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1 õCO milhões de cruzetros. "para

I 'lu!:
o ll,nco do governo paulis-

ta possa dilatar as suas operá
Ba.nco do Bra.'5il� a firn de am ÇÕe5 à lavoura, à pecuarra, a m

plínr os recurso,", do BtU1CQ de I dust.r!a e no comercio estuduats,
Estudo de São Paulo. Existen! A situaçâo especial de friCção

reciproca. em que S'l eclocáram
os dois governos. o federal e o

estadual. �Ó redúndou
"

em pre
__ -�__ �__ --

I
juizo para ambos. Não se quíz;
:toster o governo t:'stoa&uà.l de

I
uma 1,olieca ativa de req,ii�.li.�
Góes. Recusou-se a parar o Se1�

I pr-ograma de estradas de 1'odu-

gem e assístencla aos rnurüci

I pios do inl.erim-. Por sua ves,

1 o l;overno federal 'se exímíu, em

'1 todos o;, senttdos, de ajudar (1

�;ario paujista, nesse cwninllo ..

AS3Í1�' desde 1946. São" Paula

I tr�lFalha contando a:pe�a;;, con5�
go mesmo, com os recursos f'i

I nancetros do 'seu er3Xio. Uma.

I torrente di!'" operações de honus.

transacionados com um desái;io
! sspanrcsc, é uma das eonsequen-

-"";''_''-�_4'..__--,;....;.--, ..... ..,...._,;..-_--,...___ _,.'''''';';_""",,,,;,,_,,,,,;,_:,,,,,,,,,;__•__,;,,, --- � _,.- i CÍ?s dos nnufistas incentivarem n

ES
I seu dl?se;velvimento, sem' contai:'
\ com o apoie sequer moral, dos

i poderes c ..ntraís.

\

; Quem vitl.ja a 3rt(} Paulo ve-

f
'

J'ifiC'L nue, com todos seus tre-

r ia' rni'ndc!'l
-

erros políticos, inclUsi
ii y" a fl\lta de sentido do proprlo

Interesse. (l governador Adh'7-

I mar- dI> Bn.rros curou, ICIE! modo

II
pr,;-ticu18r, do interior, Ele fez

1\!113 politica municipalismo de

z,>l" c()nst�nte pelos .problemaS
o:1!l.S célnlDs federath-a!) do Esta�

I do, lavando-lhes uma rica mas$.':'
I rl0 "'Jn!'lll' novo. A verdade e

r-que n,,"�hum gO'l.·ern"idor fez tan-

I to 1>"':'" cidade� e pp.las zonas

do interior quanto o ,..tuaI chefe

I
"'fI ex""uü,,'o" De avião "é que se

node bem apreciar a rede de es

tradtls de rodagem que corb,m

I 'l�ora fi Estado_ A quantidade
, ào"_; seT"!�OS de uguas e esgotos}

(Conclue na 2.a pga, Letra A)
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C.iPAGIDADE DA DIg'TIhA�

I
RIA DE .MAT,4.RIP1�

LONDRES, 6 (UP) -'-- Na ba.�

Se dos dados .fornecidos- pelo' es.-

I eritório CQnlereial" brasileiro E.m

Londre�, o "South. Ameriçan.
i .fourna!'· publica"" hoje' exténso
I éF·f.jg-r1 dpclicado à. nascente in�

\ dústria f.1) petroleo. no grasil,
em '1U� salienta que a falta. e'l'l

petróleo dificultou atA agora. a

eeOll01!tÍ!l dar.tuel(': pais q_ue !)Q

ent:.s nto. Hl)OSS11f· os D'":..ala hnpct ...

ta!,Ies dE'�ositos d� minério de

feno do n;undo intiJiro e as mais

!,,,,;tp"�""" superfícies de terra a.�
j
rãvel". O jornal' dedica muita

SAJ3E?" I 1
, o:!!i! at.enção ,!Os trabal10s que se rea-

"M";' ,;n� decisão serà..' esta?"O IMA CADA" PA' 'D,A" ". D.,I· H� .1-2 CON-
-

U ,lizam atualmente em Matarlpe,
. � . �

I
ünde eEtá em acabamento UIl'..a

.

__ Todos sabem qlle 't deCi·'ãn

I
:

-,

'.," .. .
""

. t tar apena,; de

m"'''ma, rQtln�-se a �on-
RIO. 6 (Mel'ld.) - Ficou as-,

CIO 'rll'adentes reallzar-se-á. a dllldcr-lh" que opinasse sobre a leiras do p:trti<l'o majoritário e g"neral Dutr,,". eom C> fim do refini1na par'! ra
•

.� "� �
. -

-d t 'Jo, brasU"'iro e cuja proc,!uQ
"

sentado qUI> o sr Jo"é Améri "es"ão "�olene de instalação pie I reestruturação do PSD Na (;a "que vem trabalhando o gal. Góis l"manter
::. agremraçao um a, pe,ro (, ,

,

hoje ou daqui há 3 'nle- ••
<

• d'�d
-

-. �
�

t-r-
- d-d'

-

F ú 1 1 G-"
�

-

"'·Ollt-l·rO. Essa coo�d"enaça-o- fOI' qllUlquCI' Q'l1e seJ'a o l'e,"ultn'o de

I
<:a-o diária esta ca.lculada De�cu aprl"sentara a can I atura do nal'l:t que ra I lcara a can l:ll- nlara '" er.i, o ga. o's con- �u " L

_

- -
- _"

-

,
".

brigadeiro na coi1venção udenis- tur'l do brigadeiro Eduardo Go- versou com vários dirigentes fe- concebid�i sob a inspiração do' (Concluí na 2.a pág. Let.,a.:E) (Conclue na Z.a :l)ag_ letr"

ta dando-lhe carater acima dos mês. No dlá seg"uinte reunir-se-!Í. d.('rais e estaduais, demorando-se
"Não. A ronvenção pode mu-

"dar cie opinião". pa�tidoi; e facçôe; em

.:.:J.vet"gen-IU
Conseiho Nacional afim <..'C ....e- em ouvir "oó! srs." Cyrillo Jr.: A-

_" E quanto à ordem: de trp.-" das l'",�saltando-Jhê o sentido" naval' O" quadros dirigentes do gamenon" Magalhães e o 51'," A-.
gu� s no setor estadual? Elstá n�cioITll.l e de fortalecimento do

I
partido e ás 16 horas terá lugar maral 'Peixoto. . "I

�endo Ílit'erpretad'1. como a �b�r- reg"Ínw dcmocrat1co.
.

a sessão àe encerramento. dev'm
. Sabc-�e, que dois ter�os tio PSD

If"llr�" (:'0 uma porta pn.ra um en';' n-(,) "f' "(M "':1')
-

"A _
do comp'lrecer o brigadeiro_ são" fa·,'cra ....eis à "polític'l. desen-

_'
.1" .' :, eru. -:-- c(>nv�:,"- I "

,. O g"l. 'Volvid-a" peio pré::õidente da Repu-tendl:mento. ç'lO Udell!sta marcada para oura.
" RIU, ti (l',{erld,) �

-" O df'putado José Diog-o já 12 deverá ob<õdecer a seguinte

I
G.íhl Monteiro deu 05 ultímos l'e� blica. Um .terço demonstra duvi

explicou eSEa questão em entre- oràém:
,"

Os convencionais com- toques na cOOl'denaçâo do PSD das ,quanto. a essa orientação. F,'

"o ca::<o do sr. Agame'non' Mag'l.-,'i;oI8. ii imprensa.

I
Jlal'ecedio i,. séde do pirtido f:s quando ouyiu diversos lideres ':10 •

'"O 'I lhães, q:.tc n,â.o transige quanto·

...at,l lca SU1S declarações?"
.

de"z hora!; afim de' �presenta- \}<irtido. Conferenciou. no Sena-
-ã. ca!-ldidatura do sr, l'rereu Ra-

__ o S;m, ratifico. . relÍ'l suus credenüÍai13. No Palár- do, com (, sr_ Neréu Ramo!', pe-
-mo". O sr. Amaral Peixoto ['u-

�e;-iu 3." �(lndidatur'l. do senaceor

ltrnesto Dorneles, e. em ultimo

caso..

'

optaI'á"'pslo sr. Getúlio Var-

um. GmENTE.: ,nrRANDm FERREmA. NEITO
._'

S, F_o\.ULO, Z� - Ignoro se (

governador pautist.a fez qual
qu- r solic1t-.ção de crédit.o ar

em vàrtos jornais daqui noticia,
que dão como positivo o pediC:{
de ·um empréstímn no vator dr

TELEFONE 1092
End, Tel, A NAçÃO

Cà.1xa Postal 38
280

ou I
-

estão

para duração indefinida da guerraa
nuarão cooperando com a enttda- ,xou esta' Capítal hoje, com des

de." ! tino a Genebra, donóe seguirá
ÉL'l.IA. (; (TlP) - O Secretário: para Moscou -

I'ONU Trygvie Lie dei-I
) WASHINGTON, 6 UP) .- An-

.

I í.es de partrr para a Europa, o

III secretário de Estác.n, Dean A-
i

chesson, fez um apãlo a todos cs
'

I países lívres do-mundo para que
mobilizem sua fcrtaleza moral e

mate.rtat para enfventa.r o cornu- !
nísmo internacional. O sr. A-

WASHINGTON_ 6 (UP) - O

I
cheson parte às H horas

secretárto �:e E�tado Dean A- via afie.l. para â. lrrUl'opa.
s

Il10-. primsíro a' Paris, aflm de con-

ferenclhl' com o .cnanceler Schu
I man, s�guin.:lO depois\ para. Lon
dres, cnde na proxíma semana
se reunirão os três" .gr-andeé
chanceleres. Â. missão dé Ache-.
son é coordenar todo o mundo
ocidental para uma' duração ln

definiliü da guerra fria.
rÓ, ."

PARIS, (} (UP} � ·A:creClÍb.-"e

que na G('nrereri�ià "dos; Três
Gl"'ndes éhan�ejer'ils._, na �t!maIÜl.

I
<>ntl'ante. a França ;:;of1'era grnn

, de -pressão para: incluir '" Ale

I '11'lnha Integralmente no bloeo 0-

• cldental da !,"llerra' fi-h. "Os rran-.' I
�eqe:� ai�r�ditam que "{JS E�t:l-f.l0;;· 1.
1)nldo.s h,u'onnam' 1._ -ácéihH;á.6

.

dessa. 'Unha- de" "ct;lnduta": - corou

eOIl!:i:ít;áo parn.· âPc5iãr ·1'inan:c�iÍ:'á.
J)H!Dte a l''l'rnpànha,· da 'França
na Indo-Chiná.. . � :' .

\
.

I .

GENEBRA. 6 ,CU?) _...,., A Chi
.:l na Nacionali;'t�.· .á.b�.ndónou a

O.rg:J.!fizaçãn M:J1nd�f1.1. d.e" S�ú.de_

I
Ao comunicar. essa ".decisão, -

"o

Ichaceler do governo da Formo�
sa. genera:l yeh. dedI';ro-u','entre-

'

iai1to que os nicfonaifstãs'Í!\>nü-

ehesson acrescentou:
H08 homens c os países livres

I de todo o mundo terão que en

frent.ar, nos proxímos anos, uma

crise decísíva,

IWASHINGTON, I} (UP) - O

secretárto de Est:tdo Dean A

chesson, partiu" hoje para Paris I
f
.' t

I
ont:e con erenClara com as a11 0- !
ridade� francesas sabre. a políti- í
ca. l'".undla1.. �m segUIda, ror_

!
A:ehes$on ii'á a Lont::lres com a I

..

meEima. finalidade, isso' é. cÔllfe- !

\renCiar,i.
('onl os n1embros do

gO-1verno inglês. E a partir do dia

15. o sr. Ache;;son" presidirá a

conferericia do Conselho do

pac-Ito 'do Atlântico, na C1pital bri-
ti;nica. .

f' - . '.

-- _.�---_ •• _._ •• _ ••• -_.� - -. --- --
__ o __�_

SCHUMANN·ROBERT

II

I
0110.'" sr. c:!�

decisão da

"t.-.d"" os' tipo", (l�'l automovi)Ís
Ford Ítiglés .. já tendo sido for

nl'\do ííRl'a. isso amplo P!'toque ele"

p'�qas_ "Pui' "ora o Bra.sil impor-
o

Ü±'Va esses vejcu]o�; mas a mon

ta!tem no" llroprio pais tornará
PQ5SÍve\ d;'u' ·ao Brasil um nume
TO de qUal'enh por cento maior
dos veícl110s, com o mesmo cam

bio em libras esterlinas.

E u

Delisa da nha formosa

iI

Pres,os quinhentos agentes vermel�os
gas.. " t .' 'omumstas que lhe ila'\Tl.ll.m

Por Olltro lado, ignora-se o dia HO' G KONG fi (DP) - Um

I
ção Ao nlesmo tenlpo o comall-

\
''':, I,;

-

t, ' -,
._, fCito ameaça a(; execu ar seus

0m que O' Conselho Nacional do despacho de Tigltai, princip'i! ba rlant3 O,;St3, gene:-al Sh:ll C.,ueh, tres filhus no continente chinês,
PSD reunfr":se-á. ,aGranl.e o SI'. se nucionaliôLa nas ilhas" Chus- ad, ertiu que 5e1'ao fuzIlad.os to-, "'m cas� de recusa", Foram. pre
'Cyrillo .Tr., que a. reuniãO será han, revela que chegou ali pela dos quantos tentarem �uglr, em

I �t1S até: agora na nh9. Formosa.
esta semana. segund i vez em quinze dias o C<Jso de batalha_. Ante.rlOrme?t:, _ quinhentos agentes vermelhos.
Há de se notar. segundo se co· majúr general Chiang Kai Shel: as bateria:;; de TmghaI

mantlve-,
'_

me1J.ta nut:. rodas' política.s, que o O filho de Chiang Kai Shek ten- I am durante várias horas um
...,,_.._. � -

-- -==-=

PSD reu:nir-se�.á Grande o sr. tará levantar o moral da guarni- duelo .�: fO,gO .c�m. outras i!has � A
f!I
t!Ift

a confiança de
_ � �__ � 1 ocupaL�� pelo ID1I11IgO. !.... (�

��us rbmtionentes nos pl'1rios fe-

DesvAlor
..

lzaçÕ
....

O I
!5_.UGON. 6 (UP) -" Dois "',. 'I

".
.

"deral, estadual e municipal- Es- ';''1
.

ç�. D_wrters do "Diário Nacionalista." I."\s fato determinou,," sua arran·
"

.

catkl. atual· no l;lentido de aprs- do C r U I e I'" r o I
;ndú-chinéses foran� _mortos a tI- i

.
.

e l'DS 1)01' desconheCIDOS, quandO
urgençla �m nom

ele 75 desabamentos oeor� d' • FOHMAL DESMENTIDO DO 'êstavam sentados. no passeio em

pe�sp. l" •.a:
"

.

t
na noite "PETtDEU. "A CHANCE ' BANCO DO BRASIL frente 8 um cafi). Um erce!ro

Já se tornou evidente q�"" o RIO, 6 (�rerjd.) _ Informam jornalbb fieou gr�I'Vem9nte feri-
.

�r� Nl�;-"CU Ramos p�rdpu o pareo� de São Paulo, que eUl face dos do. Os assassinos desaparece-

Difici1�ente> "seu nome será a· insistentes rumores sobre a pos- ram enhe a m�ltídão que "e re'l
pre�entad.o"pslo C: N. O· pro- sibilidade de alter�l:(;ão na POS!' un;" no locaL �

prio galo Dutra' já acentuou os ção ôo Cr''':l.ell-u. a Associação Co- TAIP:Fj .. 6 (UPl_ --- Foi anun"

o.bstar.uJos. que se opõem 'i0 ian- m'C-rd::tl de Santos fez dh�>llgal' cindo Dfi�ialmente Que o Mini.s

r.am�nto do" sr: Nereu Ramos. hoip. o seguinte comunicado: tro da Deres,," da China Nado·

'RIO, fi (l\feTid,) - Faleceu

I
Resta s:'bel' se a maioli[' do PSD "O primeiro vice-presidente nalista decretou a prisão do di-

no,:hospital "},liguel Couto" 3i ae- declarar-se:á em dissidenc;n, ('U dP:<�1l entidade, sr. Silvio Alvps d' reto!" g-eral o,a produção de

ener-,r,oviáría Dulce Fernandes, ,..iti- em cÍl"ão desde o instante "m Lima. atualmente rio' Rio. foi au- !7h na Ilha Formosa. Lui Tchirw

Irt<? do sinistro 'do onibus do Jar-
t que RU!'j; \!m Outro nome e não

I
tOrizado pelo ",r. Castro l\fenezes Yu oue segundo comunicado o-!

dim Bot2.nico, aumentando assim lodo sr. Nereu Ramos_ Contra diretor da Carteira de Cambio do fiei'al' r<>con-hecer8. ter conc�)t'.la

Ig/a:ru 1!1 o numero de vítimaS. essa ameaça" de d:vjsão nas fi- (Conclue na Z9,. pag _ letra. li' do em ,·trabalhar para os 8gen'

espacho favoravel da Justiça ao recurso da
êsa da] rmandade do Sanlíssi o� Sacra enIo

Protestarão as
.

autoridades eclesiásticas contra a decisão

" f!i!!!I

erao

T

-----..,......."..--�-

I· RESlD'ftVE S.llJU I,UGr..H
ê ,vi"aJe com "segura.nça" de· f

BlumenBu {l JoinY11e I

tue

retlradol de circull§ioc
numa I'u-a !I lO Teme�5e nevo

As _águ"as
da Bandeira

6 ClIferid.)

'::'iver�os pontos registraram-se
salvamentos de pessoas que "pá

. lteiramentlj perdidas e

já i:lm 'sendo arrastadas p31a
c1(l'l'renttsa.

,as �revi
SÕ�'d anteriores.

RIO, (;. Glerid _) -, O ilecroté
rio d" Instituto" .

Médico Legal
"oIJtim1d, p1-esen�hndo eenas emo

cionantes, de verd9.deirà multidão
de pessoas aflitas,. procurando re

r:onhEcer o� cadáveres de pa.is !'

irmãos espo"ós e Parentes desa
nar",cidos. O" diretor" .da limpeza
".h"l1'" inform"l que continua
'lendo f!'Jito grande esforço para
'ivrar a ciCiade do lamaçal, com

'l. def'o[,,,truQão de ralos é limpe
m� n�s Il'?-lllrias. "estam'!"':' >m ati
vidade L 4.00 homens e 302 véicu-

terI'oinriúasw .

(lo: prefeito. apresentaram-se ",'0-

nOVOS pórmeno- 11lnt�l'iamentc' '500 trabalhadores
do tempor3.l de 'até agora.

PT"_ 1; tJ\.ferid.) _ C"lr111a-sp
em r:orca dI' quarenta milhões d�

cruzeiros o _'nrejuizo causado pe· RIO 6 (Merid.) _ O
la hOr>lh'i dáglla que assolou a ,.

C·].pital Fed"!ral, na noite de qUiD juiz da Dechn;a TeréeÍl'a
't",.Yeir'1. ulÜma: b número õe Vara, José de Aguiar Dias,
m�rtos ,con;;mtados é de r:lez�s- despachou. favoravelmente
"eI3. Os fendn'i elevattl.."e a VIn- .,

lim'
..'

de
te é seis. Informa-se ainda que

«lU- lm.>� O recurs? .

houve vinte e cinco desabamen-I manutençao �e po.s.se lmpe
tos. Entrem.entss. e. prefeitura I trado pela" diretol"Ia dá. 11'-:-.
tnf?rma Q;le �stá �gindo com a llnandade do. Santí�imo Sa·
'11awr rapIdez possIvel para a, t' "

' te
limpesa geral da cidade. ·1 tllalnelLO, recentemen

destitúida e excomungada Correa Marquês. I
Santissirno Sacra1l1_cnto,' o

pelo cardeal Camara- On- qual já foi excomungado.
tem á noite, oficiais de jus- RIO, (} (Merid.) As I Dizem as mesmas autori-Itiça comunicaram a Monse- autoridades eclesiásticas I dades que as decisões do

nhor So1ano, cheft da Jun- vão protestar contra a de� direito canônico não admi-I
ta Interventora, a decisão cisão lirt:l.inar da justíça" tem outras, mesmo em as-I
do juiz, e imediatamente quanto ao mandato de se-I Sl1ntos

de direito do sécu-ldF.ram poss.e á antiga Mesa gurança impetrado p e 1 o lo.
I

chefiada p e 1 o provedor Provedor da. II·mamJ..ade do
_ fC01!cl!!! !!8. ',l.a pig_ Lftl'2 'F" ,!

Nevralgia'?
ApHq!!�

saNADOR,
Med!l(;l:!�a�
s�da�i'(@ d®
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li'J�p'itais, centros de saude, nos

munícíptos, se ampliou enorme
mente, bem como a massa de
é.édito G:O Ba';_co do governo parrã. - atingir as

-

neéêssídades
'

dos

g�ndes como dos pequenos pro
dutores. sobretudo da terra.

ReflBçãQ� ÃcW,.otatrA!lI.U
Oficinal

Rua SãQ Pal.lltl, n, lm1i

Fouf\: 1092 .. Ç$a. Postal, 881Diretor de �:
J, S�w..NT08

Secretá.rio:
.

.

,MAURICIO XAVIER
. Eil.P}JDIEN'I'lW

r
Ânua! " ... '" .. , c!� 10(/,I){J fllllllllllllllllll!!1l111111111111111f11§

� Dluga..se .�
(;uartos mootllados. panJ.::
casal sem crianças, na ruaE

·Se!!!eshe .• " •.•• C1'$ tiO,(lO
·N. :/!,vulso •••.•• Crf O,m)

�nCl!f8al�á
RIO

Pi'a�s Ggluno Vargll.l!I -.
Ed1f1clQ oaeon 8. iiU�

S. PAULO
São Pa.ulo. CaSEI. Labes. ao.ª
lado da. Fábrica 1'>Ie183o. §

frito Foder-al, que, entre as. a

plic:tções fl os depósitos, a rrra t.. -

gum de -depósitos é liWõlramen
üí rnenor . Há em todos 05 DU

t.ros BaleIas' devedores contra o

Barico , ) -

�1\fas. em São Paule, r-orno e

·0 sa.ldo credor dos�I!A 1 de Abril, 2" -

'And.

Balo Horizonte; R: G0141'1, 3!
Porto Alegre: Rua José

Montauri, 15-
O.11"itiba: R. Dr Murici, 708

I
;,1. andar - Sala 253

.. Joinvile: nt1a S. 'Pedro, g:,:

depósttos. em face eh" apüca
:Mail" de 1. bilião" 200 mi

lhi}es d� cruzeiros é o que ri

tem o Banco do Brasil dé d"IH:i·
sitos paultstàs, e que ele dei�éa

h d�

....
�.

-

��"'----------

;,.��::: ==::g:?H;;:;=;-:� ,.

�rrands(oTreska�
; Junior ª
ª Il;NGENF-ElliO

Pl'o]etof'l e (_�Ol1'!tfl!��

)\vI U F B L I N I

ras {\'ecisivas, empregue-a
f,)l'taJ,�cimentQ. dessas forças de

producâo.
.

que' �n�hem () gover
no fl'derai c o doínérCid Importa

. do!' do país de' :doUars. libras,
francos. 'florins e .cutras moedas
com as quais alímentámcs o pro-
gresso

- n"éiona}?' ,

Sp o gfuret'rjo· �,G" Siío F'aulc

SQlicitou nO!}-· mühôes de cruzei-
1'OS do Ha�éQ' d� 'Brasil, não pe
d iu senão o -que ij'r;:' �eu, o que
g do povo e ô:a:' economia ·pauEs.
tas. Nã há que estranhar. To

do o dinbeir-o é pouco para Sã.o

llf.i'!lt:t8
.

Ge1'ai.�
.

1
P,::t1l1.o fazer 3. proRperlilade e a

'Depóaltos 1145. �65. 000,00 fott.u'na· do' Brasil inteíro. São

Empré�timos 1.475,558,000,00

I
Paúfo' curto de cJ;�eiros equiva-

D'istriro ],'edcrul: le fi um Brasil· cúr:to. de dollars,
Depósitos 13.414.459, 0QO,OD de libra� e de frá:�sos.

. .

,4.1l11.095 ooo.oo

=
Rua. Alwin Schi-ade r -

:;;;;::. .-- BL,UMENAlI -

���������=�������

Combinacões Sorteados
j

EM 29 de ABR IL DE 1950 3.414.650.000.00

,v G N E N·D

D Z Y J

:t:T:ANOS
ZZD

NOVOS

PL,ANO "A"

E§PECIALISTA j�:l DOENÇAS DE ORLANÇAS

.'
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a as forrn
seria ameaça ao livre exer- ,liberdades de palavra, e de, e a luta pela paz e lib�rda
cicio dos direitos funda-

!imprensa;.
e Se apoem as 'Ide Internacionais ·nâ:o pode

mentais no Hemisféro 0- organizações de atividades ser ganha se o despotismo
cidental, democratícas, militar for permitido ar-

«Elstes governos, slste- ,A luta contra a -aguda raigar-se em grandes. e vi�
matícamente, negam as li- ameaça da tirania comu- tais partes do Hemisfério
berdades civis, proíbem as nista, na Europa e na Asia, Ocidental», - C.

estações de televisão funcionam nos
.

E[ U@
I descaberia do, selênio· ássinala o inicio da fabulosa história da

Ievi sàu, em S<:l1enectady Elll

trcs íocaís difel'ente�, grupos dr
en�"nhtiroe. eientist'lS· e jo�·na.·
tístas co.ocacam-se diante dos

. .Jt
plo racâ o comercial' da t"l!,vb!i.t).
Sobreveio. então

.. a g"uert�. P?..
-

raticando os nnerfei r»oarneritos ci
vis neste terreno, EniretaMo.- a.

surgiu come> um sistemu.(

!
condutihilidade de um metal de-
nominado selênio.' Est.e metni

tr-ansmiHão, o dt" E. F. 'iV, A,

texanderscn, da General Ele"veio Iornecer os n:leios de ccon�er- , tric, colocou lentes no disco gíI Ü'I' '1" ondas luminosas 11m un-
rll.tor.io afim de conseguir maí.

I' pulso" cli:tricos. A celula foto-
luz sobre a imagem fl-agmenta·elsti+ca te! o paESO imediato.
da, tenóo usado para, isso un

I
Em 1,lii;}, o alemão Paul Nip- �spelho parabólico adaptado :::

século pOVOS divididos contra si ],.0\'· produztu um disco. gírató élelui''j, captudora , hto de V,,"l'ifi
'. ',';' _. .

'I
rIO que f.:.'agmenbva a nnagcm 1926depois, tais, poteneías en- mesmos - nao influí maIS, em pequenas partes e as trans-

cou em .

1 A rádio tetevísão transpõs .

,

"colheram, por assim dizer. i o seu «devenir». O seu fu- mít!a uma após outra. Mas du-
.')a, r-eí rn ent.i-e 'o ínboratôrto e ..

. ·�:uJ.�.li'd.ç. ;e�il.:.. llOS.so �1eio., ·�ér.am..olugar sobr�t,:do I turo acha-se em
'

mãos de I rante liI.:io século .. cientistas di lav, Quando em 1928, reaüzou-sr

«La crviliza.ClÓn: pu�ta a a dOIS
" E.st�os-mam1.ltIa- dois Hercules que agora Ilodas as partes do rnunco pro a' prímcíru démonstraçâo de te

lrue:ba» ·:uina .tese aobre a ·110S, fora da .orbífa euro� lhe fazem sombra. No secu- ------ _. -- _ - - -_ - - - - -_ - _.

'uál conv�m· n0s,.detéllha- :pé��L �ojé, <!?iÍS gigan�es lo xvrn exercites europeu:

�����,���?1nos �m Instante. ,E':a de IdeterIll!�am.o curso <ia
cruzaram o Atlantico, lu-!

��;.--. .."

��""" J-�/�:[ue a Eur�pa�: .()utro�a O I_h��dad� --:"' os Estados
tando as margens do Ohio

\ �; • OS rins "00 , �oco de cnaçao e'de'lITa-,Umdos e a.Russla. -

L fim i] ts- �\ .

(d
/,

... .. ...' '.

.

e do' Sao ourenço. a im

1"'- BEM
' ,

iaçao mundial- 4e energías
.

� _ de ossuirem o Continente 1f; ilU
_

.

umanas e espirituais tor- Aliás, tal fenómeno n3:0 p �.
N . -� ---==::::.� •.

.

'._:.:1,.
,..

ruitit ... priamente no- norte-amerIcano. o secu- � .__

.

- E:::Z Ilff:.��ou-se demasíado
:

peque- C? .

Ul p�o . .. lo XX exercitos norte-a-vidade no ·livro da hístcría, .'
os Estados-cidade da merl�anos cruzara�.o A-

I !• constelações de Grecia ,antiga também fo- tlan�Ico para decidir o
\
f

iam ábsorvidos por poten- porvir do mundo nas �re�- ! �
.,

s monar tes de batalha da

EUlOpa.!,elas mMores· - a
.

-

quais da' Maceao�a, �a Esse, o papel, quica, dos

�i.ri:a, ,. ªQ�.EgjJ:.9J_� ....Q.J!Ql?�!']2.: Estª'º'Q.s.. europeus; lugar
�artagines· .e·· à éonfedera,.. de peregrinação e

. campo
ção_romana;' que surgiram de batalha dos proximos
àô redor do Mediterraneo, donos d.o globo - aS no

·d7p'0is_ da'· eXpansão· da ci- vas Federações ae espa-!Vilizaçao grega 110S tempo ços amplos, opulentas de I

·de Alexandre. A Grecía tecnica, audaciosas, oti-!
·convertell:'·se,. então, em mistas, Trata-se do

emba-I'�.z:tro ,�e peregrinação, na te fatal e i:r;elutavel ent1�e
rrruv.el·sIdadé e no campo a adolescencia e a matun
·de batalha das novas po":" dade, entre a ond�, do 'pre-j

.. '

tencüiK.1ele;1i::;a�às, terito e fi; vaga 0.0 ama

nhã.

mundo
Chrístovam Dantas

€st'l�ôes (In tplPY1J:180 f"""'"":"'�""arn.nl

� �nrgit· np tono!=; os Ia-Jos.
FJr<e fi'l� ;I" 1949 h"vlp -rnais

�f')Vf.�'n() (lrn o �in!ll n.!!> nart.ida
para {:I. ta1(\'Pjsãl)' e im.p·��llatnm&!�-

!Ie 00 p��"'" �-- .�. � "'··-·-�"��"1,.,<:"n.

'(: C ·�·""1,· I�" ....

:- .....�-". ��.:. para
insialn f�ão (,� J"tlvas J?st[lr.f;�s n_

,2"1l(l7du'l,"'::in' ::o apr{)'�"lÇ;!) PÁ. f�o

misiOão F<'uf'ral ' d!' . (;mnullica-

afirma c o m

h�0nsp1tf.:��O en)'[ll'""lri-Hm. !:'tn1boc :0r., ,!�-,·...........,çntf). há cer-ca de � 75
........ nlé;.todOs de radio e cabo éO'l- {'oMfl3nhio:>� f'1'!"j��"tes õp.·. r�

xia.l, 11·' �eptor<:'� ,1° to]"visão, D"'��"�,
Fin1nnt·;-, é teJe�"i<::fi,...- tp�,,1. f'!(l .... f:llltrp'{"Q-.t{i c:àrn,.."fp tr8S 'estã'o

deroo:,sti"2_da .na Feira �lundi'8.1 ""�lo!"c-it�iI'l� ... fnbríf'�r n 3no:lr�

o,,, No\'" 1'-"011P.,. snnlentE' em lhagem ('.cmpleb c:'c tele�·jSã.o,

-:--"�NOS Bastidnrej, do Mundo�-,.- �:��'n�m����:::Oper!�t��r� e� l�l�t��:';����o entre elasa Gene-

TEt N1(0 R B I I ;s """''''' """"""111""""""'" "j",,,""""'''''''''''''''""""""":!

:.__....:_�""--'--------t ° resulta do prop"o' muitos paises. I mois do que o simples de-

!

I Viagens pa ra a foropa'
Neste momento, já estão orI

,-

A e<'colha de São Paulo' seJ'o de estabelecer melho- _ =_.d <Trama da Oraamzaçaü ü
\1pnd-1 dLl pâ::::�agen� aérp.H.:-> i.-; nl'll�itirn�� e inf()l'nlU-quasi completos oS estu os prob '.

1 d Trabalho. para séde do Escritorio j'es condições industriaLc; ÇÕ€S �obre docu'mentação e exigências comiUla.res ª .

'ustalação do Es� IllternaClOna (}
.

-pa ra a 1

l:te d proO'rama. Regional do Trabalho deve em v�rios pallies. , ::critorio Regional do Traba- Uma pa! o. t 'em, ser interpretada' como um O que há por tra:' da _ }�,{TDOJJ,F' R.IECH�"'RT - RiJa 15 de No", 505
�1ho que as Na.�ões Unid� eI?

d quest��vec��;:�sd� na- reconhecimento das possi- Organização Ir:ternaclOll�l: . CAIXA POSTAL, 271 -----. B L U 1\r E NAU iS

I Pretendem abnr em Sao, a!u ar os ti

d nvo·lV1'das bil'd d
.

d tl';�I'S do do Tl'abalho e a propl�a • -=,

I cóes nlenos ese
..

I � es
.

lU US .Ü'L . ," .IIIUIIIIIlUlfllmmlllmIllIllIlIW'lI!lIIllIlIlIIllIIlIlIIlIIlIilllllllmmml.·Paulo. .�
d t 'almente a forma-' BraslL ll€cessidade de assegurar .�.

-

..
: � .� - -

-. � �.-
- - -- - - - -

---�--:--:--! O Esc�itorio Regional do

I
lU USt;�balhadores especia- I O nevo escritorio deve- � y�,z e a estabil.idade mUll-1I t d
rem

"mil' n'Irahalho fará par e a
•.

"

Ira
ser SI ar ao que eX1S- l.lalB.

I Organização Internacional llzados.
,. .

te em Bangalore, 11 a ln:' Talvez nenhum grupo,!1 do Trabalho, que é o orga-I Na Amel�ca Latma, a
I dia. isoladamente, pese tanto

'nísmo trabalhista das Na-I falta. de trabalhadores es- O eseritorio de Banga- na balança dos destinos do

l ções Unidas. pecializados �m ret�rdadu lore foi instalado no ano mundo como o. grupo dos

I A abertura de tal' escri- o PI'Cgresso mdustnal de passado. trabalhadores.

'I'
- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - A ajuda da Organização A força operaria, quando,
Internacional do Traballho bem orientada, é um tre· \
tem se mostrado efetiva mendo 'esteio da . paz por
em muitos países, que é um lllStrumento d·}

Um exemplo car.acteris; f prosperidade.
tico é o da Itália, . I Sem prosperidade, sem I
Si beni· 'na Itália não progresso em eSClala mnn-·

exista um Escritorio Re- idial, a :paz estará
"

sempre
gional do tipo que se pre- em peng().. _ _

tende instalar em São Páu-j Estas cOIlliideraçoes sao

Ilo, a
, organização Inter- resumidas em uma frase

nacional do T1:-abalho

man-,
do lí�er trabalhista no!'te

tem uma pequena missão amencano Walter .. P. Reu-!
,==="""-�==�......�_",�_=_",,- �_=.�_ junto ao go;verno de Roma. ther, presidente 1,a União, !

Essa missão foi nmndada I dos Trabalhadores' da ln>/á Itália em meíados do
I dustria Automobilista.' ,

a110 passado, e tem con.se-:I' «Nós acredita..'llos -

!

guido faZer obra de gran- diz Reuther - qUe o Ulun- I
de utilidade . na orientação' do não poderá alcançar I
técnica do pro�ama tra- nem paz nem pro�t:e�dade IIbalhista do governo íta- si permanecer a diVIsa0 em

liano. Que umas nações desÍl"U-
It Nos bastidores da, ativi- iam de relativo luxo ellc

dade trabalhista das Nac quanto centenas de mi.� I

I t t·�-------,"";':'-----------'----- ções Unidas existe algo lhões de outrd,3 povcs.1

_ n..
' -

n Ivivem submergidos l�a pO-1 $'1; #----�,�----:----�---------:------_.' bresa e na degrâdaçao. !

�._;_-----.......�.---__,,;.......--------,....-�-�,----- Nós somos forçados, pL'- I .' cri

0'-
..'

T
' '"

"R' I" I f t d d t 1 f· E' I d' "�d "�I-

-1"8 ec
.

lea " 0,'8
- os ae os o mun o a ua, . qUlva e a !zer 'SOl,J e : ..

' �bdm

_IC 1./ �

_

a tomar interesse 110 bem ���p=I:MI = etaui.

estar dos .outros povos». I
_� __ __ _ _ __ _ _ _ __ _ __

• _

Esse interesse no bem $1niulluII,tulIIl'lIIlfl 'IIIm'mumlummullwummllJluUlumimt �
estar dos outros povos é ª .

.' §

�re���=��ãoo I;�:r::C�� � Dr. Paulo MaJ�a ferrai �-
- I&Dl'.oGAI10 - -nal do Trabalho. :: ::

E é como parte do plano ª CAUSÁ;" CIv&IS, L'O.M1!lRCIAIS m CRIMINAIS E.
para atiilgir o pregresso a- :::

E.tCritóno: RUa 15 de NOVembrQ 889 - 1.0 AndlU'.i �
través dos trabalhadores:: Re.iliéncla: ttU& 1!S de Novem1.lro. 139& - Apart. 1 ::
que se abrirá. em; São Paulo ::::_- � S
o Esctitorio Regional do

= _'ONlll: 1.t47 _ Caiu �, 111 - 8Ll'fJ.al.NAU
. E

.

Trabalho. :'llilluuÜmmuluuilmUJm_lnml!l!UU1!m!lWlllilWl.l.U!mlf!mmu�

Helmitor...Limpa, desinfeta�, nns, ate
.. -:\úa as dores e é indicado como o mais

�ficaz antisséptico para as vias,t.in.nárias.

lel,_t�$ (1r. .1T�C:O. Df\legad"s ,1.005 r('

�.i.."tot""'s doméstico.s, a fim ce

�ndi(��r a af"ão. Doi� anos llHl�S

-ardi'. em Schen!'.ctady, o à•.

'.l<,;'!nd�rson projetou televisão
l1l"lFl 1",1",,' de cinema,
Em 193G-31. cinco estações

",
.

.,1 ......T'U l;Tnfl ��t:1-f":ão rptr�'f'JsJni�
"ora nas ll-1nnumh"" F�li1",rh�rl!
.... ,. Y;'P',,".:::imiifaõc.� dp.·- S�he1'1P,..t:"'"
"I..... F�h eqtação tornOlT pOos;

"L :irea Trn"-Albany - Sch,,"'ecta
�"t- ,.... ....... � .• .t.o�-g� Rh,n;s de rp·

..... ;:;t::o<:. A COJvtÍs;:;,õ.[\ c.cf_ud...:a n-re

$ent;�n,�n te a pronOf;:t q 'rle
� _8h,�--

1,,_,:::0, �o r�tT'\�i� n")'C," f:P'(l11�P,,":i:qS

111t1'''' E·jf>yr,<'Ias. () que
,. n�tinitjrá

n j un"10"PT11pnto -rl� r,p.ro+�'Y)o=r!,= :c
"'(l'�·�<;" (l..,.·;.··.�.. i; .... r � ""Il�.,..,..... rll::l(lll-"'l,l!=;

")'0. fl'l1'"),...�r)��",nf) y,n� 12 c ......nais e-

.

a Europa sina

m'l,r.tinbam prolrtamas expe!"Í
Hlentaü,. A National Broaõca�

:ing' Comp"ny. instalou uma {'s-

�-�"�"':'

_'_._--- ----::----.-----..
-----

·'STO SE REPErE ?
.

OU 'UAlS A.:.' nGO 'LAHU.lHToKIU HOiHhUPAlll.O
A venda em t6das as Farmácias e DrOGarias de Santa
":. Catarina - Distribuidores em Flõrianópolis:..

CARLOS HOEPCKE. S/A. �

Quando ai"g,u9m
HH,I lado,

espirrar
dIga ...

A� 'l'lPOGRAFlA ]i} LIVRAR 1 \. BLUl\IENAUENSE S/A.

Coelho Ba.J'b03a & Cia. - C. Postal, 6{)2 - Rio de Janeiro

pretende a.dqUirir uma. caneta-tinteh'o"

Sa, compre�a onde ..:a50 seja necessál'iu,

pussa consertá -la.

-_ Rua 15 de Novembro, 819 - BLUMENAU -

pussuí o maior sortimento de canetas da praça e mantem
unIa oficina ef-ipecÍaJizHdf!. para

CONGER.TOS DE CANETASm'l'INTEfRO

SEl\I COMPROl\USSO

CONSERTOS E REFORMAS EM GERAL DE QUAISQUER MAQUINAS DE �SCRE:\'ER,
DE SO]'LA�R E DE CALCULAR.

--.'

--�--.

Dire�.() de reputado técnico, CaJU longa prática n<íS maioreS centros do pais

s er , i ç O S
PEÇMI-NOS ORçAl\mNTOS

G, a r a n t i dos

l\1A.OIIADO &.: OlA. S/A•. COl\l:t1:RCIO E AG�NCIAS
Rua 15 de Novembro, -- Fone manual 18

__�__�� �-�--�----�----__-------:--�---,----------.l
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Conselho

-ou enyelhe.

fr8gmento5
,,1-' Caminhando nas sombt'as da noite

Deixei nos lal;o� mul'tos
O meu olha r cartnhoso,
Nos campos jogudos ao tempo
Az sementj-a dos meus' desejos.
Nos mares sem quilhns e sem lua

,

A minha 'gl'am13 canção'
E nos rios 'magros e 3pFll-tados
O if'�to bom da minha mão
Na vida. dos home-ns torturados
A' lembrança do ruvu CO!'PO -empresta do
'E no fogo a minha c1lnfi::;são de pecados.

,

Fl'ag-m('ntad:1 espero a hOI';I em que o uníverso ;:P. PUlUl'
Em que as agiras alucínadas se [evantareru
,EEin qUe (),: ventns se ]"YaJ'rll1' nas chuvas.
Ern (j',e o dia '" a noit c s e f'uudirern pai a a luz eterna

Então surgire! <10;: lagos, dos campox, elos mares. dos I'l(J,�,
,Dos ,epntos " do f(;;;o
Para u�_l1ir o som ímperceptivet da ruínlia �'Xi5tencja
A' ensurdecedora chamada (los graudes clarins.

E·· de nlltar que as diversas
cores (ou ;,lla5 graduações) ,

unidas, 9pl'o:-:imadas, sobrepoa
tus. perdem a SUa pureza, 'pro.,
duz irido urn'n nova tonalidade,
Assim, por' exemplo, vermelho
7e verde parecem vermelho
mais vivo: azul e viole La, par-e;
cem :ú�l\l esverdeado E violetil
forte; vermelho e' azu] parecem'
'vennelh.() pUl1JUí'a, e amar'elo li_'
mão'; 'azul' e àrrial'elo Parecem
azul esverdeado e -amarelo ala,
ranjado : laranja, e verele pn re ,

,

cem laranja ,ô,vermeihac1o c ver;

'ele azul,
A cur : dos tecidos produz 'e

feitos psiquicoa surpreendentes:
Talvez '-PDI' isso as cures da
roupa intimn ',se, consel'Vnm .há
muito tempo as mesmas.

IA
mulher não pode, pois, des,

-

prezai' a cor no seu 'l:'l'anj" se

, dei3':'ja influir agradavelmente,

São as cores '11ie d'3Sne,�t2.!n
nela 03 senticloE', �, sO'nsihi1id'L
de, os sentuueritoe (jl)f.', jllf!T,!�J'ne '

tarnérrte, se :!!<ó!a qU!zer achar na sua alegria e 3 ajudam ,3, li_o
a..!gt!!!! prazer , Vl';:P"6-8i7' d�l rnonotonia. - ,

06 vecentus progl'es!'OS da
psicologia põem em, d'3stflquc e

Curln ddad� f'ficacia rlas con,,' corno
.
rne!o

,
_ .. lIJ,i:I!l! �ª!j de "uge�tão psíquico. Está pro., IUm homem de músculos bem I

vado �IU'f': , ,

t 'd ótl '

f t i O li ermolho. excita a torcn.reinn os p e_ser mais OI' e

I ne''Yos} e muscular. 'Irto que um leão; Eugcne San- t,
, ,

dow lutou Em Sfto 'Francisco .Q Lal'a�lJa despert:l o ."6pl'<J.,
_ _

' to C> 2"lU)1"Jn"(� � ruountornn.com um jea::J que pesava ,2�::> I O Am;I"p1o dá uma scnsacão IqU1los,' no qual puzcram roei, I d f ti '1 I 1 t
>

" ,e es l\'JC ac e e l esper 3, "
nheira , f' CU"�5 pa.�as, cobrrram I fanta da, '

. orn 11\";\s. No prtmarro assaL 1 O Verrt« Olh'� p."pit , ento, Sandow atirou o animal por I
c' 1'1 nt

- , _.., a ) pen ,

O ODIO, a ,'iu;.pnça, f! in\'f,!_ I sa ,e o.
e,

1 O terra. O leão respondeu com
I O Vel{le ESf_',ll'O tl".l�, calma Q,jfl,; a tnto lerància, p,'Pf U7' IH "

te rrívc.. P<l';)cI lS, d(: que ele' recolhirncnt.o.efr:;!t;(l":;. (1"fiastroso::' soll:'� :i": lej-
I- , �, consr g uín desvinr.ze. Nu fim, O .-\7.111 dá um- sensacã, de içõo:;; fellUlHna", :-SI' qa,7,rr pt"'_

I
"" .

�en'al' I) cuemlo de S\!a aP"-
o leão sull:JuJhe �obl'e éI, Cfl!S_ a]e:';1'e tl'anqui1jrl'lde,' Ir�n('ola. deYe 1i'TaLs� ü·t� j_)"!�!-i"_
ta�. lUaS S:indo'\v agarrou-o O Viofet.'l, o No.::!:ro � o C'in_ .

Iuento.'> ,'�norllosO<, 1-;' prcó,,1l pel\) pescoço e o atirou au chã\) 7.'l, são deprimentes, in"s ser-I
dil'.scllv<>lver :l bnnd 'oP Je I'spL por cima de :ma própl'ia cubeç", vem pHra corrig-ir Os efeitos
rito i', " afabHitla{(p, ..", !j\(?'c:' Em. ,segnida, o leão renunciou muito 'viYus :1<1s oub-ns (,:_?l'es, Iraéhar a vida sapul'tiiyri ". r:el'_ I <, Laca_ro, O Branco ,da uma s€n�açao dE'

i
X - X - X - X -] - • -1

- .... - x - X ordem, de lImpeza, (le honesti_j
• �1'21il�II1'11I1111 IlIIllIlIlIlllllllllllllllilllllllllllllli \I UI •• 1I11111111f IH: I m lU'� c1acle:

"'
I

::

B h=
(':5 e,erto<, di' cad;! l.Ulla dI' I

E'C·
'

se
= tais cores val'i'3m segundo o ti-I

�
,

Ine -u. "j 1 ���i�e �:7���1�) � St:c���end<í s���;� I
::: = ft'llho a cor, A lnz, ])oi,,;, sepun_1 DE
:: ::: l do a !"I:l intensidade, influi no' lho,
:: Hoje, ás 16,30 e 20 il0t'U'=' .:: efeitn cl;l� cores e tanto que, I PI'":

, _..," ::. f>nl algunc.; ca�os píluda '\ a�en:: Hl)nns uqur 'o [atull:i .n;'3;) 'S,t"1ild U,[;<ll' ,hJ.\\Od "uo,!,�,!, �',' :: tlladamente: -o lar -"
"

� .�IIIIJ11I111.".I!IlI.IlIII.1-= 1 000 Q'\(l de extras no maiS sunt'!lj�1) e imponente --p_ tcl__' ,allJa, paI
=

. , ,c" • ,

= i exemplo, qu(� a lu? ft-ac'L 1->are_1

10"'·0
<lo

�;;pOi;â'o de Cas te Ia I i ;�o:�:�:,tof:q�':::;:;:::'·:l': :
::

,

'

, = c'nres tem ponto de contacte-
E 't Em TeCnicolor I = I

com a SU'\ clássic'l lin"'uacrem I
,

d ']\' -I ,< < b b:: A avenht!'a hel'oica de Het'uan Cortez, couqmsta uI' uo J.e_
= sim,bólica na qual o Vennenl�

§ xico, mun espetáculo de pstupel1C:::l gTan�leza, ,8ua ,esp:da § I eXPl"'I�� g-ravid';de, nObre7a:,jã eOllquistou um mundo llOVO"" Sew.; beuos
õ COnqUl��dl <in: ::! Dl'l,:llIflf'enc1a: o \'el'melhn.Ja_: '

' ,!- Ulll coração! :Mais lima �up�r maX1D1a produçao qUe -c 1 � := i ranJa, fI',mgLJeza e audacia: o I
'-- que o:; primeiJ'os' selos'

::_ comenda, sem reservas! Grandioso, Empolgante, Ines�LleCl_,� I'
1aranh, a1egT'a: f) l'OS'l, simpli- ,postais dos Estados Unidos fo-

'leI - <"O Capitão clp Cacitela"" Acamp, Compl, N;Jclol1aL = CIdade: o limarelo, vivacidade: I ,''1.m postos à "enda a 1, de ju_
;:;' ShOl t an1.�l'icano e 'Varnel' Pa(hc Ne""o, Pltttéa ;',00 c '1,00, § 1 " ,",,"'do, tJ''IflnniJlc1:lde e ca!nÚ!; lho de 18'!7, "

,E: Balcáo 4,0 Oe 3,1)1), A' noi te: Plat�a n�unera:d'3, Cr$ 6,00 :: I o vIolei;!. me1nn001i'' e

('aStida_,
-, qUe, até o '(lomeço r!este

I::' , :; I rl�; o azul, fid�lid;Jde, s�renida_ século, qU'1lqucr pes,soa podia

I§ (1II1tlllllll!IIII1lIlIIlIlI!ll!1lIIII'"IIJIlI'''IIII1IIIIIII1!IIII111IJIJIIIIIIIIlI1111
.,

I de, , ,_

viajai' 5�m paS&;(p01te' dum éx_
;:: _ �� -- .'-" - - - - _' - -- - - .. --- --:- A lllulll" .. (jntad'l (!e mtll1l;ao! tremo a. outro (['1 tOrra e' tra�

0_, I d f' lL.e"e-' hsup'Ora,-el e t'n_nsdC:lüe <10 po_ t"111l;jJ' '1 negociar onde: m�lll(tr I
, pape as nu 1& �'" §II der CI!lp a COI' I)n a,o, "'�11� "h-a_ eIÜ€l1deS3e, ,"

,- I"

�
" ,', _- - ..

. ': th'os, teiE �emprf' apree'iaào f) - que os esquilos voador�;!
I:),i'alile.�� � na Jjt��atur.a 1 ::101' dD tom 11f? [:1';11 <ll'nl1.ÍO pO�-;:lUem entre as patas dian- I"""", --

"

-

I
p "r:oal "' rl" !1ll1hlPl1t� -<)111 (lHe 1l'J1'HS" as tra,zqras' desd"bra-.: 1CaroEila 'Naburo, iTmã, C3,l�o1illa Nabuc,o' reJel'il1- "'i'''', e difidlmeutf' rai p,m f�t'_ mento;ô de pele (pie attbm Cf)� I

do enlbaixadol' do Brasil sr; a, Raquel de Queiroz, 1'0 1];1 e''Cn111a e n� rOtrtbll1<lf:'l}) ''-'0 paraql1edw; quando eles se!
,

:l f 1 J10"ell'st'J e 'J'ornalista, e a ! d'lS dh':-l'sas cOl'�'S: Sabe �dotl1': 'ltil'''m ;10 �olu das altás lÍrvo_ j110f:' EstadllS Ul1Jf os. a 011, ' a

I a lonall[l'lde n:a1S 'lprOP1"ada 'I l'('� n":5 quais vivem," "

_

perante a SocifClade Th3Ü1. Lucia. Miguel p'ereh�a; en- ! SUa pe'�;)a, p'q'a que {) conjull_ - que a Feira Mundi<ll de'
Signia Phi 1'111 Washing' (saista e critico literario. i'to �atjsfa(:a II seu gosto, de,,- J'<O\'3. Iorque, En! 1939. não foi

! CO!llenhl1 to,mbem as no-I ])�l'te int.eresse, e t.enha at.ra_ dI' iniciatiVa naciOl'aI ou ofL ftOl1, ql1f' r81l11r 1I1l1ê! pIeia- <;ao, dlll. ,mas sim >OI'gunizada, � Ide dl3 _iOl'll"1 iisl;J", fen1ini- \';:l�; psel'ltora�; de seu Alp."t1HHl5 m\llhel'e�, po:\hn,) u- exp1nl'ada pOr uma ,e.mpres2- I

nas. sobro :: papel da mno 1,8 ís, dizendo que a tende11- � '1J.'brll1 ",-:'a., ro,', ,P, nan ,G�"d,1tt (]p- pa1'UcUlal', que paI a i�o obte. i
\

,

'
,

,

!
i\, Sso e um erro pOIS c'\'em, ve lima, concessão especial dolher nrasile.i l';1 na vida lite.. ('lfl ao crescimento das po� 'pela� COl'es, po" em I'f'alee 'I gOYemo nUl'te-anlerica.no,l'aria. 'CulI,'lue llL' :_!,.1, jJ:';:, lelr�l G) :,pr'lpJ';a hcll)za,' fiuhlilllul.1: e:õ_ _,- que, nos ultimos"S5 anus,

.. ----� --�--------_,---'-'-'-'-:' ' p«'jalment!' os rletalhes qLlf' for_ 1?11 VIrtude d" COITl}sào, forall1

n' cI
I tÍHlJn o :'>1'11 tipo, o_l�"Ola.dos pelo mar mais de �

Fi Cf FI � g llJj S! ,A mulhe.' '-e;-dadeil'.,mp.l1t", mil hectares das costas da Grã
. e

_

y��,o ..

, ,s e r � _ o _ l,ele�"T1t.e "a1:1" rJ'1)' aos propriQs Breta11ha; e qUe isso, seguneio
_ �

-

'·E'5 .. ;do� linha s "iml)le� P. uni_ Gef)l'g a Bernard �l!:tw, ,'não te,ro !

I rlade� rle Cf)res, ",'it'll1l'lo llf'al' nenhuma impot'tâlll:i�, pois �! ,IOs <:'spelh0s ficam ma- ',te-s, arranhões e ccntusões,' 'flIl1Jrfl.n' r(\isa ,em p05sihilida- telTa tirada da mãe_p,<Í,tl�ia, nü ,Iravilhm3a!nente briLhantes I dp dI' f'E'colhfl, rOfil'J r"7.elTI ns ('om Loda fi certeza alffilent'l r ,

quandc são esfregados com Para (I mobiliado nada. 'I �el"ag-t'n;, ...dolllinados P�Jo' "',i,os �,s, co�tas (le �lg'�.1m te:'rj.tóriO
"

O' ' ...', �
üOS s"u� lllstllltos, hntnmco de a Iem_llHlx, 118,0 paé;'alcool. maIS a len18 que O,:) CI etone.' Portanto, a.. �senlha. Ü"? ror�s sando, 'P�)t:tallt�, ,0 fenóme�õ de

flO1ido.3 de tons vivos, Fa- ,t",�n gJ:anctc lmpn!'tal1l'ra; as l"�n nf'gocl,J tIplcamente, 'lmpe�
Contra as picadas c1� in- 1 }' d

lo,m3 fIcam bem de azul, li ).:11_ ' na!·, '

'Izem-Se com -e es 111 os 'I '

"

,

-

setos bast.a fl'icÍ(lnal' fi, pe- ",abat-jours», para o ,;:stu- fi - - ---- -,-' �--_ -- -- _"--'- ,I IJe- com agua de vinagre ou :1' r
'

I -'!I!"<�����-�,
olcr. c'c alTIC �n'J :Ioe'�

1.. lO,. ou para « Ivmg-l'OOffi» t

H
"

p '�R'1�O'- '\'r1!'B
-, -

&&T-'
',I'-'J ,I Il�L, S C ,f,C', plissrenc10 simplJ�sme,nte � "':"....' -: ". ..,

S ;, IOs lidos postos em infusão

I duas espessuras do teCIdo,

I,
II! : _' :: " ",' "IElU 'agual'dcl),te sel"Vcm pa- debruando com fitas de ,', I1::_�C��1�al�,_�l'ida�, �!or- _:�nclu�m� :!a, pag, letra B) Cirurgião Dentista

)
i

I

IE;;JBj';;��- J-C AO L:Pk�g�R:r!f ;��G��O _- tp �
��i.�������••����"',�� ����Ir'��

�
V tat.� lU Olá I't�ij em (.. ..mou.hH� a.

I
\:: tIJUHl"mllllllll;llIlml!lmIJlmll}III!1l11l!!lUmfflml��""I':fllmmHu�

! �u,n, l�,_p(!.��!�fE��I!;!�·!·'· ! �_JSCOl.Ha SEU TERNO !_�__ l
5 u" _'.' '''' Nú\'cmbro N. 313 � Fone, 1002 ti SOB M}I�DIDA. EM SEU
1______ ""-_......... ""_� :; PROPRI0 DOMICILIO, =1,

-

�RERVIÇO GARANTIDO §�IE,OONFECÇÃÚ"ElS:mhRÀ-
_

DA A CAR.GO DO COMPE-

_=__:::;=_';'::_,iTENTE PROFISSIONAL,
_�ANCISCO SILVA, D�

VIDA.�IEN'l'E CREDEN-
mADo. PARA '.rODO o. ª
VALE DO. ITAJAl. POR ª-'

-
-
-

-
-
-

=
""

ADALGISA l\i:ERY Suas cores,

p_.l'·rI�íEF,:S_;I:..!l!OS
Faze-nl anQ":; hoj�:

-:- O sr, Norberto l.�achm�nli,

.,
1

médico em Jonvile.
- A sra. Au1. Giefl!:T, resi.,

dente Em HOUP8'e'a Seca.
,

O sr, Pedr,> J')"é Berna 1.'_

des.
'O lnteligc1tre menino Ade,

mil', filhinh::-' elo' cas,ll 'Idalicio_
d. P,_(l""� da Si]Y,I, residentes nec.,

ta cidade,

. "

: (,

ClAtTE SEVERO -'" Vestido 1)ara todas as O(;a5IÕe�, tl"lfJ.t

compras, cinema, Bl:lãs, Dá em;anto aO corte severo a ,o:;h,u'_

110 mesmo tecidu, em tom (:out.mst.aJJte, pl'e,Sa, :\ elntul':I,

NORTI DO, PARANÃ
./

tlri.
...

_.1;

....T as terras férteis do NORTE DO PARANÁ, tudo'
1.., cresce e progride. Em tórno da florescente
cidade de MARINGA, ondulam cafesais vergados ao

peso dos frutos; vicejam campos de arroz, livres
de febres; horta;; riquÍssÚ11as, 'livres' de �saúvas,
produzem todos os legumes; €, nos pomares
nascentes, 1are.njas, pessegos; bananas, uvas e

morangos se multiplicam, doces e_ saborosos.
,

...quo, PP'- lua sifudção geo,
gráfico, 'O'NORTE ")0 1>ARJl,NÁ
é' o última: :lOne: 'do Bras!! ta-

-

'_

-
-
-
-

.�

iê

li Csntro

completo e Rla'.-e com ALFAIATt

yCNDAS A, .. I>RE5TAÇÕ,ES EM PEQJJENDS E Gl?J'\NDES LOTES! :-. ',�. •
� -

- -

,

&1'1. BH TERRAS MORIE DO PARANá
A MAIOR EMPRESA COLONIZADORA DA Af/iÉRICA DO SUL

i%êde I São flaulo; RIJa São Bento, 3!l9 _ B,o andar

BRIS,Tot

LADIS.LAU
de Administroçã,o e Agência c Prlncipall

.. ,�U9, ajl'\d� cú(ondo �"rió de
tipo, Q terra' ,8 sempre de �..

ha'lrdinórla fértiliclO,ds '?

Vi fonheflll!,' MaringL·
••• II 1II'a'II�e" b.!lstat 8 í:lIr..ijit. e

,

l.o"IIrl .... R. V. p, li. t. P'arlll'hll

��-<ll>,---"'-

I� § O IMPERIlDOR DII MOOl.:..:,
j= Rua 15 de Novembro, 44.:2 _, Telefone, ,1845

-

:: 1

�11"HH'!Jmlll!'III!I!III!llIf!!fHlilmfnlllfl'!!tlIUlII,rmJJÚil!IJlllIIi!llm�

!!!fox�atões cum os escritórlm; de São PaUlo, Lon.
china, Arap�!!ga§ e Maringâ, onde está cêntraliza9;a, a
§ECçâi de Y�nd3§ de Terras' da CompmlhlLi.

'
'

'!'iMos �eg!str'ddo. sob !l,' 1� � �"t)rr.!o com O decret9 '3,979 ,i2 15 d"'-Set"lT'b�o de 1$38
�6rk" .l.\IP • 490Mi

' . f
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gemaRia
Doze quadros desfilarão hoje no Estadio �o Olímpico, di�putanào o torneio inicio da Segunda Divi

�

o
.

As atenções dos despor- menta Avaí e 01impieo maior aspiração que pode

11
tístas blumenauenses quan] que t�l'á .lugar no carrr \ 1101' era nessa 'c�dade '=, I �elhor, quasí em sua tota-

. F:lameng'.:', Yera Cl<�Z, Flo-
t�sta.s hh,1mel1aUen:ses €E,. tendo por local o �stadlo.� ter um clube :�1 110SS0 �� to ao re�uItado desse emba do Olímpico, a

,

Alamed I _'" )" l' 1 '" [Iídade, se acham bem. pre- l rida, Floresta, Atlético, .�i?
�ao voltada�, no dia d.e �lO' FC!?,. em, Flol'l�nOpDh""

.
t?-do, en;- m::terla de vitó-

I
te, confiando-se p!:=namen Rio Branco, com ínícío ; I

de �: m��1!lo ;.sJ?�- atAque � : parados . para proporClOnar , os concur-rentea qu�� hOJ� a

Je, paTa dois acontecímen- Sera um dos mais sensa- nas e htulos. Bastante e 'te na grande capacidade d 13 horas, a ue qual desfi .. expectatn a _eLau��, em
I aos seus fans bons esp-eta- I tarde cmpehhar-seqao. e�1

t.os esportivos de baatarrtc clonais cotejos,· esperando- tímistas estão os despor- nossos representantes. larão todos os . clubes fili
I
torno do referido eertamen ! eulos 110 decorrer do certa- i luta no estadio do Olimpi-

significação. O principal �. se úma arrecàdação bas-

l-l..-..--
--- -- o --- dos à entidade local, nu r seja plenamente corres- meu patrocinado pela LED. co. buscando cada qual ,a

o que se relaciona com o 1 t.ant� elevada, Caso o 0-

�I�
li!

� Ih'
A segunda atração ,à ferida categoria. Será u. Bandeirantes. Imprensa, conquista dO_ precioso tít�l-

grande choque entre o: límpico consiga vencer OL

lDlCg O O OS tarde de hoje é o tornei verdadeira festa para pondida, de vez que entre AgUa Verde, Vasto Verde, lo de campeao do torneio

campeões de Florianopolis .mesmo empalar, sagrar,

1 .

_ U. JI Início da segunda divisã« qUe apreciam o futebol r [os clubes disputantes ou Bom Retiro. Fluminense, inicio.
_,

t; de- Blumenau- respectiva se-á campeão catarinense, ._�� ._��_____

'l!; í

J;:;"'''''''Il!l''lII'''''!I'''"'''''""i''''''''''''''''''''!!'Ã': n:::�f::jl: Jogador, it, ists ou alhar de circo
=""'_=::;:

ESSO' ITAJA Assíatente da FacU1d!!de de T
; C � Medicina da Univertid!!.ds

;;:;

... ,�omun.icà�ão �

do BrAsil
I

:::=�==g_;- O <EXPRESGO ITAJA'RA» comunica aos' s€!!hol'e,s "_'is- CONSUVfA8: /

:= jantes e -ao .púulico em ger-al, que o .novo horário de part ida HOP.AR.!U� {
de suas camíonétes é o seguinte:

•

D'l� 10 Ê!9 12 hO�III!,
:;

," - �)E BLu'lHENAU ás 6 eH norall e de JOe,iVILE l)as 14 às i8 horas.
- ás"7- e 16 horas. PalD pa,;sag'ens e demais informações, pl"O_ I,;;;; cur�m a AGENCIA DO ("EXPRESSO ITAJA'Rk.. CONSULTORIO: - !:tu!!. 15

ª ',' ,

,

I
de Novembro" 742 '""""; (Ao

- ;'.l:::''':'�?''Rua 15 dI" Nonmbro, 619 -- Fone 1 4 5 5 �---»

::;;
, ,

.-

.

--

, \ lado da «d_uafarmll) ). ,-F,liImlllml�1i111111 i li 111!l ih I! IIIIiUIIlIIIIIÜIlI i 1II1111111m! Imm IIIll1ll1Ui

II

PI

'L.

i�
I

, '6 DUAL sEnA I NoçAo VENCEDORA Df!
""

,

-

,

CAMPEONATO MUNDial DE fUIES@l?H

,',

Cr B,
AeERTARI

,

o
r.emédio
de
cu;EÓ
!tnecl�ota
t;tH!t!'t!
I:J

dar

Podida fina!;

(antagem

_.o..... __ ... _'x ., ....•, ..•••-

Nome l �., ..•«q.�••••� ••••<o.:.� m.'_._o,o,_.,..� •• ,"_. __ , .. �., • .,�••.. _ •.••_ _,._•••_._-�
•• o_••o_

Endêrêço: (R!!t! • Cidad�. - ESlttclo) .o__ .. �••••__� =�·�-�-�·__

premioS': nrêmios de CrS fi.llfHl,llO. Es:.a opera

ção sehí. realizada em público, nos

auditórÍos da PRG 2 -' Rádio Tup!
de S. Paulo, em dia c hora oportnna-e
mente anunciados.

c) -.só serã.o considerados os.COf!

pons recebidos até' f} dia imediata.
mente anterim' ao início do tl1.r!!�

final, a realizar-se n� Br!!.sH.

d) - Os prêmios serã!J pagos 10 d!i!!,Sl
após o término' d'J campeonato.

a] - Ser-ã6

,I de
1 de
2,de

. b) • Todas as !'csposÚu, certas serão
colocadas em elvvelopes 'e' ês-tes pos
tos num grande r�cipiente, de onde

1>8 retirarão 4, correspondenda'o pri
m€iro e!1veXop� ao prêmio' de Cr5

_";?O.OO.O.O!l, I} segundo !to prêmio de Cr&
10.000,00 e o terceiro e qu'a:rto aos

. E N V (E SE i.J 5 COUPONS -AO

','

,

(E8ere're-ll: �1.LU·D B� DÊ �!:�.. - f10 '1.:'"2.3tO Vertle, do Bairro 'da CO:11 o t!�!l1adcr. quan. .d� nsm f ign0�'á!:.'21a completa.

I
bE 3.G f�i apenas. po:: rECe!� .O�!

CEDO). "rslha, cuja partida terminou mef".l10 f stc se achava perto.. ('U]1("illln o articulista., dízen, precaução ? FOlS f!qu�. Sd!)�!!
COl!! uma ,;i�úri� d�sse último I Bem, fez o que p.iude, € r.�u é..3. 1 tI,_, que LI Pajmsu-as aP19Eel1ta, do que quando atac.a_s.e àlg,!�:nCom a dêTida l.i�Hi'l dos bons por 2 Usets" cuntra 1. Por nlo- p:;u a menos, porquanto hav!a .:.:acl:::t j·JgauJr. t�'�!1ico� cada Dr, €111 Pl!I:']!r:U. e prl!1c!palrtl:h�=dEcSPO)·tistas, f daqueles que a, tívos t'" fU]'I;a maior, qUe no apostado 5 gal'l"ifa:;, de c"i",'t'-l' ,,'01", e (ada a[_;si'3i.ê!l�!a que }:j de mane�'a tão l!an\:_ll.'_ ass!l;a-

c0mpellham de p�j.to u e�p,)!'t'! caso foi um forte agtaceíro que }..h na equipe adversária. Iina, !l;1 rena. ' �e S,cE!D!.C o comentárto. ,a!:lP-l
eH; nO;j8[l dd3.de, t.omo a lib�"'_ !'!c.sahnn sobre li cidadp. a pa". ginem .sé" l.un juiz tla partida i de nã::> demonstrar �oVaralà.dade d�· tecer <ste curto comen_ tid" de baslJ_uete foi transfe"i_ ap(Jsta:' coutra Ulll elll.be '.

P :n". S1- 'Claudio, temos té'_ Cham;tl11(1s de covardla, mr:a
t��'in, I'H, tOl"lln d� artigo lid') d'l. pekt Junta DisciplinaI' do gT;r!"'rfas de c�:Tej"s e tt'l' a c]o, l1Ó�, ém Vel1TIOS um joga� pe3S<lH. desmoralizar uma

..
eqtu_

11"1 F'rrCA. no dia iS do COr'ren- DCP;tl tar,�E'nU} Atletieo da LBD. L,�lSadla de afirmar ainda. dOI'. um juiz, um Ct onista, IJ:1i- pe J.1�:hlwal1lcl1te, e ter !J.mdR _a
te (!U3:'ta_feira, 'p. assinado �E._ i) l!l,e p mais . jntel·{.ssan�e, _83' e clube lião pUfl" pt' 'd,'!' Ka" ,\ tal j)(}lítú. au de !J.ta·:al' C01 ng'm dp simplesmente por
lo F!-;I:HlLlónimo de <'Clandio '. Pl'l'('II'. ,i que o ll1cgmo )11'Z "[lOis f 'I apostei nele". Ql1' em V'lhheo a uma agTel1liaçãe.. tlt,l rRcl1dônimo qualquer, ('�mo
F'"i áe�'êras repug'nante e (i1!l (ql";gIU Il encontro en!te COIISa .. , que pobre coitadD, CC'lTI !':.ll\"l·;r � ..m nexo alg\'rn. p"I' o:�n-'plo o de ,'Cla\'ldlO".
gl'Ps�4va4 o cOIn€nt..irio enl fóco. Fahll:"Clii'a ... e \'asto \rerde. pa.�(._! Conlt'�"\;1 c ?obre Conl{_'llta,'i�:'a e aJ��lJ1 cI,· tuci:». àe J11[1;]O a:.=·íC-,_ ,·Cl'lu·rnho'. ou cousa Serrl�_

feito por unIa pesso'l Seia c&_ .::c_r• .:" que foi O autor 110

':0_,
(m '·'t'lI a! tig�o. afjrnl'llldo p'»�. 'lJ\" C 1 C'pugnantf'. 'hant.�.

r.rúpulo (' sem lloãa alguma (1'1 ffi':'nUll'io l'!ll questão, d�s!'e5· SHil" ,'. f'olmeiras em Eeu ql1<l. l::' ]"!"!ientaveJ. qu" E111 �!JIZ
-

QUf'l1l ::.aôe Sê ainda prefcnd"
que seja eonlcntal' �l)gtuna _0::.. :- peitanão. flssin1. aos reguJamcn_ . tiro. p]ealp.ni os f!'aquisslnl�)S. 2... llTll iO!..:!tdol' ou conlO nU�T qu� 1nf!nr:1ol1élr o llUlne. tjrando as_

S'l elll públicu. E'. de admh"tll", los dt'%a modalid;ld� de espl)!'� p:'ess!ltaulo Ul11a equipe ('LHll se.!q_' cil"gasSe alaI ní'_">l .1<, S]111 a' másellra qne cobre t,11
ql;e êlementos como ess�s, pen_ te. q' III proibe ql'alque!, .iui�;1 1:l'1 1:;\-,'" técnico baixi:;�im'), baixeza. Tãu lni:'-;,), que ,'111;_ pselldonimo'; E' bem possh el,
0·:111 em escrever par:l rádios e f-_tz�'l' ql';tlqUCI' altm'açtw ou m'" "t'm ,:1'1 eonjunto desm'-;aniz.l· g'JU;[ pt,di]' 'l._€xdnsão do P"l. ma;> �H'i'("dJ!amo� que não t('uh;;

_iül'nais. ::-en1 HO lnenos "':el'elJ1 r.jf'::::-".,�efio durante (] prnzo rle àt_} e (�esl�onjtlntadtJ. e qUe ��c:.. 11lC1J ;1:5 d0 atUaI eertarnen. �lunl (')!agel'U para tal COHS,a. não ê?

ref;W"lSabilühcle sobl'e o qUe (''-- ,u, ]'rJI'as ant"'s e depois da!' l11alS p;,,_;,uinn nm time ii '1:_ g'csto :-'ní.i.de:'lpol'U:5ta e �nlltL'a_ E��i)l' ue aC(I!'(lo eonstgo. 111'''_

Zf>T:L IJll1itandn_se ape!'11s "1 e,_ p:Ü'-;_;·,l"s. E como to! cabvel. Cj\I,? tl,ra dos Seus :idversál'io� na_ r.Íz[.n0o ai"sim ali qll'� h;wia �li_ se ",11·�'cü]ar. pOI'quantu nâo
Cl'evm' (I quP lhes vêem r.'a ln_ um al'bi�t'o Yenha cm pÚb!i"tI, quel" JiI)jte. que no C:lSO "cria to anl e� em artigo antcr-,ol' li - seria uQlt1 mesmo, lJ1lma lwru
t". L,lta, sim. pois uma p�S3')a a pn'! .•na I' contra a pl"óprh c_ " Vaslr! \TeJ ue. Não quero aqui ,-I,) lH 1 :�dio. �'O;110 I'S8d. cm qUl' todo o De-
de:::;:, laia ;,;ó ")ode ter b"lITO 011 1uip,� ,I cuem plejuc!icOll duo d2Smf.leCer o clube do �l1l'. Pi""JI.11t'))tO e algumas dez9.naS
a"(·i'l 1." cabeça. ou talv€z O'J' l',�nte '"_.'I a!'bitl"�g'em? E', h· Et"ms, pUl'quanto tem um e"n_ E pULo fala]' e111, artig'o, 1<", CL ue ós"isientes estãu revoltados
tr:u ('U'JS',F mais, e sãl) na ve;'. ment-5.veJ (:sse fato, e quallt" à junto em igualdade de condi- qlleepnd:) de que l"-;�e me,mo cont,Li !,ua pessoa. ,

dr,ele i!l'�apazes de raciocinar. E p:11 c:,,\ídade do juiz em qu,:-�t:10 ções aos dOHiais que estão di,,- �Cbud;;)' h;i poue,) tempo H_ Bem, ]�:i,) quero me' prolongar
acontece qlle esse tal de C1Ull_ niÍo temo': li menor dúviel:l. !=')i"_ pnbJndo (; atual cel"tamen, HJ. tI·az. ha\'h feito \UH ou�rn fll'_ Jlo .. �mn,t:J tC}TIpo. e para fln�l
dio. :!utOl de c, mentârio tão re� quanto�, Pa!llleÍlas foí tão vi. tIetantu quero frizar "o Clo'll_ t;go eonu-a u Paln1ciras, l,,'iLL' li?c'" S(, tEnho um" ohsel'i'açao

I
pulsj VO. ótingiu com sua:;: pn- t:mndo pl'la �u'l ignorânci'l, e dinl1c'. "tit se mil quadl'o - -s dc. �:!l1d(, a lodo", Of' jog--'do,·- s. ele> a faze!': . O Circo Ilmã.os QUEj
]"_\T�15, não só a Wll OU mais IJ'I!'éia1id:!de. que após venc',)' ,) s0I'gan;'.�adtl e não juga á altq.. m:Hltil a vil e realmente joo:=. rol .. :tipd'!. está em Cm'jtiba. e

jogail.ol'Es. não só a um n"spar_ plimu,'('· ""ct" por 15 pontos la do t}utro. não poderia de 1110. C(,l'l''';J. como f'e Jlor acaso f<Js- casa amda queira incorpora)'_se

bmt::,to: com:) a toda tUna l'-
conLl'H::, ainda foi v'eneirlo no do algllm y('neê.-lo em nenhum se Rlg-um têenico ou COUf'3. ra- a ele 1.01110 ,<palhaçu'--, chcgue-

J gl"éIlHaçao. .

Qualldo _

s ... t--, e is,o não acontEceu, reciJa, c'llando na vel'darle é

I s � a man, que tel'ei o luaior
,s,�gundo e t C1C:-lro· a ' - --"

dA vítima d'l ignorância tlewe . l'('l'o.u,\',nt,.) t. !)l'Ímel'ro "set'; fUI 111'-lÍ'l .10 (.:[2€' igrwntnte 11:1 1:13_ prazeI_' em adiantar o pl'.eço a

, . ,,�equi]'" p'f'CU' aVa reamp1Hl'_,e, o
-

d d'elemento como todos ,.iJ,be.I1., .

-

I' \'encl'Lb neln P"]me"ra- como t.élÚl, e quanto à isco F TIOS l!2:s;;[igen1 atê aquela Cl a e'.,
� eIs allp: stH'Oe U1l1 «pe n'1. 1_ ......� -- J 0,:)\ �

IfOi (I ,Pajrnei1"�lS. �ll1be dos.mals r.hll_"." "f0'Ú) "'de colocaç1í�o". "in-l' já ài:lse -acima, pel elevado (c:". tera (bdn p1'o'\'35. Nmlca é tarde para se pegar
eonceltnsdos em nOSS3 Cldade. t . - J � -

2 Q b ,_" C',·,udl'nho, ... PO"(Iup- ,hãq <lS_ uma boa col-ucação, e se C01no
-. 1 �1·lj::9.n·· fnltl tecnlC:p�. e Ol!.tC�l:_; t:Of�i.� c JO a . ue a SUlt.tO, sr. - '".1

I
p cuioq f1'ltOS n tlJrnara�l .!':\� 1 C<);l�.,tS· ll;'!i;; Quando até ln?_s-' Claudio ([I'e r<sneira e quanta sinou (I artig'o qu� lnandou ,0I'

'

c,.on�sta não aprovuu, talv�z a-

dicíui1alm .. t� famoso. nao só). -'o
' .. '

" ..

'

�. 1" lh' D no ., br,b, ReI>' de n'a parte. (.,):,;e (lH, 1'3dio? Foi medo": Quenl ,:13. pro-..-e ('uo-,(, -"palhaço de Cll:,CO':.
,
no Vale do Itaj"li. ma'_ f'l11 t-J-I

m._) " J!(t� ce H a. qu -
,
':- .1�.' . -

,

E tI'" ('�a ;"� C'mlponent� de> \.
(10'" os (antos dc nm5StI !.JS a, o,

.'

h 1 I. �. , 'f' 'InaY qu" 0'1 1--
. t· J' <1110 for'! de SUdS

{t.un-r
ven.e, B ;l a c " , n_

e <' e be·.
" J-' t' '." no l'ioco o tal Chu-

tmras. Como pode uma pes�J_)a "la "�"'" -

t l' d '"
qmdqtlfT, que se diz comenta"is_ dinh(:

.. �'orr�o era. o _�� a, e :,'l
t'l. )']'OC11I'31' baixar de .l"l1G'l" I

m'l. �,�)!j �,,,� bolo, fOl <l, c, qUd��
tão rcpv"'naJüe, a moral t'3 elJ o eap,tao tenta v'!.

.
reclam,.",

- "'. -

s J- o ha i� vi"t·') ql'C para lEPO llaVJ;\ •

"'"a agremJaçl:.O"como e 11
-<.

'1 '0]0 Cl tr -no o lí'l"T 1 goal'" de Ship p Carvalho; S.chlpmaml,
F,,:nl"jl";;'s E C .. rL.,') seu Dê- pedido tpmpo. e"" .t>U:l:f o J-. legou a seu ernu ,_,.lV . '" -

-

1)8�rt'l�I;��to de Atletismo? árhH!'l,1 com falt� lecmca.
(1" �Jnpolgante e bem disputa- ;nann (3) e Alicio para a Antonio, (Alicio), Valencio

�

f rl f 1 o l"lt:lr/lí �

W ld P l'
-

('Oil',(I todos de\"em estai' ]"lll' Jo lL1m. e ,," do Calnpeonato Interno de, 2a. Cia. � 'Vilson para a a yr e 8.tUlllO.
.�

1 . 'ã 1)'1'" T)j'jit1r<. ou ser', o sétimo I'le-
11 d R

__e<>srvas: Sirí, Travas-br3dofi. ou pe �� menor, J ._.,];; -: "� r1'.1 "oll;"e advç!";dyja. Futebol, que durante lungo Metra la ora. .
_ '-'

I r 111 f:li: r. r€ahzou""se nU d!fi L. I1- .. El'_d, .� "',-; - -

J '11
.

� éL 1 l'ragef p. Au�la:- C'"""'�r,tl' 'Fr"a_�feir". () ;:11_ t;hcg,t!1'.1o i!.O e'lmu!<:l dr- ap.'tt�l tempo premle-u a atençao Como artLIE,;!! àS
\

o- r.os, -,G�'ens, - , - � -

-

1-' , -- -' -' -
"

r 11 t"cnir' "nnh'� (' can° "0 -

t ' 1 ' T'>' "-,,...,.,t, ;>H:>l'e"''''Tn' em I �u-t- ..+"-1 ·c "','llclh ..... 1 ç..llil�C .:1'3 �. .'=l.__ ;� ...�, ._._�,J_ �_ •• �--
;-'_

de nt,o o pec:=:a� Qn r\,..,eg!- CB..TI1P"",,-,.:.._w C _,....:....._ .....� ...__ I� ;:,�_,.

I
C8!1'_'- '-'- --�---.

---.-� -t" d' "�n'l}e un" ter eilt" f'l.!s.Jc

I
-'-- -' - ---

-:
-

"" h'- �

-

1 C' _ 'f''''-I'n'í''a-q":pes. do Palm�l' 2!� � ..:__'õ;_.���� _

�
.. -- l1õ611to-. Mediram fo!ças as 1" lugar ;:S!:__lplllall!l Q!i a. la. -'--"

.

-_.� �
..

'= __ _-=---=-_ tm:'mas repreSel1tat!'.'as drr Za, e. Ri!.ziini da 1.�L Cia .. rr.'.i;r._t:", p�:e'parac1e_ ,pelo

\ i�-l a'-b� I!!!a:r� TqOSI s'-
-

CIu'be' 8 ! ;:�d:;·��e ,j��"IU:: fi�::�.� ��'; � ;e�l�: �:�'n�. f�: ,���� �.��!:�: ;:=�i:O::
Iª ..• ff,_, U _

li,
.

. � I ::;01' suas cores. e semp16 da 1, H e AI í c i o da! ;lle e Osmal'ino; Ireneo,
M

t f �,-, Tl
r, gíal< I'a ia IR.!-l7.Z,illi, Gonzaga e L�.rd.io..;;;; COl'.rvOCAÇÁO � tentaram sa IS aZeT seR_, �a, CO.! o) CJ. d __ L . -_'_ --

=

-

fa!1.s e torcedores. Tedos os Oataque d.a 2a. Cia. foi o ReSHyas: DOl'valino)
li'icam conyocados os 51'S..s6ciOS2é!'. .'i!lstas d'ióste �1u.:

1 t
.

1 t' t d a� Nr C' Mot-itz e2 ,A '�emblói" G�ral Ordinária a !eahõa,!'-5e !'O dia:: Jogadol'êS \ en1!OnS.raralE ,":'"ialS proclLIVO, enL O �- . aUloy, 'sOlqiS,

'1:)� �i!laCO�,,;,��;i�- à: 19 �oraa, em 1103-5-3 8éde bacia!. com· a ª grande e::;pírito <17 luta e ,-jI!a�ad0 12 g-,oals. seguido Wahnor.
- _v ao - - _.. -, --

- . .1 1 10 t t .;3 C:.,a..· ft_,.let_l_'''1''':a1o!�'i3... ';ec-uinte ORDEM: DO DIA:
." : trmita -disci'_plina €8pO!i:1va .Ia _a. com en_os e u3 _ _

'" 11
-

�-". Discussão e aproYação das contàs <11 DI!'�t0na e '... (1 � í ':: militar. C.M. C('l!l 1'. � A l1l-'21hol' Tecnicamente ori€!�tadi. p�-
pareéer do COl1sel.ho :ti"�.3C;l!; � I Apos no'pô, emOei0nal!tes :kfeE'E! foi a ua 1a. Cia, que lo Ten, Arv, com; Milton,

ÍJJ, "leicão da nova DiretO!!a e do Conselho Fiscal: ;;;
I

-

[' 'f' I 1 d c F:1i a1 i
<

01;.';;0 AJc"u-
-

r :""""'-0' ele ,,,I en=s;;e d� Scwied!>de. :; ,rodadas, sagl'ol1-S<:: ""an1- _Dl _}Ul'lfl. 11 a,penas pOl' ú � I _L f- _:.. ,,-. ,.
- � >

e 1 a"'sull-"" v.1 --" s· . .--- -
-

_
'- � -, .

=

I
- . 1 n

por I"hO!11aZ Vendelin. Euval-NlÓTA:- !';ã�- -estando pre8e!lt� o mínimo ele a.5so�iad0s .é��i_� peão com muitos !!lentcs
_

V6'leS, ,a La ""a,. __ nove e

t
-

AS' '1--.1 ""a

I
.

d i � {- 'U' 1" .:!(J 1"vTi1�r ,- J._·.'-P_0, "fri.:Jieugldo pelo áTL 56 dos Estatu os. seIa a �el!'.".�-' � a 2a.. eia. segui·da a _a_ \-ez€s c. a (�a �,.lV.!.. por _k U ,
I' __" JO!, _ .'_ �

- .� 20 l1�l'"'' ('0"" - �' .

"'d'_r�alisada, em ,2,fJ !"J!wocaçao, a,," J- -�, ,.,- � Cia. e da C.'].!!. _ Venceu ..rezes.
,

S i:!r!S!:l €5

qualquer nÚlneP),
.

. � a Equipe da CaID�S€ta bran- i A classificação final foi Reservas: Almiro, Cae-
Blmnena·u, 5 de ma!O de 1950, ;;;. '

"
-r.o A .nQ�,

R,ALPH GPvOSS - Presid"nte.:; ca em VISta de haver apre-. "- seguliúte: tanc>, !'(lppa, .fl-gerrOl\ .,,-

sentado um futebol mais I i.o lugar - Campeã a míngof3 e Guida.

controlado e produtivo,' :::11, Companhia - com 4: Está ele parabel1s pois, ao

I alem de contar algumas, Pontos Perdidos. 2a. Companhia pela bri-

i vezes com o fator chance. I 2o. - Vice - ia, Com� Ihante' vit6!ia. COlH�uistadâ,

1 Foram 03 seg'uintes os I panhiá com G Pontos Per- e tambem o 23° R,I. por
l'esultados das, partidas efe' didos. rna.is este sucesso esporti
tuadas: I 30. � Cia. Metralhadoras \TO, o qual demollstr':l �Ue o

II 8 POlltO<> Perdl'dos ('.osso Regiment.n não se
1.a rodada ': - 1.a Cía.,

-

'�".

2 x C.M. 2 _ goals assi-! Como formaram as eqUl- descuida do aprimoramen-
e'"

' to físico de seus homens,
aa.lados por Razzini e GOll-

I
�) ._:.

.
• 2 r-_ T' nellte CI.'OnAl>,111...J.0 óI''''''.'l-m IJal'a o

zaga para à la e Wilson e
.

<1.. ua. eCmc.alr ':
- l:"'� V. - v_

Caetano para a C.M. � orlenta�a pelo T�n. '\ elg�, n'a��:' engranu;:c;l-.tf.\·.t) :1e

? 'd' d' -- 2 Cía I com: FIdes, AlCIdes e Tl-

J
noss" Pátria.

�a. 10 a. a. a. c

Q' d B 'f'
.

2 x la. Cia. O _ tentos de I gre; wueum a. om aclO

t.:t�.��:J;: �a��a �i!�'2 x ','P"-re-p·a�ra-se-o�P-a----IID-'el<l!f-'---a'S':--C.M. 2 - tentos de Wal- .,

dyr � '<?arvalho para a 2a.
Depois elo certam!' tie HH9, 'J ftro.d:. sr. G"l'mano BeclUi:clli, e

ê ArIstides e Foppa para a Pa1mCl1'3S jniCÍot\ lJm� n.wu f;;_ o l1'éSInO nos atendeu em plt:�
Metralhadora. se de �ua vida, Inicjalmén�e, :I n"l r\1a 15 de Novembro.

4a. r.odada: - la. Cia clisc.p1ina é qUe precisa �E:r 1:l1i(,j,dmente, disse.nos (J Sl".

• Oll:HCLli com o maior carinh'). j<,.. a"l'!11,jllO Bednschi, li uma U'jS_
C.Jl..L 1 - goals de lrI�

to j)O)'que. este é o marco i'lL :-;a pergunta:
da C.]ltf. c Gomes da

-

'�iill d,. uma boa administraçã". - .. Amigo. o segredo é .alma
T(,Gavi;l, o que mais Íntel'eS,a à do n�gocio. O Pà.IÍneif:ii I.i.id'j
Coletividade, é zem dúvida o fal ii Para ter uma boa equipe
'lUl' (�iz respéito ;lo quadro ti. eStie 8no. Precisamos ainúa de

tula!'. qUe na temporada P3.S,;3_- qtl": "0 ,elementos. Aliás, dent.ro
d:, elllnpriu tuna péssima eam_ dN;S�S quatro está incluido Bi.
panh'l no certame, culminando tinI 'o. que conforme dechl'ou
com ,t colocação dec'epcionante ã i1J1pnmsa. já é palmefrens€'.
qu,} ;ú:ahçou. O ano de 1950 co_ Perguntamos ao sr. Germano
me';n'_l. e com ele nOVas espe_ Bedw:chí, quai:; seriam ú::; f!'-'a
raoças. Todos -estão ans10s05 p:L ques que estavam em vista:?
ra ""ate1' qnal a figura que l)

-- Como já lhe disse, ó seg"T'i_
<,ol\Ze» fará nesse campeonato. do é alma do negocio;' aguarda
quais as conquíst�s ql1� esta!) m, ,s com calma Os aeoÍlteci_
Pal'a se fazer. Para colocar o m'"llÍ!.&.

g-r;m.:ie público ao par do mo. Ml's:no assim. o nosso obj.eti_
\';mentc que está sendo feito. \TC) em NÍllhér algumas COU:l�,5

em torno aOs noves valores que sopre o PahneirQs, não foi dec
Cia. !ráo 1 e1m''';31' o Euper-cilmpeãn, nerdlçado, porque ,'imos na ti-

clU' 6 I"Jne u!.·ccurarnes ou-.-ir ·a!1�.a !;�lH10Jnia do pres.idente a!vl ...

pa� ,!wã 2.utcrt;;ada dentro -d(l \'(ll"(Je. grande a.legria. Portanto,
ae.\iHd�{q:nOS .

(NILTON RUSSI)

rt snp

Rl;;l\fORROIDA§,
vi...RIZES E ULCERAS DAS PERNA§: l\ill'&! 5_ !!!!�

ra.çA!)
O1BP:fu'P81AS, PRISÀO DE VEN'1'R1!i, COLlTES, J'o...M]!)�

BIANA, FI::;SPRAS. COCEIRAS NO ANUS.

COBAÇAO. PULMÕES,RINS. B�GA, FlGADO

A. Tàborda
.MI1ID!CO ESPECIALISTA -.-

AEROSOL
Â últin1Jl palavra no trate. mento .ãas BRONQUlTEIi, aJ�

NUSITES" RINITES I'

OJ.l!!iC& GerAl de Homen8, l\iulheres e OrJan�
.

ITO-ePA.VA liIÉI.:'A: 3 às 11 e 16 ás 17 hll. - BLUMENAU

hojeJ?r-ogra�C1 de "'''''

1 x

neu

la.

5a. rodada: � 2a. Cia.
S x la. Cia 2 - goals de
Alício (2) e Waldyr para
a 2a. e Razzini e Fides

tcontra) para a la.
6a. rodada: - C.M. 1 :x

2a. Cia. 1 - tentos de Sch:i

tJmanu para a 2a. e Euval

do para a C.M.
7a. l'Odada.

2 x C,M. O goaIs
zaga e Osmal'ino.
8a, rodada:· 1a,

3 x 2a. Cià. O ten:tos
Razzini (2) e Gonzaga,

19,a rodada: � 2.a Cia. i! x

la.· Cia.
de Gon-

horaS : BOM DIA MUSICAL
" : VAJ;:.IEDADES lIIUSICAIS
'l, : SELJLÇÕES PREFERIDAS

: VARIEDADES MUSICAIG

MUSICA DO VELHO CONTINENTE
MOMENTOS MUSICAIS

MOVIMENTO SOCIAL
A MARCHA DO ESPOR'rE
MUSICAS FINAS

CANTA ,BRASIL

BOA TARDE

lU.OO
10.30
11,00
11,30
11,45
12,00
12,20
12.40
13.0n
13,'?'O
14,00 '}

H)'�O
17.00

BAZAR DE RITMOS
TEA1'RO SIBLI

: VJ'ENA. DIVINA YALSA
: RITUOS . DO BRASIL
: "PEr � A 'SUA J\tusICA
; :AGENCT_4. ,NACIONAV

:

-

PEÇA O (�UE QurZER
» : 'fRECHOS DE OPERAS.
» : INFORMATIVu "i:,<A NAÇÃO»
».

' ':� �OrrE.
.

15,00
15.30
J6.0(,

19,30
2<JOO

21-,00
21,45
-.iz,Il[l

I

que fomos ao chCOU.
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anl versar Ir) du Constituição
t, VESSAM
_I, E VE_

NAcr
TE AN,' sr/os.

-- - -- .- '{',OqUlU, 7 (upi - o general

IS IM,,,, AI'HlUP declHrou expttctta

,

'

! ments fI'"8 pensava na po=s'btti-
d.a.de da int<r,n:c,ão do Partido
i;(" m un íst.a Janonê�, numa: alo

clIç,io prnnunclada.' por mntívo
do V:!!'l'eirú aniversár!o da pro-

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

Dupliea_rotn nF'"l de�pê�a� no úl,t1mô quinqu�nio
CONTRASTE COjU A UE ALIDAJJE ii D1iH...E'TIO A DOS DOCUl\lENTOS m:"l:fJlAIS - DISOURSO DO SR. JOAO CLEOFAS

Rio, ';' (Miridional) - ! � larma do deputado Hora
Na sessão da Camara Fede cio Lafer.
ral as finanças nacionais Disse que não seria pos
foram objeto de um 1011[.;'0 sivel em qualquer balanço
discurso do sr. João Cleo- deixar de atender ao as- O homeln ma.- fi rico do mundo
fas, absorvendo grande pecto que considere aluei-

.

- -
,

'., _

.
. - - .'

parte do tempo destinado nante das despesas publí- Balan�o nas rl'�uezas dO Nl·zzaln do H�l!!dDrgbadá ordem do dia, Disse que cas. De 1948 para 1949 as U Uo u Uu u
.

ocupava a tribuna em cor· despesas crescel:am do c ._
• '- - -

- _.- - -. - -

�:spond=-ncia_ _:O_�1� !�, ��30�,ç��!�� .f��e;:������ E fluna cigarros da pior esseeíe

aêlXara quinquênio, elas mais do
Eu lllLtÍlll, o lEI -

DePi-cerr-1
Sua� joa.s, cüunantes e ccrn-rs lh'-'p., d,,' ru pius (7 billôe- 'l ;;OÓ" .. .,,,�c·;l""'. Acrescentou que

'; que duplicaram. Em pro- 1'>_,-, f)co inquúr ito eíot.uudo I ",lo 'p, iam sido, finalmente, avali�- �líI�,ãe" ue �rallCO�) por um, joa-. ilusão d���:��njs�::._!o-
._ _

porções idênticas elevaram- próprto Nizzarn de Hnider ahab das reucnternente em 100 mi- lhe iro (te' Eom ha.irn '111" ue'-'I1t-

1 se as despesas' estaduais, varre- de 'CU" consetuciros ti- I -- r= u tol' fir'ado "cxtasl vdo" ante N- o

J OI fi 007
. n:lr.'--'Plro<..:. rt n e 3_ f'o rtu nn d'O J ... o-

r

L I tai..; pedrus . ova.as -aguas do rIO • aguan ie que passaram de. nu- ..

t
..

r:,em h:Jb,i�� 'l��,ente conside,-a�� e I
. e I r o I 0,,11'0, _JUlll�l",it'() �f,ria proposto

'

FORTALEZA, 5 (Merl- lh?e� em 1945. para 12.315 LOll1') o UJ,,' lLO do mundo, JOI
..

_. .

I rk.bal' 2<1 m � rupias 'perto de

dional) _ Com a. oaixe milhões em 19,4:8: :1':J!1d"�-.er,l� s01percstimnda. As .I. ic; tnjihõ·.s de trancus
í

para í
.

N f f' d'
""seITas ern 0111"0. pr=t.a e ruo<'dn

e... .am rtA I L,,' n tli,,·.eitG de avnünr o kSU'.I- �
das águas do rio Jaguari- a ase ina) de seu .is

Co�tr8:H:(·i,-o do Nízzum q�!i'llíl. �� S O
.

_ � ro t:', Nizz tm que comprer nde, U
00, desapareceu � perigo curso a:sse que a 'dialéticr -orn dei'o_. "!tpenas" dp 350 \ "nil r- I'1I! 1'0". n dianwnie de 1S2

ue novas inundações. O go- !
dos . docuraentos oficiai rni lltôo s de rupias r cerc. df' 2;; Apanlla<:O COUl 11' leite

oH

.

fjll"'Ó"; q',T<, lhe deu seu paí ,

tâ
. , t t l'd d Uliõp •.; ó" t rancos i. enq'.1antL' adulterado i Entretanto. este homem rtnuís-vemo es a agora procuran- i con ras'a com a rea 1 a f

'f.le s . .ta corrta no Banco dn ln- .....u U lU

l,d:lIn -. i. ",:. '�l' um dcs rnenoa
do mobilizar recursos, para I Neles tudo aparece sob un ,!iH. =e <jPy"t'h n. 1�5 mi!h.';n" ri

socorrer 'às vítimas. I prisma diferente dos indi rupias (12 biliões '.";:! francos). FORTALEZA. 6 Merid.)
_, , __._. o �__._ - Está despertando co-

_, ULTIMA HOqt:.'l.' ESPOqTIV c� _."" mentários gerais ,a falta

Aguardado co 8,nsiedade�o encontr� �i:ª::t:�:�������2�
.

entre Srê in tsporUvo OU pico e Aval
� . Torneio inicio da Segunda Divisão�-

ces reais, parecendo qur

I
encontr-ando-se . o páís

.\'
conjuntura, mas crise d'í

estamos vivendo de equi debater-Se em uma crise realidade que se chocam
voco e. para o equívoco» «que não é apenas crise de e se enfrentam».

g8.St;H:lO[�'_�;-1 do mundo. Avaria-se
em cinco rupias (356 francos)
gu.S t!('�P' i-'Uf, dtáras. Só fura'", �
do� cigarrús nuLÍs baro:tos da

rudla .

ect";. Preso em flagrante, - - - - - - -- - _ ..

Na taI'de de hOJ'e, final- vantando um título, por na capital catarinense. t 'd
.

t 1 seu azar aum.en ou aln a
. ilI .. ··HllllHUml!UUlllllllllmm'

mente movimentar-se-á nu- todos cs meios honroso,' Fosse o ref:rIdo ma : 1

quando o exame constat01.l ;;; FRA<Y·r.o'7·" T;::j\1 G.lil',u_

��ameilte o estádio da AJa- i qual seja. o de campeão do um simples amIstoso e nao
(Iue além de áO'ua o leite § YINHO

med.a Rio' Brp.llco, com a Torneio. Início de 1950, seria tão coment,ado. En- � �cntinha uma
b

l);Oporçào � GI;ECSOTADO
di

.

'f" t 1 1 ac {SILVEIRA)
.

lra
.

clOnaI realização do Sera o 1'e erido torneIo,

I Lre�aI_l o, c ae as as c�.r.
-

J ,'lH'Cciável de barro.' ;; .• 1> ....

Torneio lIÚcio da Segunda. por certo uma pequena tenstlcas que o cercam,

1_
_ _' ...._ _

..�.:!Il!!_�. ---"

Divisão, que todos os anos mostra do qu� ser� _o .c�r- j torna-se ,-0 assunt? domi-
f Matoufctnn 14 facadas o troeador do ooibus

aritecede ao::; certames cfi- tame da. segunda dlvlsao, I
nante em l.cdas as 1 adas es- i"

liIiI

ciajso 'lue Se apresenta, este a� rvrtivas de Santa Catari-I .11JU..
,

O'-, b i
�

to' dE', podemos dizer, um no, cheio de alternatívas e

Ina,
Em. se tratandt'o dEUItTIa I

.

O e _ e 1 .' _

caiílpeonato em miniatura, com grande interesse 'do final do Campeona () 's a-
�

. um certame relampago, fi- numeroso �úblico esportivo t c1u�l. .deverá an�astar at,é .,0 I h fg'urando neles todos os da nossa CIdade. I estadlo da enhdade maXl- i mO. n� a qu'eClubes participantes da nos I Bandeirantes, Vasto Ver: ma, uma incalculável assis- : . - '- . -- ....

'sa Segunda Divisão e que de, Vera Cruz, In:tprensa, I tencia, que está curiosa.l ;;,

'este ano contará com o Flodda, �la.mengo da Ilho-! por conhecer o esquadrão I Confessou o Cflme oconcurso de novos clubes, ta, Flununensc, Agua Ver- . do G. E. Olímpico, atual- I .

.

- - ,-: '.
- �

. - - =

·que de�ta maneira abri- de, B�m Retiro. Atlético m.ente gozando de grande I ,RIO, 6 (Merid.) -- I<'oi inconscientemente, sob os pista!' o prosseguimento
Ihantarao ainda mais, a e mUltas outros clubes forma e arrazando tedos pn:so o marinheiro Altivo efeitos da maconha, sendo das deligencias.
t:mporada do corrente pe- estarão presentes, dando a ;o;eus antagonistas. I;\{acedo. de 19 anos de ida- Jl unico criminoso, Disse - - - - - -

nodo, di..'5puta um cunho de sen-- Há, é certo. um forte ele-I de, servindo no C. F. Bra- que não tinha nada contra
" Em tais competições, as sacionalismo ímpar, seja por parte do AvaL �uí, o qual assassinoll cÓm a vitima e apenas estava
p.artidas tem pouca dura- Vingar aqueles fi x 1 de do-

I'
14 facadas o trocador de possuido do desejo !cuco í

,ção, daí as surprezas que Sem qualquer sombra de ,mi��go ;.l?a.ssado, o
.. q��e será ?llibus Durval Rocha, dia de matar:

.

As �utor�..

da-des rpoderão estar reservadas dúvida, o principaJ acon'te- bem dlf:cIl, caso atuem co- I:� de maio ultimo. Altivo I desconfiam que a confis: Iaos favoritos. Teremos lu- ci..'11ento esportivo em todo mo o f�zeram em nossas confessou a autcra do cri- são tem o objetivo de es
tas empolgantes, por cer- o Estado, estará a cargo :)lagas. Incentivados pela tlle, declarando ql!e agira condeI' algo, afim de des-'
to, nas quais as equipes do Grêmio Esportivo OUm- sua tcrcicla· e conhecendo
vmpenhar-se-ão com deno- [Jico e do Avaí, tendo por o campo de jogo, deverão

I � -'-- -

do e esforço possíveis, le- local o estádio ·da F. C. D., I produzir mais, exir:indo, Ih ao

.

,

• .:::.. �-::::::...: ' ---:":-=.��='=w.=.-=�===".--'d'=·��
.- - - - - - - - - - - - - -

- - - - � I
tlOl-isso, maior empenho do I'

'

�tllm!lmlmlmlllmlllllllllilllllllll.IIIIIIIIIIUlIllllllllIlll'l1fllllllllllll,III campeão local. "I rJJ
-_
- ----

E :: Como vemos empolga a .:/tecilce as· suas
É

�
ª i !.Jf:leja de hoje, na qual bas- ref-eiçoflS com os

E � ! tani. um empate, para dar i .. deliCiOSOS sa6ôf1es dos
§= . ª ,'ll'(i a.lvi-l'ubl'O () titulo de [AUdt'llS Jl'ú��e'l_·I·"O'S�.�Nl]_NC!O§ e A§§INA'l'URAS - '�., .

= � ; campeão estadual.

ª Agencia: � I �'UllllllllmIIllUlnllll" 1"'·.111111 �

.",
\ I I:: O'1"fO \VILLfE :: � r\jUdil-r li Campauli<t dI E

. /E Alameda DUQ1le ue Caxias n. 6 _:_ Telefon'" 10'''1 :; I: l:..uumtt;ao de Aduttül'j e:=
.

�UmmUllllmmlllllHilllmillJlmlmiIlIllUilll!lllill·llil��IIlI;!�;II!IHII. � ! E eo\)��;.:�o v�:;u B;;}!>óu"w �
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mora

marinh'eiro

-- ----:- -- -_ --
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ODRE MeCO AReK (Nave�a�ao) s�a� i
PASSAGEIROS-'-E-CARG.'-\S PARA: I

Baltimore - New York � Philadelphia
. PORTOS DO l\IA.R DAS CARAIBAS: J

Maracaibo � GURDta � Puerto la Cruz:
,Cumana - '= PO(lanJlr * =:' .CatUJJanu .__ .

lí��!'\;a ds· VJ:"dyJ!" !J!Mi'!3ugmU'3 e Htôtmcl,!§ lnfm'!!lal.'Otl'i �V1Jl \IS

AGENTES:
� mA. üUlllliIWIO E mnU8TRIA

� T � J I-},' -� 'ft>legl't;!, (dHfU)I�,El\'l,'\CKil

SI/a aparência e' loõ a le .. ,

seu delicioso sabtJr de frufas
fa:õ tentador.,. E'o complemento
indíspem.ifivel às refe/t;oes mais
simples.

.

10 finifsimos .Sabôres � 1,,IN!)lJSTJ:tIAS GERAIS

II'j
CASSIO MEDEIROS f;/Ji

'111'
ltlALRUIW

��==��_;;;,l' I
f!I..UM ENAU - SANTA CATARINA

JrA,J�j
. I.

--��------------------------------�--------------------
! j

=�-

�.........�
, "*" tO! € __ m . aQJ .. mxaarm_,.=

�ilmllllmlllmIIIIlUllllmmll'lllmlllllllnllllllllllllllll'lllIllI1IIIIImllllllllllllllllllllllllllllll�!lllllllJlllllllflll1llJllllllIllllllllllllllHlllllllll!llllllllHllillIJlIIIIIIIII1IIIIIIIIfIIIIIIIIIIIIUIIIIU'nmIlIlJUllllflilllllll!:1I11U11111111111111!lmflllmlll�lIlllllllllflnllllIIIIIIIlIIIlUlllllflmllnilllnlllllmnlllnmu'� ....

�: SE AS p VOILES - TA'FeTA'S CASEl\1IRAS g LINHO -BRINS
...

�I
,� Camisas, Sombrinhas, Chopéos e os ultimas nóvidades para c inverno oferece ...�'
� C I. A ,IJ .�
� - • - -- - - -- - - _. -- - > • - , '_ nUA 15 Dl'.: NOVEMBRO, 1051 --- -- - -- _. - - - - - -- -- _., '.

.

... :.

. . ª.
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