 ;: ';::
dutiva no!,> campo;5 em que ;1:: f'ONE: 1447 - Caixa l!'>1stal, Zll - BLUJmNAO �l
sua, ação .se exerce, afetando,! :illrnUjJm1UlmIlUllllmmUlmUUHuumnmmmmmm1illmnmn�li>� "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�� me=.:W"'Tlry=yrn=5--�"''''''Wn t-êb ) i' �", .- "'i'�gii1t'b-a=!I'T\S"&-jjiiii'..jljI8S�i5SO: -tttmMi'â••;ttd """".._...."!'........""_...,_.."....."""'.%...'".."'�•••"""_'''''"'==='''''='''''''='___,;."."",",===--==""",'_"""="",,,,__�
�-, ..

I' I .:t\, possibil,!d�dê de ql'!.� o

O I-a)' �:���; Ul��:s;de��: 'Ba��: II� em vez de, calças compr!�.
,

_
� das nada tem de absurdo,

,

Quem o diz é o vice-pré- 1��>1 sidente llúrte�americano.
.

SUAyl'SSI O' Alhen Barkley. -�-��-

I
.

\�
""

«As mulheres '

penetra-
mm virtualmente em todas «Atualnente,Seria uru djê:l pr?nl0 tortos os outros. nãu fos;.-;e a doçur a '

'da parsagom [lO J erlor, Ne1!llllma exuberância de luz ou de som- as profissões e todos os

j
que nunca

b!'a p!H'a csculld:J]iZ:Il' m, olhos nenhuma elevaJ:;ãn mununjental sectores da vida pública
para acabrunhar a s<l',"ni';1olfle do encant.ament.n. ,Só havia plu; dos Estados Unidos c, em í -"....,--,-------,-----------------

: rturas correndo@ehC:OIÜl'OdeUmcpuazul_llOrten<'Íaeaquietodos os casos, tem enrí-

11 II �I' '.'
;

G 'I. ,CE'
,�,-

E-, "acolá. subltnhanrío a:; ns'l.s dtstáncias, colinas .;U!'gi,im com
ouecido e enobrecído os

't

"
'

•

,

.. ' -i-,
,

' , •

'brandos relevos ele Cal pus jovens em repouso. Alguém já disse � v

que a paisagem '(8th em nós, que é um reflexo de nosso �stadi) de sectores onde atuam.
,

'espírito. "lia -capacídado ele ;�cHJmar, ele dcprímír ou de exaltar Eu não vejo nenhuma í -------
dClwnrleIid-:- fji'ase íntril"lDV:llte dn naturEza das emoções que lltúam ,razão - Ja seja Iegalrno- :
.sobre o momcut f) coutcmpl.a t tVO, J';' 11"111 po!;sivel que sej'l ;",sim, ralou intelectual �_ que I
.!E!ltr�t;H1t(\. uquo la p:Ji�::lI{-"n' f1JS'i� a r�'g1�:1. J�]l t: extenot'. Hão

I;::el'têni:ia " !!Ín?-'l!"11 D"Cap'lV'l uo:« 11lplrle�, (las mais cC;lltruclltú· impeça u.ma determinada i
;ias, �m<:lçúss, Tlllb., 1"" '''';'11' Pl'f,p"iu e "�nl dl1finitl0, absolutu- .mulher de ser Presidente

I'!!1ente il1'·il.!"la.-�L ",rodos rjl\e a o\)ns::;'}11 h3"erwn� de notar a dos Estados Unidos.»
tráJ150arencia fIe 'Seus véus outonais, ele sentir o apelo de seus E Barkley acrescenta: I'verde-;;, dI" perpehl'lr fi oferenda, ele suas fragrâncias de terra,

. «Eu conheço varias que i,f'O]h3S e flor. Dentro de seus Iimites as hoaws se impregnaram
',Je calma e e"pint'l8.11LlW1", hnll\'e ,!"';C'lI1W e concil iaçáo. suav is., possuem todos Os requisi- j''"imo tOl"nnl,-s'> o dia" Como reler essa snavídnde excepci on.vl de tOS». 1vIaf' O proprio pre
j�odo ;! croci -la Dl? is tarde em dias áridos': Ah! O;; namorados dente Truman reconhece o'
,�on]l�c'm " i>egredo, Rm 'is si it'(:'stl'es enfeitavam os :.:abcltl�; re.,

gr.ande -:a.lol' da mul,her na "'�;oltos dao-1 Jll'Jr:;8�; e !I lape la dos rapazesvAmanhã olharão ;IS l'OS�S ,
.

e1Y',Il'che,'id",,, l' ac]'eriita"iio estar vivendo de novo o dia suavíssí; vida polítíca dos Estados!
mo. A }('nlhr:-HIC<l r1�1 moíta de t'OS8.S fal�á :res"surgil' �l paldtl,gl'-;'11

•

II�:���:��':��;,� �), P�:���,���:: c< s t �����15,'� c�:O;:'���Jl,I��� �� ';: lId�n��:t��;��

I' "STR It L D-O O I JI
-pfiginas de 11m 11\'1'0 ou ele urna cUIxi.nha fUl'l'uel'l. rI .. veludo car- �

Il1le>;im, Ah : s e 111e [errib ro ! O dia SlIaviS';Ü110", ;)3"('C) que f"i (poi- Ha;;a Swnm i ) ,_

ont.om "
-- [sta "eL'8. :1 resposta dos namorados 't jn(';ll,:,�i1r':I,) SAEADO, 6_5-1950 I

inallrlh'''J 'ln l"JS'I. PQr JS"" Jll!,"1l10 ,I gl'aJdal'Um, ('\)n:IClV,'lll r esse Lua" Sol. :Marte e Sa�ul:- Iponto ,k l'f.'fel'Crlf'tll, ou perder'iam de v.sf n o di1 ,nl'l\'�>�'nl" 110 radIam esplendidos flUI.

CHfUSTIN.\
dos PUl a quasi tudu!, Para.

1

alimentação. agTicultura, I
terra:;. imóveis, cartórios e I
minas, Publicidade, promo- \
--çõe;,;, favol'es. empréstimos,

'

pl'ogres;,;u em get"al. Marte
gal8.ute 'S"i1Sacionais cura;,;

DO!' elel'iddadc, gr8.ndl'S in_
�'encões e descob�lta:3, .au

daz�s, illiciativ<ts_ ('!ii _ tudo!
.0,3 nascidos huje, send.)

labotiosos e illtelig'cnl �s,

eonf'Cg'nil'ão Ilot,l\'l'\ eleva_

"

"

?'DIA

principai
norte-am.eriea-

nas,
-- ,� .. o i

::.'1111111111111111!lll1111111111111111Iilll� I
� A ('ola'!lOr.a<:iio na,rti<m; ê I
= lar valiosa e e!püva, ,e:::

":: de (lHe o país ll('Cf'S"I- =
':. ta [)ara !cvar a bom ter- ::

mo, e um de seus mais =
- imporümtf's mo\'imm� =
:: tos é a guerra ao anal;.-:

fn.h(>tjsmo. :

�IIII iIlUlIl"lUlI: Iwm li: 111!H!!!Jh

(Conclue nu ;;3., p:i,g. let.ra EJ dignidade
F'n7.t'ln :lnn� 110je

-- Í)' ,'r, HeJnlllt:l
1Efj!11L

() �t'_ BC} toldo Z:i .gnl1:.
() mcuiw, nnnlbl:"t" J,'ir;,,_

... -.--"'-------- -------
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\Tenda avulsa' na

�'Engraxataría IvfiroH ção"

u
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D
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EX!;lfl'imenll"- sem '(1mpr('mj�S(l CI�

novos . aparelhos 'teiex, '!lJ( delos 2: I

r:i 17M, com - daptaçào inví -ível. T(WLl
nho inóHor. Peio l'ec!u�iúo E;collü ii.)
e c ?TI reoroth« fio tio SOl" " ai� n iII.!'
Tal do (I'H? qualqwJ" nAio ap'lf,I.-,o.

f
-

�
- - - - - '- - - - .,," _.�" �

I

� F1"eS'nch'"I li' en!�;'C:':"R €.�t;to '-'1}P')!7! p�i"s. I
� 1nnL, $,� 1n/OJ·7?1!t.t �?3

N f!!n�., .. " . , I*- ,. � -'. '. • •• ".: •••

Ende,.�.çn : .

rldade ........ � .

Fez

lY1ATIUZ: RIO DF':: ,JANEIIW - Av. Rio Branco, 1 3 8 - 13.0 and,

FILIAL� 'CURITIBA - Rua Barão do Rio Bra'l(',ó, -1 1 - 6,0 um}.

O representante des ta fabrica encontra-se fiO JF':: nesta ddad{� e prestará
todas as informações no HOTEL ELITE, Apartame uto �. - Foue 1 O 6 7.

A data de ôntem as�. ,

sinalou -o trànscurso d(J' I'

aniversario natalício do I
nosso correspondente i
de Brusque, Aderbal' i
Sehaeffer, conhecido

n('�\ meios esportívos
como La.breda,'

O distinto cronista

I esportívo brusquense,
l que lambem é direlõ�l'
j (�O Departameuto E;s-
11 . poí-tívo da, ,Ráüio Ara- I

.

.uaía, recebeu ôntem,
Imímeras felicitaçóéi;. f.

.

por !?aTie de seus a.mi.�":
\ .

goe e.v,dnúradOl'cs.

A furilla -a{!ui fl�JJ ca ..

sa, 'mesmo' t.ardiamente,
envia. 08 sÍncer('s votos

de felieidmles !leIa. pàs
sagem da grata efemé

ddc.

Softeu um

13,00
1311n
14.00

: A MARCHA DO ESPORTB

:: lI,illSICAS F!NAS

; CANTA BFtASIL
: BOA TARDE

"

: BAZAR DE RITMOS

: TBATRO.SIBLI
VIF:NA. DlVINA ,'ALSA

: RITJl.10S Dq BRASIL
: PE;CA A SUA MU8(ICA
:AGENCIA' NACIONAL

; PEÇA o QUE QU!ZER
: TRECHOS DE OPERAS.

: I�'FOR'M:ATIVt) ��A NAC}i'.!O;;
:_ ':;'OlTE. '

.

:HU)f'

15,30
:lEi.Of
1630
17.00
19.30
20.00

21,00
21,;1:5
�;2,OO

RE'l'ALUOS

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

Oscar
Fe·ir-a.
Segue

o notável quãrdião do

G.E: Olímpico, Oscar, re

cebeu uma boa proposta do

Coritíba F.C. Oscar. fa-

lando a reportagem

.-:ieclarou que seguirá ter..'/ tem ao Ferrovíaric Herci

ça-feira para Curitiba. on- lio Luz e ao sr. Antonio

de acertará' negociações Bertolí, um oficio de a-

com (o' Coritiba, gradecimenf,o, pela maneí-:
ra b'entH que foram :tr.àta-

A ibai rl 1 G 'L' dos os membros da de-iega-
,.,,_ ern aixaoa t ° .su.

�e�ositBm
.

OS �esportisiBS locais. �raü�es
_.

esperaD�as 00 Gremio Es�ortivo OIím�ico �f;:�:�[:�������_:d:L�:·::rd:E�::�
E t t· B I "b'" - d C t d R" peonato Estadual. A dele- pico, para c· encontro de

.

hõ'rme exp'ec- a IVO em rusque pe as ex. Icoes o an o o 10 ,gar:âo alví-rubra viajará amanhã em Floríanopolis,

, ,CID antemoveis 'especiais. deverá ser a mesma
.

que

Vai o c.e.

OlimPi�OI
grandes possbilidades, bas- I Suas vitórias sobre 'o seguiu agradar ao publico cederes do Estiva, que por'

,___

derrotou espetàcularmel1-

saltar' seu ultimo compro- tando-Ihe o empate para I Paula Ramós e o Figuel-. esportivo tubaronense e 10- sue um onze respeitável. ,�

te o Avai por 6 a ,1

.

campeonato es- conseguir o que almeja. ' I rense dominao e secunda- . calidades eírcunV1Z'1'1'1..as,
Esta '�!2!sllertando desu-

.mISSO n;)
�

u -
UI - Daí torna-se a temporada d' .

t
�

B·
. .

tadual dé i94:9, ein Flofoia- ,Just�, por t�os ca ino- ! feira últimos, se eonsti-
_

O jogo que se pratica no
.

�.a o m eresse em rus- O Guarani pr(;vaveiíl1�n�

nópolis," levando consigo , tívos, e a conflanç;t· que tuem numa prova eloquen- 1
--

'd d
do �almeiras das mais su-

I que, a visita do Canto do te jogarâ ,dotrlluZO .em I,ta,"-

I
sur, nao e e segun a ca- t desde que se ....rl 1 f

L' L'

as espel�anças' de todos os deposi!am .no!';,
-

players do te de. que, os alv!-celestes tegoria, como" muitos u-

. ges rvas, -

.o Rio áquela cidade, onc e a- jaí, contra um clube daque-

despo;-tistas de Blumenau, I campeao cltadl�.? toda a de Niteroi vem disposto. ?' ' Creditam, mas sim um jogo constituiu em grande atra
r râ duas partidas co�tra? la cidade praíana.: Atê o

eTI:': _ve�lo:. �grar��e: ,c�m� I sua, enorme leglao de fa�s: conservar .sua mvenclbIll- lÚ·c{lutivc,. com alguma ção. rnesmo 'eUfontrand<. Carlos Renaux e P,usandu moruerito qu0, redig..amüs

peao, tato este medIto, � allC!OSa, -po: COmemOlaI daCle. que, �lga-se.de passa- técnica, E se muitos não pela frenttJ gl;ancle atlver- respectivam'nlte:, estas notas, nã,o sabiamos·
.

pois é sabido. que nenhuma! maIS um felto nctavel �o gem, estam em riSCO, dada deram CIT>ditos ás nossas I sários. O tiníe désenvolvell
o

•

aínda qual será o adversa-

equipe local conseguiu' clube da .Alanwd:a RIO a grande forma das alvi� palavras aí esta o belo,' �
, '.' _

O Palmeiras EHviou on- I tio do Guaralú.
.. -.

l� -,
, rt' B P'P

.. ,
, ue d tI.' 1 'b

., atuaçoes maiS conVlllcer

a.Ul��a.r-se cml ce am,es, ranco. t �CISO e, que ,r es e lCO ores rus- feito dos raIYLzes do Co-
_- ----

---
--- --��"-,.••�.

d· t t -,' C
'-. d' que H

.

h-·
c tes dando mostras de que

. ,; ..

es a C8 eg;_>lla. om um nao se ClXem os compa- nses. oJe e aman a, merciál'io.· dc' Crescíuma, '.," .�

grande. hal1dicap .a, favor,
nheiros de Juarez 1e\.'a1.' por .p.ortanto, doi� 'grandes -es- I derrotados 1Je10 Paisaildú, m,_elh�l alra<.. cada

vez mal". fI )!; I» O R,R O I DA 8 .. I

fI
- E-'perem

VARIZES E ULCERA.S DAS PERNAS: em. i§1IQ8 I)�:

ou seJa. ° seu ·trlllilÍo de um a I s o ot�lSm petacu os serao apr,csenta-l_ de maneira hcnrosa e ven-
-�::; �"'.,'

raçlio

\ 16 x l, domingo passado, a:dentrand..o, no gramad, dos, sendo que nesta tar-
_,

-- __ o - -, - - - , _- -- -�. ,-. - I D1SPEt>SlAS, FRISA.0 DE VENTRE, COLITEB, :.u,on..

__ ..,....
- 11€111 o gremio alvi�rubro cOllseios de suas reSp01l3a" Q0 o Carlos Rellai.1X sera o .1!!!IUlmnHlIl!l!illl!!!!!miulI!!ImIHHII!!!llIilllll!!J!!!!!!U!WlmmlUlJ: I BIANA, nSSURAS. COCEIRAS NO ANUS.

lidades, cC'l.lfianbs, é cer- primeiro' adversarj,o do ,ª. .

-.
. .. ª II CORAÇAO, i'[JLl\lOE8. lU NS", BE."'nUA. FIGll...DO

to, mas �unca consid_€ran. clube niteroÍellsu,
.

eneer· �E:XP E ITAJAB '� ..
... Ta'bO.r·-·da

do a peleja ganha, Sao os rallc.b SUa, temporada em' ª
.

,

.

. � I r. ft,,,,,

votOE' de todos os blume- gram:-dbs brusqlle115€S,. a:·
-

"" Comunicaçae '" �I- MÊlD!CO !lJSPEÇL4.I.T8TA �--

nauennefl bem inteHdonac ll'l.anha, qualldo cotejara ,.,

� A E fi, O 'S O L

dos. 1::0111 o -Paisandú. Teremos ê: o "EXPRE·SGO ITAJA'RA» comunica aos SenhOl'I'E, yia- ª j A 1l1Unl'! pRlav1'1\ fi\) trt>t!l. mento d;!;! BnONQlllT!lE.'.' iU..

. .i3]!t�S e no públicu em gerai que. a partir do próximo dia·5 ' NUSlTES, RI]'\T!'IES

UIlla surpresa por parte = de mili", I) iWI ã,"iu de parti da d, suas camioll".tes será o
� I

«UM por Dia» hi-campeão. Em H!4:1:; I Gra'ças ás iniciativas do dos locais, ou o Canto do J � 5egllinte: DE BLUlVI:ENAU ás (j e 1<1 nuras e ele JOINVILE "

�J; V.!!!!lea {�e!'cl ds Homeüs, IUu!hersl! e Ct!Ii;l�!i -.

_caUsa a vida. do maior 1942 ta.mbem, fez parte da Paisandú e do Carlos Re� P�o confir�nará suâs exibi-I � ás 7 (' lG )1()I'aS, Pala. pass�Íí<ens e demais informações, pro_ r ! _, .r.rO�:�Vi! §�C:A� g ��.e��.M :1';' !!_:>:� !\LUd!t:!AUj

meia direita do Bràsil. Tru� seleção carioca mais nes- !náux, terão os amantes do coes anterIOres? i:': curfm a AGENCIA DO <,EXPRJ<JSSO ITAJA'RA". I
-� ......

";';;;;;;;':''''';';;:;;;;;;;;:;-;''';;;;;;;;;;;;;;;'';:;;;;;;;;;;;;';;;;;;;'';;;;;';;';;;;;;;;;;';��iiiiiiii;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;''';''

, ta. ·se de Zízinho do Ban- tes dois anos '. os paulistas futebol de Brusque e de to-
�. I § ':.-->, P.:t!a 15 de Novenibro, 619 - Fone 1 4 5 5,'·-j I __ o -.

---

fU. fói"am: bi-caIupões. Em do o Va1e do ItaJaí, duas Para muitos poderá pa- :: ;, . I
.

'

. ...•
'

P' 1 " ,,'
_

'11.lillllllm�mlllfllllllllm\lIl11ll1lmllJil(ml1lll}IIIIIIUIlIllIIl1UIIHIIIJh

te!�6il���ci(1� 8l;:l���1���S�
.

;,;;:boJ .
����o a����doCh�� �:�;,id�n��Sc��i� ��:��i ��?�e�eS�Céd�d�e��s s���

M 1\-"
- - -

-P- -t -ó- -1·- t
t
-. - I

çalo a 14 de setembro! de que cocm Agostinho no ano protagolliBta o famoso es-
I apresentações em Tuba-

'O'"n' Ira S' li e o
-

SIC'as-
�

1921. Seú verdadeiro nome anterior. ,Em �9�4, ' VOltrtU'! quadrão
do Cauto do Rio, I �ão, pois venceu rim&. �ele�.

- 1 -

-

-

-' I
é Thomaz Soares da Silva, a ser �ela dlreIta do 011- qUe no mGn�llto possue IJa

e perdeu outra. Nao e
_� _

. __ � __.

.
.

_-.
� - i

Ingressou' no futebol. ofi� ze c.ari-oca e foi outra vez uma equipe das mais res� verdade, enbetanto. Po-
.

i

',ejaJ pelo Bytol1' F.C .. da campeão brasileiro, I peitavcis. I
I ?-:ffiOS asse�m'ar qu� o ru- O A�'ai 'F.c. jogando do- dual de fut-eboI. ,I

Federação· Fluminense de- __ ...-:- -:- _
_ _ _

n-verde brllhou, pOIS sell- mingo coÍ1tra o G,E. Olim-,

':Desportos, ue onde em

19381d-
'

.

tindo os eféitos dÚmf) PICO, foi um adversai'io· <lli'-' A ecul'são do PalníeÍl'às I

-'.".5e transferiu para o Fla- '..;- Il .

.

-
li" � in'ande viagem' é'atuando I ticil de. ser v8ncid0. a cidade de Tubarão. nâ!: t

lllcngo, clube que até hoje'
'

'-e",' s A
' ..

. '.

�um gramado um tànto 'I
---- agl'adou 'os jogadores e!

vem' defendendo COp:1. dedi- ,UpIn/oeS deficiente, alem de jcgar J
O G,E. Olímpico dificil- dirigentes <lo al,-;i-verde. \I�

'cação fora do commn, Ja
.

Ca.!""allw NetQ
duas vezes segtúdas con-, mente será campeão esta-

.

I

se tendo sagrado' quatro Nãu ma agraua. em absuluto o '!)timismo exagerado com
--'--

---- ------.----, O ponteiro esquerdo Sa.-

vezes' campeão (39, 42, 43 que a voz'geral �ncara u comprOmiSi;';) a ser cumprl<.ío domingo. âm"lIIm!llIIl�"Il!"l1l1lI1l1l11lmll.IlJlllllllllfl:lllmlJlmUlllllmlllllill� I
runha do Palmeiras nào

€ �!�o J,air, -é
.

outro ve-
��!)�c;�� ��1t����1 ��;ul�!��lPiCO, cm sua partida imal pele Cam"

ã_= Dr. Wilson de Freitas Melro �. �:c��:ra��a boa prop'osta
ii'

E' indiscutivcl .que o atual- (.onjunto do campeão l�cal po::;_ ,
terario das seleçi)es nacio- súe crectencir,;s bastantes para colocar_se numa posição cómoda, ª A-D'VO'GA"O S ---- I

'nais as quais vem d.ando Incantestávc� téIJTIlJem é que a performance do Avaí no prêlio E .

'

'"' - ;] , Os jog-adores do Olim-!
sua cooperação·, desde de d(}lningd últiIno torna possi.vel {I pl'ognóstíco que està se tOt_ § ,

;.. " ,>, • I'.
. .

,

' -ê I pÍCC,I, HonOlio, AdúcÍ, Ni- '

1942,. quando' atuou'
.

nQudo uno e dvrninador, ;;: .I..ua li} ue �ovemhro �4� - Telefone, 1417 = . colau Ared Walmor I
,

Mas apesar de �udo, têmo o Avai. E tenho Mas razões para ;; Edifício I N C O -:- Sala 3 .
::' fora� os" ma� �l'acos do I

l\1'ont;evidéo no XIV Sul temê-lo,. p próprio futeból, tão farto em matéria de :f]usões e
;fllllllllllllllllllíIUllIIlIJlimIJJHlUílHIJJJJUJUl.IJ!.'.!WJIIIIlIIllIlIllIUIUII-:::. d d

' ?
Americanos dB - 45 e '49;' desenganos, proíbe em sua falta de lógica esta onda cte otm1i::;mo t: - X - ::Ir - 1: -'x - 'K -::Ir - "{ - x - x -- x - li :logo e omn.go,

vindo a &e sagrar camp.eão exag'2rado que -está tomando conta de todos.' Não devemos es. P H P 4 H d', PI ti BI
'

.

��ü:����a�l��S.a��P;�:�d� ,��i;�rd�ll;�l;O��:: :i���i�eC�������at�e�:i�l��ee��r�;�;:'se:� I __ b �

-

_ __
aulO b_U _ e _umenau Ck�: e j���e����S d�e .����

brÍos pelo l'e'sUltaido estrondos':! que lhe foi -imposto pelo SE;.! ri_ ,1-)6ona.to dno ccnt-"'uarJ_'0,

'1946 tomou parte na.s CQ� vaI cie- d�)Dlingo. Procurátiá pois rev!p,ar, e, tenhamos tertezadis-' h
�

�

BPas "RocaR" (uSBPutada no

"'d�O' lutará.
niuito para consegui�Jo. Não existe-!�l-poi.S_possibilid'il_ (/I", PrOfira,ma d,e Olee I!!' "" 'bel�nti�;__a B31,gradando 0p �U� 1

rasu, e _lo ranco, em
.

€Is para que se deixe de encall'ar a. partida.. fmal, como despida � ICO UL U!nl3uau. - rm-

').:tollrevideo. de imensa responsabilidade .. O·.olimpico terá que lutar muito pal:a B Dl" ""�''''IC' AT
cipa!mentc na parte c,�'ci-',

.ü

. 10.DO 1101'[13: 01'.,1 __"'_�"'H!" 'r_-,

faZel" valer a sua superioridade técnica. E convençam-sé Os. atle-
li

-
. ,. ..

10.30 '" : VARIEDADES 1.ruSIC...\.IS P na!. c-'

.

ta;s do clube «alvLrubro:li. só COlll iiÍlüto esfol'ço e, com múita de_

" dicação, é que conseguirão levar a 1ml tél'11ünO feliz a bela cam-
11,00 » .: SELEçõES PREF!fRIDAS

•

g 1 q111 1 fratl.Jl·Ou""nma
11,30 ') : _VARIEDADES 1-'1USICAW

JO ,o, 10· a' .

l.U pauna q1.le VêlU cumprindo,

das pernas permanécendo 0'--'---

11,45 " : M.l:JSICA DO VELHO CON'rINENTE

em 194<Q e 1947 afastado Ao- q_tft,- consta, é '�ns:amerito (lo snr, Fra.nciSco LUX, présL
12,00 » : MOMENTOS !I,:mSICAIS,

v
"'- 12,2l1 :" : MOVIMENTO SOCIAL

da pelotà. Retornou em dente da. ���, convocar para .1�uito breve uma As.sembléia. �=ral
.. 948

-

desde Pl1tãio. vem,'
Ex:tTaQl'drnal'la" dOE çlubes. fIlIados à 1105Sa ep.tldade m�!ma.

-: - :"1
-

�--

t', ._ --:- Uma, feliz. idéia do dedicado.l(lirigente do nosso desportD, uma vez

desenVO_vel1D.o· a uaçoes qUE\, :muita coisa. tem p;il'a·'Ser rEsolvida.

excBpciohais . qÚe O torna.- .. A mof.iificação dos f'státutos, par exerllnlo. Ul11R med�da

ra1U Um 'dos mais l'JOppia- {rúe' se faz necesSári'!�. que ê 6Ji;igida mesmo pela eVolução alC'an

neif piayel�s :do Distrito F&: ç�da pelo ,esporte do Vale do najaL' Ele ail1�a éstá, Ecnd_? re.

, '. 1'< "t l' . d B il-
gJ.tlQ pelos estatutos elaborados em 19.41. 'quam1o da fundaçao da

ael,a e .a,vez ' aras. LBD' '" d 1'"
' ·t'·

. ,

.

" , e convelulalnos que e a pala' Ci:t mUI a COIsa' acontE'(,cu

E� 1�4i): tomou parte l�ela elh .'matéria de eiroluçã.o. Só o que -estaciono11 f{)1'Qm 0s t'statutos I

. "k pI'lmelra v,e;z; nO Canlpeo- que agora' entrarão em reíürma. E outros casos existem T'ar�

•

<

;'at& Brasileiro, . defenden· r Sf);:Pl�\eritu(la<:l(ls. Por .isto: mes:m-n'nãD ddxa de ser. l.���!ant� ff>ú",1
do' a representação carioca, a, :del� do sn!'

.. Fra�c;sco LlL'l:. QU�, se. ,r�'Ulla:m, os d1l'lgente< d,=,'" I
- ,

1
.

t·
..

.�. I llO�s65 clubes, e que na tróca de tt:1éras conSlgan)<f.e 1 f'SllJtat�ÚS I'"ql!e nea e 8;110 S�', !.o!no.1}.. l' benéficos ao nosso futebol. Voltàl'ei'ao aSsUllto. .

Seguirá Terç
C

'

· eh
.

ur-ifi -

.Olímpico
Para
amá'nhã o

GRINDE CONCURSO futEBoLíSlICO

l L
��(}àjá SEitA '1 HlÇlo vtHCUiURI. DO

l;i1MPEOHfi TO MUHUIU DE fUTEnOl?"

Cr$ o,
PARA QUEM ACERTARf

CQucorra a. este gl';HHle >

t.·(HJ{�l!!'�O f:'U"

yjandu-n!>s <) coupun abaixo. preenchida

'O!n o seu palpit� e acompanhado de

!!Ina c",ixinha YHzia do P]�LqL - {} 1'e

médi(l de il.!,'âu imediata contra <I. dôr.

1 d� Cri; 20 nco.g�
1 de !;t$ lo,ccn,o�
:;: de- Cr'$ 5)J!!3.!Ht

�·l. T�eas a� ��:;�r.tstas e"S?ta.s
�E!2Q· r.o!c::;:!!ll!s E!!! ec'tte!!'lDeS

� ��t�rs pO:ftes !l'!.rm ;!"ande -re ..

�'!P!€'ltf!t de ünijl? s� reU!arij,{)

4, (.'(Jrr���l!f'�,J!Õ;llflo o- prhne!ta
eT!YlÕ::l�pe 20 plêmfo de Cr$
20.DOfl_n!J!,Of-�gu!,!;1oao prêmiO de

f'rH9.UUIi,09 e o lercc\rQ e quar.

til aos !,rêmío� de cr$ 5:0l!",ij'!.

Essa opera,tão S�ti !'ea!tz�4a

el?l PÚb!!cÍt, nos audltih:!çs Ih

PRG2 - R2dlo TUp! de S,Pinlo,
e,!!! d!�' e hora opottW1at!:!ent6

-c} - Só s�!'ã� e�n�!i!�!'2�OS: -cs
COUp9!1S _ ,recébidos até o >c!!�

.

!!!!e9iat2��nt.:: interior i'o �1\-'i
cie do ,turno !lhal, a, reàltzl!r-
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