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-_...._--

de nel!ln()Illl�çií.o, 119 l:'C.

,;illlC, exercitado pelos p'9.l·tidos
do meio
E' reconhecido .8 proclamado Ij

eFforço do prefeito Mende.;; de
Moraes para defender o erário
cOntra o poder legist�tilvo da cl
dade. Esse esforço, a bem dizar

temerárto, até hoje tem sido,
porém, nrtelramente vão.

Contou-me 'O generaLprefei)' o
,)UC só deI}':);:; de multo relutaI

I
�Ollcordal'a, cem os ínteressados
; fi m.aíorfs, do Cnnsejho, que

I uni médtco ,pudesse entral' 11Q

.ervtço da JIiluníc"!:Jalidade ga
ilhando oito mil cruze lroa IOCü_

..:;a;ci� Isso já era enr;rmidarie.
Oe que patrtmonio dispõe, \:1

prpfdtur", do Distrito Federal,
narn remunerar um rapaz, que
;'"1al saiu a. F,:'!culdade de Medi·
ciná. CODl vsncimentoe .Iesaa

'!tProcesso para en r -I I e c e r �:ns���.�1�9 f��:lC�inl�J��;;�r:���
pn:zre 05 venclmc -: JS de um mê.,
d ieo de !.!3 Cp ·.1 anos, mal se

Iluer diplo"- ....0 e os de runcio-

U f U n c
..

o'n a IIIir s m o p "b 116 C o náríos s
- outros quadros, '21'a

I I I :������ ���;f,��:� ''';�VantagenS da lei n- 200 aprovada iDeio Congresso Nacional �:l a��'ed�)IlO���f��toqu:r.a���;:RIO_ 15 (Meríd.j .

- A aumL tas; a dispensa. geral do �un· dio Paulo Mpn�:5e" Gil. O enxa-
com tamanho absurdo, tr'alndo IJntstração f�deral ultrapassou curso para as udmlssões do" do) me das pessêaci aumentou tan, comnrornlasn assumido 130m otodos .os limites das ractlída, partamentos subordinados ao e , to, a partir da sexra.feírn, qu/� chüf� do e:':'ecu1iva de [;C condes para se enquadrar no que xeeutívo, Ieg islatlvo e jUd;ci2_ uni guarda da estancia chamou í.cntarvm com 05 1Ji!�o mil cru.,já se pode chamar de "Iiquída- rio federa9E;. Inventou-se rnaie de "invasão·'... zeíros. nedíssem ao Conselho no-ção .do erário públicO". Não um processo de enriquecer o A' vista dessas \)(;(Jrr"nC:-'l.S vo reajustamento, e esse nu; ba.ha."i''3l:am as, re�-e'stJ:uturações runcígaatísmo civil da Uniâ.o, anormal. o representante da im- 5(' de 13 mil.que possibilitnram acs funciona, Prefel·enteme.nte o do Míntsté- prensa procurou saber daquela. Fôra de supor que o CCnselhúrios ,os acessos de três. quatro rio da Fazenda, O Congresso autOl'id3d_e o motiv<;, da qua�1 I :'"'-luuicipal negasse de -pó firmee até cinco classes, resultado produziu a memoravel lei nr, paralízação do serviço no Nll-
Q obsceciídade (não há. outroda majoração geral 'nos venci- 200, há uns três anos!? desde ntst-río da Fazenda. em consc_1 termo-' do assalto aos eofres púmentes: tabelas únicas, COm a>e- então, .o Tescuro Nacional não queucia do "interesse m a ior-"

l\Jucos. pag>at'rllc a um menibO,ferancías aos vemclmentos dos cessa de pagar os vencimento" �o. fU�l�i.on'lliEm�': R:e:!Je!l(�O'� que saiu ontem das. bancos €:;superiores aos servidores do.s multíptrearíos, com ntrazos que jornaüsta, o _�1. �"ldl0_ :.mlo colare�. iH mil oruzerros, em di.,quadros, efBt:!v{)s; nomeações do vão a centenas de dezenas d� l\I[,�le�es G.lI nao pus ?UV1Üa �! nhetros públicos, é qualquerfuncionários para cargos ísrla; milhares de cruzeiros. Até os assrm explicou o negocio ",:

�. COi;;:l
de inédito, nus anais dosdos' com transrerencías Imedia , pacatos servidor-es apc sentados "Em 19,17 foi aprovada pcl" utos de malversação com esse

há varios anos usufruíram bo_ Congrescio Nacio,:")[ll a I�·í ::!Ol)_. /rencro de dinheiro, M'�3 [3 rC
nOlnça. que nivelou,

hie;"'l'lJUiC:llllenlC'1
r.jumantes eE!avam ,prj!'endidos-

Tudo pOr conb da lei 111'. 200 os funcionários dos qU'Jclr'J� previal1'<�l1te com 08 do CS,:l::;C'
e de uma outra aiuda. mals sel1_ pe.r1�la�e.nte5 e "l�IJiE':TIe�11.�1" do

1\10, qa::! lh<.:s de.um os 1l\ ll1i�
.saciollal, que }}errnite pl"unJ:)<;õe� MJlllstel"lO da Fazi)nda, d .egu_ Cl uzCjros "em l'cgatl!ar. vetou
"pcst-mol'ten", (CCnclui na terceira l,ág\l:l! íConelue' na 2,a letra B)
Como esses escandalos tole4 ,.... -.. ..., _ ......... --

_ .._ .. _

rados. o Ministério da Fazen_

FAZENDA QUELUZ tSào
-Paulo - Capivari', 6 - Na
díscrimínação dos elementos
qUe CC ntr-íbutram decisivamente
para a vitoria do sr , G.etuli.o
Vargas conta os partídcs Ch'3_
rna.do s dem.ocrá\�icos, se encOn

t.ra, na área carioca, o io!lfinito

RECUSA DE IADENAUER

e ins-
,trl.lçÕes e 11 mil 811 urnas de
Iona. Conforme foi noticiado
quando as eleições estavam pa- ,

s'er realizadas, o 'tribuna]
já havia g.a�to com as desPe·
sas de preparáção do ])leit<o.
13 milhões 970 lI/iI 925 cruzei
ros.

Da verba -orçamentária res

tayam 110rtanto, um milhão
2!} núi 7{l5 Cl'l1;€Üos. Os Tri

dis-

��npugD("ÇÜO, 2 milhões
�l1il mapas, cerca lk 4Gü mil
,1) laf;. 2 milhões 7Ú2 'rílÍl e 700
ütulos de e:ei10I"es, 'cerell' de
5 lJ 111 i I I." o 1:l! i s.

I Recolhiolenlo dos I'últimos mil réis
HlO. 1;j (Mel"id. t - Há dias,

o j)1'esidel,te da Republica, le- ��e:C;�� d�lJl��P���ai�o�:aP:.�= Mnbllll'za�a"'o malllS am�la �9Sestruturação ne!3te apagar de ii
�

.

luzes do atual govPrnC',. A no·

!:�a c;:s��dua. acO:r:eri'��:r�==

pgl'SOS "CI@denlal'sdgEuropa���!:����l�::t:��:��:��l:: � ij u, U Uo .

linguagem funcioU'aI, significa
1_W_-_'.c_,,_., _

os "encinlentos dec oito mil e,

"\VASHlNGTOX, 1:, I L:.Pl '--1 (jes créditos para 0

.. 1,.·e�nn<llllell,quatrocentos Cl;UZ'l':<r,Qs. con'es·

pondente,s ,ao '"O" (; mais cTu FonL.'s mílítares Glltonz::das 10 eJ'i.l'opeu o Ol9dllenlO d<:..
zeirCs" J.500.00 rela.tivos. ao Jl3-1 dize1!! que o ,!.iene!"al Eí,,:'nh-o-' 1:-)i',1_52,
n::cho, ou Seja. o tot�l de nove! wel' lem a cOllvkção de que as y;,TASHINGTON, 15 (UP)mll ll:ovecentos cruzeIros de

re_1 • _

I-

I '1açúes atl.antil"�s da Europa 11llJ por:ta-voz do Lepar amen·,mW:J.eraçao ln8nsa. ,- -

, . , .

, .

I' d J' ,oder[,o eXE'.·uhll· UIll pl'IJgraJll3 I to disse que s�"-pedll'a em fm:>Atra.;da par2_ o Pa aClO o .

Ministério da Fazenda, nossa (e Illobilízaçti.o mais amplo do iÍeste ano aO üongresso fundos
reportagem encontrou nos cor- que o pre\"isto wlualmente A- jJfll:a auxi:iar o estabelecimento
redores daquela sccre taría de

e manutenção do Q. G _ do COJEstado um movimento invul- erl'SeentOll que da dhposi-;'ão
E'- mando EnrojJeu do general 4],gar. Postavam_,se alí legiõe>;, de ,:es'�a,; na�:oes para rearnwl'·se

funcionários, princ';�almente na o Ill'ds depressa possiyel, de- sel1hOw':'I·.
nono andar, {lnde está

iClstala_.1 'Jendel"iÍ, {'l]] 4rand� parte. a Funcionários do De'parIH!llen.do o gabinete do dil'-stor gel'aI '

.

.

"

"

.

l' tda Fazenda Nacional. sr, Ovi- dCl'lS:"iO do (,ongresso dos, grau ia declararam aos Jorna IS as

que os governos dos países do

Tratado do :\tlanlko Norte

1

EJll unl!·, de suas

meÍJ:o m�:üEtI o Clement Att1ee, da Grã Bretanha. �'U

Harry S, Trumal1.· dos, Estado,; Unidos, concoi'daÉ�,
nual' "com energia;"', juntamente 'c'om os outros:"mempr.o.s ue,- Or_

ganização dÇJ Tratado de, Atlãntj�o' Norte, o e-El ab�i�cim"!nt() dO

poderio militar da. c,olTIunidade do, Atlântico. Cc��or__daralll fJ's

cio,·jt_: chefes de E�ti.do em �1.le.ni)0 p�derá se� j:n"lais �g:,npl"oruetidá
Nações ,trni�'4le �.Dll�Al�8,O: 'a·,i!1gre��tt' pOr 'pal'-

Noya Delhi 15 (CP) - Es·

dispensou da 0-

!Jrigaçãe de eO!1("ol'rencia
_ ,jl'll

h!i('ft a !,íI"oxi1ma confecção de

l.apel moeda, que serú e1:>:O

meIidada pOI' aque:a reP-a�·!,i.

ção.
-'

:\ 'j;'I"o-positn: 'Oll\"iInos o sr.

João Antero '-de "Mattos. dire·

for 'lia Gatixa de: AmortizaçãO
quo declaI'Oll-IlOS tra'lar-se a

dispensa de, concorrencia parfl
semelhal�ltes encomendas, um

fato rotineiro, visto que exis

tindo somente duas �randes
('asll� fornecedoras de nosso

lJal)el-moeda ou sejam li "Tho

lllas de La Rue na Illg1Merra e

o Américan Gunk :\ol.e" nos

Estados Unidos torna-se mais

jJral.i\co e menos dispellltioso
f:1Zer-se uma coleta de preç�s

entre as mesl1l'Bts, do que abdr

se. concorrercia publica, o que
lipmanlla editais, pralZos ele.,

q!le requerem lm\Ís tempo t'

maior despesa que o primeiro
processo allús previsto e l)e1'
rnÍ'tido pelo Codi.go de C(lnta�

--:......---

,primeiró ministr(f Attlee e () presidellt:3

Nos ultimos que
'ced'cr-am a realização do pleito,
I

Iv:it�:'"ao ataque as forçaS' daqNU
'Reconquistada Osao 'àp6s violento

..

contra ..ataque ..Pequlm- ,dl�·
-posto aordenar a cessação do fogo .. Guerra entre E.U. e Ru�sla,Com � Oitayo Exercito 15 -- /Soldados norte·amel'Ícalnos. Pelo chefe do Estado MaJOl' do

n t •
:
f "pol·ado.c '!JOP 1:"nIrs, desfeCha- Exercilo 1l0rte-'2Imericano, ge.-L rgen e -

.""). lU .ai!1- <. ,,1., ,-

forças. b:jndadas das ;'am violento contra-'ataque..
ao IteraI Collins, que aqui (�hegou

<.:u} de Seul, e reco"llq:ttlS1aralll por vÍa, aérea.J:\a'�ões Cuidas retOillnram 0-
Osan, importante {'entro de

I
S;ll1.

comunicações, . El11 seu· conh'a-

1 os llortic_mllerkanos
_� �-:--_ __,.,-:--__

Toqu lO', 15 (FP) - Lrgente
começaram a ayançan.· nova.

- - - - - - � . __ -- - -

rmente na díreção' de �:�ul, 4e

llba-n'�ODOU' Ú-,' eslrol!!llo �e Formosa I :�l!C' q���::��lÍl�;����O t;:��e;'I to em que os ahados obh-
I -

- .

-

-'

. pham es:;eS 'IriUl1foS, o general

I g� 7g
.'

es"uadra
.

nortoJ1merl!!c908 ��!�������i,O�o���n�xe�:��e d!�I, IIa - u, . ... u U
.

ii EE. UU. YISÜi:ljVR a freI11.e da
� " hatà:ha e dedarava aos seus

as unidades da sétima esquadra. toldados: ""amos fiem'. na Co
americana. foram r�tiradas do :'éia e' vamOs continua\l" hüan
Serviço de patrulha das agual' do alé o fim, Nos lH'0'lii1ll0Sde Formosa,

EM ÁGUAS DA COREIA. ;neses receberellios reforços."
T.::cipeh, 15 (UF) - Anuncia·

se de fonte autOrizada, que 3

sétima frota americana, que foi
enviaua a 27 de, junho ultimo
pa'ra defender Formosa cCl1ltra
a, passiveI lnyasão do_;; comu
ni,s)'as chineses, vinda do conti_
nente, já deixou o estreito d'
FormoS'd,

.

encontrandO_se em

aguas coreanas. Acrescenta, nG

entanto, '-li mesm'a fonte, que
esta "retirada" 'é apenas tem
porária e que a ",neutralização
-efetuada_ pelos Es.t:ados UIiikios
..:on)' inúa em vigor.

.

Declara. ·enfim sempre ames.
ma fente que a ,sétima frota fOl

chamadta, á Coréia a fim de tra
zer sua ajuda', no caso de eva_

cuação, das forças das Nc:rções

!. Un,idas da penin�ula.

\ PROSSEGUIRA.' A
I NEUTRALIZAÇÁO

Washington. '15 (DP)
ferindo_se às noticias PT:JV'e,
nicnteE, de FormOsa segundo a·s

qua:1-; a fr�ta dos Estad'os DU:
te,ria evacuado tem-poràriamen-

t e as aguas -desta ilha, um por
ta-vOZ' do Departamento de De
f'liõa declarou categoricament�
que a IJolítica de 'neutra.lizaçãr:
de Formosa c0'ntínW9.'ria em

vigc!, c' que '8. Sétima Frota �o
Pa.cífico continuaria a as�egura_
la.
o porta-voz prec'.sou entre·

tanto que o bloqu.eio 'U'a,,-al po_
dia exercer-se ma'il5 eficazmente
a certa, distancia, tanto IDai�

que a frotaJ" comun'ista chines8
é "desprezivel". Indicou' entre�
tanto,. que, de qualquer, m�ei-
1'9. todas as unidades da, Sebma
F;Ota. contin'úrun c.om ta; missãO
d1?; neutralizar Formosa,

Escalarão em São Francisco do
Sul. os navios da «(ia. de
Navegación Argentina Dodero»

Quar.te;
Exeróto' na Coréia,
- As Iorç.au dás Nações yni
das perm'alA('c'H'âo na Corêia e

c:ontiuuurão lutando". Ta); de

daraçãü ,foi fei,la à imprensa
I

nl'81rO sen�estre do correl::'lte a_

no. s9ndo o vapor "SALTA" o

primeiro a eE"calar. pCssivei
mente ("m fins de Mal"ço, se
gti.Jo do "YAPEYU" (viagem
il1augurall. que dever:\. trocar
São FnlI"lcisco do Sul " IS de
Abril próximo vindouro, na sua

viagem de volta para Bn?nCS

Aires.
.

Seguir_,se_á depoiS,

n1'=l1E<ll-1mente,. a escala regular d;:; um

ou m'ais vapores. consoante aii

necessidades.
'Tratam-,;e de ,paqtwtes

mOd�r-1nós confortaveís e rápidos c

qu�, perfaze,ndo UlllR .velocida_
de média de dezoito nulhas ho_

rárias, gast'arão 18 dias de via

gem entre. Hamburgo "São
Fr:Jnciseo do Sul. inellJlndo es

calas ('m Amslerdam, Vigo'lTJisl!C'L Rio ele J[lneíro e san ..

los. I
Com 8;;to HO\'O serViço a Ci".

l\.rgentina de l'l':�·vE'g;')cióll Dr�)_,
clero. vem rstn:n:nr ainda !lln,lS

os la.;o,; de amizade qUe 1I0S

p';-8nd�m ;, República, Argen�i
n�l. e. pOJ" outro ladD.- f=el'''.�ll· .nao I
,só ao pÓl'to de, São Fl'Y1eIl5CO 'Ido Sul - que se ressenl!' atual-
111el1te 'da falta de escalas de!
vapores llassageit�os de ultrll_'
m'31' -. como também toda

(COndu!'· na 2.,. Letra C: -�=�

--_....---_...,.�_,..---��.,.,_",�.�

realizarão cOI1.-;ulIas, bl'evemClll
te. sôb"e H divisão das despe

:<3:" ("om os. Escrilól'ios do Su-
.

premo QG e com ° pessoal.
A"]"l'Scentaram que o govér

ro pr-oy;p:elmente {jarL{ o IODai

'].lT:1, os ESlTilól'Íos do ;\:to, Co
�'!<lJl(10, com carla l1R-:;âo partí
ejpante c!poiando �.rms prQprios
nil,jol�'nis miliILare.� adados ao

tão eirculand:o, rumorC's aqlú
de que a China comunista está

tlisposfa H ordenar a cessa\�ão

NAUGUR�lÇ.10 DO SERi/lÇOPREFIS'l'A P.ARA llLlRÇO ,·1 J

na terceira

A "Flotilha Argentina de N:
vegaçào do<) Ulh'amar - Cia.
Argentina de Navegnóõn D."Jde'

1'0", 'subordinada a::J :Ministério
dt,: Tnansportes da R(�públ;�a

.

Argentina, no intuito de melhor

atender ao serviço ue pa<3sagci.
1"OS entre Argentina, BrDsil e

Europ'I, a pJ!'lir (b llleS, de

Mare;o prõ:ümc v·ndoul."o, in_

cluirá o porto de Sãf) Franeit;·

('0 do SuL com:) ponlo de e"�>

la de seus vaporc� empregados
na l'!'rlha : Argentina. portuga L

Espanha, Holanda, Alemanha' e

vice.v,ersa.

Os vapores "SALTA" " "YA_
PEYU" n10de1'n05 e conforta
veis pa�uetes de CI,tsse Unica.

já tem incluído em :ofus ifjll�'
1 rários aquele lJOrto, p'ara o pl"l�

sa pro)},}sla si, .se rea:izar, ao

mesmo tempo cm que for da�

.Io fogo na Coréh>. Os rumo- IJili.dade.
,

res �,ael'e�['entaI1l que a Chica I
A 'proxima encom�ll�" tera

vel'l'nelh'1! cOlll'ordará cmn es· a. finalidade de subslltl!lr di.
"Versas nO.!'Bt;; do papel-lll[Jcda
elos yu:ores de Cr$ 10,00 em

dea·n�.e. e não como foí n:k11Ll
dG hã' dias por Hill orgãu da

IlUprensa. ,de que Sl'ri'llll j)anl
O lP..!ípel-mbeda referente li no

tJ'!;i de. um e cinco cruzeiros,
!leis 110 momento dispõe {)! Te�

souro de stock :>ufiden,le des
:.e5 yalores.

Relati�mente aos desenhos
COIlélui n.a' 3. a pa g i na

Não recuarão
,Ale·manha.

Regeitou a Russia o programa de 5 pontos
Esforços par(_� a 1'a.;;; no Ext1'en'z,o, On'ente _ .<t.1preselltcl'ua,.a /)/'(1-:
-_ jJosta a imediata suspensão.

-

das hostilidades /la Careta -,-
,

.

I
t . "s não aceifardes estaHLAI.TE SDCESS 15 (UP) - gUlda 'por confC'renCla sobre OS um. e

. .

,.. � "

't .

d'
-

onhnua"ClnoS aA Uniâo Sovietica rejeitou Q! pro.blemas do Extremo Orlen_ con lçoes c.
_

- .. I" (: tápz'ograma' d" cinco pontos para te em que participat"i/Jm repl'c- guerra e a ag�el;jsao lC sd�o i:le-�

. 't t E t�_' U 'do impli\cito 110 dIScurso 'J (a. paz no- Extremo Onel1te a· sen an es dos S u..uos nl s"
..

E"ta. ê � unienpresentado nas Naçõe:s UIiik1as Grã-Bre�anha, Russia e China 1 gado b�t�l1lCO•. ,

�

I dos'" ropo-Pelo Comi1'é qUe pretende a c'OIDunisba, Entrementes seriam apl'ecraç<Jo poss,ve
U l' lC': ' do

.

".

t t d sito" doe Estados n { ' .. l.
suspensão da:." hostilidades lla rp'.lradas, g:a-dualmen e: o as

R'
'"

"�nido Desejam ap!'!}.Corrioa;, O programa de pt!z qis- a_s fO:'ç�s "nao corea�a�� c sc' se���' um �ltima-{(Im cOlllph:_ RUeSl'"PI �
�

6_.punha a imediata suspe�lsãQ na r:ahza�o um pl�blSCl o para
io com. um-ea<;J.ti. T"í:; pl'oJ)o:;- � "'ª' �das hostilidades que seria se_ a unlflc'=çao do paIS,

" .' c
'

1 t a-'�Embora c delegado sovict"i::o, tas não podem s 'rV11' {e .) �:
sr. JaC'Ob :MaJik tenha hlSÍstido para uma soln�ã'} paclfu:a.

nreparam=S!G paraem que expres�ava "PO,'!ltos d� Anter:prulenl.e, o ,!elegado. 1101:- r
_

vista preliminares" sobre o pro. te-americano \Varr"n �ustlll ha

atolF'fo 'IA �.' Amarl$RÃgrama de. cinco pontos, disse via expressado seu apOlo -ao p:a- "'" .!. � '!l;ii �Ullim -ComiSsão PClitíca da As_ no mas advertiu que oas Na-
.íl ,sen1bIéia Geral que 'la delega- çõ�s Unidas devenl es6al' pr�_ ��

ção sovieülCa nã'O pode dar seu paradas para. condenar o reg\_ TAIPEH, 15 (CP) __ ,\ nus'1 'l.J�lados !"l1SS0S :'Oe cm::I':"'2!!t!'amapol'o' .a Lat's propostas. Na rea- d pekin cOmo agressor se
, .

t- -, 1 t Sl'b 'l'j' Ol"l'enbl
l

me e
T O' �,ia (' ;j ChIna t'omulllsta t·s ao HLUU men e na e a _

.

�-li&.!.de nada há. de novo nela.
o governo de Mao Tse un"
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' �� �n·' �dos Quatro, uma aHtude co- C:l é () de ísolar os Estad'Os (;-
futuro indeterminado, Há taIll�

ra atac�lr O Alaska. 30(1 nH. alrave s do Kstrelt{)" de B._r1ng.mUffi. A posição do Ocidente I
(Conclui na 2a.,pag. :etl'll A) bem a insinUlação de ultima.. (Conclui na 3;a páginil-

Aterrissagem Idesas dada a ordem em questüo, a eon.

feI'enda d'ClIS Quatro Potencias
100bre {} fulul"O da Curéia � ilha

"c:ageíroH P- tripulante r; nD..

da �ofrer;1!l1� TI1aS tiv·�raln
oe desembarcar com (>

'-ll!xílio de uma eScada de
10 metros IlJm cons8quen_.
da d"i!so, o aeropf'rto de

C'_'ngonhas ficou intel'di·
i ado dura."lc o resto da

tarde. sendo o tráfego'
aél�e� desviado p3J:a (�,

hase de CumbicL' .

s. PAULO. 15 CMel'i�
dional- - Um quadri-Il1o�
t-or !la CCnlPa;:1hia Italia_
na "AI-Italill." fês ôntem
,:1' tard". uma aterrii;Sagilti!
desastrada. no aeroporto
de Congonhas. Tendo des�
cido muito no fim da

pista., o grande auiâ.a ern

bicou num!!. val'2'. Os pa8_

-�VASHINGTON. 15. íUP) -

"(Js EE,lJU. já estão elllpe�

ToqUÍD, 1;:' (UP),
nienos 3 divisões' cOlllunistas
('stão aJVBl;:(;ando' para' o 81)1,
atraves das montanbas 11. leste

da linha .2l1iada' de W�!1ju. Es

saS forças ameaçam a segun�
da di·dsão·ruuericana e a oita

ya divisão coréal;U do, sul, {!�

!t'1ll dns unidades francesas e

holandesas agregadas,

nhudos lila mais marIal guerra
da histC!@:i:lJ. con 11'[\ a' Hussla,
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l:nidos corniderum que os p.a-
110:; formados 'P':Ul':l o reurma
Hlé'IÜO da Alemanha, prrmane
{TrÜO 0111 estado d(� projéto,
,durante as dlscussões 'do,; <.lua
tro ; 3) Os dJis aJir.dos se opo

rão a toda ter.j�atjvai da' Unif.o f,!Ocionúrios, -dos dois países,

'Soviética, lJ:1ra .neutrallzação; achem ,que, 'poder�a hav�' van
:l� Alemnuha, que se tornaria' t;ig'�ns cm aproveifer esta su-

assim, {,O cru,=, opinam, terreno gestão para averiguar, 'iam-
-- Comemorou. ontem
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terminada Z3, que Fvc ótimo d?s�'mp3- ('o'nlr,'l ,'1:-' famas (lilaiol'Íais do(l par' lÜ3, cCm 11 vitória do U· nhe.. S, S, ulu�u Coam justiça e
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'nião pOr' 5 tentes contra 3, F,oi imparcialidade,
-

marcando com
E$lado,

,

ASSEMBLEIA MUNICIP_o\L· , ( uma v:tória difícil ,pata os ra_ seguranç0. todas as faltas ex).;_ -COP'E:\HAGdE, 15
-

(üP)
pazes de Timbó, que confia_ tentes, Si teve pequenas falhas
vam po!' de'mais em suas for- estas niio chegaram a influi;
ç' '8, Que sirva de! lição aes 0,0- no rE',sultado f n'}I. Na nr2[imi-
mand;).dos de Miojo, PO'l'; não,' nar houva uma vitória -dos as_ ger,�l'al Eisenhawa,

. SU}>l'enlO
-------- -- pirantes do Bom Retiro, moti- Coman<l:mte do Exército do A·

1 vada ·p"la péssirn::: arb"üagem tlaniico Norte,

I
de EspgnhoJ. Marcou dois te,;)_
tO::5 para :J Bom Retiro conl o

do dr, (;etulio Vargas, goleadcr compi-etamente impedi- ll'(:vislal'-se ..ú com OS leadel's
A int�l1sa expectativa tios do e dnda de'xou d= marcar

1l,ejos�'IJOlíticos e ,perfeiíamen- um tünto do União, cuja bola
te jus tificaYE1, O SI', Getulio

atravessou a )'cde junto ao ))OS_

"
te1::teral. Aliás tinha marc�do

\ ,:H"ga�; vai fornul.r o seu gn...

(o tento, mas unl as.sistentt in-'
Yf:'rOo e vai f!lze-:o em coe; ú�!.o i fC'rmou_o que a bola O,lha pas
t (>m 'o" principais rC'sponsá\'cis I sa�o por ,fOl',t e e:radamente, a_
tJe)as nossas for�/1S polític",;,

celtou f!. mformaçan do mmgo

Os 'S�l.is inhiilos eorciliat&in:ios

I"
da .O�lça: ComplstarnlÕ'!!.t.e falhs

_ . .
a atuaçfl:o do iuiz Espanhoi

mw eonstttuelll mms segredo, pc .. ,'e'�-'on'nQcel·m·o 'ia
'- .,

. , !. � "�"' : S!1 rmaça:o
Por oulro lado Ci'est:e '.ela to_ do' esqu'H!rã'1 do Bom RetirO.
dos os ein'ülos lJOlí!ie.os, in- 1 damos somcnt,; () i:vnj<.<n·o do

clnsi\'C' lIdC!lisí.�s a rc('(.ntiVi-1
'I':;,u;Jú, qUe jOgOll ass'm forma-

.

'

�, _

' do: ,Juea, Ingo e Bubi; Araujo
uaul' para um gO\'enlQ. de u- .Longo I e C�rt; Esnanhol Mi�o�
;.:Jão Nadol1<!I, c-:'�).:!Z de fazer I jo, lNerl1cr,' Heino ,� Longo -

IL

n Bra"i! 1ibel'H"-1i:; rlo a!I';:)'W! DOJ�j venc�doreG mBrecenl' tl€,!j_

d I . ,. . t.:�nue as n""ut'a_q, do. Juca TIl)
e O!'j l;!"uD.,_E'!lH�:j quP n i_lll1- _l, 6 -�..., _, . :

- - -

;o'co, �IJl!e e3teve Euol3'rbr] .Anu
g01ll. .

!lOll por completo ',{Js pt'et'ell�õe� (!wfe" ,rlu governo e dl'

clefe-I municipais,
sustentem

(} j-JI'imeiro eucon[ro, cniro do Bom Retiro, Na, linha. de, sa valdev�nos, de vaga

'. G t l'
T

'U" , ,frente merece destaque 'O pon-
•

qu':! ,n�o co�tentes de
(} SI . e 11 10 \ aI ",as e> o pi e- "

te'�"o dl'!,,,'t E heI 1 zer
'

,', .' _10 spa,TI, ,que com'_ ---'----ô-

51dentc Eunco Dutra de.vera rara inteligencia :servia muito

I ':',"'"ocorrer no llroximo domingo bem a seus companheiros, Es- .�
ou logo depois, Outr:ls cor:,re- I panhol fez umo:, boa partida, Os

,
, '. i demais atuaram a altura isto :1'05 pormenores, uma vez q.w com pulos de letra.

l'€:llClas com o sr. (,etul!o \'ar- I - '". I
, "

I ,�, no:!, segunda etapa, 1JOlS na o lll'OPI'jO PresIdente, o despor·
gas e nersonalldades do l>SD! primeira estavam jogando mal t· < G" 7>.'

• t' .. I
'

"

"
m"a 1. r-asclroen o, Ja laVla

e outro::> partIdos estão. pl'e.vlS- ,

Dos venCIdos tcdos se portaram
t C 1

-

l'd 1 j bem jogando com mu"t", fibra lhe falado sobre o assunto,
as, om re açao a IHU' I ,aI {O'

"._
"

.' ,1 t. .] j, l' ,e uma v.ontade férrea de ven_ ASSIIll, -cor.Slderando a sua
Presluell c c eAo (,> sUa f�-

I cer a pclel'a Cairam f t' - , .' 'I, d
'

, • --, c. ' ren � a í excursao no, proxllIlo saua o a
zenda em 11u, esta 'fixada para

f
um adversário ,que possui mais í R· d S 1 '13'

-

_ , , , ' t
• '

, , 10 o tI, >O ameu-as naO
2mallha, Devera lI' busca-lo u- CC1llC':'; c quando Joga em s"us; , "

't' h f' d 1 dominios, é díficil de ser aba l' ·podera aceitar nenhum COlll-
lua CGrlll n'a c e la ,a pe o ,"U-, '

, -: " , ,

_, •

� n'"

U

� I �tdo, A re�d� da partl�a fel prOIlllSSo, ate 'aquela ·data, en-
v_rI. ...ido!' Adhemd de Barro",

'I
pro" 800 c"u",<>'i'�" '''pI'oxlmad�'' • • t'

.

f'
,

• ,"--'
-- -" _v� . '"

,

�-. U'eL!!!! 0, 'anos' a mesrJ1a, .. i:cara

I
A Ida lia sr, Danton (odhu

I
mcnt'O', pa::;:"úU pehs bIlheterias

'd 1- 't . I
c, l�J' "I' C'Oln',o (1,. UTnia--n rtgTIflX ánuo O >COllVl ,CI 'ao' 'fJr,,::s�

aos cllllpOS "':'.15e05, vara
_� --- .. � u __

' ,_"
, , '.' "

b' tl"1 f� t'
tlgWSO clube ÜalaI€!lse, que no po de autonomia, <lU

com 111a1' 85 es, (e,a..LlC5 _!'1EL,;

I
" n" t"t ..... :-d'�·

_
I �� m:o p'a,ssndo IeYa!!,lou bnlhtU'l- gOla o .!S-r! OL';e

eslava tleIlenden:lo, e�ta rn,Hlha ; }, '1 1, I I' f
Gdu1io Vargas 'seria

le)efOllCIlW- ,;wi:;<Inrll) se I
. mnClll e·o lOUrUS!) c' {'o )]11m

O! furioso, digno 'jie', !;:e
,\ II ',�' '1 '. I

,

; f ritMo, 'de campeão do Yale 'üo para um, m<lI:1iC�nírn,'
O governado!' .,,1 lO)',,! I ,_ I 'púnr,uDfI' J TI te" il a- Ii"

-�

> _
•

' "I ' '-,
< -

• aja:. I ;:J!a.I'I,.'11r essa. autonomia
1,ar)'os .la vollanl, ·do HllerlrJl' .

(' I o n a,l Pro-Paz, Os rqup c::;ta�i au Iln't.'ntl6I ('omuni,st tdi'
- a ln 'c

onde se CllCOU! ra- I ", as pre ,en em amo ! das calamidades
f hem comemorar 'as vitó_ I "l'C -lde t t·

'

, '. ' : t' N n e raz no:;
• I'b;; comUnlstas na ,Corêia I v�"�()ura'

I
U�V_ ,que ()

.

::; !mm!l.H1!!!!�!!;llm!!!!lm!!mlHm!l!m!!WHmmm!inmmnnimmf= dOI; .Rda· adHlmrh!, e:slão i ato do limpeZa seja a

� )5 - llroe!!rl!!.!fdo :!'fF!!111er i!§ Ii-
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U Con6elllo Municipal

::; -A .'D�legacia R\'giurJ<]! de po]id:l c�1!1uní;:a aos int!",r€'· ,= '.Hha�:fra!!eêsas, E" "1 llri- :_;f,;Uri111do pela gola .

ª tia(�o,j qU"l acha'se i] disp-'J,;i,��,() eles me13mo5 nesta DClegtlcía.! ..mcira vez que os rc,!Jcl�
noventa por cento dos

_ I memhros, COIJ:10 'antd:t-r':
- fl.s cartE\iras de fiutoristas pertenc�ntcs aoS :ienhcres: ,-= des empregam art.i,Illaria '

�

_ I muwres íl:e.scalabrr� é d:;_:
wi1lY D'ocrig � Emilio 'Meichcrt � José Crispim Schmitt ,; t�m a(aqu.e;s ii. I.uz do dia. r-es tropeltas que. alTh

"l'cdro Vaz -- RodolfO de zutter _ Carlos, Budag _ Herbert '5 SAIGON. -15 (UP)
-

_

rum '3. honra das
- ", Se há oalguém indu

::;' Germano' Emilio WeCge --- Claudio Delve'ns - Anton},o João:: As tropas francêsas, re-

_- Kammer - Elisabeth von der He'ide - Kurt von, Her,twig ,-: ª forf:a(laa,' ·frusÍíaratm a

••
'Willdimir Nowak � (;erhard Schleus5 - Guilhélrme M'1L":: . tontati:va dupla �los l'e-

- 'Rabitz - Frederico Zager -� Carlos Wahldick - '\'Villy IlBO_ ª beldes Yld-minh, ]Jara
ker - otto Kallies - Alcy Barcelos - Ingeborg Fiedler ._ :.

.

tomar Ranoi. O inimigo
,_ 'Othomar werner Rendel. :: fei eon�id{} e em alguns,

i:; :5 Il0nto,s re'_;Jclido pela :1.1'-

_lllH!1.!!.llmH.!!:mill��1i�1l!!1I!!.1l� ll.!.!.II�I�II�il2!,H�H!m!Hlml�:' tilh:,u:ia francê_sa,
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Bln 15 (I", Novembro,
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D','O'-llrn erl
RAIOS X
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Doenças de senhoras- e 'op�,§rações, li
C, nsultório: ª
HOSPITAl, S CATARI.t\At<

S ConsultaS: dás 9.30 ás 12§
g horas, - BLUMENAU. S

I
Residêndl': á Rua Bom§

, Retiro n, 253, FOne 1258.S
'tmm 'frente' ao

. :s:osPital§ I'Santa Izabel. ' 8��J"J"�J"�J"J"J"�J".c
'
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I

, .-; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ __ ___ _ I 21 Eleição da Comissão Executiva I>1unicipal.

I
31 Escolha dos d€legados à Convenção Estádual.
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'. ,; -,!lu. U ele Novembr� iH - BLlJIOlNAlJ � S;
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. ;;.tU8�t�:
,Mlúal ••••••••• � 'Cr$ '100.bO'i8emeatre, ..... '.... Ct$ '60,1)0
]L :t.vtt1lW .••••• � Cr$ D,to

"'Bile1Íl'IaIID
,Rio

. "I
Rua do OuVidor n. 100 +
,Fones 43.7634 e 43-sD97

..

S. P,A.""OLO ,1,/
Rua 7 de :Abril n, 230 -:

, !. 4.0 andar - Fones 4-8277:

e 4-4181.
Belo HoriZonte; B! GOw.. 14
:'Porto -Alegre: J;l1llo i'PIt

Konta1.ll'l.
.

lli

Curitiba: R. Dr MurIci,

''lJJ8il2. andar - Sala 23B

Jolnvlle: Rua S.' Pedro, �n'

-�----

...........

,.... ,- -" ., ..

Vende-se II
Um;). caminhonete Che

vrolct", tipo 1931, em ótL
mi) estudo de conservação

Ver e tratar t;om o pro_

prietário S.nr. \ViCey Mctz
ner, em Indai'11.

Formaçã-o de novas turmas para a conclusão do Ginásio
em um ano. Conheça 'ai eficiência de nossos métodos,
do, quanto antes e sem compromissos i''''formações ii
de correspondência.

Rua Paula G()mp� -- 648
c1J'.TIrl'IBA - l�ARANA'

533

Diretorio NaciOnal.

I

I
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IIÊ INSTALAÇõES DE LyZ E FORÇA NAS CASAS RESI- §
;:; SIDENCIAIS. :::

lê
- JOÃO l..AúTENSCHLAGER - :�E

::: Informações: Confeitaria ,Toenje,!! - Fone 1 2 6' O. ::
l� =
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--===��lfti.��.....�1�AP��"ª�-��������Fffi������.�I!II�"�-�I�i�!e��.!�w�..��ª--·�����-�-�--�-��I�-��li!�a�����-�-��f�
�LT��j\�l��n��:� (��i�:;l:��: 1'- COMpa,do Banco "INCO" cm Bltl- I II
nlenall, Infl)rm:lçõ?s n"\.

_-;Gerência do "INCO",

KE
,?onserto3 em rádios de qualquer marca. :Montagem de rá

dios de qualquer tipo, Venda de peças. e acessórios. para rádio.

Venda de válvulas Americanas e de válvulas Phillips HOllan-

dezall.

Rádios: dIversos modelos e marcas.

,Rádios: usadoS! "ótima ocasião".

:'Rp.a. 'l de Setembro, 4 4 9

B,LUMEN AU

_------,---

VENDE.SE EM QGILO

l'{ESTA

., ....... " ,..

(13)

1) Eleição do novo Diretoria Municipal que deverá reg-er

0,S des{';ltlps do Partido em Blumenau até a: próxi'ci'L
reestruturpção geral. que deverá ser ordenada pelo

Pelo presevt(, sãô bón,yoc-.ú'Lo,s todos os membros d') F

tido Trabalhis.ta Brasileiro em Blumenau, para, em: Assem
bléia Mun"ldpal a real,i2l9.r.se no próximo dia 19,1. 51 ás
20 horas,· em sua séde provisória, á Rua 15 de Novembro '332
em cima da CASA ROYAL S,A., para h,:üar da seg�i!l:�
crcFm do da: F O gellel':J11 pro.vavelmente en

te,
'O hrevl' programa do gene

I ;1: cm Oslo ine1u0. uma au-

de conscritos

to Din'</l1làrquês, é de Q)enas

lIIlla di'visao, apruximadamen ..

,lOS cariúta�: Yamo� \'en

d�r carnl'" 110 }lia ,lIe ,,",l
neiro '2, quab-o cruzeiros,

olBc!u-ito, O Rio de .laü2i-

1'0 é a cida!le dc vida mais

cara do IllUll([lJ. Ali co-

Jllcçar�mos,

Torneir8 e mec3nlco'
Tratar na Casa Royal S, A, - Rua 15 de Nov, 300-33�3

R.!C,.elti!>�d,_e!te=am_��AemJ!!!:_��i!t���1���!U�D!Q,Jt�·
ElO �arrecadação de prêmios 'e resullado : industrial �

. ocupa, no -Brasil, o segundo'lugar"ddIDonstrandli8ssim
. um constante progresso· e segura administração

.P

(
AF'F'ONSO 'PENNA JlJNIOI� - ,.Presidente ,

JOSE' M. DE OLIVEIRA (lASTIl.O - 'Vice�Pl'{}sidente '

ROBERTO TEIXEIRA BOAVI�'TA -- Diretor

CIlAltLES BARRENNE - Diretor ' .

JOÃO PROENÇA - Diretor

GEllt.ReIA (GABRlÉL RENÊ CASSlNELLI - Gerente Geral

GER'lIl
'

CARLO$ BANDEffiA DE MELLO - Secretário Geral

c-Dó-SELH""_"O-1' (HEITOR
BELTRÃO

n. GUILHERl\m G'{)'Th"LE

fISCIlL;� CESAR RABELLO

SDCUn-S'Dl (IIELLl\UiTIILAUTER-JUNG - Gerente

DE ILUMINAU "-
'

a' � ��__-�.-� �__

�SE'DE: Rio de Janeiro;\'Avenidc 13
de Maio, Na. 23 Ia 8-. ,Andar:-C.:P.1779

SUC1JRSAIS E AGÊNCl1\.S E.."\i TODOS OS ESTADOS DO BRASn.

1',0

'Telmo ·:Duarte
Pois nossa a�'iin a São

Paulo c aS demds cida

des",
-- -�-_ .. ----�

,·E-XPRESSO I -'1" A .J .\' 1�, A i.
, ,Agf!uGla: II1 Rua Ui de r<cu_ !l86 - Te.\' 14515
>II viaje com segurança 40 I

Blumf)ns.u a J'Qinv111. I !
'-�----_.

--���--:---: 1-
Veatle�se I

i

f
1]111 ótimO' S!í:!à'!. fi",

"pcrm�!!.t'nt{', e í!men cm!!
.

mllnit:'11r'f:'. lU{�tiy.u d:ô

mttrutm;"à>, t3t!!lli1 f!'Egue
J',!a, ,p!,i;.�, 19-JÜJQ,mJ -
8!to ;e�'t\

-

F.io do: §n!, Vé
'8 'tratar' com a precprie'
'tma, '§!"'d.. n!fu:'e�I1inÇl
BeeilioJ I!� �..Je!·e<'fl aé,í ..

sue U R S ·B,l,·U�M·E"N:,a'u
RUA DR. ]\1EREU RAMOS, N� 49 - .1; P-_1'4'DAR ___: CAJjL�FOSTÂ r:.N9 253- :

TELEFONE N� 1161- ENDEREÇO TELEGRAF!CO; .. ,Emti A

Sub"Bgênclas lUIS priut:ipals pr�ças'1fe :';S�d��[�Ca1arIDI
f

1JJIREJORIA
,

. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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crime I I ,'CJIi

iTraospoFtBS !óreo, taFioHHsesU.
'II-oora 'seb- 3 orientação 'técnic'a

da Cruzeiro do $ul
EHC1l.LAS;

Ars S'BGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-l"J�ll�AS:
RiO' - Santos - Parannguâ - Curitiba _

JcinvHe - Itajaí - Lajes e Porto Alegre.
A'S. TERÇAS,' QUINTAS I� SA'BADOS:' .

J,' Porto Alegre - Lajes - Florianópolis - Itao

,:�" jai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
i! Santos e Rio·

Modernos e possantes aviôes\
'Douglas
Tarifas Reduzidas

TRAFEGO MUTUO' COlU:
CRUZEmo DO SUL - :RIO
SAVAG - PORTO ALEGRE
PLlThIA - 1I0NTEVIDE'O

PASSAGENS E CARGA: IPe.trusrki :2, J-!i'lio, Ot:,\'io c � ElU BLTJl'f1ENAU: Agência Cruzeiro (10 Sul I,iOI r, foram (IS HEll'i·u'lol'c:;. J
__ • __ • .!���l� 15 de Novembro, 1326 '-- Tclef. 18 "

!:)!)lll r(l; u dC:;:?JI]!)!!Jl)Jr) dn xr . I" I l'
.

� __ . .

m .....-: �
.�!:_:Hl!'_: .• ;!:'l'�"r:J J[I!11!l!', '!ue di- J BLUl\!ENAU _ JOINT1LE I �-_..::::_:::-�
r'igiu !!1ui{() ht rn ,_, coíe·:r.:�- n1d�1 t I Viagens rápídas e seguras ;:.ó I
bJre!!u� d�-.: anormal.

<,:

De�-C�� I no

;) 111!1 !lD!'Üxim'1,jamente, iu!, TI
1 E};:PRESSO ITAJ_A..R_'<\'

t

dipiolllCll, hoje, o « nuvo-, re

:\_ verba n!'�';1ll1ellL',J'ia �,] exen tu n l ex do lIa \'0 ee�lt'cn�e

sim tolalJll{"n1e consumi.ln !l'� f li', go\'<.·rno t' .\";',L�l)!lJ:i·ia Lc-

.fa"l· 'jlré'}}!' nttÚJ'ia d;,� llei- ;.;í:,!a 1 i va . 1','I":l :1, Camuru F�.

Ç(lCS. .ieral í'oram di;}'J!iomados oito
RIO, 1;', L\leri(j.) _ Rndi- Ill,;sellistas, oita. üller.i::;t;'�i e

71)'1·se IJ(I 'Trilntuu l Sup -:-rior E_ um pessepislu . Os deputados
!eitol':::'l li cerirnonia da diplo- f'edei-ais mais votados foram

.macão dos .novos renresentan- Os srs , A.ntr,IJlo Horacio Pe,

tes do povo carióca no Senado, reira, AI'mll.nda Falcão, YÜ'gí
Carnara dos Deputados c Ca. lio TRiVlIJ"a ,ce Paulo Sarazute ,

nwra dos Vl"l':,.adorcs. T2�1I- � - - - - -

-_ - -

hem foram diplomados 06 eíel
lo,. ,pelas .terl'iio!'ios ferleruls .

O Trihurc,; Regional Eleitoral,
pC-lH:O antes, decidira sustar- li

diPlomação do vereador Car
los Frias, dai UDI\', hú pouco

Nova goleada.••
Ccnclusão ela ,1. a pagina

não mais yo!lrr-.!o a preliur . '-\i
e�J�;10 o Carlos Henuux deu a i in

Pressão de qu- não mais (le�e·
.. - - .... _ - .-� í;�va mnrcar, ccrrduz indo como

hem entendeu o restante do
malch .

:Malando...
COlle'tusito da iJllll!'ta pagina

aconteceu, porquanto Puu línhn.
em lugnr de- 'procurur- LI ii nô'pol:
aqU'2:hl [:'H�:"'-- np)� I-a d(� sua CP 1"'

n� 'l!":] d('::;pn�': i-o II: '_:-'c-::hc:u J_"lr ar

uant!'-nJ!' .1::; t;.'�·!!u,::; coiuulLa
mente, o qu z levou a d!�'':'�J.o
.técníca do a!�YLrL�b!o .:!. d!::.pLl1_
Dá 10 dsfi!!!tiv2!llsnte.

-

toE�:��;!�;�ea',�s��:;'��l��" rrs!�;,����

I
"Matc!lldo ;'JiJu!btlc:".!] pissa
;;C111 por !lU'j:�:J.::; cnur.has do

i�C:.;qll('civ"1 nl;:CI(�jarl' r do IJ:J""
Ião dt! couro, flue 1J{H'. h.! U t";
tempo foil rei no p:]J'::>] blume.,

nauense ,

Cornullic'o aos senhores co n1f1.rcianteG� que -fui
dos FOGOS ADRIANINO,

.oa. _wn.sON.SAN.T.BJAGO
Asl!1!!tente da'-;Faculdade de

Ked1c� da • 'Univer81d&d.
do�_

CONSULT.AS,

Horárío : dás 10' ás 12 hor-as

6 dás 14 ás' 18 b:ora3.

Ccrrsultúr lo:"Rua 15 de No_

JaraguáGuará·Mirim, do Sul,

!<�!lfL:�" jÜgRI:r]O f) quadro -�./(11_

�:':�fhl!, a�:�jnl COr!,'J.lib.Iiuu:
Moscmnnn. Afousính« e }VfJ;

Tezuura, Bu.cnin] (' Pjln.!n; Ju.
íl:-1iO, l Iclio, Pclrusckit OtÚYÍc
:� Joni .

vembro, 7/12 (Ao lado da

li' U N D.A D O E M J 11 B 'l)
S1i:DE CAprr.AI>

�ilpit<!i·
, .... ' .. 0 •••• ,' ••••

E'úndo ·.de J{eael'V'w .,. '" ." •• •.• '.. • ..

Fundo d-e, Reserva Legal ... ... ... .

Lucro::, em 'Su.spenso " . . ., . .. . .. . .. : :
'. .

. BAI7A�ÇO 'E!vÍ ".31 DE DEZEMBRO

150.000.000,00
•101.121 .775,30

12,519.278,60
12.273,6G9,OO

DE\1950

PDSSIVO
F _:_ NÃO EXIGIVEL

Capital
Aamento de cap'tal

---,

A - DISPONIVEL
C a. i :.: a 150.000.000,00

150.000.000,00
1Enl nloédn cCrl�E!nte

Em d.�pórit,;, :::0 131> 1PO in Br'asil
Em d€p. à ,,:'.km' da· SUfl. (j,: 'lVfoeda e do Cré�J
Em outrtlE ESp,.lc:!.e==

!"u:'!do de re.serva 'le'" 'I
B;uudo d�· re!3erva

b

Fundo de Previsão
outras reservas

185.312.714:,90

1:!.519.278,60
101.121,775:30

B -, REALIZAVEL
•

,

J

26;).671. 053.lJO

G - EXrGIVEI�

D::pósi'tos
'á 'vista c n curto

d" p,(;tlCl'C�' Púlllieos

fl'� .. Aul<Jrqui<.>u
f'I}) eiU'Seul 1.íl�lifp

€1!! c/c LÍ!r.ritadd'J
!_I!!! CIC

'

F'opul'are-:
':-n� C/C '�:}�rH ,-furos
Cln C/C de Av':i!l
Outrü,ô d'�pósitos

l..nt.lil:-5 do f'1'·:.au!�01'r·Jcionnl

J.�n:lprê!�thnGs ei:lI C/C':ri·pute
E!1lpré,stiml".i H'Jlotcciil":o�;
'1"=i tnlos I)escpnÜldlJ3
Lf_1il�aS a r€cslJ�1" d..: C/ Prôprl.J..
À_gene' �!t,s BO r'3.,Ü�
CorrespGllt1ent.ec !lO PaíGl
AGl:neias 11'J- IL':;_t�:rio:e

c,orrespe'ndf'nte5 no E;deríor'
Outros Valores cnl nlOcda. e,Slp3llJgoira.
Capital a rt;alôz:J.l'
Outr,os créditos

":l_lG. 9�iJ �551)}fJ
. 215',� iJ;,oo

1.166 '{)21.806.!J0
Ô, {i-1.::1 t_1�')/j(J

�� .5<.1'{,7IJ
:i0�, i:fJ7 . �lti5�tlO
�:!)0 . 6��:: , ! 100, '"ii}

�i .12�}, 't!IGJllI
lU, !!":J. !);!U,'{q
,,'�. 571j. '129,50
l!J. 322. iJilG,20'

/

156 .05��.;m
ijI,KL514 .975,60
�5 ó 167 ,189;50

413 .000.236,0(1
H.199 A09,[-j1)

11.061.877,70

12.672.900,00
4.212.357,20

---', ,<,'

:, �l

1.730.168'.67'3,80 r::, pl'�zo:
de Podercs púbn�c.s
de Aút3l'qui:Js
de divel�Sos:
a prflzo ·,fb.:.o.
üe aviso pré".no
Outros depósitos
.wetras a prêmio 261.085.904,10

1. 115.571. 436,50

5,127.500,00

Imóv,eis,
Títulos e valores mObili,ários:

331.132;80
l'

,"

f
::;
/

215 . 443 .707,60
40 ,514 .696,50Obrigaçõe::, federais deposi;!tàdas à ordem mal

Superintendencia da Moeda e do' Cred; 15.263.000,00
Apólices e cbrigações F-ederai.s 1.229.010,00
Apólices Es' aduais 1.403.172,80
Apólices Municipais
Ações e Dcbentures t7.4.80·419,80

,--�'-"--�. '"'

55.:::7S<tü2,60 1.800 .5&U;-58,10 OUTRAS rmSpOSSAJ3n."J,I,_DI��-'\----
Obr'gações divel'EEls
Letras: a Pago!'

.

Letras Hipotecárias
Agências "!lO, Pais
Correspondentes no Pai,s
Agências na 'E:.:teY10r

_,.r

Outros valor-:'5 ..
"

o.. o'.·
23-:66S:.5�,90'

c - IMOBILIZADO �. 1

EdiÍ!�O� de u::o do Banco

J\lóyejs e UtE;l!'ilio2
n.:ia.terial de e::'l1r�d!cnl�

·iS .b62·.213,50
2.31'1,018,10
1. �55.�50�gQ

1��55.�2!}.TO

63.6&9.8ü4j8ü
B .5:J3.i.i77,40

Correspo:udent.=.:; no E:::tcriü!'"
Ol'den5 de paga!!l€!Tto € outru.s cléd_�üs
Ll1videlldos a p::gar ô33.201.l'fl3,i.lfJ 1. 743.773. 03C!,30l�H;t alat::oes

D -- IlEGULTADOS PTIJNDEI'-!Tl]S
.Juro.s e dB0c(jníq�:;
IJ)-� }1nsl"'O,s
Dc:opes'as GC'ro's e "-,,I r'\c; 'contas

II --, RESULTADOS PENJ)ENTES
Ctt,1hi;"ile i'?,sult,allo:5

1,- CONTAS DE COMPE1\;SAO.',O
DC)Jos::'antes de valores em gat·, e 'el�' cu"tódia
Depositantes' de títulO'5 cm cohran(i":

11:> país "90 "9 i
�

. ;.:,) .;. 7 . �)f.;�l�ndo E;'.le1'lol' " .... .;;87 ,,,hll,;ll)

�!3. 2nD. 071.20

'I ,21[(. 3(j(j. [lfJ3.00

701. 7�4.176,"D
vil) .ú8:'L81:f3.20

;�. 7:11.13(;.385/)/)

C R fj; D I 'r ()

Hf.>Horádcs da DiT�toria e' -Conselho' 'Pisc<J.1

Ordenados do Pes!:oal
Contribuição para o Instituto de Apo,sfntactoria e

pensões dos Bancários
COThtr'�bUlçã'� para '3: Legião Brasileira de Asist.

Despesas Diy.s:rsas

581: 0.00,00
11.7840'634,20

SALDO;
T
,ncros Euspensos dI,) .exercício anterior
MENOS: PrOvisão final j)ial'a chamada de eapibl.
cc,:1forme d.g]iberação da A�,semblé;a Gera! Ordi!,á_
ria, l'eaJisada em 24 de Fevereijro d" 1950

PRODUTO DE OPERAÇÕES SOCIAIS
Juros

Desconl' Os deduzidos osl que passem para o

S:lluestre �eguinte
Comis,sões

'

Cofres de Aluguel
Oparaçõe,g de Câmbio 67.199.450.60

12,608 A27,90

1-.805.051,50

:I ..!!!::i:�:o de �:lj:!'
.

Dir:'!c!'<-P!."C .::.!--!.·.. :!t�
D·lr·�tor VHl?_FrP's,ld81it::,

.

,!)ir()tor·-Suveriinte.nden\' e
;- :OiJ.'htor_G(!rente

, �""�',.'" Diretor-Gerente

12.50U,DOO,00 108..127,907MA90;!l0
62.560,60

4.504.605,30 117.'667.290,10 6.893.587.00

2.860.773,10
19' ,952 ,'S2B;QO

5·1.106.300,30
-1.549.104;O!J

27.650,00
1.622,S09.30

Impostos
Jures pagos e c�editad()�

A,lvIORTIZAÇõ,ES DO ATIV,O.
-

Abatim€i!lto n2S contas de J'iróvels e Utensílios"

Livros. e Objetos de Escr;to"i"iO""G"D8<,pesas
PERDA.S DIVERSAS

Amortizaçõel' em Contas em"L'\quídrrção
Fl..TNDO-DE 1i:Et;iERV�1 LEGAL

(:;reditado a<o'sse.
.
.cD:n�D. .5-;kJ-· [obre Os lucros

Jiquid{)s do 13ern.e·sil'e
DIVIDENDOS

122,Q d�vid9iIdo de 1.2c,� ;ao ['(no (lU 'Cr$ 12,00 1"001'

açi;io a did ribuiz'

:3/ dividendo d;:. 12'1,: ao ano, correspondente a'um

BemestI'e,' s:-,nuo:
.

Cr$ 12,00 por '.á!«'io, 'sl .

!l.367 l..'lenp� 'Ylvun..a.; ]ntern"�nis:adas; Cr$·1�50 !i'OI"'

'::!-ção si 235.808 açõ@,s novas, cOrr,,_ 75% e Cr$

6.00 si 8.825 ações Cilm 50% réâlisados

I,'UNDn T)[} RESERVA.

1.:)úL9fil,:::0LUCROS DIVERSOS
ItENDA DE CAPITAIS (NÃO EMPHEGADOS
OPERAÇÕES SOCIAIS

. 1.285 .3á4,30 EJ\l

_'Í __ •
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'W. 6;J2, 696,40

s. E.
ou O.

500.0<.10,00
12.27.3.669,00
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EPnlK!�_n.!E E? A
DEF'ESA DO COR,PO.
CREl\IE N!1TK'1 E' 11
DF:FES-,1 DA

E_:pmEHIm:; \

Cr.K1'fB NIVEA L' o \I!!;n
(Tem!' no mundo J';iJJj'lc<lt1u
com Euccl'ite, substância
da mais íntima afmídado
celular com a epidel'lne l�u.

!ll1:ma. Cl'eme Nivea conser_
va a h�l8za. a ela�Ucid'ld2 e

a ll1iiC:"Z da pele, defenden· )
dlJ-él {ia rt·��.sef'arrle:;:to, rhHi
nlanc!J[�:t (' das nJg'H:, I'ft'
l1:ntllJ';tS. T<.:xceJente C'IlHO

hose para. I'",ugp f: lH) clt:
alToz, C'(,�lll) p<l1'a a.

límp�,_!Zll da p.t.:,e. Especill1mcnl ('
indicado na� 'praias para
evitar as queimadura;; dl'l

28; Car.to dei Ro 30 e S. cris., 801. I
tuVü.o, ;:.::: _ i

I A!'p'rantes: Bangú, 6; Y:Jsco.l��
9; FIJmengu e FI�minen3'. lo.l---·--------.:__-·- ----. -.---.AI tilheil'o: Ademir com ;2:3 I

gC;��ó'Xima I"dada:

'

IRegeilou a',RlIs-
Sábado, Flamengo x B�ng-ú. sia (l programaDomingo, '_!:>,_métiea x Botafogo

.. !!Im

Vivell'o EstadiOn
Conclusão da 4: a pagrna

. �
e La(,l't; EH. DaniJll e Jorge :

I

iAlfredo, Mnncca
, Ademir, Jpo

jucan e Dej>:::Ít' e e Botafe:,,:), I
COn� OEvald:J, Ba�'sn e Sanl[,":!
Rubinho, Carlib c JmrénH]. Pu ; {
l'flgua'io, Geninho, pirilo, I';�C:"I'l�e Vnltcl·.

COLOC1\ÇAO
lU11éric3, 5 pp.; G;

B:lr!1gÚ. 10; Botaf,��;�O, 12: F'lurni

nenf:e, 20 Flam?ngo e Olaria,
21: Madureira, 26; Bomsuces�o.

I
Recolhimento-dos I :,::�;.j:::ll:', :�l(:�':'�'::�l')India e

It'
-

'I"
. lHelnbro da Comis.são d� Sus·

] U Imos mI rel� pCns:lO .da;; Hostilidades dis.56
I que a Jlll;;ilmento ile ,;cu p31',
(Ocnclu�ão da 1.'3. pga.) o ]:fJnto V do pro,!!;·ãrna de\'o

e cúres, podenlos taHliJeil� !Idi-· ser inte!'pl'e,' 8do 110 ::;;ei��id(l de

ant:lr qLe' serilo (�>� 1lleSl110S d�lS I que
o r1.ÜU10 d!::.. FUl'nlot::l d3\'P

ulJtais !:c!:alas n�o ;-;,_: I,.:o'-<'i!aa- I :er l"eso�vido de acordo com {)

, '"

I
t,stabeleCldo em Potsda;n, (m',

(:0 de (j1)a!Cl'ler 111Q(UfÍt'a<;iio. dL5põe que a ilha de'v'e ;;er Jr!--
I'!'nxima:;; chamadas parrrl TI'CO· '.'?Ividn iI. China. C?mfJ" 1n_

IhillH,nt.o dr.: Ccdul.:ts dia l'econh�'cclJ n !,Cgllll'1 (;' !l'.ll�

LnCEl'raHdn 'li: • I 'In1 �li�tn .COI�l? ;';'ovcrnQ do China,
- S J p..l es. • lsto 81g-n!flra (lun D �nyer110 ch:;

,lis,�e-nos r) sr. J"ão Antero de NOVéL Dclhi cl'scja que a ilh:l

�,l:ü.los CJue hre\"(:Il1E:'nlc' serú FOl'moFa seja p:sta ,"1]) (','n·

ÍJ.iciada a chamada, para reco-
trole do governOo' de 1\1ao IrE"'�

Tung. O de'legado br:tanico s "

ll�jJnento das u: timas not.�s <'- Fladwyn Jenb rei!' erou a ad-
xlSler,tes {·om o valOI' mil reis, vertencia de Aust:n de que as

ou seJam as cedllJas de 5BUO(), I Nações Unidfi,s continuariam

f'"ttllllP:l Hl -- de 10, esttllll]la lutando nu Coréia se F r rep�_

17 - :W, est:�l11Jla II) tle dll_llida
a nova oferta de paz e dis_

",,·)to 'J
.

I! lf
se que, "pal'eCe-m8 que conviria

, _, S]ll! l'eIS, (a es tlillJl<t , muit-o ao governo de Pekim.
e das d� quinhentos Illil reis

I
concertar �ma paz con� as Na·

·,L. estalllpa 15. pois as <1ellwis ções' Un'das SObr�, baSe de prin_
f'xi:;tenles indusi\'e das de um c!(lios expcEtns, pela Comissão

'1 ,'. .,' r' f 'I ..
de Suspen.são de Hostnidad� e,

ml I eiS, JIl 01 alll €1 as '-IS
apesar de, I\odô.s as .negativi';;,

rl'sj)cctinls ehallladrr;, eslan- não pOSl!.o renunciar it e,;pl;r;>n_

[dc' cm \'l&or os prHzos cort_'e- ça. de qéle ,,'1"5 blvcz, (l!:;j'ob

I d.iJlos pa!Tt d€pr�(i;l-ÇrrO da; de todo �:zt: �

tC!!l!J!l, Ct1l!!rn':e.n-

j
d:"l1 OH:�l�,- ;::'�fI ':':11'':; "I'::errl,,-l&-!l-� .__ ....

...._ t..:.� � _ ....._u __

rnes!na.s 1'C,9 intel'ESSeS.

A Ana-ic-cv 4',!.e- ,é,. -uma, .tlz,�
(Ut�, 4" 2f1dÚd-tiia, 1J�Mitei4a�

AMETALURGICA PAULISTA S{A
estabelecida em S. Paulo, desde
1897, é a fabricante dos afa·

mO'dos produtos COSMOPOll.
TA: banheiras, fogões, aque
cedores, vciivula� automáticas

paro descarga e material paro
encanamentos. Os fabricantes

de COSMOPOLITA consogra.
ram mais uma vez essa repu
tada mOl'::o, com os balanços
automáticas COSN.OPOllT.{I",
consideradas uma verdadeira
marav:lha meêânk::J.

!
\

I
\

Um po�s:o ó r, ante fi o pro·

gt'eHO do'lndü5triC1 Nocional

!
!
)
1
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Seguirão hoje para o RiOlBoa a. arbitragem de. Man.oel
0& atletas calarinenses Pereira J�. - Ren�a apro�lmada
.•�ira Junior elÍet.ar� a elDbai"llda de cinco mil crUZeiroS
No' ímpedímento do SI'. Flá-

também "il::ompanharaTIl! a em- zirllOs. e assirn sendo, mais

baÍXlada, "Valdemar Thiago úe urna vez terão o ensejo de con.

Souza ·e Oreon Tonoli, ainbos . quistar nOY·�iS glórias ']Jara o

"<'õ:re>centalltes do G. E. Olim I desporto de Blumeuau e de

pico, os quais já .tiv{'l�ap�.opor- I Sunta Catarrna ,

cacão no uresente campeonato
brasileiro de atletismo.

Não nos devemos esquecer,
que dois atlêtas blunienaueuses

tnuidade
vio Ferrari, Presidente dU'Fe
deração AtlétÍ'Ca· GUltl::l�:inense,
chefiará a embaixada eatarí-.
nense, o nosso popular amigo
Pereia� Jor-. locutor chefe da

P,R.C,-! e nosso colaborador,
Pelo que. nos informou em

datal 'de ante-ont'em, os repre
sentantes barr-Iga.verdcs, . em

barcarão hoje' para o Rio de

Janeiro, 'devendo chegar na

Capital da Bepuhlíca ainda ho

je,' onde serão recepcíonadcs
!pelos dirigentes da entidade
máxíma ,

.

Antes de embarcar para o

Rio, lOS 'nossos rapresentantes
realizaram vários treinos na

G':!\pital' Gatarinense e dois DO

VOs records foram batidos, não
�el:do reconhecidos pelo fato

de não se tratarem de c01upe
tigões oficiais. Assilri, estão
be.m prepar:adQs os rapazes
que ·defenderão· o nome de San_
ta Catarina; e esperamos que
POS�a.tnos· obie.!' uma, boa colo-

Vitória merecida dos timboenses
'J?!MEO' 15 \Do Ccrrespon.,

dente José J:o'rancisco Schmidt)
- O publiéo desportivo de Tim
bó, teve ensejo de as.s:'ltir. do
mingo ultímo mais uma mt=res;
;sante partida de futebol, entre
os eSquadrões do União local

e Eom' Retiro F, C, da z.a r»,
Pn lruci ras .

vrsãó de Blurnenau. O esqúa-
�os pr irnci ros ,15 minutos drâo tímboense mesmo jogando

resistiu bem o ocee marcítísta, com displicência não deixou

mas nos instantes finais desta dúv':l1as em torno de sua vltó-
. ! ria. Não queremos desrnerecer

fas� sofrel� dos g��lls,_ � �Jue lar I
a atuação do BCm Retiro, que

narra nuuto mars dific il sua foi um adversário à altura de
larefa n.o tempo compleauentar, seu .atntagonista., dando I

um

A vanguarda rubro-lll'úl esteve I g:and.e trabalho ;'J.,O clube de
.

. . -. Tlmbo. Portou_se com galhar;
ern rnuu dia, POIs .:

nem siquer dia em todo � transcorrer do

,(l�;�'ina!lou Ulll tento, que seria prélro e. encarou a derrota .com

o de honra _ Sua retaguarda lu- verdadeiro eSpírito desportivo"
. \. O J'ogO não lao-radou em cheio,tau contra um qumteto que.

b
_

.

_

' poOlS notamos que 'o esquadrão
nao teve, tarnberu desempenhe do União, estava jogando, sem

dos melhores .
. A coníugcm de �tnteresse, na certeza de que seu

5 lentos a zero dá a entender advensárto seria uma presa fa-

eH, mas encontrou no Bom Re·
w!e os einco a\'aIIle:; do Ca>r!os tiro um osga duI'c- de roer ,e 5í

Esperava-se um p�aeanl inais lrÍt'lllorc,j hrusquenses, qué--des
ta forma

obstáculo

conjunto do União estava irre;
conhecível, "p'J.:!.:j:)cendo somente
Juca na dt;lfesa e Espanhol no

ataque, cem algumas jogadas,
�ue bem demonetnam a inte'}i

gência do ·cstra.ngeiro, Os outros
atuavam com grande desinté
llBSSe e desprovidos de quatquer
entusiasmo. Veio a segunda fa_

se e cOm ela, as esperanças de

um meínor futebOl. O tento as;

s:rnalado pelo zagueiro do Bom

Retiro contra seu arcc. deu

maior incentivo aos timboenses
que entusiasmados pela con

quista! do primeiro geaI, resol
veram dar um colorido difo._
rente à partida.
Logo após a jO.gada infelflz

do zagueiro blume,nauense, o

'Clube. de Timbó conquista o se,

gundo gÜ'.a:l, por intermédio de.

Werner. Reagem os rapazes do

BOm Retir.o e conseguem empa
Nesta altura es-

de demonstrar
suas verdadeiraa possíbiildudes
em eompetlções realizadas em

nosso estado e em 'Es1:Ja.dos vi-

auertado vara ,a, routenda trava

da 'em Iiajai , Quando atua em

seu campo, o ;\Iardlio Dia,� di
fie llmente ,perde e rurtsslinus
vezes sofre. .goie.aüas. A 11 te

�,I1telll, €ntr·C'tar.to, cairam ou

tra \-�7., desta feHül por ;)xlJ,

L' ll1 triunfo espetacular dos

assim bastante' credenciado Pi*
go, quando receberá ,:1, visita do
ra u chúqua do prúxirno domin.,

':�' , !,:.�_! ..

'Quasi certa a ida' da
equipe de' voleibol do
�alD1eira�Ea Rio do Sul

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

.__Campeonato Carioc! ----'-_____

Viveu o Estádio Municipal
dos seus maiores c/i asum

Quasi um milhão
Continúa eletr:lP;ante i() de-

de renda no prélio Vasco x Bota'ogo
A runte'1>enúltin�a etapa foi

senrolar do c'3.Illp�.anato ca_ llüciada. sábado ,cam a rc,aliza_
rij)ca. América e Vasco da Ga- ção do famoso Fla-Flú. Mesmo

pCr �::ttel'médio de Adem'lr 'aoS
20 segundos e Maneca, aos 17, não foSse as boas deÚsas j:Jra_

ticadas por Juca, a estas horas
estaria chor!Jl1do as máguas de
um empate Gu quiçá uma de:r_
rota. Na primeira faSe o clube
de Blumenau t.eve mais '111'eS211-
ça em campo, fazendo por mui
tas' vezes perigar a meta gUlar_
nec"ida por Juca, que esteve
em grande dia, fazendo defes�s

milagrosas, Ne.sta etapa fedo (J

se realizou, cOlJiorme anul1cia
]':1-OC, a sessãO' da Comissão de

Constilulção e ,hlstiça do \Se

nado marcada para a münhã

(:p ho ÍE", para i ra·l2�· do caso

da IJl'OtTo,gação tIos I1llJlltlatos

do:; 1,,,l'Iailler;ar·�� até U de

m,II'\:'J proxilllo_ Ficou trans

ferida para hoje 'al iar'de, .ii.

razão é que não cornpareceu
o sC'i!ador Ferreira Souza, que
J?;;,.,-iÚ ped'ido YÍstü ao pro.ces_

S(l aliú�, com o prazo excedido

ma, únicos candidatos reais aO

título, disputam sensacional

duelo pela conqui,sT.a do certar
me. Faltam apenas duas roda_

Benaux estiyeram em gl'Ull{de
dia, mas ta l n[lo se üeu, l\Iár

curam goa]s, mas ('li! conjunLu
f:l:hul'am baslnnte os eomj)onen
tes da; linha avançada trico'lol'

No segundo tempo, qual1'do a

cOIJl.ió'lgem e!Cf1 de ,1xO, ioúiiin:
diu-se o guardião H€inaldo.,
Conclui na terceira vagina

seus dois tentos Arl>1tzngem
regular de Carlos de Oliveira:
M·onte'lro. Apresentou o Mara

canã um daqueles, dias fes'ivos

d� COpa do Mundo. sendo alcan

çados Cr$ 987 mil. FOrmOu <)

sem nada mais a.spil'ar ao ce:
tro má.."imo, tricolores e rubro_

,negros fi;aeram um bom match,
marcando o placard, lLO fim::!. [L

das para o encerramento da fOlgada vitor:a do "mais qu,"ri
- -..- --- -- campanha, estando assegum.da, do" por 5 a 2. Efetuando um

I,. Viágena rápidas e seguras �Ó 1 desde já, empOlgante fina!issi- primeiro tempo, o super-Damono

I EXPRESSO IT.A.JAP..A ma entre Vasco e Améric'31. peão viu-se abatido, lLO /tempo
final, por uma contagem bas:'

sinl se consen-a na llclel':�n]a,
Fluminense: Castilho, Píndaro

agora a Ulll 'poul:{) apertas do
rado um grauilioso baile para e P;'::theiro; LafaieJ'.e, P� de val-

Palmeiras. O autor tIa façhnlw
ellcerramer.tto da tarde esporti- Sa e Mário. Santo Cristo, Cat'_ ". .

. lO' O lpll'allga, que, mesmo a-
laile, Silas, Didí e Tit�. iU�IlÜO 'com dez homen,. em
D.omingo o Vasco pas�.ou .pelO

f
.

YO.CÊ tem uma rc&pon. I -

t· -'" _ <luaSl toúa a segunda fase da
I seu penul ':tno o"staculO, mar_ , '

f. ').". pugila, �llstenlou o a:>sedlO UOS
sabilidade social. Ja' e )ope.rou cando _xo sobte ° Botafogo. que l' S 'I. I C'

h f'
. , sampau mos, ,a"aco o orll1-

1 e ora superlcr no penodo in�- .

na iiquidação do analfabeus- ciaI. Os alvi_negl'os de�perdL
tJans .(:"Illpatoll {,:'Olll '0 Juv€�lw;
par 2x2, depois de ter vellcÍldo,

oportunidades,

Conforme noticiamos há dias,
o DeparlaI'llento Al:éticO' uo

Pahneil"2lS E. C" recebeu um

eonvite de Rio do Sul" para
cxcurcionar com sua equipe de

voleiból masculino áquella dda
de, IlO pl�óxíruo dia yinte do. Cal'

rente, ocasião. en'! _que. se l�(':a-:.

lizarão alguns festejos naquele
munidpio yizir'lho,

.

Foi feita a proposta peJos
dirigentes do�vi-\'erde local e

fuuo os faz cr[,'1' que os l'iOSll

bnses .aceiitum-na, llaj.a Ylslo

que foram feitas cOlldiçües lJas-

taute muderadas.
A ssim, já estão em pioeparo

os palri:leírenses para a paifti
d� do d1a" 20, e ';pelo que· coo,

SJguÍi11l0S lapurar, os- mesmos

seguirão ·pela Estrada de Fer

ro Santa 'Catarina, sábado, ás

tr�s hOl'<.!ls da tllrde, e regres-
sarão no domi'nigo .a tarde, ha
jn yisto que está sendo -prepa-

va,

IM lO.

Vürges nas ,-
�.

cogitações �
:dl Palmeiras1

ema <ias novida(les. nOs

ulto).1l0S ensaios do Pal

meiras, tem ::;ido a pl'esen

ça uo. médio "VuergCs,
'. que em 19ãU derendeu as

.

�orcs do Guarani. ""ue)'
. es, que tem se conduzido

d:.- màneira bas.tante ' :,:a

tisfatoria, . ,�lJ tlUe iullo

indica, será engaj.f)·do pelo
c:ube da Alameua' Duque
de Cax.iJás; que passará a

contér, €ilJ1ão, com um ,jo

gador de méritos indis
cutíveis.

mo, 1�) (Merid_) - Não
Va�co com: Earbo�[l,
(CCnclui ,na terceira

Augusto

pág��na)

-----_Gampeonafo paulista

Façanha notavel do Ipiranga
Abatido

tante elevada, sofrendo "ua 1'0_

bguarda grand� colapso. Dur-

� dto penalti, para o Flamengo c

Sa.nto Cristo (2) p:lra (l FlumL

ncnse, ccnstru;ram o m�rcador.
Mário

_ Viana apitou regular
mente, tendo .a renda s5do de

Cr$ 237.919,00', Na preliminar
verificou-se o triunfo do Clube
de Alvaro Chl).ves, pqr 2x.L Os

qua:dros: Flamengo: Claudio,
Osvaldo e Juvenal; Aristõbulo,
Déquilnha e Bigode; Big'.lá, Har,
ry, Gringo, DUl'Val e ESquerdi_
n]1a.

o São Paulo por _2 . a 1
Coríntians, ao empatar

Nova decepção
com o Juventuscausou o .de 2l bOl·�IS. Ko llIOlrteuto eIt!

:\lais algulllas surprez;;r:; �- \ Gaals de �>mlI0 c; Bibe (,1> E"I Al'tilheií'o: PingJ� ':0111 lH

I que.d:\'eria
reunir-se aque�a

J'fcseIlilou o cel'tame handel- / Leapoldo !.SP) _ Rendai: Cr'} - ,",'.ials. çl)llUSSaO 11(0 Monroe, quem se

l'ólll te e deu tre elas a que mais 1 í7 ,982,OU. I -- -- -_ -- -_ -� -- -� --�-- -� -

sensarão GLUSOU, foi li derrota' COLOC:\.i('AO (BASQUET E VOLEIBO'L EM ITAJAI'

'!'lio Pa'lllo 10 Jlp. Palmeiras Interessa'd� o Icara"'. ·ãm11, Porl, Desportos c' Santos Y V

;::i'r<����,;:ll���,nsp���, ���::;�:�,!.1:� J-ógar contra o Palme.iras.,'!uventus 24, Naciol1é'.l 31, Ja-

h:lquaru 32. IJIL�o.}�ibilidadt.? do Palmeiras aceitar o C01I'V'Íte,

do São Paulo, que 1lJ'!!smo as-

Adian[Otl-IlOS o mesmo, qU€'

possivelmente aiudá este mês,
f) Palme:ras rec:.-iJeria um con.

vite ofid'ul do grêmio ií:a,jaien
se êSpe( [ficando {'ondçiões, dia
da l'E'iulizFGão da par.lid'l e Ol1-

{Conclui . na 2,� pág, 'lerta F}

Pelo que 1I0s infol'1tlOll em

dn,ta de domingo ultimo, qU:Jll
do a nossa reportagem esteve

('m ltajaí, o destacado despnr
i.is.tDl .Mário Hazzini, Hill dOI di-

ll'etores
do Palmeiras E, C., a

luulmel.te residindo naquela ci

dade, estaria o karaí )ocal in
teressado na ida do Palmeiras

;\quehl' cidade praiana, com

--�--,.__ .__ .",""---

L\HNE .\

.! CRUZEmOS
o QUILO

lHO, 10 (l'Het'id.) - A

inda l'1ll Ilú LI SI>. Getu

lio \arga!1 cOnCE'<!ell llltlll

mo no Brasil? Ajude a abrir çal"J:ll1. inúmeras
COUl grande

fa�·e derradeir,
elilJ'evisia a nossa

na rodada passDltia, o Palmeiras

por 3x1. Os aIvi-verdes, a lIIui

'10 ·custo, /passaram pe!o XV de

Novemhro, por lx(}, A rodada
illjcilld� sexta-feira, apresentou
os seguintes detalhes;

S,aJntos 5 x Nacional H (sex

i.C!/ r:c>il'u) , Goals úe Odair �,
.\nloninllO, 109 e Nicúcio (S.)
Juiz MI'. Dickells, Henda: Cr$

atuando Barbosa
um eurso de educação de. a� chance.. N,a,

duUos.
re-

contudo, os vas.cainos foram ,;e_

nhores das ações, conseguindO portagem dizendo :�-

"Creio que poderei, lo-

g o !to pr.indpio do Illeu �n�!\;; e(llli'jlf�s feminina e mas-

go\'erno, nmsa[' sUl'llre:;a t'ulina de '\"o'leibór e 1lJaScll].in�l

(Collclle na '�u, :etl'a 1) 'tle basqude.
� - li. - Jt - X - X -li. - - " - - X -- X - X -- g ,_. :li

'�Il1'1"HUmll!nnlllllllllllmUlIII!IIIIIUtf!IIU!!llllmllllUmllllllfll!I!HJ'

Vargasmdeverá
I MATANDO SAUDADES

-ZE' PELOTA
ReeorlLndo o passado, vamo.s

focali"ar hOje a fígura
-

de um

grande "p}ayer" que há tempos
m'jljtou em nossos gramados.
O leitor recordar_sc-á de Pau

linho? O "coloIled" meia-esquer.
d:3l que, p:r largo espaço de

Itempo. integrou a equipe titu'
lar da S" D, B!umelDl[Luense,

.
-'- -'-__ hOje o gl6rioso G. E, Olimpico?

�_ ....__..__.._--------_..

Grande man�ja.dor da redon·
da e dono de unia cla�.se inve

jável. Paulinho; desde o m':_
mento que ingreSSou no dube
da Alameda. Rio Branco, tor_
nou-se 'o idolo da torcida a.lv:,
rubra que reconhecia. nêlc um

dcs atac).'ates mais p.erfeitos
daquela época.
Quando seu clube era chama

do a intervir, quer em dispu
tas lamistosa.s, quer oficiais,
Paulinho era aquele jogador d8
sempre: leal ,e cavalheiresco.
Illunca cometia uma falta propo_
sitalmente, razão pela qual era

basta'tite est'irnado ,pcr todos os
seus companheiros.. MalabarÍl';_
ta infernal, quando de po,sse -da
redonda., colocava em pol.,-ora:
sa a retaguarda, contrát'ia, iJas
tundo qualquer "cochila" da

.mesma, paI'a que o endiabeado
atacante enviasse in's:pelavel_
mente ,o couro para o fundo das
rêdes. Muitas V'ezes paUli.n}lo
salvou seu clube de sérios aper-

P.rÔ�U06 n.a.vios espe:rados em Ita,jaí: tos cOm um daquele,,, seus. "ten_
tos -Surpresat,.."

N:s.�iona_ Data da Mas bem cêdo n-pagou_se !oi.

lidado chegada bôa estrela de Pauiinho. In-
;M/S "LIA" Suéca 16,1.951 - para. oS EE. UU.1 tregando-se em demasia a. d1-

. vertimentos .fúteis, começou a-'" M/S "PIR'KALAND" Suéca - fins de janeiro de 1951 ""ara os .
.

,

. ",.
I decair de· produçãoo, fCrç:mdo '"

,

pql'ÍOS do Mediterraneo. até (II direçã'O técnica de s:lu clube.
Oriente Próximo. ! muito a contra..gôsto a relegá_

, \ lo a um plano ínferiol;, porénlBrasiltu'a - meados de Janeiro 1951 parai e."JH!ra,,·am que paulinho v.oltas:
os portos de Rio Grande _, se, logo ã. sua primitiva .forma

. .'

Pelotas c' Porto Alegre, ! r
r écnica e física. Tal porém não

"']'p...;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;__;;;'J (CoIlclui na ;t"eloceira págína)

1'5 A M A R ( 0"
S. A. AGENCIA MARITIMA E!.COltIERClAL

AGENTES DA: Brodin Líne- NortonLine
Johnson Line - Rotta'rdam Sou
America Line - Companhi.a Na
cional de Nav.eJgação Costeira
Lóide Aéreo Nacional.

-""�.

�lí ,20�,OIJ,
CoríntiaJ�s

f :;àlJado),

Goals de Luiúlll!n e Chicão

(,::o1l1ra) le) e Cal'bolli e Pe

riquito (J),
Pontuguesa de Desportos :.I x

P. Sanlista �, f�oah; de Bena

to, í.VIiquínho e Simão (PD) e

Plinio e B,1Jhia (PS). Juiz: Mr.

Bradle.y. Reutla: CIoS 37. 62·1,Ol!.
Palmeiras '1 x XY de No\-el!l

bro O. \..;oaI1 de Lima, ,juiz: .MI',

Ison, Renda: Cr8 4U,Ol�,OO.
GllanH1i 5 x JabatjUara 2,

(;oals de Renato 2, China 2 e

l'Ío:in (G) e Bode e Jaime (,()
.Juiz: 1\Irs, Di:ckens: Pc'!llila·; _.

0:$ 29,725,00.
Jpirallga 2 x São Paulo 1,

seguir}
te�!�III"'�' Paulo ���,�,h�.l
RIO, 15 (ivlerid.) - Até sar de 'Janeiro e em Petrópolis,

1)2do, segundo aj:JJnei��se aqui, pelo .pl'oprio .sr, t;etú!io Yar

O sr. tietulio Val'g�ls' >estará gas.

Besta CapHal afim de receber

c' :seu diPlomai de Presidente
.Ia Repúhliea. Só agOl'a•.- a

crescenta,n - é que -e:e vai

organÍ7.ar o seu ministério.

Com relu�;!O B, algumas ;pas

tns, o l1residente nem síqucr
�e fixou ainda em nomes" Dai

<I impórt:mcia dedsiva que le

rão as (klllarches 'a' serem l'ea

São Paulo, no lUa

2 x ,Illvell tus

Distribuidores dos' insuperav�r
produtos:

A presenÇa do novo Chefe

\
.

de Estado vai, assim, dar vida
li 'política ultimamente en� fa-

se de m<ljrasmo, Ele vai assU�
nllr pessoa:meril1e o hu:.;!ão de .

arbitrO' da politica brasileira. !
. A situação intel'l1a e persped.i-!
vas intérnadonais, reste perio- i
uo de transição, fizeram mais

dr

BATERIAS

OLEO P.ARA FREIO HIDRAULICO

uH S U.'"BICICLETAS
�

COlvfUNICA QUE ACABA DE RECEBER
P.P-..R.TIDA DESTAS Alt'AMADAS

"USU"ALEi\1ÃS fi
.

Seja. inne[igenb:� compre:a melhor bielcl�d lU! .'.

COIflERCIAL VIEIRA. nRUNS S·A. � Rua 15'"
Ntlvembro, 923 - ao lado da igreja Matriz.

'
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t
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teA.SSAGEIROS E CARGAS ;eAR.�ill

Baltimore - New York "': PhiladelpNiQ
RORIo.S DO MAR DAS CAI.{AIBaS:j·

"

�Maracaibo Guaola: - Puerlo La CrIl
Camana -"'"' p(Jrlama� m=o CarUDano

.,
,

ft-ooel"llu de. p!"ª��. l'as�ltgens e demaIs infOl'IDaçõel'il com à
-

AGENTES;
� elA. OO'&IEBCIO E INDUSTRI.4. MALBUBG

I �A J A t - Telegril. «MQOREMAOK» - I T A J A J
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RECEBEMOS:
BICICLETAS ALEwlAS
"ELITE-DIPLO.MAT B

BICICLETAS SUECAS
"CENTRD�I"

- PREÇOS lVIODICOS -
S. WIPPEL & CIA. LTDA., Rlnm:enau
({-)} Rua. \15 de Novembl'o 1,4 S 4 I{_» i
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