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E O GOVER O ESTADUAL NO
E LIZAR A EXPQStÇí\O GRO�PfCU RI
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Revela o sr:Batista Luzardo:q'ue égrandel ,!,�il)r bfU_h�d�s comemfl_r3�õ�sliExallado·. o''o COlllu·,',e:s·s'o" O' I
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O nó era de descontentes no seio do PSDII ;:��:��T�::��;:'Sr.�2:=:�i:�,�!�
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Da parte da Se.::retana de Eaucaçao" Saude e JustIça" tsmos o"

Waller Jobim não se solidarizou COUI o sr CristianoMachado con�ursos litecár�P5 �u� in�tituilt e a cünf:r�néi� que se p�op.õs
-

,

,
'

r reahzar, �a qual parbclpa,rao os VUI�s_maIs, elYllUentes, da' Iitern- J RIO, 24 (Merid.) No íni;
RIO, 24 ('Marid.) -

lnterpe_j
a candidatura d() sr, Chl'istia_· tríplice gnuchn capitulou em tura nacíonal . A Secretaria da V!açao, O bras Púhlícaa e A_ cio da sessão da Camara, che-lado sobre a rebelião dos "'.dl_ no Machado, dois pontos fundamentais: O grícultura, por sua vez, .alérn de tomar a ei a inéumb.encia de

gou a mensagem presidencialjOS1), o sr, Batista Luznrdo dis- I principio da não intervenção, promover a realização do Museu Histórico; cedeu· ã-Comlssão dos

j submetendo à anrovação do Con .

s-e: I RIO, 24 (Merid.) - O sr , quer direta. quer indireta do Festejos as máquinas que fazem o serviço de :�teIT{) ria.: rua 7 de
gresso, o proto�ólo adicional à. _

- »Vai muito bem. Não po•. Francisco. Brochado Ro��a, li. presidente Du�ra. e o _princiJ?io �etemhTo, no local onde funcionará. o Parque.de piversges" Ape, convenção constitutiva do InstL
deria imaginar tanto,; anjo]. I der do PSD na. Assembléia Lc· da' solução nac10lpl nao- regro; nas q.�em acompanha � trabalho que vem ;reaHza:ndo às aludidas

ltudo Internacíonal 4&. lIiléia A_
Eles estão surgindo na Câmar-a I gíslstíva gaúcha, falando por. nal , A comissão' tjnha poderss Tl'/i.qlllnas, poderá. avalíar o quanto tem SIdo va�osa essa eoope , mazônica. "

e no Senado aos montões. Na telefone Inter.urbano, disse: I para harmonizar, não para ca; racão do Governo do' E..<;�ado que, no caso, .conjugou seus esforços. "

próxima semana, penso t.írar a
- ,:0 discurso anunciado, di. : pítular , Em seguida disse que com a Prefei.tnra. Muni�p·a1. ..30 qual C{}Íl.tri�Út co.ni o CO.

mbusti-I
ü padre }\.[-edéiros NeL justí;. dIvergindo do processo de esco., ; não se pode prever o desenvol- 1 t.IC S í1 d

LUpoeIra' aque a tribuna, definin; ve pa�a movimen ar as maqumas.
. e� o allX 10 preCIOSO �s. ficou o prnjéto qUe apresentoúdo a posição dos anjos rebela. lha do sr. Christiano Machado [vímento chs dlvargencins. mas es dOIS poderes, notadamente do prunsrro certo é qUe a Oomís .

,

como candidato do partido, 80. 'qi.lem escolhe o ci,andid'ato é aS" , '.
, .

o
•

,

.' 'o. ,.'.' •• '; ".
- há dias', amparando o pessoal d,'tdos e porque rebelaram.sas .

I
são dos ,Fps1eJos nãO conseguíría levar a-cabo a, diflCll tarefa que ferrovia .,BrasiLBolívia, lendoQuanto à sítuaçãr, da rebeliã.o mente será proferido na prõxí., c?rlvenção nacíona] do partido, 'Óra se. !f:xec�ta. " . '.' .

agora. o agradectmontr, dos ser;TIl;). Rio Grande .do Sul, disse: ma semana. ',: sendo a decisãO dp conselho, me,
o • Acrescentou ql'Íe' a oomíssão '. r;" "ugestão,·, .'

",

'.. , vidores em áprêço;·:.,......«Vai às mil maravilhas. O a >r ....
'

Rio Gra:nde unr,ea falhou em

seu. destino. histórico, Esperem
lliâl'".jnsíailíe e verão. Qüanto ã.
posiç�o . do sr , "iVaíter Jobim,
disse:'

. ��. �:Est;(";ii fal!i.ndo fi. irm jo:r
nall.s.ta experimentado, qii� dp�
Ve ter ãdvinhado o 'que vmi qi.
z-er.· COmO' diwe ter lido, a�res_
postf1 aü governadOl' do tel�gra_
ma do sr. Oscar Fontour�. co.

municava_lhe a escolha do sr.

C1J.iist:ano },·t:lChado. Ness� res E '(Ob' d f t d'd t d-' tr�::t� n'::�����!:lÂ��i.le�'1�6 qUI I flQ .e orçaS·en ce-os -can I a Qs-,p,esse ,l� �,'., .,

hoje,:. decorrIda
�

lima
..

serrúinii, RIO '>4'
.

,
. , ,,' .

. .
-

�

',r
" , -,
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,

. "� fMerid,) - Dívu,19a- mirihará. à con".enção dó Parti- tendO.' o .sr. Bias }<"'.qr:tes l'esPP,.n_ ,< _,;..;,..;;;,;..,.:"---,....,;.""",.,.."_,.,;,,,;"=,,llãa :,chegou ao sr.' Christiano "

.

l-'" 'h"d
' " se, qUe o sr. Getl.ll,i.oVaTgás,.re_ do. ,os nomes dos candidàtos e- dião quehavia.·ei;tumbi'io.en.t,i"e"""a.c i1 () iUll simnj,l'!'l t.e1f'p'hlmff -

t 't tCelJeu on em mumerQs, amIgos, XIS .en es, submetendo_os à de. os 51'S. Eduard{J Gomes e Chris_dó !:li". 'Walter Júbün, Isto é '
, '

.' " df>ixando trans:pareeer ciara· cisão do e,onda-ve, ti.ano lI-iachado.· Caso. f} sr,

Ge_1S�il.ltO.máti.cü;.." ,t ' ,
'.

mente que 'acei ar:1. sUa cand,í_ tulio Vargas se candidate, ha.'·Af'rN'!ci'nt.oij flíip ílar"i, iim rio. R'
.

" "

datura, dizendo qUe, se .,.sentia 10. 2i (,Mel'id.) - Termj- verá. mm... gran<le modificação. 'c.e fi. conseguir lin sr; Nf'reõ; R'· -

Isem forças para resistir ao mo_ nada' a. longa conferencia entre .

,
,
.'

.

"
'

mo'� ·uma flf""lara('ão, df'smen_' ' .' ,

R-O • (-
'

vimento, Adiantou qUe enca_ os srs: Christiano l\!e.chado e 1" 2-.;
.

l\rer�d,) - O gene.tjntlo qil" ni'i,n foi c";71snltaclo 'FrJ_ . . ,

B t t '1 G'"
-

I t·, ti
.

c a is ·s Llilardo, o sr. ,Joã.o ra olS.fi OIl: '''IrO qemnen U as I01'1'< a ..."nrlii'htura do sr. C!iris- t'
- ..

. . iimimiiiíimimmim�.nmimiiii.. Neve�
.

declarOi.í qtie.· marl'tl'nha no íelas (1e que se cogitav:l. dotiand j\.�3chado. A ""oi' ...
'

..
-'

. � -

f' t
- .. -

t ri:'-=. 'I_' a,uoi'8(_;B.o particü.-·� Slr:n� athlid�des e opinIões poií--.
a aStamel1 o da. canruaa .ma uu

iai" vaUo§a e {'\tetiva. j>.� tiCâS anteriores, aeresrentand,,; sr. Christiano 'Jí,faehado em' fd._
- d� QliP- O pais il�('.e�I- =. .i TrI·

•
•

• •

Jjt·
- i·or 4�i aliança i?ntre o PSD -e a

ta· • b' te1:.n..oulgOS amigos, 1'0 l1:a n
_

pan .eva:r a om ,..: parte::" UDN. AcrescentolL que se 101'_
mo, e um de seui'i nut,i:ol:' talece di� a dia a. candidat)1ra

= imlJ(!:rtantf\s moviJJHm�ª RIO; 24 (Merid.) _ Na Cã. do sr. Christiano Machado, a·

� ��s e. a guerra ao anal-i J mara, ôntem, o sr, Batista Lu_ crel"centando que nâo está peu...
t::: abetismo. 5: zardo interpelou sõbre a situa. s.'lndo em acõrdos com a UDN.
�mllmmlllmmmlllllmmlilm,!�J ção eleitoral "m Mina.s Gerais., em sacrificio da candidatura. do

sr, Christiano Machado.

R','��Il,�r'm'� A JLDm'�r qu'a tem um'�
SO��:be��r.toE��::;a fs�� ::�

urJ g an� (;ii � _" g sOldmbecil, para tratar do as_
sunto ventilado. I

alis_nça CO,m' O sr. G'et'u: "·0" �a,ga's Os�!�o ::ra��r�'�roP'Õs�oS��!li notícia dizendo qUe escreveu ao Brigd.· Eduardo Gomes

-:0 �r� 'dia UiI amanhã o, depois de amanhã _.• ;d';en�Cl�a:�h�a:m!elvl�I'!nt�or�.'s�anf:mos;coot�_!.�o���. Pr'.0' 1l11ii1Pe-se 'o b- r1iii:ga el�r'o nOliíilnorali a c"rl! -.• {en onal) - Fi_ EO, para tun rafesinho e um E depois encerrando a pales_ m _.

�almente, no sábado" o 81': A. breve descanso, o governa.dor tra declar�u:' . Getulio Vargas. porém não es·
-

I I b Ih d
.

.

:�:ar de Ba�ro� t�mpr!l1d·a paulista fez as suas primeiras - Tenho com Getulio tUna 3,- crev'€u atr�vé�) o corQnél Cl�.

q II'e a'II!'ge OS ra ii a ores:__ .. ��sa que
_

a\'1.a' elO, -e �l. declarações aOS jornalistas, em Iiança no duro. Trata_se de ltm doaldo Batlsta, como se noh_ '

,"mI Sr�o Paulo para luna v'a- muitas semanas. fato consum'ldo. ciou. Acrescentou que todo mun �-gem através dos Estados do
- Todos nós, que tí'mOS uma Na m�nhã de ont.em, de'xan. do sabe que sempre ,esteve e es_ ' '

.

.

"

- -

d'nort.e p nordeste do país. Des. pal'ce)'! de rnsponsah]'ll'dadd, na d 't 1 Ib ta com a candidatura do Briga_ A a�I�I:se dos- probl'emas as'cendo d,l avião. enl Paulo Afon�
.' '" 1) a Capl a rara ana o gover_ n:1rlminjstrarão pública. temos n nador Adhemar de Barros foi deiro e jamais cogitou a adoção' "

'

, "1' .

, dever de conhecer o Pais. Bar. para Recife. duma solução capaz de alterar I '

. : ...

!,
..mqneirO de Piracicaha, qUe - Vim ao norte pna espain, essa posição.

,

RIO ::-. CMeridional) ;- O das quais .ninguem pode ft1.gir.S011, queria c.onhecer ;lS barr'ln· cer, disse a um
'

repre5entanté' , 'brigadeIro Eduardo Gomes con. lOque asplrO fazer., porém, e to.
l'iH] n" São F"'l.nf'Ísco. Quero dos (Diáriós Associados>',

= � = = � ==" = = =- I cedeu hoje, ao (,Grand<; Jornal mar contacto com o maior nu-
'declarar - disse após haver Informou, -então, qUe 'embar- T R O C A Tupi»". ·com exclusivídade para mero possivel de conterraneos,
m'rf'orrido a loc:qlid....dp. de Pau_ caria hoje pa-ra Salgl1piro, no .

os «DiáriOs e Emissoras Asso. de todos oS partidos e classes,
ia Afonso e hayer visitado as sértão p,,�mbucano e da.í p'l. de prl"�-I"'Dnel"ros cjadas», a SUa prilneira. entre. sondar_lhes as aspirações e dese_
obras da Companhia' do São ra Bs.,Tfüras, no Estado da Ba_ � ..en .... vLc:tá' radiofonica da atual cam. jos, a fim de recolher os d9.dos
F'randflco - quI' estou antusi. hia. tli'ill § Indla e o 'I panha politica. O candidato (ia com os quais possa compor o

. asmado com o que vi. � Vocês gostam de pergun.. i ti' II UDN à futura suce.,>são i!p!'êsi. programa e firmar as minhas
I Em' Jf'HO PeRRoa, na Par�iba. tal' € não me deixam' em p'lZ. Paquistão dencia:l assim respondeu às per_I impressões...� o sr. Adhemar de Barros res- não é verdade? di!lse ao jorna.

,

; guntas que lhe. foram formuh. I VAI PERCORRER TODO OI pon.rl.�ll a perguntas oe carat.f'r lista <lue G int.erl'o�ava. . _ ..,

I d�s pe}{) reporte da popular €. t .

PArS

I nolJtlco. HO<;pNhdo nn Falado Diante d'l. insistl'ncia do re· NOVA DELHI, 2{ (Merldlo- IIDSSOl'a cal'ioea: - Pergunta
O'd I' d "-... 1) N t·

,

f l "H d·t
'

d'd « 1 ea sena que pu ess"do Governo, onde recf'beu aOs re. porter, retrucou, em resposta. a. na - o lela.se em on e - aven o 3.'::C1 o sua can ] 'I.,
t' .'

- .' - • - I .

·d· da � 1 I' es ar presente em cada CIdade; e'10rt."res, () �overnqdol' de Sao um" mnagaçao !'lnhre a sltuaçao segura que os governos da In-., tura ii !lresl enc[& KepU) I.
'1.'1 t d 1 d

\
P"ula começOll <lizend<l qUe a politica: dia e do Paquistão decidiram c- I ('a, qllp planos leva para a sua

VI
.., em o oSblos ugares o� e

,oua viagem não tinha qualquer _ Acr..rl.it<i '111<' teremos três fetuar a troc.a de todos OS pri. ; camparuiS. politica? Resposta _ e�st� um pro ema a ser ex�_
Plir:JÜ'1' p.;!Hieo. I canrli. 'a"05 p3.l'a '1s proximns sioneiros de guerra capturados! As baSf's de umA" campanha des_ :il1�� � lllna �oz a

�
s�r tllV1-, - E quais os "('HS p'ano.'.l, elei�õf"R p"es:rl.-lliOÍ:l is,' AVi o I no t.ranscurl'.o das operações \ �a. nat.nre7.a devem RH m;tuc,,'l__ "s, .

o me sen o po,�sIve re,l�1 nll"q o futuro? indagou mn jor_ I, fim do mês >i sibla�ão" estarA realiza.das no C'lchemír, desde o; das pp,los :prírtidos qUe apoiam �zar t(lt�lmente. -esse desi'JCt,
.. ,

. - '.
'.

d h t'l'''-;' .
.

h did t ra !,rocurarel aprove1tar o tempon,'l1'5t.9., :esclareclda, Anies dISO, f'ntrej'começo
Ss OSll'-""'Ues enl Oil� a. min a,can a.u.". _.

_

.
.

- Por enquant.o não tenho I t.ubro de 1947. I "Há na lut.a poUtlCa pertas 11_ pa.ra� pe-lcorrer .3 maIor area

nenhum. (Conciue na 2a. pag, letra 1) sem qualqued pOssibIlidade de nhas de a.çãó, já classificadas, pOSSlVe! .to B:as1l, .de no�f' fi
.

su]. Não velo estilo de cam_
pa.nha mais util aos candidatos,
poTs lhes permite adquirir uma

visã.o rel1,lista e segura do fj)le Providénclas· toru.adas pelo presidente Eurico Dutra
há de borp emall e escutar as
vozes d-os homens do interior, RIO, 24 (MmidionaJ) O

qUe compõem a autentica força general Zacarias de Assunção
moral e pnUtica do pais". esteve com {) pr·esidente Dutra

Pergunta, ....... Qn<>. pr.eoPupa_ e acertou que, 'ele; Zacaria<;, dt>

t;ões leVa para. oa sua campanha I modo algum serIa impec!lh[j .à
e, SP t>leit.o, para o governo?

I
pa.z do Pará, nem contnbmrls,

Resposta ..::_ Ternos hoj*, mui- pa,ra agravar Os ódios nU em

t.as p""'ne1tpaçõeS'. A natureza fermentação. Falando à. repor
dos trabalhos que exec1Ito, põ('.1 tngf'm, fi gen·era.l Assnnção de.
no.; em conta.to com Voarias re- e]al"üU que, o qÍle se passou, diz l'einlu.t.és em Belém. O g�nei�rante «Pérola», estabel�cido no. gi5es do p�fs e destes, com o. respeito apenas aO odio de dOiS. reiterou à reportagem Sêl} fiem':'Estreito, já. agora' a<:omp'lnha_ seu povo. Em toda a' parto on_ homêns, caso pessoal, que não! pleto alheiamento ào de_sfechn

dos do deputado tra.balhista de chegamos.. sentimos e obser_ node e IH'm devp absolut.amente, tr,§;giel) da inirniza,de ,entril'·:'.oSaulo Ramos, ondp f,oram 100'1'•• Vamo� 11'9. mf'smn<; coisas. Os influÍr no problema. da sucessão, C'lp, Vasoneelos c'{' P j:ó'rnal!stá,
lizados pela reportagem, decl�- I bnrnf'ns St"glll11 da. j')f'esenr:a. f.as ��tadml.]. _A,crescentou que não,I,Eleut,erio, � quàI ni'!� �r�orl�•.rando tratar_se duma estadIa

l1ihe1'fjnileS'
tl'Bnsferl'm fJ.,'l Q;lf1S Ir;'!. à Belém, por(jili' não qll"d nada prnpnarnenre . ifa pq]iUc'lll_

for�"da., por'i_'not.ivo da hora,tar_ pI'oo(,llTla(lí5e� do' p191l0 po1itt"O ria J�v.9.l'lenh" ,à fog-�2ira ,e quel-maE. CIO tem� epl ':iue,os dois
('!ia dÔ' ,chegada a' Flo;ris,l1opolis nal'fl. n 'f'('oTIomico!. ist.o é, cnio_ ele não teve qualquer partleipa_ Eernram r;o 'J.'2rT:;,tOtIO (lQ A,,,,,'"'la..;
do a.\-"ião oe a faita de gasolina. cam na- primeir:.:. IL,"li:;,a da. agen.... Ç�Q Ala questão ó.O seu 'ljud'ln.! p1.,

_' . '.
-

.:', .. I ..

RIO, 24 (I,Terid.)
'Foi' sancionado o decretá
do Congresso, que reg-üia' o
recebimento, .....para efeitos
crvís, do casamento reu

flvso. Peia iei, 08 nuuen,
�s,. antes ao casamento,
deverão l'"habiJiíar-se pe_
rante .

O oficial de registro
ci"iÍ,. na forma da Iei .

.\ -�. - �--,---- '--';"--.-

ti Civil O Casamento no
D:m.. GEB�:rE; �"Dm i'RBEUiA z..-xrro

�

ANO YI
TELlilJ:f'UNEJ 1092

mild,. Tel, A' NAQ.i.Q
Cte.:;ra Po5W il8

ETO ?4 íHe1':,i I - () Õ"'fiii_
tádo Freilfl': ('s.�tro õissf' Oi!f'
r€(\ebell noticias de Porto Alto
we; indusive urna. ('arta do RO.
vernador \-Valter Jobim, que· a._
firmam que {) .PSD está firme' no
a.poio à rf'Sotu0ão do Conselho
Nacional do Partido. 1Ançando

'"

f.cdGtô>s Gi'gGiilh:o.s, SGI ...

"ii. �.áidü; V·i'��iii";'''' <Q

i!U1ih ii� l1�ps!���

lHs&nio, neurastenia; I8tnu ...

grecimento, de!:animo,

faltio, d.,biiid"de geral.

o deputado .Luíz Silveira dís,
correu sobre 'a )jatallia de Ttllu_

• ti, exaltando o feito. 0_orador

O I
associou-se 'à .ho.menagerri da

. impr�nsa., hoje prestada- ao ge
neral Canl'obert Pereira da COs_

"

.

ta. O sr� Cayauo Godoí tratou

EN·'FERMO
LORD rWAWELt

Na ordem do dia o sr. Lino
Ma('hado tl'at>QH da j10Htica do
íVf'1-ra.nhão, comentando as de_
clarações do senador Vitorino
Freire, pUblicada num jornal
Vitorinis!a de São Luiz, sob o

titulo «Não sairemos da copa».
Anunci.ado o primeiro projéto

avulso, fllltoli q1.lórum para a
.

votação da reforina. da lei de I
proteção aOs animais. A rc"

forma visa faeuitáI' ils touradas
e brigas de galos, qúando ex�

pr"',�sa.ment.e autorisadas e regu_
íamenta{j.·ls pela antc:iridad<.> mu_

nicipal. Na priml'ira verifica

ç·ão o projéto foi dado como ft=

provado', dnpois rejeitado, mas
1 ..;....".

LONDRES, 24 (UP) .:........ A Grã_Bretanha, anuncioU, que,�
está. desej-osa e pronta para reiniciar as conversa�ões c.om a
Russi.a., sob os a.uspicios das Nações Unidas, em torno da ener�',
gia atômica, tão' logo fique resolvido o impasse na China, o';
vice�]vfinistro do Exterior britânico, sr, Erneste Davis, révelon �_�
atitude britânica, ao faiar na Câmara dos Ü)mui'J.E. Também
'anunciou íjl!e os assuntos ligados á. energia atômica, estiverarn.:·
('.ntre os temas que foram debatidos pelo secretário geral d�
ONU, sr. Trigvle Lie, com altos funcionários Grã_Brctânna.

, em L-ondres.

da de suas preocupaçÕes

atuais'l
CRISEl·· "-

aqueles problemas que mais pro- Pergunta - Em, fa.ce dO' qu�-
fundamente solicitam a SUa a. obs'ervou e pretende observàt<,
tanção e dizem respeito à edu. que compromissos leva v, excia.•.
cação de seus filhos, à sua, casa para, o seu governo? .:

e ao seu trabalho, ao modo de Resposta - Se os problema'l
qUe ocupam o pe1l!lamento' da.s
maSó'flS trllbalhadoras, snbreiuc
do, são os de ordem economica..
üumpré_me antes de- rutiia nada
e corno um çompromisso fun4a._
mental, sondir as correntes que
opõem a sua direção e lh�s aão
vida. e sentido, meditar sobre,
(Conclue na 211.. pago letra (fI'

se alimentar melhor e mais far_'
tamente, Há, em verdade, em

nosso (empo, lima grave crise
que está rondando o lar do tra.
balhador e da classe media e

que tem as suas raizes em ele
sajusl;-amento quase universal e
não apenas brasilei[o,

PROCURA MINpRAR A

tiveram em FI rían'polis o sr.

MarCial Terra esra.A/zirà c}oÂmaralPeixoto
faltou

Es

gasolina 11 -

aVIa0 em que' y:iajavamao
FPOLIS, 24 (.AN) _ o dr. I p3ra O hospital de Caridade, re_ Antonio Silva 'Cardoso, condu�

Othon d'Eça, S(,cl'et!irio d'l, se_I cebeu os necessárias curativos, zindo a senhora: Alzira Vargas
gurança, quando entr'tva na fjcando internAdo num quarto Amaral PeixOto, acompanhada
tarãe de ôntem, na secretaria da

'

particlüar, Qnd� tem sido mui. do sr, ca,rlos Maciel e esposa,
Justiça, p'lra conferenciar com to visita.do. Seu estado de saü. sra, Regina ,l'YIaci.el, Procuran.
lml coléga d'lquela pasta, eseo1'_ de não inspira cuidados,

IdO
manter incógnita absoluta

regou no assoalho, caindo e fra- FPOLIS, 24 (ANi - Aterri· cs vL'l.jantl'!s hºspect'l.rarn�$e nO

! turando o br!l�o esqUerdo, na zou .aqui, ontem, lun avião par� Hoiel «Cacique»; indo jantaI"
l.alti.U'a da cla:rtcula. Conduzido tiCl,tl'l,r tripulado pelo &-;"'iador, cerca das 21 h-Ol'as, 110 r�'3t.au-
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,- ,'Como se e}..'Plica tanto fel

contra o governador? ,) disse

lhes -eu, num 'jantar ao qual os

convoquei.
" Inimigo pessoal e político do

sr , Valladares, tomei. entretnn,
to, ntio ja,ntar das ,r'confidf.'nte"".
8; defesB. daquele que o:>, demL

tira. E acusei t1etnlio Varg;:Jil,
raciocinando:
.• - rsA- prova. de que BenedLlo

Valla.dare!:\. age sempre aqui co.
mo llln governador de tempera
mento tolerante é que VOCBS o

mass,acrados, na" Fiezoli de an.; : ' .. - � ,�_. ''';'_'J-
..:. ,

tesntem, era contemplar o sr ,

i - ']ii' '#
Valladarees caindo na embof'_ _

éada que lhe prepararam -os 'EXPO�IÇAO A�RO=
gauchos do PSD. unidos ao PECUI\A.�:rA.. .

sr-. Nereu Ramos para salvá-lo, Entretan'Eq, 3. -eol�bnraçã(j, do
:OSf!e porque meio fosse G<;>\'erno �o Est3.do :vai além do

q� menC1onarCNJlr.- '.Como se sa,
lJe. a Secret'iria de Obras Pú.,

,bl�c'a�.:' V.::!.��?- e., Agrtcultur-a,

.tomQf!. a. _§j, O. encargo de promo
Ver a---Exj"lci!,lção âgro_Pe<'�l'il'i;t.
Condicionou. entretantp. o de ,

ssrnpenho def'Sa. íneumbsncía
aó :r:ecebimento de um amemo

do.'G.dvenú; !"-êderaL Come €r.se

XAROPE

St?ANTONIÓ

E

Vende..se
TOSSE

BRONOlTI'l'E
ROUQtJrDXO

trêk. ve-zes mais que a pro
ducão norte-americana de

f..VIOeS de todos os tipos:
combate, transporte e trei
namento. Finalmente. se-

Funclona hoje e todas as noites. com' diversos passatempos
agrad;n'eis, anjmado� por SALI1Vl';' o cômico da -atualtdado ._,

seus comediantes. Aos domingos e ,feriados mà.tínée . Am

bipntc excluxivamnnte familiar. Após o espl:'ta-culo. havêl.'á.

Irmazem �e �ecus e Molba�us
CONSUL TO'RIO:

Rua I,'} de Novembro,1135 - sala 4. 'Ao
do consultório do Dr. Armíní« Tavítí'l's
8 ás 11_30 - 13,30 as 18 ho};as.
Blnmenan - Sta. Ca tarlna ..

com pequena padaria. VFNDELSE 'ou 'ALUGA-SE, com óti, §
ma ca1a de- tijolos de Sxio mts .• 'luz eletrica, água. encana.::
da própria, instalações ·$aniclrms·W. Ü _fi mais benfeitori<Is.,ª
Terreno com 12.000 ms , 2. Informações na redação deste:=

�ornal. ,'1'&, ,;i Jlj..1l� ,.'''_''.' ª
-

U ma casa de madeira. 7x8,

--= CUniea. Méilica �

E§PE{}["U�IS'I'A EM DOENÇAS DE CR:L'\lill11A*�f
1) Ratificação da assembléia. geral realizada em 20

corrente Inês; . .

21 Liquídnçãó oe- dissolu�ão da sociedade.
Blumanau, 23 de maio fe l�fi()_

,,ERNESTO SCHADRACK - DirptJw.

Werner
PRMADE

1 ;
2) Cert'ificado de "iiflt3mento míüt. r ou qurtação.
3) Atestado u;:> .3ôa-ConOI1T3. 'PàEs:1rl(l pnr fo"toj'idlr�d"

licial.. _

·H Autoríaaçâ« paterna. nu de quem exercer I) patrfo PO-E
der, si o candidate fôr menór :: ;;; �

5) 12 fotogl'llfía,; �1x.j c,,-n. r-orn (,HhI'ÇIl. desconerr.s.. rOlari-§ ªA -::.IV'ceceienho e gravat e.. �. :: a �
Os interessados éleverão munírsse das formulas p8r, �

-

requertmento (�e matr-ícula. e de fichas para. exame médico, que =
-

serão entrégncs pelo secretário da entãdade, que dará m-aioreiõ'E
Informnoões, Os randidatos que provarem por atestado de di 5
reto!" de colégio cu giu:i�io o têrmtno do curso secundário, cu lê -

pelo menos, eonclusâo de segunda série gmasíat. serão matri.::
eulados sob regime de subvenqâo pela D.A.!;., custando-lhes:

_ o curso de pilotagem cerca de 2!3 do que é r<!cebido dos c;ue:
= não preenchem es:�e reouístto. Comunico, outrossim aos in-=:

_'; :: .:teres!':ados no curso de pilotagem do Aéro Clube d� Blume_= =

,-.iiiliiiiiiliiiiili.iiiliiiiiiiiil•••_•••_••_._._.lllíilllliÍlilliliil_.-;;,' E nau' que de acor-do com o artigo -primeiro da Lei numero

43S'ªrª::: _de 18 da-Outubr-o da lOiS. o,� a ..-íadorcs alistados de conrormí-= ::
ª ' dade com fi An, 21 d:'l. Lei do Serviço Militar. serão íncluídos 5 ª
:: na .Reserva d� 3.a Categoria GI1. Força Aércn Brasileira, I'i>ce-= I::i bendn os. l'espP'l'í·tvns Certificados. §:: Vende-se iútf.�, BilwHio.

- AERO-ÇLUBE DE BLUMENAU .,,::: freme :t il!l'1.

Ê A l?NllLDO lILlCHAno DA. VEIa -\ ª I::-

- -

:; -= == Informações' Hans '!'oenjes, p.uà Pa1.l]ü ZÍlútnêrr"ann. i2

= E'E BLUMENAU - Fone 1287, <

= , ;?I=, �

�iiiiii,;iiiiiiiii__iliiiiiiiiiiiiiiiiillÍiiiilliliiíi_iii1iiiiiiÍiii_iiiiiiiilliiiiiil.iiiiil1."�
I JiUiiíi imH ii imiiiiiiUií iiliii iilíWi iiíliii iiilii ii�lii i,íii i iiiíi i i iHiiU iiijii",<" ;:-;.nüWiiãiiiiiiiiiii i iiiihiimi iitmilíiUiiirmiiiimmmliiiímm,'iiiir.miU'!l

DS5da 1%'6' o /iitematir)fK,d 5:fVõ

por torido mercadorias e gêilsrcs da
c6ssídadô dos cEntrei j)fc..du!.irs,
consumidores.

De Norl& oo Sul, o rada da

O

D
If/Tff<íoi�7.,";w..l."

·� ...�.,i-;;lf"

E .. KIIRMINN
ClR1JRGIAO DE�'l'i§TA

Raios -X

em
CtVéJ. Comercial. Criminal e Trabalhista
--'.. ADVOGA DOG-

{,--)} DR. (1AN�'IDIO Al\L'\.R.1o.L E SILVA' ({--))
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"� _;; ,
.

rio acordos comr-rcía ís quase to ,

das as nações do globo, Ainda

há pouco tempo, firmou a Co;

íomuía um desses conventos, pe;

, ""�:'�"':'o,,� m.t..,-;;_tt: ���1��CI. ;

lem&o 'ReciÓiquistd�
UItímos 'TeITLpos

seus produtos
·negociações comerciais teuto-"fasile;ras!a'"li",;;iii"iimiimiii"'��ii;

lo qual poderá colocar' parte j'teresSoe 'por es'Si!. bebida. apesar com as nações democrâ.tieasves., . de de trabalhar e da técnica, a ªO, Cr�djtQi�
consíderãvel ,de sua expor.t'l.ç�O ,jAas_ rest::,i.ções em vigor, do al; tá p�['ffiitindo uma. recup?raçáo \Phcàda,

Nese ponto, jus�fça, se_ :::' ;:

cateejra destinada ao Co;ntinen.. - to .custo :,p,Or. 'que se consague econorruca, que ('spanta aLe rnes., ','a feita, poucos consazuem ul., ;::

t-'
=

te europeu, A Alemanha 'foi 'I adquirir .o produt(), continúa mo os mais entusiastas admira- trapassat- o remÜlnentQ do tra; . �e em e n o §
sempre l.JIIl.dos melhores mer?,a.- sempre Vivo .�,,_a�a.<lor. A �o:,_ I rlo"ps dr-sse pais, Tudó isso é baIho alemão, Vá.rios ernba.ra- =

•
'

,-.:dos de cafe do mundo. E,o_1n- elusão de .eonveruos comercIaiS, fruto de duas coisas; da YonU- 410B foram'criados à. maior ex- :: Ind'"'lC!penSí!'1ve i

_____ pánsão da. produção dess'e pais, § 01:1 II �

a -nd-a r e s mas aospouc?S� barreiras eS_ § e dlaSCI!!!pl-al'nar �
tao sendo elimin!'das e a Ata, =

- :

manha consegue impor-se no: :: ,

" �

mercado jnternàcional como ::llUlllimlll IImlmUlUa.

1
}l;â<> p <) n-evo oníbus brttãní.,

fornecedora' de inúmeros pro; A pratica do credito ban-
co «Crellin Duplex», pl:oj"etado dutos de interesse mundial, A
pelo sr. George Cre1lin, da cário, encarada sob 'O pon
Companhia Scunthorpa, de Lin.. contríbuíção que, a" Ale�a.nha I to de vista meramente ex
colnshire. Trata.se de um veí- poderá prestar, à melhoría das I

,

'

condições econõn1icas, em gera I peculatívo, para auferimen-
culo de dOis. and'l,re� �om c�n-l não pode e nãó de'.'� f'er :;l1bf- to -de Iucro, -não atlngind»,

I tro de gravidade mais ,
baIXO timada. Numa, fase do mundo, portanto: toda finalidade

que' o'''hórmal;', 'proporcionando I em'"qÍle· too-os' �e precipitam -so-

espaço adequadb em ambas ,as I' bre o moreado "arnerícano. a, no meio economico de sua

dívísões, porquanto sm :t1tu,"3 fim de -adquirirem' o que lhes atuacão, trará corno C�onsfo,�

total "é de 3,45 m , Comporta f�lt'l e eEbananl diante da quencla certa, cedo ou tar-

cinquenta passageiros e foi impossi�ilid?de ", ,:,m�terial, e

I
de, dosa rranjos na própria

jicencia-do como ônibu..s, comum, finan�elra de .fl�l'l'm atenrl;dos Inetitnicão pela ír-ritaeâo
em virtude de sua ponea altu- já. � alguma r.,01"a p<1p""m ó('�, -' ,,'" ,

1'a e do baixo centro de gravL' viir'pn.rtp. d,,' s{'11S pedídos pnra (lue causa aos elementos

dade. Destínacse a longos 'iti. a produção pxjlortav�l' da. Alé:. fiB trabalho participant-es,
nerários, e no centr-o cada .gru,' manha ,

.
�,

' "
" por \!f�'eS mal sucedldos,

po de cinco assentos, podem-se, ,

o. ,Bra.sil tem es�ecl:l1 ínte ,

no contato com o banco.-
f('í'Se na restaura.çao d,e, S"cl<'S

'. �

�..I'l�Õf;" I"-Om�r�iàis com f'sse I Poder-se-la tão pOUCO
país. �lí,se acham ,um do" n�e·1 considerar os bancos nom?
]hores ,IMr�dos_ de seus, pr(�m;- I uma instituiçfí.o especulat,i·
tos de exwfta.çao. DOlS ine-

T 'd t 1 tal uma T'aà.a�
)hor-ps dpl(.-o PRj;pr.i!l'l1l�nt.f', fi "a aCl en a. 1:'

, •

café e o ,algodã.o, podem encanO. ria, uma lOJa de_ faze�d:_S a

..-, ,ttin na :;'3;' P g" ieira Bl mais QUe se nao mnshsse,
a economia l:",:r.al p'üdeS!lB
por sua vps existir, �es<;:n
vQlver-Fe e no climprrme;i'l
to da sua missão, :Sob_rep�-

I
jâí' todas aS difiCJ.ild�es
{iílaneeir3s, que so.e� �p�
recer, no decorrer 40,5 tem.-

..!' ••.

poso
O credIto na sociedaQ_e

�ontemporanea b um, ele
mento necessarh, 'parâ�::a
ecónomÍa, indisp�m;"ª,Vel
pára P' desenvolvimento',qe
t.oda l1tividade�

,- propuls0r
de progresso,,' itléenti""in�o
a produção'

, propritl�))��e
rle toda economia :çegion!.líl.
Negar-lhe esse' papel ',ini.
p�rtante na vida, ecçmõ.mi�
ca dos povos modernos,,),
'eSCOl'h2Cer os elementa�s
aríneipioB qUe regem a Ati
,'idii.df' huma.na.'

do' T -b I h 'I d
W

I'·'
'

C'" é
ii Como fatal' ecolio:n:uco

, _.
ra a. o, ' n us ria 'e ,:",' 'om rClo 'ndiscutivel, canalizador-.<le

, ;;v '

,',
.

.

"

, ..' > ?conomía e r;iqueza, o
r�s4i.-

zaç,,'; ,,deYid,a ,ao acidentado_ I obrlg'atoriamente
oi'; dias 'I·.-nana,r. f.' aos ,:eerf,ad�s' ,civis

cor�spcnd�ra,
durantp. to- de repouso semana) e 0S fe- e relil:"losoS. A inesma de-

!)elece o credito a tranqui-
, .. '" " :idade 11") méio merc,antil,

do, P'-::M?&: em <;lue per- riados, Objeta-se que a Lei

I
:Cisão esclareceu' que não Sf

dura essa m,capacIdade, a 11.0 605 não revogou ex," pode cogitar ;de divisão de
:ortalé:ce o industrial 'e ani
ma o agrícola.

uma \..di.ariá igual a setenta pressamente o Art· :1.9 e i resp:,nsabilídade, come NeSse entralaçamento de
outr:::s dispositivos do Dn-! pretendeu a consulente, 'lplica"ões ressurgein ,prQnc
ereto-lei n.O 7.036. Ex.iste., I para. (! efeito d.,e serem OE tamente, o animo, o ardo!'
p-ntretanto, e�tre o prInCl- dommgos, e fenados remu-

. I para o trabalho; disciplin.a
pw da lei antiga, qUe ex· merados nAl0 empreiador.L'� � a ativirlade social, dentro
clue () pagamento dat; diá.- Nestas condições, recodi- l"'O plano da cooperaçãoi"hs de domingos e feria- ficado comó foi o parágra- ..

d d 1 f
' c?pltabsta, mais legitima e

'CS, ", o a ej nova que o unico d'ê) 'art. 19 do de-
_,

moralisadora possível, ist�
vi- impõem a remuneração: creto-lei n,o 7·036, ?-ao se I é. remunerando capitais de

nEsses dias manifestá in-! podem as companhhs.de :JJguns, enc9.minhandó-os a
compatibilidade. o que quer I �egu!'os se excusar dI-; in· f t d-
r

0\1 1'OS que ele se aprOe
f.l�er .''{ue obrigada esta a I cluir no cálculo da remu- veitam e por sua vez, fa-
p.nmelC? dessas Lei�� _4..8- neração devida aos empre- �f'm r'.·nda com um traba�
Slm, a!'; _companhias d·� se· ! gados acidentados no tra.- lho p ..·odutivo e benéfiéo
guros saú obrigadas a pa- , balho, o salário C01're�m"!1, )ara � c."lletividade.
g-ar aos empre�ados aC5-1

,�o.nté a,os do:mingos e -f�ria- Os que tem sobras, COn�
dentados os dIaS cD..[ref'- dOR. fJ)<'CÍR5.o 00 M-I'nl'pi,rr" '(1rl'em, por interme.dio dos
ponderlÍes ao df"RCr 11 .) Sf'- do Trabalb"o, InduRt ria ( ·)an<,os, para o fomento da

___....... �- Comercio D.O.U. de 23-1- J)roduc9n, �'arl;:;R,da pelos.

'I' �fJ5ú.) 'Ue melhor saoom traba.=
- - - -- --- - � == =. Jhar.

R Ã b }' O B �flS n é a finalidade eSQ

I ,
;,('n�ial e inruspen.':lavel do

j Grande sortimento a ... ,- credit} bancari,o na vida.

I
colher na Comerei!]} r.:REX"' ,ê'�onomica moderna.
Rua 15 ele 'Novembro,. 472 BBLmrENAU' P 11lffiena.n Maio de 1950.

, . José Freire dê Aguiar. � ,

com

p vo

Perdido· ,NOS

d ois

Eleito
Conselho n , e ".._mllricano

e Produção' '�,"
.

armar pequenas mesas. Cinco

degraus apenas conduzem ao'
andar superior, e três 30 inf'e-.
riO!'. As companhias concessio_
nárias britânicas, que o consi_
deram' o mais aperfeiçoado (lo

mundo, já encomendaram cin.

quenta modelos.

sr.
Presidente do
de Comércio

o

, Rio. Maio .:___ Com sua'

,eleição para pres1dente do
'Collilelho Inter-Americano
de Comercio e Produção,
nO decurso da reeent-e r:ôn

, 'ferenda Inter-Americana
ri:>alizao'a em Santos, o sr.
:Tão Dau�t d' Oliveira, pre
Sidente ,da Confederação
NaciónaL do Comercio, re-

pp.rmu
e iaéia.�,

r,�comf.nda pro,:,id�ncias. ! Decidindp: consulta' q_ue
,:...d-o- ..com o obJet:vo de lhe foi encaminhada
srmphfJcar o entendImento
sntre as nações irmãs.
�regue, agora, sua

Decisão-

emve.l de

, segundo
prenil."'-!:e ao fatG de S.
Paulo já haver comprome
tido, com varias pai"les da
(Conclui ,ua 2-a., pago letra. I)

, i·iÍumr.tii.tümrrumr ·UIIWlillllmn�nlimmjlmliUU••mIJ,mh��'ii!
=,

g

!
'

Dr. Paulo Malta ferrai i
I
= � .D.OO�I\O --- :1
= =

I;: C =_-AUSM" (..'1v.ur.rs, CO:MERCl.Al8 E CP..nfINA.I1S
'�I "a i!Jacritérlo:}t1.l& lô dI! Novembro 889 -:- Lo ÁJlw i

'a,

}I', I R&mdenm..; .tlua Hi d6 Novembro, UH = Àpm. I, !
J fflN:il' 1,"'1 - C&in �oo. iU,� &tIi:i:i!N.,i,U 1:

1·
...

�";��""·:":i�.:d:..:'::i�im"::Ii:':=�

·II'''''i';'''''''P'''R''''A''''Ç''''A'''')
: =
E \ TeruM o pra:iail' oe comunkai' :.'.08 n05$01" pl'ezados cli<'n-S
:: tes que acabamos, de 1nsblar nesta. praça, junto à nOssa; Ft-::
ª lial .. rua llí de Novembro. 1326, uma. bem montad aoficina 'Pá�=
= 1'a COnsertos e referma:;.' em gergl de quair-ql!er máquin'ols de::
E escrever, somar. e 'calcular, sob <'lo rllreção do sr, Walter Mo-:
;: .réira, repútad:O té'cnico. conhecido t,\ flcredi1 ado nos prin(',ip:ús::
.: cetJtros do país. ., ::
_ Podenios; assim, garantir a p:,:ccução de 'bons f\ eS.Jlle--S
-- 'rados s.erviQos.·. e "a,gradecemos declc1� já. as (J:trie:ns rOlfl (fue =
::: nos distinguirem UÓB!30S preza.dos clientes. ' ::

MACI-LÜjú' &: eLA. s. Á. - COMERCIO E AGENCIAS ii'
: Filial Bl1t..7IL€n,an 'i'

::

:mijummlluiliíoliiimmüUiiiiiiiliiíntiiiimiifíiiiíiíiiiiiiiilmiiiiiiiiii�

----'__

I RESERVESEU I.UG"-�-
t. no

EXPP..ESSO I T A J A R A.�J
'j .A g <1 n c 1 ao:

, I
� B.ua. t� de NI:i1I_ Xli8- - Tp.l, 14M '

� via.je com' .e-eçu,l's,nça d, ,I
" BluIDtm8.U li. :toinvU. ,

Empregado I
que deixa de camIlO!
parecer ao 'serviço
DeÍxar de comparecer ao

_serviço inexplicada e abrup.
tamelltE', embora por perío
do 'relativamente curto

constitue «abandond
de' emprego}) mas, «ato de
indiscirlina. ca·laz de auto- i
to de trabalho principal-I
to de trabalro, principal- f?lente se o empregado é

,

portador de nível" cultural
elevado e foi contrata.do ipára funções de relativa re

levancia. Trib.· Reg. de,!
Trab, do Distr. :F'ed. :-- D. ,I
da JUl�t. de 1,4-12-49) I
(314:.4).
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li.I

orna

Ao Ionue f':lntnrn. �5_o "!lnl IS 1111nl�

C:'ll1t:<ndo á hora do ll.dormecer,.,
l�; o éco triste s(.be à.� alturas ...

e. a

CI
"Tortura

E
de

de, numa visita )larticulllr,
ver a Exposição de Arte,
J(' verão. Antes, porem,
nesse mesmo dia, terão as

sistido ao show organizado
pela Associação dos Fabr-i
cantes de Roupas Imper-

QUI?! �'el'_í apJ·e��"n1:!JH hlJj:-�, �·i·...

20 bill'aR. no ('iNE BU:,;Cí{
Aclamado pda crit.ira. pela

são
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I"nc'onfaveís os ,atrât.ivo'! quetapresénta o embate ... Apenas uma vês, no corrente ano, foram
venc'idos os bug:rinos ...D�as derrotas em 11 ),ogosl eis 6 saldo que apresenta a campanha do alvi-celest é

.

. ,

.' '

'.. .' :',',' .' lt
.

..' ".,'
' ,

Na tarde �e sábado te- revanche _co�tra o Palmei-
J d�ros0s tais corno o Paisan-']. O1?Ze alvi-negro,' NU gru?de, a�s S0l�S adversarios. Atua I �o. derrotado apenas em

remos o ensejo de- presen- raso SobrepuJaram quadros 1 dú, o Carlos Renaux e 0, forma, podendo-se ,Clzer I há varias semanas em can- I dOIS jogos, num total de

cíai- u:''r!;' dos" niaís flensa-! os mais. respéitaveis .e po- I proprio .Palmeiras. ,E;:;tá o que seus players estão chas catarinenses, tendo si-I onze,
.

o que por' si só se

cionats inter-estadúaie que I...:....�� -:.-�- _

7. --:: -::-: '.-::-: -:-: .:-. -:::-:.-: o--::o� ..'; ... ,.' .,

o

vendendo sande, F'osse o!
nos foram' dados a apre-'�'IlII1JNhlil,lI1llmnUmlJiliitllllillllnhlll!lIil[lhlllllilllmllllilllm!ihlfg elube da Itoupava Norte

N°""-
---- --_.,_ .

.

D r-

----

-,-:-'---:--
=-�--�'---

�}in·,ous.eja;oque trãva�l� '�ItiR"o'�S'·SO'o 1-' ... ·..:..:,4
,. "ª:lliOSBuidül'ble U[l'W, parelhal', ,e-c:'·es',5.....8"10' se 'O' r-0:8-' I�I-'m-"'"T�ü Gílar�r:í e Canto _dO I!�EA.:;'" "

8)i' '..

TAJ:ISRn.'s' d:, :l.�?lh�iro� 1(1.:, f:Ulím' �z. . I
RiO, O CGte-Jo em questaQ,,;:;' '.

'
.

.

. fê rnrqlLHt e nR,O teríarnos du-
.

,

\. .

"
,

,:llt�r�za-nos a afü:m,:,r que E ,.;,; 'COmu(\Êcaçã'o...
'

, ª ��d�s Oi1. afif·ui.al' que exi-

P'O' IldiI,C' I�'am<.'<:e.n·tO 'O""I,' eíet Iii". O n-� O"S,'�.ra uma conCUrrenCla das :: .:," ;;;;, ,.;ll'líl mutto mm" do Canto ,

-

. = o «EXPRESSO ITAJA,'RACiJ comunjca aos senhor!'!': via, �, .

Rpelos motí- ª jiúltes e ea público em gern, qur. (, novo hcirlÍr!(j d8 Tlill'licla ª I do jr).
.,

exposto mais S de suas camionétes é o seguinte: E! Esté ultimo, r�li' I�.. gO·S· d'a" S'·,'e '0.",ul�'lda d' IIIIIV·I-'5-'a-8,s . D� BLUMENAU RS 6 e 1--1 .110ra;: e dc JOl'NV1Ll!; lê! sempre é uma atração, _

'.,

Prhneíraments devemos B ás 'J p 16 bOTa:>. Para. P�"f1a-,ge�� e demais inform'3çÕês, pr'o. =, desde que i! um dos dESpU-
:r

.

b'
::: curem a AGENCIA DO ,'d]]l{P!-tESSO ITA,T}\..'RAO', :: I tante '1 dl rzer que os iugrmos, alje�

1=
'.,. ,

-., ' . o

'

_.
,

.

;, ::
'

� c os campeonatos fi

n"'''' uma. vo.z eln ;::/l f -'�m
- '<-é' R.11a. L, de Novembrn, In ..

- Fnna 1. oi 5 n ,,_., �

IH' "r
t;'l

l)"egr nd
. '.

H," , c iJU OLa. :: .

• .• - .2\> .I' " 1.. li li as malS

derrotados, isto na . peleja S.I'J1!!1mm�!lIllíiillilllj,ihlllll!lll!!!lI.utlllllllll",illll"lflluv�·.!lm,li'" desagradaveis surpresas Já por varias vezes te
_.-- I mos feito referencias á�

O
..

t: Ih" d
..

·-t ,I' M ··oe- a "'8
'.

condições adversas, parI'

, e a es a VISI a uas . I Ir s a rusque i:�;;�:�:��: :��:::���;��

AURELIO

que aque�as' 'que momentos de� i t�tra-camj}e�s ,de' 1>1!nas' no inL

" '::nto,
. .....,'

pois, S(! torn�I'1am no :<SSU!1to 0".1 CID desta crollie� podem Rer rc_ Quem por exemplo não l;em
bngatório de rodas [lS conver- petldo;,,: harmoma, graç:;, bole- em mente as e!etrizantes corta- Camll(mHtto� da. n(Jssa Sê

sas: efetivamente, depois rl'l, za ,e enc!lnto. Aerescem,:,mo, '[!-IS de Cekste'/ Pena é.que I) gunda ':livi:';;IJ teem SE': ca

tarde de' sábado, ·20 de ma,;:l, tod'3.·v:a mItras,' para não enll_ acidente que sofr,pu no,segundo ractc['jzaclü 'pm' fatos te'

Brusqlle. comentava enl sinceros merar todos:, técnica, apl'imo- jogo em �l'llsqlle privz: ·as 'de_ aCQntecimento�; os roais
e rasgados encômios- o desem_ ramento físico, tlasticidade, per. ; na is l'idades como Bltmlenall e

, .

J
.. f "L'

. -

d
' I J' '1 I desue;l'uebveis. As' 1)(;lej'as

p�nho �aqHe as mIneIras q_ue €1 ...'1 Slllcrom.zaçao os

movI-I:
OlllVI e (e um Espetác:ulo di_ �

n{)s traZiam Um abI·a.ço cordl>tl mentos, enflm, um todo eom_ lcrente: uma garotll saltando .'.ào disputadas sem fjllais
e esportivo., pleto, l}gradavel de. seI" apl'é- i ,.'xl ra'3nlinàl'lam I nLe e eom to_ q'Uei.' ga.l'antia�;, estancki os

Façamos.;· como f.ez o despol'_ clado despôrto ,da rêdf:': ,nUTI('.'l 'da fOI:fa vPrtjcaJmeflt� c,}locan- j'0pl'CSenta:ntes da enHda
tista, apreci�mo$, a exibição du� se enlpregaram a fllnd(J'n�{s eXI_ dü 'a, oolrl no c1mpo .nd\'ers,Lri'(J
garotas do Minis Tenis Clube, bjções em S'lnta Catarina,';1 não ,'em qualql1er possibilidad� ele de,. :mj,jtos á furía. d? Lor

se bem que no cotejo de sábado se[', (nós: não falamos pOr ter tlefeza ,[ CCCiorr:s exaltados bClll

frent� ás campeãs catarinensr's yisto. �1i1� p-orqu:e nos' diss!,ram! E vüam_ a, extl'aordil1.à.1'ia
'\
com.o {lOS jogadores.

não estivemos presentes., Nos�as, no pl"Une'lro set do encontro \ Vil'gi!1Ü, a n. 40 '} Como JiqnÍ_ .

O proceder das tor�icl"s
lmpvessões baseiam,..se. assim com -o Bandeir:lllte a, cons&. c11e- :' lou o OJimpieb �egunda-feira...

> L "',

110S' dois: cote�og. se�ntes d,;s-l gou a pr�ci�up�:. mas., "

'" s: ; ô seu: dúvida. a mais téc.ni<=.a. e ;ssum� ca�ater. bel,c,oso.
pu·tados o pl11meirO arnda.

emjPreocupaJ
.llgel1ament('!.· J'OI- fi majS perfeIta das m�,W'lra,,:; "alo "anatIsmo das 1.1es

no� ;Cidade 'frente ao Tcara5:. de tanto mes�o não aplica.ndo tu_
�
(nunca desm2T:cend') ,as de_ mas, o que coloca em cons

Jta]a! ',e o segund� eI?' Blume- do O� <J.l1e _sabem, .J� que .0 ::(1- 'lTl"�IE! I, E Re;.;m:l e ZU·.e.cH, ,�o_ I, t.ante, risco os pl'ota(Scnis-'
nau, frente 'ao olunplco...... \

.

versarlO nao o eXigia, as g:no- m{) ,"e completam como eorta_. ' .

t:>

\.. . Os predicados' conferidos [;3 tas do Mina�' T. C. impressio_' doras, ' apoiadas magnifican.do tas �b cada prellO.
, ".

'. naram favoravelmente cem por, flOr suas duplas levantador;ls,. ,Sao lodos os qurtdros"
_

...
.

: Nize e Cecilia. ou entã� Zilllh 'f �ütegTildo;; 'por jogadores I. fu't'e'lJO I'; Pa�'a cQmpletar f,i(';lU 1I:"9,t'.:;�ri- s.fuitdu(l:s, 'u.pcl'áriOf. em·
.

I da ou' como qU{'lrllnl, cVlnl"got. .

.

.

- '(I.upla de Virgini:l., levantad :1',) "''!.la lnLíoria que Jogam dC'-

" I exímia" e também tranSÍormad" mü�go e "pegam no (tUi'O)

.- ",' , '." , '.'
_

"

. .

.

"

, .' .",?!
'3m cortadora no ,-2gl1ndo cott'io 'se;unrb-feira. São rapa.zes

A' C<'lll�a, de C'II'lO"ld"de d'i 1943, 1944 e 194;). A:I ai. de

FIO_'j
"n1 C.lnomhas. JuventLLs .J a, _.

I "'a c'ldade' • g'''rota se",'pre f lt 1 '1�-, b �, . , ..,,, �.
.

.•

"."�.. _.'

. "ue a a a (" nlellore"

'lUuS a seieuil' os qlla,dros do Es_ rianopolis,; 1946, não fOi dis- 01111.1plco. 5 x Juventus, � ._ : �om ILm �ol'J'iso, nunca de JI1�.
'1 , _'"

.,

t'ldo qu"Os3.grara.m_s� campeões' putado; _l947 e .194.�, �ériea, �Em Bll1men::t.J), ? '. ,e�unt.l,o, i ;,nsprczo ao :!dV2rEário, .,,�mpre , l'�,_Cl1l'Bl'S. poder.a? COl1:UIl=
estadu.ais. a partir de 1926: rlp Jomn.le; 1949. OlImplco, de Jogo, em. POlto Ul1.lao, 01.mpl_, it'r<lcHamln S3. despol'llvldalls I dH'·se. nu ::iN' vItimas d,� [1-

1926 e. 1�28: Avaí, Fpoli�.. Bhunenau.: " Co 5 a, 1.
" ,

. .' i predicados aliás. de tôdH;, sur,s I contce:TllCntos desag-:,'aLla-
.1929'. ro·�'"'a·s. de Joinvilê; H130: . Os J'ogos- do C-a.nlpeflllaf(}, C,omerCl.al,'\,O. cl! CI'C,sc:u.n,_111.! llla.!rnific·,l=: CO.Il1]la.nJ,le'iras! ,I . -

1
·

"-'��
H 1 d· b !

_,
" 'lel:3, nn!} tcne 0, }1ünSSJ',

;Av�l" FpoliS.; j931: Lauro Mu-
,

Estlll·lurll de 1950 l' !"ens 2 x erCJ 10' x:UZ, €. 1 li 3.�!1.0, Sjl1Cprllnlcnt(', nossas COlEi' t
...... .:a O (En' CrnSClll� '1.) O nle'l lO l' l"J'I",5' ."ufi(.'J·"'lltt '.� ])'u'a_ a l'

ler, d,e Itajaí; 1932: Figueiren:. !ffiuIL;a,u()s ,

' , � _H'", • �'....
I

I ;lel ",c;ões não lião exngeI':ldas, �.., � ., . <-

:;e. de.Fpo}ís.; 1933:'Não ,foi' Otlmpico, de BlmnenaU,·l�;_ logo em .Tub::!l'a,o: I-!cr'clllO LllZ"'ünw a 'h1Uitos queira ra)'("�1ir.;!
(:8[" CulYi os gastos �! (jlle

disputado;. 1.934:. At1etic� catu-;: .. ·A\:letico, de S ..

·

P'rancis�o, :2.- 3 a 1). ,..ve:1C:l� dep�IS� tllmbE'Jn,

! l:mft() ej�)g'irjJnf).� lh �at.egnri7.;J� ���'Lal'ão SUjeitof\, devido:1

finense, de :FpollS,; ]93;:,. 1930; i 'Em Blumen'lll)., O me::;�llo .J0- 13. pr.o�.og,içaO PO.T 2;1. O.
.'

ctns (00p-Jllntos Pl'OfISi,I(ma ,q t],e·, ':anha ele assistentes ilTéS

" 1937: Figi.t/ense. de F"poJis. ,gO, em S. F'rancl.�co: OllnlPICO,!
A\'!U. de 1!'POl1S,. � X Hp.:c,_ !;'lltebol que nDS visitam, n�slm

Ii938: Cip, de Itajaí; 1939: F�_ 3 � 2.
__ . .

lio Luz, 3 �J,:n :lot'!?noP�l!�:.·ol esterÜ{'lD()S JI?SSIl.S palavra; f,.:�

gueírens,e, de FpoliS:; 1940; IpI' I. !uv,entlJs.. de P
..
Uruao, 2 x

\
I) S�g1;ndo �)Q><o, l.In '1\11131>1<>, ,g'urob" do �Im:." T. C .. P<:I'qUf' I

dng'l.. de S. FranCISco; 1941: Iplranga, de Canolnhas, O .1 Em 1 AVal.'
" .a �.

• ." I' ' .
Se C:Onslltll1l-anl no espet·.h;lJ\O

Fiilleir�nse, de FPDlis,; 1942, P.' União\. .o segundo Jego, Obmplco,. ti x Aval, Ü', .',E.ll illlPflr deste Jl1[;o; de. maio n!>

.

.

..

'

'o ..
. Blumena�n. O, se?,undo .10g�. Vale do Itajõd: tornaralTLse ído-

,

!..'ífiH111II1IIIJIIIHlllllllaliílllflHlIIIIllUUItUUliII,mmllll!IIIIHI!III11!lillá ,êm Fpolts.: OI ImpICO, 4 ii ].
los da torcida bnlSqllense e na.-

� Dr. Wilson de Freitas Melro· 1
.- - --- lll!'alm-eJ1tc qU<J.ndo se falar em

�_�
� .'A:OVO';'G''A.'�O- �.: ii>Dopoira . JnUiOlj� �����:�2�;����::;s�������

_. LI. Ih1..' "

elo Minas Teni;; Clube, ClljOS 1'6-

� Rua lã de NOVemDl'O 642· -'- Telefone; 14.17 ª liospitalisado �!�a��:n:o���ai�o�:P������('��
ª Edifício I N C O .� Sala 3 ; Encontra-s� inte:.·n::do tletas ficaram sabendo de '1'le

:iííHmjjjjiHiiiHmlltllllliililHHm,I!I�l!lIm!'llUUJII1JI1I1I!H!lmllllmlh� no HospiÍ:ai.Catolico onde' precisarão muito .a�llda, p'1ra, se

li' - __ o �-- - -- --.

�. t.., '.:- t:lrnarem as JegltJmas i l:('pre_-

.' �,,,.'. "

II

t"<
,�1 subnle ldo; .

a operaçao
I sentantes· do volc:hol de Senta

.1':5,;O�·.C;1"'a'ç·:8�ltc .....D,·!�S ctÔ.'Ô,tS a.s t��a���:;:lE:��i�ao��i1i��:ical:�ri�l�ri�Íl'as do Mings T. e,

Ma .

U iiíretcI' do proO'rama «A cativaram: d21y.aram sal�da(les

E ,·vos '0"e' JO·I·nv,··leo 'Ma�'(;kl lb Fs�)orte,> da ���o��ive�à: �o���:�:t�sp�����;

sp,or_,',' '.'
.'

'.

,

..' '. .,' Rádio locaL Ao popular, bnlsqll('llse déppja sempre viU\-

. .

Máneca, a turma aqui <iiI.' J'ins e elevação do ;]('sporto'"

"
easa de!õ'eja breve re:zta.be- brasl]eirl2 e�n '<Alma Sã Num

ACE'J Pre- .iecimentú, Corpo Sao'"

(<d�scYev*,u: L\,BRÉD.�.. e!"'J)e
eialmente PllIl'a ({Ao Naçã<l>;)
Por uma iniciativa das mai"

elogiáve,js, Bru�qlle desportiva
tamlnm poude apreciar fi. har:
m';)nill, graça. beleza. e e;-,canto
da.3 garotas tetra-campeãs da
Minas

. Gerais, representantes
deste patrimônio invejave1 elo
despôrto brasileiro que é o :ML
nas Tenis 'Clube, de Belo Hori_

z()nte!

,de.
Não é de hoje

Não �eria ademais justo qu,;::
as montanhesas visitando e per_
forrendo Santa Catarina, dei.

:-:.a."isem de ,se ,exibir em nossa

cic�ade, ji1. que, sem qualquer 3.

lusã.ó, .'ostentamos a. )1('gemonra:
do 'voI'ei fewinino em nl)ss-n lCs

�ad()., 'm\lit�. bém. répre3éntados'
pelas atletas . da �'. E'.. BÚL

. deir.ant-e-.
ssim, mesmo num'], m1l,nhª-.
:lr0,5:1. 1ã®rtaram» ik Hrlls-

oonsaH;is 011 a. \'iolencia dtO'-1,':crrfl'ê;;da que im)'Í"l'il j)();\

I d"
- (

-,ligO!,; '(.ê�:tH. JViH!W. ;
Inlci:lda dort'tillgo último,
C01'tn.me· da seguflch di·

,i'isã.n, Nll m.l:l primeirr: 1'0-

Jada., cu.raetc l'jzou-se pOl'
fatos coinl)l'Ometedorês,
tehdo um ':el(·mel1t". em I
lima das vábas disputas,
fl'aturado a clavícula.

.

:Na realidade, sénhon:'s.
isto nãfJ pode continua,' as
si'rn; Trge que a L.B.D.,

. atl'avÉ'S prowdencias efe
tivas; p:-.liha 1 um pont� fi-
nal nestas (,dosi Las;). Acha-

Da

�eguinte oficicio
:1/50.
Prezado Sn-r,

A.pl·::.,z-nos comullicsr á

V.s. que; em J'eu111ão de

· Assembleia Gera.l Oedina-
·

ria' erêtuádo 110" .
.(Ii� 6 do

correl1re mês1 'foi eleita:' a

Dir:�toria pa.ra dirigir os

delitiilós"'desta
.

ASso'ciação
,/i.;o" período social· de' _.•....

i}�-1-1950�6-4:-1951f a qual
ficou' assim constituída;

P�'esjdente : José Oon:

�alves Vice-Presidente Ar

eiNé:ves, 1,o.Sect:etario; Jo�
M:� Lopes' de Oiiveirà'; Z;ij

Sécretario: Newton Bardo

ia;, ,1.0 Tesourcüro: Leo
p61do C'shopoed.er 2., .. Tesou

.

sidente,;
r�irO: Oswaldo ReseM-. ,OltY.cira

,mos quP os\ dirigentes d,.),
nossa menü))'a esportivu. ,
deviam entra,�' num acordo I
com' o 23 J.t,f. salicítand:.: I
�eus valiosos\ prestimos, R- 1

fim . de que �s jogo;') pela Isegnnda divi4ão alcanças
:l0D1 nível

sut')C!-ior,
djsci�

disciplinar (, mora.lr:H:nLe!falando.
.

J
As peleja.s 'â.(J 'l'ealh;h\.la,:,,;

,

1,3011 q I;lalquer policiamE'nto,

I d;li
a

.

animosi' ade exi;;;ten-

"

te �1��S_ mesm S. .
A força

jJ0liclaL de' 11 ssa cidade,

"1 não' .• Jispondo . de hoollem
. em .nl:mero suficiente, nãe

! p_9de prestar, s a eola.bora·
(,::.to neste sent o.

,

'. Entretanto. () 23' JU.
.; cujas l'íatrúlh' s vem tã(
I f'"e lClentemente

Weber;
Vidal;

- �- �

Bdlle i-��
��)��;;��o internadé} 110

[ ,CI1fn·-IIfC9
)

de, 0lbosHospital Santa Catal'Ula. o Joi_ U U U
1'0. Z9.gtlEirO do Olimpico,: .A.<ltL
"i Vida], considerado atualmen
te o melhor zagueiro dire:to de

Santa Catarina. Aduei· ha di as

foi submetido a. um::!, me!indro
sa ope�ação na gargnntri, sen

do qUE' �tu!llrnente o S('U esta_

jo de saúde dos melhores.

OlWOIOS. NAJU8

GARO:AN'l"A
,. DO.

DIto. WfL;SON SANTIDAOO

Assistente �111' Faculdade d�

Medicina: da Un1verElitildê
_._

.�-------�'�,
.. ,

-,

·Das·;!.'" 'às .l.8 1101'&11;.

CONSUIJI'()RIO: - 'RuI!. iG
.

I de NovembrO,' U2 '�' (AI)

1'�dO �Il <duats.rml!L». -
"

lics/ espetaculo espültivo:.
locais' tal a 'ficieneia e

pre!'Jtet1l em' su ação. po
deri:i' sanar 'te mal a

fim eh: que fos� ,IJl evita
dos acr:nt.eeimel ·ü!� piores.

,

,I
_---'---�-

Ira'" a Ca�ital·o �âlll�eao Estaftnâl·
Séri.r éolocaijós ainda' es:te 'ano' , os 1
relletores DO .estádio' �II 'G. E'ia Olítll,icO

�" ,.' ,

,UEMORn,OlDA�
vARrZES E UI.CEP..AS DAg PERNAS: eUl'M iiilffl 1ll'iS'"

raç!l.o
DISPEPSIAS. PRISÃO DE VENTRE, COUTES, Jl,1If.i!'l.,

BÍANA, FISSURAS, COCEIRAS NO ANUa.

C..ottA.f}AO. PUI"l\fÕES. RI NS. ,BE�GA. 'F16�O

Dr..... ,Ai. TaIJorêlà
1-1mDICO E::''PEClALISTA

AE&OSOL " .

.'

A 1lÍtíhi� palavra flO tr�tz;. mento
.

dar; BRóNQtrrTm/!, �l·

" ,NUSIT:rnS;" RINITES

ctln!('4' �Gf)J:&l d!l, HOTl1eUl!I. Múlli6Tflll. e, O"l'fllJJCH; .
.

.

ITOI:l'áVA,.� SE{'A.� ft Ai II e l'§ itR 1'-: 1Ji� � BLmO!l1Sit1J

QUEM ACIQlJ!

P['r<letL.se, t,'rç:1.[ última,
na., Rua. São Prlulo, traj\,(0
c{lmpreendido en.t.re F'ál:ll'icll
,

,·sa, � () Jorllill " ,"'" Nação",
urna.' bomha 'para ..

n otociclet�
de' CÔr preta: A pe:; a q�e n

aChOl\,: .queira entre r, nestr
jOl'lÍal,'c à, José GOUÇ3 "'-SO', que
.2E1',1 g1'E.tific2M.

o OLIl\fi>Iéo segúir't. do
millgo para Florjanopolis, afiin

. o,e ..erifrentar amistosamen,te a

eqúipe dQ Figueirense. A de_

legaçã.Q ahi.-rubra vi3jará em

automoveis especiais, partindo
éÍe�ta

.

cidade domingo pela ma_

bastante esgotados, uma

vez qUE' disputam 3. par-ti
das por semana, . Aqui já
esteve, derrubando Palmei
pus e Olímpíco, não dei

xandr, 3EÚS sucessos, qual
quer duvida, Rez';!;. () Guara
..:â seu azav?

Alem disto. ngure.i co-

1110 Doly, Claudio, Edeaio

Carango, Ivan e Lírnoeiri
nho, dum lado e Daniel, Pi
vi, Lacava, Nandinho Bo
dinho e Abreu doutro, F;P'�
râo atrs çõcs á parte.'

:Cst�s, em smtese, os

atrativos que nos apresen-
1 ii o c�_ tejo entre bugrinos
" alvi -celestés.

constitui em fato dos mais
notaveís. E' bem verdade

que estão seus elementos

COl:: �. palavra, portanto, Il!�r��:; j�gos da

S�g.Lúldalos wngentes da L.E.D.! drvlsao, tlCando SUjeIto a

COllVf:l�hamos, não é :'tada I' g"'a�de:: mal.es e eolr'Jcando

agrn.cl.u1/el comparecer-f,c a; a vlda em nsco. j
-----

---�-.-----.--------_._
.. --_-'---'-_.-��--------

.
�=_

.

..

GRANDE CONCURSO fUTEBOlíSTICO

H QUAL SERá I NACIO VENCEDORA DO

CltMPEONATO MUNDial· DE fUTEBl!L 1H

PARA

II ,
Q.UEM ACERTAR!

C<H'UõYi'(J o ihte
grtHuie cólleurSd

en'Vi<lndo-110� o

coupon élbcdxó,
prl!enehido côm ti

seu palpite e CiCoi:J"\

jltHlntidô de uma

êtii:xinhu vtuio do

(.)
rernetHõ
dto

tlçãõ
im&diiiftiELOL CQllff'ü
o

dür

;
:
·

··S
·
·

:
·

i
C
=
·

i.. ;;;;iõõõãO: ...... 0;-;•• ;;;';0;;.;_;;;; ;;O:':-iõ:;;:;;;;: iõ;;;;.a;;o:iõiO :O:iõ";;;;� "'�;;.iO�.õi oi ••• ii._ ... ;.;:__ .ii"_;;;;;' i:;;;_.;:;;;,;; .. -;::;:;;_; ••_;_;;� .. ;;o;::.:.=i

a) • � ..dítJ l'UllCedidof\ '1 j,?emiGs �

1 de Cí'$ ZO.OOiJ.uO
] de Cr$ lO.OOO,!HI
2 de Cdj; 5.0ClO,OO

ti) = 'I'orlas as ,'eSl)Ostas (·e,·ta� ,,;eriln

colocadas em ellve!oÍlfós e êstes pos
tos num grunde reci})iente, de linde
se l'etil·il.d" 1, correspondendo f. pri
mei/o I'.IlVé!ODC ao prêmio de: Cl'$
\'O,OiHI,nu, u ;;"liuuda ao yr-i'lnio de Cr�
JIj;Oiill.tlO e <l tel'i'eij't) e l}tlàI'to .tOS

j'l'êmiüs' de Cl'$ i),OllO.OO. E!l�a Cli.,l·ii.�
,=ão será. realizada 1'.00 r;úblico', DOm

audltót"ios da �PRG2 _ Rádio 'Fnpi
de S. Paula, em dia e hm'� oporiima�
mente anulldados.

c) - Sõ !;er�(. eonsidel'aélos os �01i�

Jluns recehidos até o dia. imeiliatac•
nlénte anteriol' ao início do turno
iin(ll, a. realizar-se tlõ Bràsil.
li) • Os Pi'C.rolos serio pagGs·I0 dia!i
"-".)1; fi té"miua do (jUil[><l6ÜS.t.. ,

ENVIE SEUS COUPONS AO

lfHJORATORIO LICOR DE CliCA0, XAVIER S'� I.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONDIÇOES - DE TRINS-PORJ�R a BO�B� alOMIC.r
.

t d -"1-.-------- r �-'----- '\ Sua �,prDdução da 3'erõnavesi_ -� ,

"

J -I"ocon ra � .pe OS
.

SOVJetlCOS .31, cont.. lfo�'é slljlerior a dos Devo,.. ·,/v,id_ii a im�CJ,·.,em,._ O,8"iE '5 ta dos Unidos '
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;1m·.·andibu·�a-.· da cavaira de Hitler

I

LDNDRES, 24 '-O',;':"i-o �põeatualmente de um-avi

I pa·._.cI'rODI�r·.:I da COS,ta RiCiJ'l. dional) -- Klaus F'uchs, o ão capaz de traihlportar 3
,

"

� �
,

'

,

cientista condenado a ca- bomba atômica» -- afirma
Lorze anos de prisão por Ashel Dee, antigo funcío-

I
/

-
-

I .II'" d""
,

I
'

�:r?OmU�iCad�_Segréd.�3.a-;nário do Serviço Britânico - rn:penderanl"$e OS, aoroes,." seu a oU)mICOS a Uniãn: Soviética I em Moscou, em nota apre-
.

RIO, 2{: (Merid.) -- Te- suicidado constitui a pro- do os dias em que o fueh- loi Interrogado ôntem por sentada hoje. Os russos Noticias de São José da

I
go, foi encontrada no -mes-.legrámas de New York, "a mais decisiva de que o rer v.eu nos subterraneos mais de duas horas por� :êm em construção um a- Costa Ricá dizem que a i- mo templo, segundo anunpublicados pela- imprensá: chefe do Terceiro Reich: de sua chancelaria, (Juan- "uncionários do Serviço de dão de longo raio. de ação magem da Virgem dos An- -iou o arcebispo de San Jo-lccal, dizem .

que a desço- está morto. E' isto, pelo .o da batalha de Berlim. A :3egut:mça - norte-america lo genr-rn do «B-2�h, mas jos que - há oito dias l.tráf sé, em comunicado publi-.. berta de uma, mandíbula :l1e1108 o que afirma o juiz mandibula descoberta, e da :10, '. vindos especialmente "e trata arenas de um pro. tmha sido' roubada do seu cado hoje. á tarde. Ao tohumana num jardim situ'à.: amer-icano Michael Mus- .jual O�; russos se teriam .ara esse fim. Fuchs será totipo, A frota de bombar .ltar, na Basilica de Carta-I mar conhecimento da noti-elo na cripta da chancelá- . mano em seu livro «A mor- apoderado, foi, segundo o nterrogado diariamente clt' -leio rUSSa possui aproxi -.: - x - x,� x - x - � - " - ;r;; - >t - ". � � '."

E�M�-°r'n�deE',',sHT�l�er Gse� 'lt:N'�D-: �,:
te

�lmM_:- dreoz d)ir��l: 'N-�lb��I�Á�,e ve,_li� �I_' '1_i:,-��al�':!��.I:�I:Iil.ft:l�e· ardo !uo-:J;U� l'�z::a' �_ r: :��ail;.e!;�:��'a���>l�n(-l ���:,IP���e ra�il d�U:��:l�f �
__=_=- ,,,,jliiU;�ilillllll·'IIiM.jjlJjll"" jjjjj"""mlllil"""""jj'il!il"iI"'�_�-'.

,- .� .ientista estaria desejosc ] 1.600 quilómetros, capai, - A a - ri & o =:
,

_ '_ t I_ -=' _:,'. -,.1- .,'-_ _ __� _ �_..._-. 1_:t"e:(�í'I·ll!?l'.fll,lltf)I:'I'l}��lllnl&a>lfadi.emgelnlelbI_'.-I�oa', 1e auxiliar OR ínquh-idorer ·ie n ansportar uma carga y�' tdI

=�..,
___ _�

'" . ..' ,_, ,.-' �

.. l .•. descobrir a identidade da le cinco toneladas. Contrr
:;:��tT�, U� 'T�I�n N� H�I�I�

I la Alemanha afirma am- :�a.ção dos serviços de es "1iT11entp-, os russos fahri- = ANUNClOS i'= A§§:fN.\Tl'1L\§
,

�,
'. -',

-
'

.' I'�� f!li�_ o� l'U�SOS ,procura� uonagrm comuuista. .. m amatmente por ano i �"

disslmnlar a morte de Hl� Waehington, 2-1 (UP) - 7.500 aparelros simples, ou

I' � . c' Agenda: 'ª
, -

I
.

,

j
"'-

1
-

I - 0'1''1'0 WILí,E -

.

i]"'r com objetivos de pro� itualmente t e um aviao u" dun OR reatores, isto é, � :;:DeefaraGGJS ,_, .Mi'nlstro Nll VJls i il�g�nda. .

.

.

\ .� ,nião Soviética j'lã,l) dis- (Conclue n:r 2a. pago l"tra H) ',lIií"II,�!��:,��,��i�:II�I�j�����jj�if�Jj;iJ;;�:::'����1Ui'�;�lIlíIill' �.. filho à im�ren:ia cario&a unrfoa$ revelãeõ'es-do "DR;;f'
�'---,:

RIO,24 CMerid.) -� O-sr.
I i':ervi�(' d3. carne,' tendo o

I
'��'�'--, __ '

',', '
,7'1ovaif' Filho cOl1cedp.u ú- frigorífcío assunúdo o com-

S cJ" h-- b-
ma entrevista á impren�a·l promiEso de aument.&:- as

�

t '

t
- A

-

Sobre. acame, record'qll re�esbu:: para o �io. Quan
. apa eOIJ uran �e uma ora 50 Te ãp,eu j:l:scurso E'm Uberapa to a Ct�rt.Ul'il. do tl'lgo, repu-dizendo que o" produt�El' (ia ta a· :-51'.1 intensificação, da

.

pecuária não são aprO\�ei� maior lmp�rtancia econô-j Ih
.

Itados ,completamente,- com mÍ(:a {I_.:; país. Ri grandes mu-
-

e-r p�:r·� ex-pu-'js�r aiW1" gÍ'a'"V€Q desperdício, qiiE perBpéctivas llO mercado � - g U �. Ué :préci�o e-vitár. Tem-- qUE . inter'no e é pnx:iso, T,ortan
..

.esp�rar o r6glÜamento'�'dé ��üd;t�;i:���al�iüt�ut�'O�:i, Impressionántes ' '�etalhe� "sôlJre f1s rituais_ dá - feita; .slnistra de,'iê empenhar riO

prossegm-I
'

'
'

'.- ,,' "
-

I �.pn�? da i�iüü�ra .do;:trigo 1-1 LI R I A É; (De Olayf 1 ;>Oll.é>,ÜtnÜ· l1.SRUlltO ne in;te-
f -_. Tenho vinte ai?-�� iri�I �qna.H�U abül'�al1,r1� o rlr�- I Druni;'-:líld, d� :<Meridionab)? 'esse gera!: bem j:!:o m.o . co.mple:os .e sou �aRtOl: ck,_llema do cafe. - Dlsse que, -. OS". dramatlCos aCO�D: el· jr�bcUpaçao da DelegaCla nllnha Igreja .. A mmha Ida

,

_r ,�� su� cur�: ':clmil)i�tra: I ment;os de Belisario, Itp! í�' �Iuri�é, a cargo.: do sr. ue, e�tretantó,. ainclll; nã- "ao, nt10 r."a.�a - alheIO a CttlmIJl& ram com o ti ',lCl' �lbélro Plres. :J�rmltp, que seJa efetlvad;::�-.._-' cultura do cafe e; seus pro- I uam.ooto de um:. inieli:� se- Superada a- fasé, aguda 1 sa[:'r' qão.
.' --,

dutol't,,:::
.

.serão .: animados ;lhora., crente fervoro,;;;( çlt �a::f:;rmação do processo, o npor�:;r interrompe:
.

,I com"
asslstencia : técnica e múa .st::ita estranha, .lev�dc r'om a co�fissã? ��hquila -�. 'Quem ·s..:ria;'- o sagrá-

. a�paro. para mel�or ren- a efel1.') pelos seus «lrma9� �OS, fanatlcoR matadores, a dor?".,'limento da lJrod�_çao. de crença», continm!.:T�· a �utoridaôe. policial::":'t' a-j.I'�: Ora, nosso pastor-che.
.
-------

-_."-- - lrof.lmda ,11� �studo das
I
,e...
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.N- OI'" ta'"d-" a"

"

'd;'e' ar' te
"

D'< CI-ne-- B h'
'ant'laR ongma.rtJ.R:da he-'I .

_. E conJ.p se chama eSSi "

.

�, ,,'
"

"

' '

,

,_,'
.

_

.. O - -.- �ISC ilonrlfl. oeorrencia. :,A ma- )!lsto!"(,�f'fe?
. .

-- ULTIMA HORA ESPOlRTJ\tA' �., ':-',: o'
·

. �

;���'��;Lff:;����,f: ,r��gª,��:�:!i�;;!PrRV-8vei� datas para os jOgusdô8ratil-O:;:;�;;;;�d�e ���lj�·������oA� ��g��í��t1ba�i:�o �a�e ��:� IEII.lem dúvidas ainda quanto' a partlcipaçãu., de ,Portúgal·�ve como um dos seus fllll . :agracão. Quando ch0°'a é I ,..
-

<
.. •.•

-

,.' .,1.9d,.'wE<:; um ex-pastor da nma festa, clá gosto"" de' . ,:.RIO'.24;: .M�r�.) -- Ainda' ,

,

decendo-se, assim, á ord�m'ígreja d� 11nriaé. Aco.nte- 'ie,r... . I �lao fül orga�47!a�a a t�b�- sendo-retardada. Todavja, �r::g:essiva. da c�tegóri_�;'p. er;tt�'datno. que aa lado
,

Logo depois tomon a
'a. p�r: os Jogos da sene circuloR oficiais I admitem aos Jogadores.elaR provideY',fas policiais Bíblia e começou a altear a I !Sam.l-fmal do CaIlfpeonato como muito ptovavel, qua- RIO, 24:· (Merid.) _., A:'1 reporter pôde colher .da- voz, pronunciando frases r
Jo .Mundo. Perdura exp:�� si certo mesn:o. que 03 j::- CBn acaba de !:.eceber um',''os, p'��sivelmente preéib- :1escon�xas,_ c�mo se en- f lab_:ra

em t�rno da modifl- gos do Brasil venham 'li I convite- ofieíal/da Argenti- .'os par� a fixa(�ão da3 re8- trasse em transe... Não foi :açao da ,atItude de Portu- rea1izar-se na seguinte or- na, para que. o Brasil, �a-':'1onsabi!idades do pavoroso j_,ossivel obter mais it,fol'- ( gal e a esperança de �ue o dem: Contra o México dia ça�se representar rios jogos ..-·rime. E ° n:,sso informan� m;açõe:04. O ral,az desequili-! selecionado luso. :renha, fi- 24, .contra a Suíça dia 28 paÍl-americanos que ser�o:e foi n proprio Valdemar brara

I'
nalmente, partiCipar d o de Junho e contra a rugos- r�alizad08 em Buenos Ai- ,")into Tavares, o destem- Outro dep()im�nt() �ertanw_. faz com que a �- lavia (�ja Lo de julho, obe-, I es, eM fevereiro de "itlfil.'pracl,l moço qlle é tido Cd- valk:,.o

,
labora�ao da �abe]a esteJa I I mmmfmmm dop' ca, ;oâd v'1 «Aujo» n� ritual sata� De posse d-s dados for-I ,_-_ ....._--. .. -.......----- ... -� ... ., ........

--_-

g-��:�o;I�I;�,�ôS ocon !::�;,�th���;;�:::;:: I « 8 E j L }): � I M:Bn 8 D E I E � � II N P I ,iar det alheH SObt'8 o f'XOU- pormenOl't'S a l'eRpeito da I , . , I V
•

o culto que professa. Dis� �?f'�tida�e. do past'J� _pau�! t ..'(l·no:; :
,

,llsta, dll't�te eRpU'l:uaJ \ , . t
MáquJ�à' hortícola \1o aparê.lh.J que vemos na

! palhar adubos. O pequeno t'otografía, inventado por tllOtor impulsiona a

má-·I!TI I!l.vt'�rlor bl'iUl.nif'CJ, fa· quina!t velocidade da mar-
.

'ilita todos Os trabalhos da �ha humallu. Os contro1i:S
,'rra "amo excavar, arar· do mot.or estão montados ,

.

.

., t
2sterrar. ek, além de es� 11" cabo -- tBNS) , t .

- - -

ii �G��E�M�����A�,E ���!II!AN"���� �;9PA��on�'�! ·1., -- RESERVE COM AN 1'ECEDENClA
\
SUA PAS SAGEÍvi �--:_ c�'\�� ............................���4IIIiiiJ>.o ...........�...................���� ..........��.-.. ........� .......�
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==� CASA ZIMMER •• NN �==" - ,
.

. ==
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Dentistas alemães re(onhe(era�. d, arcada dentári ..

É'xlbif�se-á ,.:
formodo por

Bfum&nau .

conjunto
infernaciona is

em'

artistas
Exibir-se-á hoje á noite

110 Cine Euseh. o conjunto
Fernando RoseI e Erma nas

tél'pre'tes da atualidade da
música francêsa e, a3 se

g'und3_". bailarinas mex:ca
nas, Ílnicas que se dedica-
['am á dificil interpreiaçãe
pela dança dos motivo,;; fol
elorico:.: do país dcs azte I
caso Trata-se de un'l con 1junto internacionalment·
l�onhecido, que vem propor· Idonando, com real ;snees-

Busch, por certo trarã,Q as
melhores recorda,;ões des
se espetáculo. que promete
ser diferente e sumamente
encantador.

F'bres. sendo o pl"imeiro
om qo.;; mais destacados in-

:>0, concertos da mais fina
P pura arte nos melhorcf
'caír!'.:. naeionais,

-

(:om (Ti
l.Ícas bastantE' fa \'I)i'avej�
,la imprensa
A exibição desse conjun

to em Blumen:\u será líge;
I'a, não passanch de ur

f�},I�W: Cnnlnd�, Os qu".S{ jdlrigwem hOJe ao Cm l'
Fernando RoseI

Errmmas Flor,"..,
-'---------- --�

MOORE McCOMARl:K (Nave�a�ao) S.ft.--
-

-----

._-------------PASSAGEIROS E CARGAS PARA:

Baltimore- New York .. Philadelphia
CARAI-BAS:

� Guanla -= Puerla La Cruz I
: Cumana --. Porlamar --- CarupalloItsfffl1'Va de praça, passagells e df'mais inlhl"maçOf'l'I �lUru u!'>

AGENTES:
� ClA, C,oMERCJO E lNIlUSTRIA �tAU:SlTBt1j T ,,\ J A f � Teiegi'§, ,d\fOüREíUACK» I T A J A r

- PORTOS DO I\IAR DAS

Maracaibo

'-=��-=----�-----------------------------------------------

--_------ ---�""-.

TSI'Ut:Õ- (4P'lA-�'
POR EXntf� /l.

PlEllallll, '
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