
.f,

P,-U'!l_ presidente do Instituto
')<:3 Comerci3rios HenriquE
I s. ROQue de Almeida: para
;;-;�sideIlt� do lnstítu:o dos Ma--

�-ítim'�5, Amancio Palmeiro; p�
PJ, Presilente do IPASE, Otacl-_
lia Gualberto de Oliveira; para
diretor geral do DASP, Acrisic
dc� Viana ,g W11'a lÕuperintend�n.
(e das emprêsa� !ncorporad�!i
ao pa1rimôniCl nacicllal, André
carlazoni, I �:�

não

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

LONDRES, 9 (UP) - ° gO_
verno britânico decidiu não pe'
dir a�,' parlam�nt{) a ratificação
da Carta de Havana, em con_

sequenc-:a da não ratificação
peJos 'Estados Unidos, E' isso o

que ressalt a a proposta parla..
mental" escrita pelo' sr, H. Wil
EDn, _presidente do B02.rd, a um

deputado. Declara particular
mente <O sr H, Wilson:'

- "A administração norte-

/ ��1:i 7���-- O

.são presídenctat, no que respeí ,
ta :"L jorrmda da prcpaganda a,lé
aos cr micíos, marca uma Série
de pc nt.os ausptclcsc s parn. a e ,

ducação cívica do p\l-is Dividi
das as forças polítícas. no

campo partidário, pl<'CCiS�OU TIe

a arivi,dade do proselí'tísmo dos

candidatos, em condições que
honram os' niveís repubícanos
brasileiros. Foram os três C"ll
didato�l irrepreensivels rras suru

prédicas.
Ruy Barbo5;a costumava I'a,

ze r as suas campanhas à presi
dência. rio estilo em que elas
er-am ccnd.nzí das outrora na .t\:t
mérica do Norte: pl'inc1pjanclo
pslo estracinhamento de,"; com

petidores. Conta.rarncme Nilo
P'�<:;anhn. e Julio' :Mesquita- o

ÍI':J.bllilho que lhe!' ijé'U o p.,lOY"1j�,�
ta, baiano, em 191(1." pc13ja

= contra I;:::p;ln':io Pc"" , Estava.
decidido Ruy B''' -' �:'a .1, come,

ca r a, �up" e ....H".- ,são de propa,
�:_;aHdi). [n-: varido fer-:-zln�nt9'
Epitacjr _- eSSO.a, Er[l Nilo P,,

Ç211h" amigo pessoal do C;�'!1ài"
datL> ml3.jor1tario', Repugnava·

'l!

'I"
N d -d

II lhe o asSOcia-r_se �,om um eandí-'

naCiOna Izaçao na SI erurglca �-:1�;e����:sE:�i�,�(�; ��:5E��;�
:Õerro1ia�o il101' i;.: 'rotos a moção de WinstolL CihUf{'hil11

cJar].-, do ,'!dvcl'sár''D, OhtempelJ.
vu-Ih .. R:lv Barbosa:

LONDRES 9 (UP) - O g _ . pulso da Vida' publica a ser res'
_

verno Attlee'Obteve 10 voros de ponsavel pelas medidas que es- __ o "�as é aS,sín: IlU� s!: I"';;

maioria JIlOS Comuns, por oca, tá tomando o primeiro minis- nos EEtadOs Unld�h. A! rasa �I

siã�'1 da' votação sobre a moção tro", I íandidato republicano" d'2nl')�

conservadura criticando a na-
.

Church ilt iniciou um acalora- elaL .. " e vice_versa - Os ?;'ol�"�
ctonalízaqâo

'

da Industría síde- de debate na Câmara dos Coe-
I são reciprocas r. ilWX\}r"w,�1,::

,

N'" ·"e ''laZB''. A 'ted:t
rúrgiea br'ttânica. muns. dizendo oue .a índustrta 1 ao se peru

Madid.cl- (I>nt�lpa;i'l"i6t�aa de aço, a, despeIto de esta. tra., transe. queria o candidato ,1:'1:'

Wl'-'_ '.oposj,-.6%._ em 1919, rcproduzil'LONDRES, 9 (UP) - " nathando bem sob uma d1rf'ção �

a campanha alltLhc;rmista d<õ
lOn Churchill iniciou os estor; eficiente. será levada a um �s_ �

1910. Havendo porém. poupa""
çcs do Partido Conservador pa- tado de confusão 110 momento f" f_i"Ep'I1tácio lJe�.soa, COl(JO !'l

ra derrubar o governo traba-
em que se exige dela o esforce' , t", �_l'-."_

- � -
- de l1ma víotenc!a lnS-jn'--lv<l, .

lhista ccm um discurso na Câ� ])rl'ncl'pal par.a o plano de re t' "" .. ,1--
ca:llhal) nos 3 aquc5 J, ,.,.Z� ·,

mara dos Comuns, na qual acu'" armamento, As palavras de
Lauro !vlullel', Urbano Sonl"p..

sou o primeiro, ministro Cle- ChurchilJ prcvocaram repetido_s Sahino B:!l'l'oso c tanto<; outrc'c:'
ment AttIee de ter tomado uma

pr,otestos des !egisladore" tr"- Desta vez, '() brigadeiro ': (h

"medida anti-pa.triótica", ao de-
:'balhistas, sobretudo quando o

!'r" Christianc> }\!lacha.dn c Gf-
cretar a _nacionali4ação da in_

le"'del' cons"l','adrl' c1:1ticou At- ,. j'l",",,,_,.';!<_'el"_ c tulio Vargas Loram
dusiria siderúrgica no'mcmento
atual. A resposta" em nomé do <Conclue un 2,a pga, l"tJ;:t til

lh' t f
'

d d
(Conclue na 2#a 11!5". !etra _Jl . .....- .",,__ .

governo traba 1S a, 01 a a _

pelo ministro, doo Aba.stecim�m_
-

d
:;;,-

UO� 'I' I b�:� �e:���na��a��:S'd�u:ç:i::: Po e�':a I� CO a orar
uma. lei nacional agora e que

.',

..d t Vnão, podia ::ler reconsiderada no

com o presl en e arga,.5,-"i,nicia de sua vige'nci-a, marca-
-

da para 15 deste mês, Acres_ Zenóbio da CQo:;;ta ;permane-Ct>rá no {"omando tht 1. ••1, Rrg;,,:n,iJ
centOu que o plan.o de rearma_

RIO 9 (Merid.l _ ° sena� I -yido e defina ;-, !óua p{!Ííikil,
me,n.t{) tornou ainda -mais ne·

(ier Vilas Bôas, sóbre 11 posição para então :agir jllnt� da� Im

esta industria bá-
lolítica, da UDN declarOu: .toridades nOl't�.a�lie'·jC8naS "

sob o cOntr,ole dÇl I
I
'd f d' 'nr'n-"11l"1 pr"dul.u".l'},_ nC�,sa -ã1.ituàe e de expec'" e en eI U

-
- -� � :..

-

A't- t ati \'f, f'ÍlT' _i)oticu. aoS pr,:>pósitlls da Econõmia b�'a�llen :1"

• - BIO o (M01"'l' - (Tl11" "',
( on�"l.l!t!VOS. Oficlaln:ente::;o ... 1'" - _

.... :1,. ·t'_. �
_ ]Joderá ser

-

definida pe1r:-. COIl._ 1_ !��issão de �"un_{:r-ns
_

ue N�'V3"
- -. ' I O 1 a� tre"ou O"J" '3D' 1}1'�i'"lh,' :..aciOn>1.1 ou p�la Conven. r en." en '"

.'

-:
-

,-
-

_
.

d" , �:"l:;'�-",., �''''':eIJ{J :l.� ,.1':l
•

...... ora1,S '!l.o;:; {�h::!.-
�ijo. C}� ,:1tU<!h-' tjUaúl"os da u:e-J .:..·....u": :I:.\, ... ,� ... -

"'J'i"� ,.:�-._- il.-

ção da UDN estão cOm -os ll'lán-t tConclle - na "a, �,etl'R -. 'I

datD� extintDs. Reuve, prorI:Q·1
gaçãu, mas impôe�se a reestru- --..;_.-_;,.------

..

--�.

turação em v.irtu�e dos últimos
I�amno m�l� I

rC���::���a��e�t.c::��:, se a UDN I
li

�asPto pna�ra ',-p-êlderia cOlab.omr C_?ill o. presi-I li
,

dente GetulIo Vargas disse: OI 'OI i
"Não colaborou c_om:: pre:!; a log8dl13 Idente Eurico' Gaspal' Dutra. .

S. PAULO, H CM:�rid-'I I

Centenas de banqueirús" I
RIO, fl \Merid.) - InstaJou-

agentes do j,ogO do bir:h'\ !
vana. Nessas Circunstancias. o se h('je, �ob a presidencia do

diante da pressào d:as f1'J- I
governo britânico' não pedirá S". Horac'o Lafer, ministro d"l

toridades es'ãn fugindo ,

I
'

1'ngle's que rati- Fazenda, a conferencia, éafeei- R'· J '(J -" I
ao pa,r anIen1:0 para CI .10 e auelr,', tlc·,_ I
fique o mesmo instrum9nt�, ra, cam

-

a participação de dele_
mítindo �er O campo P:j.- IIEssa mud.ança da situação, g'l.dos de todr s os estado,g pro.
ra atuação Il1"iS vast�,

quanto à carta -e as intenções dutores de café. Durante a reu-
com possibilidades de "c. !

do govern'O n<orte_americano de nião de hOje tratou Ee do p"o- 1.!'evi"e�lcj:t das at.ivida,- 1
favorecer o' desenvolvimento da blema. da eSC9.Esês de café e c

eles. Aflrma_se mesm�, que �

arganização, de acôrdo geral, constante aumento do preço da
os bicheirot' nauiístas �3� !

sôbre .as tarifas e >O C'Omércio', moo de. :obra na indústria "a-
bem que não -serã{l' hc.st!_ I

em vez da organização prop:s- feeira. Também foi debatida" lizado� pelo:> COlegas ea, I
ta pelo "comerc.io internaclo� questãê" do e,siabelecimeslo do

riócas, desde que insta' i
nal", constitui um �lIJt'or novO' preGo de c'lfé nos. Estados TJ_, " lera-se em p2ntos diferell_ i
que'pede um minucf:lso exame l'idos. A esSe resp9lto. ü "L Bo-

'I' I ,tes havendo €ntendime-u- I
1 acir- Lafer manifestou a e,�né'_ I tos� a respe'i-to. j

Concluo na 2,9- -pga, letra G) I. ra,nça de que 'O Brasil soj1l cu': --�--� <�-��

RIO. 24 - Estamos oferecen

do, 'no quadro acaudilhado da
maíorta, das nações Iat ino ame

ricanas, a impressão tão favo

ravel quão, de certo modo, arti
ficial, de. um grau de cultura,
a que ainda não atingimos. Em
todo caso, >O episódio da' suces;

proIJOsta cCnf'!rencia dos minis_
tre�; rl1)!; Relaçõe� Exteriores -das
{luatro potencias.
O "I'. Dean Ach'lsson disse

'_Jue a r��posta russa cQnlêm
!oI I r; _. parecido cam uma aceita_
çiln de má. voniade da petição
norte-hmeric-ana británica e

france&"a de qu� o tem�l'ir.J des
sa confel'encia a,branja ,Os pro
blema-i' ,prir,cipais da "guerra
fria". Tcdavia, fez notar que a

RussiR. continua inSistindo eru

'.(ue. :o pr-obiema pl:incipal é o

suposto' l"enrmamento -da Ale
Jllanha pelos aliadê s ocidentais,
"Es':'a in,sistencia -- acrescen_

,tou - não é ma.is do Que Ulua

.:ampanha de prop-aga�da 'I';a
'Seail.a na latica, u.,ua} dei Ki_.�'O.l�
ljn de _;.,cusar a :O:utros do

-

que
eles fruss'c-!;)',-e-stão fazend-o". °

challcelCl: node-am,ericano lna..
:nifestou que as três grandes
potencias ocidentais concol'dá_
rãa :,obre a resp�sta à nota sO-

Yiética, continuandO, dessa. fOl

ma, o intercambio iniciado a 3
d" novelubro llltimO, quando
}Vlo�cOu propôs pela primeira
'vez a celebraçã'o da conferencia
dos quatro grandes

.

para tra_
tar, por,-m, exclusivamente sc

bre a desmilitarização da, Ale_
manha. As potencias Q-cidentais
nunca esp9cHicaram quais as

('uh'as questões -que desejam
(1i�cutir, caso seja celebrada, a

<:onferenci-a. ma.s hOje Acheson
lnanif9stCu que 0_ rearmamento
<:lOs satelite!:' soviético,> 'pnueria
1';�r um desses assuntos, Outras
fonte!' de WaShington indica:'

TI!lLEFONE lOIr.l
1Itl� 'l'el. A NACAQ

Ca1xa POlltal 88

"

Dea,une,ia O Sr �

Disporâ
.

brevemente o exér,cito
dos EE. tlU. ,d,e armas- atômicas
Fracassou 'UD1a nova tentativa da Russia para expulsar
«-j) a China naeíonaãsta das -Nações Unidas «--»

WASHINGTON,_ 9 (UP- - O .secretario! de E8tàde�
l§I\ Dem)! _�che\SOn, acuS;ou os satelítes soviéticos, na
Em'opá (}ri�:Iltai, de ,'�oIar os tratado_s! d.'e llaZ celebrados
ao termina.r a :segundar guerra mundial, os quais Iimíta-:
vam suas forcas a 273.500 homens, Achesoo. declarou
que 'o tl;lIDteuto das forças militares na Hungria, Bulga,
1'ia :e RtiinlW)ia, juntamente eom o grand,e programa. de
:real'Ulanl{'�!ii:i; da União Sovíetíea, constituem um dos
iPnIlci�,is f..atoré:s 4Ía tensão Internaeloaal, I

Hu�to embora ;Ácheson não t�illbai citado cífras,
:t)ntes w.utor�a.da8 ça!'�laram <p.Ie;()' poderio armado
t-otal dos t-rês s'iltéI�tes eOlllunistas mencionados, ultra
passa 600�OOO homens - o dobro det pc.rmitido ilO!S, tTa
hulos dei p�. O sl�cretari;()i -de Esta'rlo norte·americano
:fez '�as{,s declaraçÕes �em elltr,evista cl!-nçedida à im
!{l1';<>1iS.3. ao! l}�lferir-'S;e à u!tima uOlta soviética sobr'3 a

Dãan Ache�son De - Rearmamento Dos Russos
---_.

Autee venceu a batalha pela
«�-)) {('j:JnlND]�RJET» EM AÇÃO NA
Um grupo de aviões de

caca «Trunderjets F-84E,
da 'Força Aérea dos Esta
dos Unidos, Entrou em a-

r.am que as potencias ociden
tais nã') tém muitos desejos d"

d�scutir as questões relativas
(Conclui, na 2,a, pág, letra Hl

-- ------- ---'---_

em

tôrno
Colocados em
'l'OQUIO, 9 (UP_ -- Ape�':an_ c:mun;cação foi fõ;ta peln !'a_ ça!l= COillullidas, no maio�' ''llÓ:�

do o cêrco em tôrrlO _de vinte dio, à" cinco e quinze da tarje I mel'{) - pO"sÍvel,
-

é' o pr1ncÍpal
5'n1H c:omt!n':st-as, af..aix�· 'de .. Seul�, Chora de,'-'I'oquLt-p).: _ \_ -, .' �:- -

_-
,-

� ....'ühi2tt\Ú -d€�fà��"·,�;!��i�OBa '.c'fe'11:ó�·
as forcas das Nae6-.cs Unidas -T'OQUIO,' 9 'UP) _ "corr-us \ va' ali,ada,

'
,

Chegar;'m a vint� q{lilómet"05 - ,L" "

do rio Han. Os atil'ad'Ores prr_ I
coreanas do sul, na- c� st,a ori- Quartel General do Oitavo

tcrriquenhos e coreanos do sul, entalo retomaram Kang Nung,

1
Exercito, 9 (UP) - Trinta! e

que avançaram àe, um e meio a a 27 quilómetros ao sul do Pa� sete prisioneiros de guerra a

cinco quilómetros, estão apenas 1'alelo 38. _4.. ocupaçã:J realizou. liad,os fcram postus em liberda:'
a oit.o quilómetros da propria se sem luta, pois faz uma s-=_ de pelos comunistas na frente
capital. mana que os comunistas' desa- ocident.al, e chegaram ao Quar-
---- pareceram daquele setor, te1 General aliada, São eles de_

I ze.sseis sOldadOS 'n?�Te_america-:_
TOQUIO, 9 (UP)·_ Urgent.e ne s quinze corean'Os do sul e

-- O Oitavo Exercito ncrte-a'-- se'!; britânicoS', Todos �stavam
mericano anuncia tel�, infligido bem vestidos e nutridos, e di�

mil setece'ntas e. oito ?:em que cs comunistas ofer�
às forças comun1,stas eeram_lhe3 mesmo uma festa

chinesas � coreanas, nas lutas de despedida. Mas antes de se_

de <ntem, sexta_feira, na Co- rem posta em liberdade, tive
r,éia. Acrescenta que nOS pri. raro de fazer. durante vinte, e

lU�iros quinze dias da atual 0- um djas, um curso de doutr'i-
fensiva -l'mitada_ das Nações nação comunIsra, que fOi n1ut
U11idas, loram mas"acrados 59 to divertido. segundo- dizem".
mil e 77 c-omunistas, O coma'n<

dante. do 8,Ú' Exercito, gal, Ri.
dgway. decla-rcH que a, matan�

tor
dor

_- -- ------

COm a Terceira Divisá:; Nor

t�'-Amel'icana na Coréia, 9, lU.
P.) - O grupo de combate
"lnyer.s", lnandado para o nor_

te pelo csmanàante do Oitavo
Exercito general Ridgway. co

municou' ter :atingid.o o rio Han,
abaixo de Seul, sem lut'[l. ESsa

-Não 1pedirá
·inql-ês

o governá
a ratiflcação
da Carta de HJvana

! BLUMENAU - JOINVILE I
I Viágens rápidas e seguras !iÓ !
!
I

no

EXPRESSO lTAJARA TOQUIO, 9 (UP) - Urgente
- Toda a artilharia das forças
britânicas na Coréia: está sen_

do embasada nas �·jsinhanças

�O de Seul a. fim de bOmbardear

gessa C;pital, ccupada, pelos co�

J11unistas', Por out:r;o lado, uma

notícia ainda não confirmada
Dficalmente revelav8, que

-

dos

cinquenta mil soldados ccmunis<
�as restam .apenas uns dez mil,
tendo s'ido os O\llr-QS eniqllWL
dr.,s na grande armadilha dI:;

RIO, 9 (Merid. i - No últim\:- ,ri-o Han.

-�-- ----,��----�

EmbaiJ,cador cio Brasil junto
governo cio presidente Peran
Seria escolhido para II alto cargo I) sr ti Batista J Luzardo

na]: dado I� pr- {,cner

apre.sentar- Hug�sfões

TOQUIO, 9 (UP) -- podero

SaJ5 colunas aliadas encurrala'
ram praticamente os diz;im'udos
exercítos comunistas contra o

1-:0 Han ao sul de Seul, e a, ptl.
.nim;ul� 'de Kimp2'. '-A nova d'=r'

rota dos comunistas "ino'co_

reanos ocorrib em Inonlen-

Suspensas
bas

5
RIO, 9 {Mer�d,Q - Sebitmdo apurou nossa l'"5porta

gem, .a m�i('ir sm']_}r.eJ.S,a no, pre.enehimento dos postos im�

lloli.an�es. será ao ida à Buenos Aires, como; embaixa-d{)l'�
�!o tsI". Batista Luzard'O. Tin:ha--se cornOL certo que o pr.e
side'llte Grctulio: Vargas, mio, daria esse gosto ao g.en�ral
Jlli:tn pIDrOll. Ci1ego!U-se mesmo a -oomclltar sôbre a l>ri
meir.a deITot� do- g'eueral JiUan P.e:ron, �m seu jogo emn

o presfi(�entc G.etuli(>J Vargas, com a recusa da ida do sr,

:s-ã1i;sla LuzardOi à :Buenos Aires; mas agora, segull�lo
indiea�ões mais �Ui menos c,ertas, o sr. Batista Luzal'do,

ocupará, ef�tivamente, o referido éargo.
S< láriOs minim<:l>õ, Ajude a edifiear' vm� S'Jc_ie-

,'l, indicação' de qualquer um nO_ d�Hle moralizada e enrlqlleclda
me trabalhista .. e afirmam que p' I'a os nlveis aLuais Ctn f-al'C' eUl -sells valol"es de cultura
o fato estabeleceria uma norma ,

. CQop2n;t'c na Call1pantla de E

po!í:lca, democrãtic e fecunda. do cre�cente cust� di} Vida. O d,lea,-�n de Adultos.

sr_ Danton Coel1n já prOViden-! HOlll�!n indiferente

I
c·1u a respeito da cumissão.(_·o_Il_S_h_'O_'..:.I_,----------

l"Tire d cabeça essa idéia
Ide er' I ncionário públi o"
1Primeira 8i1dieneia pública concedi�a . pelo sr. Café filho
I, RIO' n (U- id.) - O vice. tal cearense porque e,ste éra

I
v,eítoso do que. sei, funciQnário

, "" .,.er

I.'
- -br"'pl'esidsnte 'lia Re'püblica, s:. o caminho lega!. ,cs,�o n�o pu

_ l�� ,

.

,
' ,,' t

j Jcão Caf(i Filho, atendeu hCJe troUX31"a -essa mdlcaçao, n",ao As:,an_l o vlCe-predde� e da

: ma;s d3 qu�uh'3utas pessoas em podi� fazer nada em seu :a'-I RCJ?ublJc-a �,tcndeu, um cP-'!.· um,
'audiencias particulares, Entre vor, O cablooo, meb desiludtd� -maIS de qumhentas pes:'oas- que
_tantos de_:;taca.nlc"

'
o caso de com 3J f,'anqueza do sr, Gafe .o procurai'am na manha doe h?_

um ��rinheir-o (J_ue deseja �er Filho. agradeceu a acolhida. que je.:em sua primilir81 audIênCia

funcicnário públic'(). lhe fôr,a dispensada. e re.tirou_ pÚblica. Esta !Di encerrada de_

':luer;a a jntervellçã.o dn vi- se com mais este Cênselho do :pois das 13 hor.aB, O vice1lre�
• ce-presidente da República, pa, vice !presidente da RepúbrÍca: sidente estava -exausto e t-rans"

1'a -gElr- nomeado marinhei1'o ou "Cabloco, você é marinheiro pirando- pcqo :t'Odo;>;__ os, poros,
servente da alfândsga, de For'- e é forte est{lU vendo, Tire da Rumou para, o seu gab1lle!-e, e

taleza. .o sr. C,afé Filho- pon_ cabeça'e;sa idéia de ser fun_ alí fês ligeira ablução e. em Se.

I der':!U_lhe que par'a que tal ci-ünárb público. Você é

mari_l_gu�
foi almoçar com o nOSsO

: ccnseguisse, prec!s-� seria que 'nheiro, Pegue o seu b�t� e: ':.n- colega. �seas Martins" Ch;fe do

I trouxesse ele uma, indicação d,a' frente � vida c0rIl; dls�oslçao, seu gab�ente, na bOlte 'Nighe
. inspetOr da- -affândega da Capl- porque ISto lhe sera m,alS prC� anq �ay ,

Varga,s, ficoll l'ec,olvld'J

tituição da eomissá"',

lho CC 111 O pre;;idente

,

a
estudo!:) e

de sel'nl rvis'a:; as

RIO. 9 (Merid.) O ver�a_

dor Joã,o Machado está fazen,

'd� (.erre!' entre os parIamenta
�'es de tedos 'Os partidos, um do

cument.':) que e"rá encaminha

do ao presidente Getulio Var

"'aS �o sentid-' de ,ser indica.'

:do 'um nome' do agrado,& PTB

para a prefeitur-aJ do Rio de ,:ra
peiro. --Os parlamentares apOIam

�_.::__�:.;
81', Cle;IIt'61rl: Att/cc

americana J3l1unciou recente
mente que não mi.:ntjnha a in

tençãcl
.

de pedi!" a.o Congrésso
a ratificação da Carta- de Ha.

"Através de telegramas a ta,

,das as agência,;, dei conh�c;.
menta :a-os seu� responsaveis de

que. a partir destoa data, ficam

suspensas as operações à base

d� compensação. Somente po_
ma..se que (Js controles da�' ,",U'

tcridades de ocupaçã'o �óbre o

'l·OQUIO. 9 \UP) -- A pedido .Te.pã.c, irão f!endo' relaxad,05

expresso d.o major general Kis- 5 pouco a pouco; a partir ciD a.

lenk<l', d€>legaà,o sc:viético no

I
gera �, até a assin:atura d,D tl'�:

Conselho Aliado para -o Japão, bdo de paz. Mac Arthur}a
-a próx1ma. E'essão do ConselhG estaria,. aplicando 'ilESa lJ�Htí
fiC'O'u marcada para o dia 14 d,.o ca, d-i!, devolver t.'OS japOnêsee
corrente, qua.ndo discutirá a todo", os pOderes po.ssiveis,

TÓQUIO, 9 (UF) -. Jufor-

RIO, 9 \Mel'id. i - O -presi
dente da RepúbliCa a.sSjnCu

�,eguintcs nDmeações:

RIO, 9 (Merid.l -- O Minis.
tro dll ,Tr8_ba.lho, �t". Dant:m
COElho, 1 evelau já ter adc:tadO
as medidas necessárias, no sen�

li<io de cumprir a decisã,!) do

presidente V�rgas. p9.,ra eleva,r

��s n'vei8 dos ,'SuláriOs míninlC'E
�:rn todo o país,

Não ,há. der"1o�rd.ch com

ig-nol'ancia, A c�I-ti1ha é :l

chave do conhecimento,
Mntricule-mo!l "" anqlfab'�_
tos num curso de edUc:V:;8,0
de a6ultQs_
,�------'-----

�'
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MAURlCU. UVIERI

SI!!(llU'sa!ôíl
RIO

Rua do Ouvidor n. 100 -

Fones 43.7634 e 43-s997

S. PAULO

I Rua 7 de Abril n. 230

4.0 andar - Fones 4-8277

e 4_,h81.
Belo EoliZonte; R: Golb, 5�

Porto Aleg.re: Rui!!. J'oli\i IMontauri, :til

t
�

CIirltlba: R. Dr :Murtci. 'wa

I e (�ft2. andar - Sala 253
...:lI
UV

Jolnvlle: Rua S. Pedro, 93 I Senhora viuva, com ;2
-...;.----.--�--��- I filhos, procura êa�� ou

�!mlU�m��m;;;nHml:1 quartos. Ca rta« ara caixa

== s postal 11. 0:3. ou in I r): ma-

vo jJre'i,lent('
dei'. Esta conversa, segundo
ést:ll1}OS Informados, criou no

vas perspectivas de um bom

rntenclilhEnto entre a UDN e O

I nr{itli'5t�:�"i da (·h' lizaçâo ,

'.' r rp"i'l..i:_,(_,�llo do cornu Ll1: ... IHO.

ques que formarão a I:'eleção, e

quando resolverem entrara em

ação sará tarde. Esperamcs que
desta vez os grandes da FCD

resolvam apresentar
lho!", pois a seleção

amador, ao que tudo indica, não
fará grande a.,Pl'esentaçã-.

L'mH l;ulitica tle
mento com o SI'. Getulio Var

gas, Sem considccar :IS cOl1se ..

quencias das flOV�S relações

que se vão estubcleceneo entre

° novo l-!üycrno e a líDN. con-

B

ímedíeções
frequentadas

Escaparam à

os jogos de

�ue são COUgi ..

dorados de naturczn puramcn ..

�c rccrcat' IH. Foi inic'ada a

l�mp:H?l!a contra o jógo d� .bi"j(110. 1:'10 devendo, POr .fSO,
chalés da cídruJe.

\ íi·�lL":..;al"ia do jogos está Ia.

determina
C'i,c- of ri.lis, sem frue, até o

tenha efetuado a

Sémen/e I',i:1rlicüpam CO sorteie do Plano «"'}.)} üS
-- los que vã!:, d'e 1 :1 2.600.QIJO.

SPN

Consertos em rádios de qualque-r marca. Montagem de rá

dlos de qualquer tipo. Venda de peças e accssór íos pnra rádio.
Venda de vâívulas American',s e de vâívulaa P:lillíp!J ILll-'ú'
dezas, ., ... , "

_ . RádJos.: diversos mcdeloa e marcas.

à Corõia. e ii li'Grmo:;éI, ht.'111 prJ

mo outros problemas do Exlm
mel Oriente, uma vez que ,,�

lencontram attiàímente api esen.,

tados às Nações Un�das e -tam
bem pela pcsslbíüdade de que

surja imediatamente um "irn,

passe" sobre a questão da l'e ..

pre�entação chinesa.

Rádio:;; usados "ótima ocasião".

H.1'... 7 de Sotembro, .j i I' q;"

BLUMENAiJ

ElO, 9 (!-'[erid.) - O

--------�_.�_.-

Capital (-' l\X::'Cl \;\S cm 1') I�) --- dI' (_:r!f� S().(I(_){)-UUU,UU
Receita de Prêmios 0111 !�)·l�) '--- �lai. :k' ('r:i', J((l.UOO,OOO,lJO
Etu arrecadaçiio r/c t'ICillios L' rcsuiiodo íl/(!l(\'frial ocupa, 110

Brasil, o scaundo Ilfuar, dent o u si. ando a.ssuu 11111 CUJl5tUI/lc

Parlo AJegr", !l

I
-- Trá a<J R'D. hoje, a chuma.do

do pn,sidcnb Getulf,ü Varuas, {I

.,1'. Dí nar t DorneleG, vlce-prcsl.,
dente rio PTB gaúcho.

-- t', '_. .... ·d ... nf ':;
Vlr'r. PI c lde-nte

Lll18tar

I t"Ç_I'�'

J ,1; ;.J l�Ll_(. -_
� ;{'f r "LtrirJ G':ta{

SIJCnnf}!lL
DE BU.Jj}l!.:;NAU

S.f�DE:,RIO DE JANEIRO, AYE)JID�-\ 13 DE l\L\10, N:
, " ",. \ -- - r-\ \ �l (' 't) 'I --;9 �--

---',- .::-.) --- <"'. ."'._ � \ I ;
_ \ í\. -- ,--. ., - I ,

SUCi.JR��\i!S b }�GÊ:L'(.;]1��S L�i_';: 'rGIiu:_1 ()�J Efi7r1..�0S DO TIn:�SIL
----�----�-�--�--
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'A NAÇÃO BL"PlUEN.<\U, 10-2-1950

os
d acilicação do sr, lo

-

o n,

Itl· DO �nM�NlâMO IIBa:ô:e���l:::��:co.:o :pou��stQsjEstuela ii ONU a resposta -ela
-

.

'

.. '- "

J I RIO.!) (Jlürld.) -- Soh Cer-· Hefer ia-se. evidentemente

aO'1
go\'erno o sr, ,João Cleofas . E' Repu' I-I'"C�I� Pop u I � r ela ChinaIDe um.ohservado.r sor+al) I

vez, a l�v�<;tlga:aoi r��;lza_da j
tus aspectos a Íl1l,pressii.o g_el::od I PTB e ao PSP, �urt! dos que, certo �ue �omo nos acentuava O Uii: liiiI

..A'JJ:'sar {las audaciosas =: pela �0l111SSaO Soe �Jb[a 111-
em torno do prrmero :\111115-1 corno acentuou, BUO chegaram o sr, Ferrell'a de Souzu, a pre- "-d I d d i:E UU t s medlda�nOb�'w, t�a. Ru;�s�a .sovi,ét:ca" 3- t�rnaciOnal, _�'lI�g�� � c�nelu� i iério do sr , (:etulio Yl1.1'gas, i'l �1 a'can:;al: um terço do Con-, �êM� dn sr, João Cleof�s não Pede o 7,ul ega o os \1;. II oi! ou rI iii

t,dfM;l! .1::; ,:Hl-::r.:eo> u�ldas_de I "':� de que � .•��.�,a d� co��u a til' que desfaz duvidas e. re- :i'e5so� Se estas .correntes, Implica no apolo do. par.tIdo.ao LAKE SL:CCESS _, .. A. Co- j jos provísúi-ios para 3 admin' s-I da outras medidas ,contra 0,-;
conueno r H China popular, co- msmo, TIa maiorra dos parses eeios ouanto á.;;; perspectivas denomlnadas ponulístas.. goVerl1o do 'Sr. Getulio Var- mtseão pulitica e de Seguran. I tração da Coréia e a criação'

I
agressores 'e que l:�lt;.'rasse, a

mo palz agressor na Coréia, ocídeutaís, está 'em plena de-
nue "·e criaram eJll torno de dispunham da matoría nas g<!S-I pelo menos num aPoio e-

ca da, Asserubléia Geral ,lus Na- ! de Ul1l organismo. peja Assel�- sua decisfl�. de :on, ,�nn,q':, �t!'Uma manohra tinh,a :o/do ten-. Conforme esSas in- unia poss-vel alteração nos ru- duas casas legislativas, 'era fo- qnívalents do PiSD, feito em côes [Tn"-Jas, começou li estu_lld':>ia Geral. para resolver eSL? I ta na COrela ate o ,:llI. L', .. >
Lda, p�'ra dar te.mpo� a um .a- '- ('stiga-ç'ões, na Belgica, no Lu-

mos tradicionais da vida poli" T'<1 de duvida que o sr, Getulio e Ínequi,\'Ocos."} _ 'I. �1'l Repuhllcu c outros problemas do Extre- legado amer cano dISse amua'

I IA. t' \. (}lr a 1 esnos ,I, , ,
, .

1 ••que comunista á ilha formo- xe-m iurgo, na _ us rra e na s
-

lic-a do paíz . Y'a�'gas nccessítar-ín de lastro 3.fas. só o fato tia presença ri" T)�jJlIlal' tia 'China que recusou ',!O Oriente, Tudo ser;" pre- n-uis que "os comuntstus chi-
sa, Corno a ('ondenação veío kmanha, na França e na Ita- ü's' homens chamados a co, de outros par-tidos, para for- '"un homem d'3 CDN no gover- <, 'I' ., ..... di i el ordem de ('es�ar uêses não percebem que, nil�i

.,

os eIl1co pon os para um � _,,- ee, [O P adlltes do tempo, a íuvasão des- JiJ, o declínio comunista apa- laborar "u:í'l'et',lJ'lente 110 ,!l.O"el' mal' sua base parlamentnr . Es- 1'.0. e de um hOJUCll1 (]:1 J)I'oJ'e-' , "

n id acuo le no ultimas cinco semanas, a maio,'•

.' J.J n, v
,�

"'1' fO"O" nprovarios pOl' mais logo e a co s er _l. f -

xa ilha serviu, mas uma vez, rece a olhos vistos. As elei'�
no que Sr> )'IJJ' "1','1. são conheci- i,a base., ele p ',llcancou desde c_ão do SI'. .1oa"o Cleofas. 1]1_1-

"'o .,.., "

"rt l'estalJelc"el' 'I r;<,rte du mundo -l'ÍvLlizado __

.� -'" •
- .

de ;'iH Ilaçúcs membros e en- I "as llleltl as para· "L'Ln'a rleiOll1oralizar a hipocrisia � i:,es Da Sueda, na Dinamarca, do� e seu I)Ussado se conIun-! o momento em {jue obteve o J)lica na quebra das re,sisten- I Pel,:l'lll l;az n,'l C<ll'éia. "as naçôes que creelll na paz'

�.'iados ao governO ce -.., €.1'mel11a
- 311ao Tse 'fung, e os Bd :':oruega COlnprOYam, nesses 'de- com toda II Historia Politf- f;j)oio maciço do psn ao SeU -rias, do partido, O sr. Ferrei- E"ste Ouando foi recebida a l'es- tinham feito tres esfor;;os

na semana Passada. -',eus insp:.radores russas, esta- r·�,.izé. a querb YCl'tical da in-
{','I do Jj'aiz, I1e�tes ultimas 20 !IO\'ernO, Mas, u,ão lhe hastuu- ra d� Souza, aliás. admitia que '

j,o't',,1 ',I" PdÔll1 n'"l Opa.;. o de- 11[I1'U pe�'smHhi' o ,[(o\'erI1O de" <

l;la11o de paz para a Coréw _

.

_c fluencia moscovita. Ainda ago- Por isso mesmo" a In'L (LO :'-5to, atraiu para si, direta a posição do ministro da Agri- le_,'_'ado dos. Etsada" tin' dos Pekilll a ('eSSill' �l sua agrcs,ao.

1
eontlnlla os segui11tes' teus:nt. falando em vllashmgtOl,l, O 1_111:"" ra impressão é a de flue 0:1 indiretamente, as ,simpatias {�ultur&. cum relarão é FDN, e • (','J'�,"e q:.'e p'eJa terceira vez a eõntra a OXl� e adol&l', no 5eU
a retirada !Sr'adual rhs 'ra]Jas' " ..pl'Ímeiro minis.-tro f�'an:ês.re-. e,.tamos em pre's,ença de um da FDN chamando para o seu ICc;ndlle na 2,a letra D) I'hin'l eOllluni�ta t.inha burla- lugar, meios }Jaeifico!> de ue·

-
. estrtlngeiras da {:uréja; arran� '"'l'E'lou que a c�r::11açac:. ao 301'.1 :4üvêrno de eal'ater centrista, do \'S esfOl"\;os de paz tia O:;:L goc' a�'ões,

"
" "I 'Iíll'11anltu" 01'<'ao do P

I
-

I
1,,\, '.,1 :::' '"

,..

•

E.e.llão �:ol1sel'\'adoi', As razoes N t·"
.

I t nacl"onal e qlle chegara o momento (('

C. em Franca, caiu de 600,GOO fine levaram o sr, Getulio Ya1'- ..- O IClarlO n er ,- ....=-

derh1ra!' li "in1el'yençiio" de
ê,)_énPJare� 1;01' dia p01'3 ""., I �<IS a imPrimir uma fjsionoml:a,

Na"'"o ha', p'erlllgo de tSCisseA.s
for\,:l� dtinêsa,-; na Cor('ia, 1.'0-

21:'1, ()ÜÜ, I ú'sLa m'dem, ao seu I\íinistélJ.'O, lllO "agressão", (l Delegadn a,

Os comunistas, por muito parecem e\'identes, Ele mesmo mer' ('3110 pediu ii Ass!:mbléia

:;::� ",� ,f;�:un�n:o�::':;:n�: ;::;:L�;�,���::�::::�;��::; ��� eE:;���:�����:::::�����: de (afé no mercado u i,1 I ;M::�a:q:u;;'a:s='l;ila sua repulsa ,lOS dogmas de frentes jJopulai'e�, :Depois.,es- Ille parti dos, lllas do 110"0, sen- � li' III S���l,c��'f�(>��i'�::�st�_,r:;fi�';;:t: ::'Sd�C�:�:/:i:ü�l:;:��::llfo�o:�1 �:;::!'�:;�;�oc�:g:�n��d��d:l',p�:� Nevo tipo de avião á ja tQ ,argentino � de costura §t'l'ndo claro, que o conmnismo I t:eipar de !-léu governo outras NOYA fORQUE, 9 (liP) e .:\Ianchesler. em consequen- Os representantes de "La

j�§, novas e usadas, das me-
que prücurava explorar os ar" I'crt;a:5 l!lle nãu apenas aqu�las () "Jornai Of COlTImercc", as- ela da gr�Ye de alguns �1�' lha-I 1-'rcnS:1f' COl1lj!1treCCl':ml, :nas I, lhores marcas, de pé,dOI'e;; nác:ona:istas, estava, eu (;'úlJ cujo registro ofíc" ai dis- segura hoje que não há mais "�s úe esll\ adores, Dos 2a mil os tlelq';:HJo,� dos yelHledorl's i\

de mão, e elétriaes

�ret�l1tc, a seno: <:0 de uma pOc li Imtaram a pl'esidencia da Re- l,el'igo de esca."',sês de café no portuários lontll'ino:s, apenas I de iorn:1js. a!,l'esent:l11llO

ale-II'
!('!lela estrangeIra! :,�lbliea. mercado mundial, Isto, emb�� 1Ins 4UU aderiram úqucla gl'e- I\açü�.,-, núo -,e apreSCntal'lllli :10

IJag. :etra A) l BASE PARLAMENTAR ra a margem entre a procura ye_ -"!in' sttri(>,
��---_ ----------

e a oferta não seja llluito u- BUENOS AJHES,!I (lWj -, Ill'E\t)S ,\IRES, 1\ (l'P) -

Noticias db país ienbdora. Diz que as dispo- poder C. reular
.........- ....�....���-..:;",.-,

,

Hill' ]idades mundiais de café, orgiio "L" PI'eu- � L'nb!�I, Laje. ao presidente 1Ie-

V d
'

Deixada P. a r a . OUI'r� op�r!unid�do' a �;:I�õa::O'esr:t::e:���ta l�ild�:� �::' �:i��:����, pe;I:�eYe���::��; �',�::;. S��o�ll�l�',�\\�i[J�)��� '����:s: eu e-seII U .. , II II II ii
cas, sendo (IUe a prOCllt'U atin- !;e realizar. no l\Iill' stério do eng::nheiro alel,lIiio Kllrt Tnnck ,_

Por preç9 U8 ocu:ó1ao,

q,uesla�n di fnsa-R do IlIB, com o' PSP ��r�a::as�rí:tase:ll;!�i:lizIll���:e: �::��a�I0�I:�I�'tal�ep.r�;l::��� I �'�I;:�O:�\�ot:�;�:::l:::����i:n'�Y,�� 8
CRSt'I VOlLE� � ���:r::�sa �:p;�������;s c�:��

� u Uu I II U fiíi produção africana de café es- -- iR II ii i) IS B-l!.denful'L Vê!' f' ;tratal'

15 d No embj'o ta com Paulo Luiz Sehmm emtá em sensível aumento, estL Rua e y ,

ti}
I

�:,��!�:�:���. �?t�l"�� �!�!!��!�o,���:��!� �� ��� :��lad-a pela lnglaterra e Fran Icooperativa de COI.sumo dos Empre .. ! t::c�.��l�..:;._i 1_S3_lt_0_w=--l"Iozan Lago, ;;;óbre 8., fusão do PkfiJc T!'<lhêl,jhjsta de A.n:l�,ZO- cónvem)óes estadl1àis, deverào MADRID, n (CP} -- Ú eilJ- gadOS da, fmnresa Inll" G�rcia SUllPTB ,(,0111 o PSP, d�clarou que na", solicitou ás autol'idades realizar'�e (> mais' cêdo possi" baixador do Brasil na Espa- P

t !!iITlão progrediram nps últimos Plovidências para r€haver s�u ve'o nha. S,'. Hub:"ns Ferre.;ra de ReSiloDSabilidade Limi aUa
dia.", de demarches. AC1'€Sc'entu diploll19. de deputa.do, Disse o Rio, 9 (]>1:�l'id, 'j __ Chagou ho. Melo, fez hoje, entrega ao ge- ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

, d' I' d 2,3, Cc-n';ocaçãoque ET, Adhem,3r' ele Banos )"1', Raro:s' Coelho que o ,'plo, .ie, ln':ced€nte, de Pernambuc-o, 11e1'al Franco, \lo gran e co-
De conformi:dade com a delibera\;ão do Cons'2Jh'c Adm!-está de acórdo com 'a, f, !'Inação ma em questão lhe foi furta(L(' ,,-, �_.,I[:'nist-1'0 d?, Agrj'cuitUI'a., SI', 'ar da Ordem do Cruzeiro. tio '

v "' "

nisi:rativ.l), ,"m r�lUniã{) de 11 de J':.'ne:1'o d� ccrr:nte. estão
)tl!!�OVO gi'Gnde p�lrtido popu_ mj�t<3r:o.samellte no:; corr?ios 1 JOü.o Cleofas, que foi passa�' o, Sul. durante a ceL'imônia rea- cCnV'idad'os os associados dé.sta C::l=p21'ativa, para se reun.'

;jstií., c':ü'ec2ndo de fundamen_ desta Capital. Carnaval na terra. do frevo, O lizarla no Pal�do de, El P�r- nirem em, As�embléia Gera! OrÍ'nária, no dia 20 de Fevereiro I
to as noticias de que os pete- Rio, [) (]','[E'ridi'onal) - O DI.

sr. João Cleofa,; \'Le\'e recepçãO de, l'esidi'nr:ia do Chefe do de, 195:1" às 20 horas, no pavi:lhão Recreativo da Empresa In_ 'I ti. '-1'" Na l' �l da UDN do e E I I dlIstri,al Garh'i,a S.A., sito à Rua Amazonas .S;11,. ern C'.ln.,_1.;sta3 e� :ejam resl.stind.o, A >a'!Í_ l'e,o lO, c -Dll" "··'V - cOl',cOrrida no a�ropnl'to do Ga- Estado • span lU
" ,1

�

I" -

d ..,.' ,. -

primt:'nto 11.'0 arti2'o 74, do Decreto.Lei 5,893, de 19 de Ou- 1 !lllllll.straçao O pl'lS prende a ra reunIr-se Rmanha, para es_ '.0[';;0, lVIA.DRJ.D. H (l, Pl Soube- �

=

,tubr.(} le 1943 e Decretci_Lei n, 6,274, d", H de Fevereiro de'aiençã:.> dt'" deis partidos, de tu4ar a Convençã.o N.acional do Perto Alef!'1'e, 9 (Meridion.al) se que O governo es'panhól '

� 1944, c{)m a, seguInte,nodo qUê fl fusão foi de'xada partido qU2, provav21mente. se_ I Os )';,:'-"08 dep��adés gauchos ini.- })J opôs ao da Inglaterra, a

para uma outra oportunidade, rá. nl_arc<l da para a seg�nd� I
ciar.am, hOje, as .suas atividades 1l0l11eação do sr. iVIl.guél Pri

Ria, 9 (Meridícnal) - O de- qu'nz�na de março ou prmCl- -pm'lamentares com o reinício do mo de Hivera, pal'a o' cargo

Indu;S'tr"las de r'e'cujas e I, �l���d;sf!����,tiVO pele' As�em-! ��n�;!�iXatlOr ga Espanha em

S.A, ,
.

fi
I' Porto Al<g<>,' ,M'rid"'nal) I LONDRES. 9 (\;p) -- >I,"

Madel·ras R,'o Vrauel I
- Afim 'de proceder a conven_, de 120 navios estão �araliza-I\.
\Conclui na 2a. letra C)

•

dos nos lJOrtOS de Lnvel'pool
_4._SSEIvíBLEIP.� GEP�4.L ORDlliARIA � __� 2r__ ...._ __...__ ."..,� ....., _

Pelo pre,sente edital de c=n.vocação, são (oOul,-:d-ad"s os I51'S, aciDnistaS' desta Soc'edade, E' se reunirem eín assem-
I

'

blêi;, geral crdinária,e que será lealiz'1da em nossa :;oéde social,
'

C h' I d t' I R' S I's;�;�,:5:l'�:��:�n��' d'a 29 de março próximo, para deliberarem I' I ompd�s�2BLE� G����I�RDIN�IA a e ln
ORDEM DO DIA "/ Pelo presente, ficam convocados Os Senhores acionistas,

J! Ap;;_'ovação do balanço e conta.s do exerCICIO d2 1950, I p<ir,a. comparecerem à a,ose'mbléia. geral ordinária, 1.1' rea.lizar-
lYiree�r do conEelno fisc13:1 e rC,jatórl-o 'da d:'l'etoria,'

.

-

i no dia. 31 de março próximo, às lO !raras, numa das salaS
:::, Sleh;ão do C�n",elho F·scal para '0 exercício de 1951, I" do RoteI Berg, em Ibirama, para deliberavem sobre aJ seguinte

_';'.""ln'o- d� interesse da ScciedadE', I ORDEM ;p0,DIA
nj'r3ima" em 5 us f'vereiro de 1951.

I'
II Apresentação, discussão e aprovação do relatór',o da

':I1\TCENZ FRANZ 1NESTERKAlVIP - D:'retur_PresidBnte diretoria', blaIanço geral, conta de "lucl''Os e perdas" e

• parecer do cOnselho fiSc.aI, reIatiJvo ao exercicio de 1950.

I 2) Eleição, do conselho fisera'!: para o ano de 1951.
3) AsSuntos de intereSS2 social.

IJjh'ama, em 8 de, fevereiro de' 1951
JOHANN WORTMEYER

\ <Im convencidos de quei com

a ausenCÍa da esquadra ame-

ricana r;iuahnente cm ação na
Coréia e com o adiamento da
:-'Glll'�ão da ONr, poderia 1a11-
"i!!' ma desafi'o ao mundo.,

'. den'ota da Hussia !la de
";são da ONC derrota acen
htada pelO apoio claro � deci
";\'0 da Inglaterra e do Calla-

mento do Partido Comunista
i tali'lllo dos deputadOs VaIdo
:;\'l.agnunÍ c Aldo Cuedli coin
c id ti ('om o fracasso do mo
'\ illlellto articulado contt'a o

;'en€ral Eisenhower. Por sua

AVISO !

A�ham_�e iI disposição dos senhores ac'onist::s, 1100 escri_1túrj c' da coci€'dade, 0:0 documen.to.s de que tra,ta

In Al'�, g9. do decreto-l� federal n. 2,627"
,.i9 :::6 de setembr.:> de 1940.

Ib rilnlfJ,. em 5 de f2yereir"Q de, 1951. ,

YU";CENZ FRÁNZ V;rESTERKAMP - Dh'etol'_PresidSnte l

Diretc r!..Gerente

A V I S O

Acham_se à disposição dos, senhore,s acionistas, no M.

eritório da Companhia, os dOcumentes a que 8e refere
Q Art. 99, letras, A, B e C, do decreto'-le'i, federal n. '2.627,
,"" :::6 de setembro de 1940.

Ibi'l'ãma, em 8 dp fevereiro de "1.951
JOHAi\'N ,VORTMEYER Diretei-Gerente

I

��:---=-==-� ;"�,;;'-""""C�I"""""'_A�'-L""""'--- II
DRUIS S/I 1�·�.g�::�;a�X:�:�::;�::!

U Witmal'suID ,

istdbuidores dos insuperaveis í 11 ,;::: ::::::�����=:�:�::�: :�::::;:�:el:�i:�i::�
d

ria, a rea.!izar_'-"e no dia 29 de março do corrente -ano às 10

pro utos·. I horas, na, séde d!aJ scciedade, e.in Alto Rio Krauel,
'[lfim de delibe'rarem .sobre !aJ seguinte

I ORDEM DO DIA
,

I
Apre&'entação. discussão, e aprovação do relatór,'o d7

.

diretoil'i3J, bla·!anço gerial. conta de· "lucros e perdas" e

parecer do c{)nselho fiscal. relaUyo ao exercici{) de 1950.
E1eà'ção dQ oonselho fiscal para o anO' de 1951.-

3) Assuntos de 1·ntereSlle da saciedade.
Alto Rio :KraueJ, Ibirama, em 5 de. fevel'eiro de 1951.

PETER PAULS � Diretcr_Pl'esídente
PETER NIKKEL - Dire,tor-Gerente

VI(IRI
PCi'2.S e Acessórios pal:a Caminhões e Automóveis& -

,

-

fiGBATERL\.S

OLEO PARA FREIO HIDRAULICO

I!,;lil S &li'"
BICICLETAS ��. �"

"u-'1\,illNICA QUE ACABA -DF: RECEBER Ú'1IA

I
i

'-, .l_
N BT""T(;LE'" '" Sp}ill.TIDA DESTAS AFA}..:IADAS

.

_\;.1.,-, •
.... "'..

-

_ IltM(l'�U'
,

A.I:l?MAS fi",�i9
,

'

"

Sei�. inteiligcnte compre a meHu....' bicicleta 1'41.;. 5 I'CÓl\'IERCIAL VIEIRA BRIJNS
. S'A: - Ri.�a 1 D de �

1Novembro, 923 - ao lado da. IgreJa MatriZ. 1 J
��---�� '--�-------==---=---��----����--��-=��------------

AVISO
Acham-se à diSposi·Qf!.o, dús senhores acionistas de.sta- 86-

('ie-da,de na séde social, '(JS documentos a que se refere
o Art. 99, fie do decreto'-leJil federar n. 2,627,
de 26 ide setembr.o üei 1940.

Alto Rio .Krauel, Ibirama, em 5 de fevereiro de 1951-
PETER PAULS - Diretor_presidente
PETER. NIKKEL �. Dir,=tor Gerente

/'.�.chanl_Si' il di�]1CJs'�50 dc�� �: :-L:- l'�" .:Ü: L!l:õ;Lf'":. nu c::,;cl;i
tÕl·jO de�t� Sociedad:. O:� :=,)c�nn n (.s �-j que ��:1 l';:,fere .o al'(.

�i9 do De('ret�'Lei N, :,L6:2;, de :':6 de Setembl'.o de 1940.

Blumenau. 6 do F{:y"r"iro de 1951

GEORG TRAEGER - Diretor-Gerente

�ocie�a�fi ID�usfria' Erwin laôlol! <-X-X-�-x-'-' -, - • -x- .-%

ASSEMBLEL\ GEF..4L Ol�DIN.\HIA

Ipelo presente edital de cDn\' ::ca\;áo, �ã!) con\'!dadD� os :;1'ô,

acion:.i.;,tas �. S3: reunirem em �ssemblélH g2�'al 'l'd:nária, a

reahõ;ar_Ee-'em nO:O,3<1, =éde "oeia;, às 15 hora", <lo di" 30 de ma!'.

ORDE]'./r DO DIA

PJ�HNAl\lBUCANAS,

D:·scussão e ,-,provação do Balanr;o Geral e DemDnstra'_
cão da,; Conta LUCI'c!e' e PSrdas,

2.1 :Elleição' do Conselho Delihera,�ivo e Dire10ria
Eleição do Ccnselho Fiscal para, o ano social de )951
Outros assuntos de in terc'ssê social,

,Co.', A. .:\ERLICH - S ?oretári-o

1)

3)
4)

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

------

DE liMA Jl.IOl,·A PAI:ú\,

ço próldmo, para deliberarem �obl'e a ;;�gu:nil.e
ORDEM DO DL<\.

1) Aprovação do balançcJ gera! (' contas do eXel'C'lCL' de

1950 rela,tório da Diretoria e r'Jrecér- l:l er'ns�lho físcr'l,
2) Ele1çã'O do conselho fiscal e respectivos suplentes para:

o- -exercícTb de 1951.,
3.> AsSuntos de interesse sc'cial.

Ibirama. em 5 de fevereiro de 195:1.,
ER\VIN RADLOFF - Diretor-Presidente

AVISO

SEJTVIÇ();-) Dl!; CAIXA,

Acham_se ã. diFpo,slção dos senhoreE ac[(]nisla�. no es.

critóI1p da soci'edade. os documentos a qu e se refere<
o Art. 99, letras A, B e C, do decreto'-le·j, federal n�<!,627,
de 26 de ;etembro de' 194(),

Ibiram8, em, 5 de fevereiro de, 1951.
ERWIN RADLOFF -- Dirêto"_Presidente

--------,- li11-----·

Indústria��i��Comércio Emílio
f:.

f
Sã" ".:=�f������?�'f.!:��a 'co",," Ici«). EmílÍ'O Krause S. A., p:a'ra 8, assembléia geral ordinária,

,que terá lugar na séde' dest'a. Sociedadi' às J O horas d:l dia
30 de março do cON'-ente a'110, com a seguinte

ORDEM DO DIA

�--------------------

-_
...-------_ ... ,�_,,_ ..- �-�,

:Pela presente são conv:dado:o Oe .s3nhor2s AciÍJl'li!5ia�, dtlsta
l;:(Jclcdad'2 pal'D ;J_. At=:5enlbléia Ge!';::-d Ordinária. u. r:,f,a!izar-'3e
na :::éde da E\:Jc:eda,de. à rU::t Süo Paul:> 2741. llHEta c·id.�·"-{e de,.

BlunlCn;j_U, às 15 hOrt�8 do d fi iA (!� ln'�r(_;'() '(!. c. í':.(rn ue

f1:}ibei:ar-=lU ;::,'JIJrb a segi1il1te
ORDEM DO DiA

1) LeitUl'8, exame, di.scussãs e deliberação cohre G rc'la.tó_
rio da diret,orÍ\3; pal'ecer do conselho finca,I, ba.lanço ;;1"_
ral ,e contas 'da. administração, referentes ao exercido
de 1950.

2� Eleição do ne vo conselho fiscal,
3) AsSuntos de interesse social.,

Ibirama, em 5' de fevereiro de: 1951,
,
CURT KRAUSE -- D'irllltoI-Ger€nte

�,

ICompa.nhia.
Industria e

!
-

Hemmerl
Comercio

AVJiSO

Convoc::!ç:"{ú pa!'l1
ASSEMBLEIA GERA.L Ol1DINARIA.

A V I S O

] ) Apro\·a�ãfJ do Balanço c ("on�as d

Eleicão da. Diretorü.. ,

l::le:çâo
.

d'o COn�.l�llH) 1�i�ca1.

.l\..�sunto� de intei'f��,:y' r;- !'-�.

Bl�lmenR!t. {) {.!� Fr_''-'-l�'�ir:} f];_; ]fJ31 $
.U l't!l;-l' :;erente

,1)

alharia 81u enau Slft.
ASSEMBLEIA GERAL OHPU':.\t: iA

05 'acicnistas da f,oc'edade i,llóninw "_i,IALHr\HIA BL1J

l\IENAU S,A," são convidados para CfH11j1\.l'P"el:"m à' aSsem�
bléia ger-al Ol'dinár"� a ] ealiza�'_Be no dja �i dr� m�:ll·ço de I
1951. á::: 15 horas, no e�erjt6rio da. :=oc::-flade. 'if.iJ1) d�· (}i;E- I

I
I' Apl'e"9Iltação, d:-scussão c aprova':3o do balanço f;:;"1chado em :30 de dezembro de 1[150, rh r'�1.aL6rb t[g di,

rareln s_olJr= a seguinte
ORDEM: DO DIA

ret', ria (' p�l'PCer do conselh:J fisc:I,

'BJleiçãn do conselho fiscal. tnernbl'c:3 ef�a!vo.� c SUplBl1_
tes para c' exercício de 1951.

'

3' A5�untos ü've:rsoB de intE're!::��� :--,.)cial

:n

NOTA: Achan�_�� à disposição dç;.j �enhnrcs nt' aDi _t as
{;� dOcunlentQs exig' d"';-. p�lü rI:::(>n�i(:_l.�.� H.

26 de setcmbro de 1940, artigo !l!!,
Blumenau, 5 de FeV91'eÍ'ro de 1951
ERICH STEINBACH -- Presidente
RALPH GROSS - D'reiúr_Gerente
FELIX STEINBACH ,- Diretor'TécninI

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

Companhia· Industrial
,Rio Kra\ue!

ASSEMBLEIA GEH.';L Or-:DINAHTA
Pelo pl'esent':?, ficanl (!onvoc.ad� s c!) :--:enhol'e� ae:onh:tas,

JYll'}t compar�cerenl Ü. asseu1bléia g"Cl'aI Qrdl:n:�xia� LI l'cal'zt.!l"".
Ee no dia" 31 de' Inarco dn cc-rrentt: ano. ú;; 15 hor;:;a � lH1. séd'!

I;;ocial da C=mpallhia Industrial '2 C"l1lP:'d�1! n'o KwU!;I,
�lfifi1 de del;'bexarem sobre 1:1: Seguir:l�, I

ORDEM DO DiA I
1! Apresentação. discassão e aprova');'" !ln I'elatór'o da

diretoria, bal&.nç-o geral, eOl,!a de "lucrDs '" ])91"].(,('," e

parecer do conselho fiEc.al. I'elat:,vo ao px,�reie'!l de 19;;0.

Eleição do cOl1selh:; fiscal e respecth'o� f:uplentes,
3} AsSuntos de interess'� s:cial,

Ib'rama" em 5 de fevereiro de 1951,
"VALTER RIPP -- Diretor G2rente

Acham�se à disposição dos' senhores acionista,; no eSel'i-
tório da, sociedade, os documentos .a que �e refere
i) Art. 99, letras A, B e C, nQ decreto'-le:j, federal n, 2.627,

/}
àe 26 de .setembr.o dei 1940. •

Ibirama, em 5 de fevereiro 66 1951,
CURT KRAUSE _- Dil'e.tor Gerente

�------------------------=---------------==--=,'"�-------------=------���----=--------=-=--�

AVISO
A.cham-:;:" ii. disposição do� ",enhores aoi onista -; de,st'a

COIlluunh: � '. €rn seu e�t:ritór o. os d!:_'Cllme�ltOE' a, que se relera

() .i-\l't H9. do Decl"'?to-!ei fedeJ'Bl 11. 2.627, r!e 26 d?- ;'i�ten1brü
d(� HHO,

Ibira,ma., enl 5 'de _fevereiro de 1951.
i,vALTER RIPP -- Diretor ,G�,l'"nte
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Sob o titulo nCl!)13, O dr. Eell'TI1erctll1ger, e'Clevé'U, há

pDS, um a.rt.igo muitc lllt r ssn nte, onde d sse'ltava sobre os

tumo� alimentares, r21aClO113TJ.do-os com a rnoda-, Dirão, ten, e : .ucnto l' Ü carate�', u]
certeza, as leito. as "O que " que a muda tem a ve'r com a Jl., I

mentação ?" Ao q e o auto] do art'go rcpllcar-á - "Se consut., [:J1Iild
LI

tarrnos c LLl JllS8" do �e( ito ::.'{X eucontraremos a soguinte de., mcros,

fil1i�ão: 'wlodl. lISO r-;-I�!._1�e![ü ern 1l1""Üéra de trajes e costumes" �\�Ol'l
Esta "cepção nos permu írá ostabetecer uma relação entre os 00"_ lO! .uu 'o: "]'211 dos"
tumes Jl,nlentares e c modo de alimentação nos diversos países L 1
e nus dtversas époc is . l'::xl"lêm o>' pra.lus da moda, como exis., é am rem

1 em o s t i ajes da me .1,1 O motivo Oi! pl,etextc das campanb-as em

favor de t a l ou qual ai mrnto, encontra-se prmcipatmente nos

Jornais da mcda �e cada dl'p, exercem malor' lnnu��C::t sobre d

mu lhv r , A moda 1:as "coc1{t�I[IS", ímportada da Amerl'C:3J do Ncr

te e propagnda com a l<lpid"z de uma epidemia, provocr u n 1

França t.aí s à,,�,,�tres que d2tel'nlinou um protesto da Acradernta
de MedíCIll3.. A' moda do vlnhn se cnnt.ra.pôe a doa agua, e 'ambas

Já t.êrn 1utado UH" ('Ql1t-1.._ � '''tltT"'-1 _I\� v �Ll_lnlna� Já pn ssar-acn

de moda Junte; ao grandc públ co, se bem que ainda mantenham
seu p,restíglO O regime' ege' ,:ano tarnbern constituiu uma mo.,

da. Qualquer oampariha <lu" �e faça ['111 favor deste ou daquele
atimcnto é' ba';"nte p 1'2. 'lansformá_l0 no alimento da moda

Até rnesmo n estéeca tem repercu�sões sobre a altmentncão: no�

tampos de no=ses r'" Ó�, estiveranl em moda Os bua'os -e c s qua

dril'; mvantajados, que eram, corno diziam os antepassados, o s

marcrcs atrai lV()� d8 mulhr r; p Ir,l consertá-Ios, está FC subme

tia a 11111 1 Gtr mo ri t", rninado . l\11� :J moda mudru e o gos'o
11'=105 sporís tez COtl1 qu e .._n nrop ·ga� .. em inúmerar: recettus para I""n1:�I'-"-lPc€-t E e�Ll l11Il·1.'�[H� l svrviu pa1'a, estabelecer um e-=:tur10

raCl0�1<l! '3 E811'1 d� IIIJ'3 nova lunda muito promtssora: a d? e'I.'ilno doruósttcc que pi CClU"a, def mr (S prtniptcs de uma alim" n

jd,c;à'J 1," '/nal com a esperança de chegar a criar COStUffi(>S all.,

mentarcs irormais e duradouros, Inspirados em dados ctentírícos

Ie n',n necess da.dcs econômicas locas", OIIRISTINA

ANIVERSARIOS I .� "

t
J

TIansccrro hoje a daia neta, .nece1 Q. �
Iicia da menlna BwÜrtL., f ílh a

Ôo' CI �aI Lmz e Yv.ne d' A l'AO DE }I'IGADIl

Palavras cruzadas
PROBLEIIIA N. 200 ii.,

'./ 5'
'S

(.
'""',

�
G"

� � C:) \ 11l:-lllen1e (Ollll'l'ItI,ls ',;Io

.���_�-��'�r
-

/',
-::: I & � I

.."lu " �"��':-

Ir .olieiaHoll
I

A alimentação e

comporá, ;'csldenb em FlorIa_

nópolis,
Vfo. p'lS<lH' hOJe lnais um au')

<[� �1l1 fCh7. C;.'I �cnf'la " 5' t;:t.
YV1)l18 11.01 ,l Ir'eh ..

('jnho tiS f!l1]!"I! IJ: �,!I -'

Empregada (o'Oll:e o f''"';.1(l'' lntei! o fJ11-

racdr"ll e ('Ilna.o rldl1

lJ ma moça de bôa fami
I' de5°J3 empreg 11'_�e em

C'l a de famiha, ou enl

H I CI Infonna<:õe� neste

Jornal com Anton'o Mar

IOs.f

ISTRAl DO 011
1'01' fL\.G.1.. Sl'-.i.lilI

lQ de Fe, "rei!", 1951

l\{l_,ture tudo

por ln lluma

nntt da de ll!anieigt-t.
tll'as de touci

nho e le, c c' forno lIlodel'a-

L' rCl'ol,lcnd'n el Sl'r

r:cn:e LOIll o elell,,"nto J'qLudo
.. t,lrtle, I11cn llrfo c ',aturno

18 \ (,l'ce!ll llluíl.!n�'elS, tr.IU ,

i c' t�s, 5 on�el.ós 11ll!,! ell"a e ]1-

'1'erra�, IlllO\'e1S, l'ar-

óIIfUUUllUIU !i1l1b.1 i 11 tU i I:11.1i'! i.

t(,l'IUS, "ão beneiil' lados , .\ llla·

lllü é 1Jôa para assuntos <ie

Jc�l,,1 lIa.
J Os 1."Sei(�OS hoje Sôldo

jí,rUden!eS' ]JEl'S \ p,',llltes, lo

�121n eX1to I,Os pec_o,'!O',_ 1"0·

<1" .. 1 I.!C dp�il �Ir 8. aget]\ 'as tle
111 tOI',ll.lC(le�,

�ummmUli!Ulllmmm!!j;:H!!!

Ulmér Laffront �
�

OOERIIlTOII

2DlII MA['anhAo� iL J

"'.,...,. .

I
, I

HORIZONTAIS: 1 � ArtigO plural - Colorido - Letra�

das na Inglaterra para designar as hanas da 2a. metade do
2 .- s"tuação 3 - Correntes d� aguE'J dOce (pI.) - Pancad>a,.
Deslnencia de,. vabrs ctn 2 [L a"cllnação - EeEtern dnde - Ca_

llu'nhal' 5 - COI roa - R '50, rente - Ap3.renc1a. 7 - Grito

ti' dor - Deu.s do sol no Egito. 8 - Cat.a,strofe, desgraça. - Ca_
"� moradia 9 - Dádh.a, 10 -- Aqui - :iYIedida de superfic1e -_

C�'minh:nra, 11 - Agarrar, empunhar - Afeição. I::! - Tumrr

;oebac,"o, 13 - SOEillho - Sadio - C:;,rta de baralho.
�

VERTICAIS, 1 - Ar,,!la {alai-ida.. por Uln óx do de f�rtO

Vl'cera � Qt�'ldt upede< dome",tleos, ::! - Terno ffl1ncês, u�ado

para de"pgnal" "'arem, 1-..ni!e. - Amarroto. 3 -- O lado do vento

_ Usado l1el cozlnh'.l - Eleeiincta, 4 .- CostQur.<:ll' - Alteração Icrnt�nda, 5 PdlileuhL que, '. ,1Iole'o l0n13nico falado aO "til

do Loire, sOf,n'ficav.a s.im - Atei de VQl]r - Sentimento ._- Algun"
dias da Ft'anIJa, 6 - Raciocina - pequeno canal. abertma. 7
_ CabelO bl'aneo - Pl'otó2ldo de c.alc'o - Pédra de moinho, 8

_ Papel usado no antigo Eg.to - Proposição - cuja verdade é

�'vld!!lnte 9 - Ttltul'ar - 2mbar - Navegar.
SOLUÇÃO JS". 199 4 � � "�""'"'I""" -\'1 :'.

}T01U'7,ONTAT�' P,lbul:lt' - At"Ü t" -- Ri - Om - 1\11

lT;lfl - \---:\ - It - F!o?l':i.1j_tl - l�un.?I t-

VERTIC'.rS Pa.ravel - A.r!il:aüt - E; Lw
- La � II - AtõmtlCl - Rem�tas.

'os, geralmente claros ; a meu

!l: pronta, fi Iautas' a domtnan
í

e �.)J�re a refle:ií.o; a "01:t.I-/de ativu, mas nao ruro (ic!;;.

ccntimw, e nos casos gra\'e�
volu .. :1 ou mole;

C.UU DE Uf;L\. ALTUI�.A

t 1,Ü'CIi� (lU:_> indicar
I o > ,1', I 'l'Clerell"'lls lllW:i1 cais.
1\ isso porque a musica está

2,000 liiETROi:i

V'-

de

::0 que iuu avião de tl'flll'Pllr
te C,�! UtIliwllo an lm!w {�o·

cdlf'S' exir 0, ao lado do eter. do
( Ic EO'!l1 o. etc. Numa clinída
le XO':ll Icn�ue este ve ho USO

fnI readob1UO e arwrfe çoado:
(iO lado sob'e a me'a de ope·
131Jíes [) paclente {' Hllll1ido tle

l'l'I<l-Califórn a, {hegou ú base
de j:a'l'f C d, I' ndo pe,rd'rlo d'1-
I m�lp ;! \ 'a;':PIIl

dOl ("� dr l�HJ LI �

'I'ar pouco rOl1ge. t:se-o com

discref,'ão, apenas para I eavi
vai' a cóI' das faces, procuran'
do que 11 aplicação seja o !r]aiS

natural poss!YeL Aplique pau.

do cJ\ 1;}0 depo1'; de

Yl;; I, se��undo Oll�

( tido ''''slIallllDIli c

lho; veja como a lOUa face fi

ca mais clara, mais juvenil e

1,m' lo mais interessante. Se
hão tem pele boa, lembre-st;
ele que muito range chama a

"tençiio ]Jara os defeitos. Os

ronges yêm em ll1u,tas tonali·

I!,H!es dlferentes, de maneira

<[:16 \'0(.'(: pode escolher antes

Ú:' cOmpI'dI' a tonalidade que
lllt<hol' assente ao seu tom de

pele, Sua escolha Pode variar

!Olüre

OINEEXTH\.!( 11)1'; DE DEFE ;,\ quase (',11Ól co,

'(·r! r1all,cnte, os ner\'OS eles
I end,dos ,I mente I'stasiada,
Estes efe,tos benéficOS da

e Mlrosalva, em

N(asanovatenha o cuidado
dos dedos

e
tecido

LIllJa, as unhas é um 1'on
11ll]Jrrtan te .IOS cu t{ldos
',l' ti I �pen S,I és IlJiios, l)

a I t:1 1111hagelll llS:l

\.1 unha', l'Ollllll'I(OHS que 1,1'0-
"g.1 (0(11 (lIitbr!II. �,L1S o dll
n['s n:io lJl'CC Sdva ua,>!' as I
• I.ãos !lO traba 'ho e pOI

PO(Pd ter orgulho das

tltiJizando-o enquanto as mãos

cstúo a IHh lllll' das.

Nunca limpe as Unl1l1S

1,m instrumento afiado. Além

oval:;. as I de es!ra,�ar as unhas, esse }Ja·

de a,ol'- jJllO tm'na a pel/· sob as unhas

l:,lllb�lll .' jll'l'3 e camIlo facil para a

]JoeiJ;a ader r .

E todas as noites, frin:ione

n pele em redor das unhas com

s

'er 1I12 � cOIHIH' d 'S

l) b po l:'J', tl"do,

Se as ll!l h,' s

I o ,1 :I', t!ê; ep!

é constl', tI'

o'o,tl,
du, lstO

um creme oleoso, e

Ullj)urre a cuticula com

h1lstãozinho de 111a<1el ra,

garras.

,0('(' \ e lIllIa io\ ClIl
com unll'ts muito l'Ollljll'ifla:;,

"' ü(:: 1..: lHl1a"- nlLi1�ler (ele ti�3.

Ilha, I' I],tcnh. I) 1.llllém!lO de
I b., 10'-',0 que ela tem IIlal> 'i':S li 111 IS de ac"r{,o ('om os

lt'se!l!lso qUI' qll.dqllel· iO\elllj' .::tls ll.1!Jitos d,:1I o'" com

adll1'I':I,la <!2q-1 S'l.! I'lofIS':,1)
':, lT':l'lIJ'a núo poder elll'Oll J.1Il[" 11,IS 1I1111cl� UH},[

'l'dr lIlll sen lÇl ulll par a el,l i
)lOI' Sllll !l,I,

.uc' ma !leste .1lUlltlO de b-ab'!

!]w e f!e tr'aba1hado,,:;,. De

Ilw que" JIIodo, unhas extn'-

lllil

LANA Tl�n:-;ER p<lrelC Ullla

boneca, não é'! Pois ni'io se en

" ne' L' na telll 1l1l!ltO Iqcl", cio

'lue

: \ L E ass m, COlll

II' 0'111,1 vida, Lalla

tanelro C( l1Ipletm' a fcllll llll
'! I.FJ�liltlg. Certamente os ru·

de briga entre e:"

rob "üo menti rosas.

"N")s somos :felizes",
"mils a('onte�e que Ilrngnern LI

("-cd la nisso". E ueei.lítl'l <I

f;Jzer de sua ... 1 da llltil11u lIlll

Elll'eSSo tão grande COlHO [)

que obteve na �la l'�ITel, I

,Ttl�ta, 1.1\na Turnrr aLell(!�

m:ll',I\'ilhosamente Ú vida de

f' ti vida de espo,a e

pa"SUnl,

em épot'as
parte 1II.i,"

U l LTL\lO.

1 d {IS � C.lh "\ e.st Id(ls OP

seu JantaI' qualHlo 'da ('heg:ll'
elll f':!Sa, l'dl1sada, I\e ,olta dG

estudlO. U anterior m�["d'J de

�e ('lf"up�r
1'05. "�lpUI dí'I';O D ...ne,
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A

6;,2' bsm ates' I!' a potenc1,aJid<:de
atual do campeão estadual. rio perigo

o alvf-rubrJ da

foi

'I'Al\ffiEM lBEBEI DD GASPAH FARA' UMA VISn'A . .:"��1 ?"r-.=-_�,l1�E{AG
Ao que parece. o atle':sJlIJ rument.e os clubes. que no &1:0, ! - :c' _,I' (;,:; Depurtamen!o A_

está :e dcscnv o rendo eru ]Jd'3-1 p'tSSJcio tomaram P:U'!'2 1.011::," ,-I do e"lJ]fr:!Ídincl o ines-

;;0 mais acelerado (:0 que s.e ('edôlnl' di:'ll:no, 1 ;'", liio :C'l1c2Lte c',t;'; aguar

espernva, haia "Loto as diver- 1\'0" unmicip.o , viztnhos no- 1 í';lI!dc L1'. prcpost 'õ c ií: iaí: dos
sas con.petíções que tem se j cm. rarece q:l� a ('O,!:a >:' I

L' -)-. , ul: �!;, p:rr:I, <:',� tào pocler
rcal.zado nos munícl pío s yL melhor. t'lIl10 ��s,'lIl ·

...Jl, 01 i.l- .._n·ch.r� rs n�'�,ce·,!fl�.�., e se

ztnhos , Porem: é 1 r�'{'iso que 11'Ie'!'�s E,C, local. :I"ah:: ti:' I tuto correr ! '!-l. 1,,,,,,.-.<:)l1lGn
>e not!', que cm ncsrn l":datl�, II'l'cehE'1' convite-, d': 1:;':";'1' c

1
!

;_JS compctlçóes sâo lnan�! -'s de ]rur01 [11];11:), II'" '\ r',p, r ,�i11 'r 1�

�.s-::. ti:z Ba ciirit1. alto aLjllel-·" t"f] ,dr:\�. ,�. 'p ,L' P'f:':tfp�J l�J'I)t dt"� d'-j 'Ji' 1,rr�11

V��pdf''', 'J 1:! (fHI lado
[�II..-ir;" m a i .

re·�]1�(1l l'!_">� t·�I,l .. IL.

� 'O�c'ly_l. I'clo ::lIt·

IIi) alguinaa semanas atraz,
O Palmeiras C Olírupíco cxcur

p3.se n:"V03

WII.SON SANTW)lOO
A.s!!Iletente da [raculdã,de ".

Untverl!!tdade
110 HruU

('(lN::;1 'L'l'A�4:

H'Jl;jnfl, .1,',,: lO Ú,1 1;1, ho!';,,,

crcnaram J. fiio do :':;ul. Ir! d:an:r'11. t 1:1 ti.tl 1 I

arndá o 1"a'-

G1Spa�-, e em

ouír ar. ciddes CO!1J'] Itut.oran-I
:: I, Iw:J::-.i:!l, e Hio cio' SULj!con�lta!1! L!!1Cl!�P se renliz.am

cC;InpC!:"I,e'" tanto ,Jo� Ira-que Ij f' corno tIl' volc: pu 'I.
Entrvtunto, CI11 nossa cidade,

j:í II:! Illuita fI'":! não sabemos
° que �€ja UIll'1 pal't:d 1 (le hrs
,-,'etc 011 )11''',11.:) de '. oluil 0'1
r , �t íJ�tll .I...��r c, do:�, It�lIb(',: j:,
]lH nci(lr:;...dos ::. l1Jl·�. o', f]r- JO;' >;.}

Pretende
atletas do

f' rt,'l.'l I ,{ Ú.; lR 11'11 ,l' .

{',), �,Ill: ", rI, I�lJa 1;-") de

--1-- ---------
.

['!1111p. 1�:':l';, (� ..
:. i}as!�� t

1'.n::3:s com aquela t.er rvv l go_ I o d-spolt.i.s7a"'3 Ch::..rL� Ed,C-.Jl" I .1 (:(..Jl:ht:'cel' :,' p:rbl ( 1 .. 1\.;�.._VJ
lenda ...Aqueles 6 a 1 lT11:Jtltll':n1I l\'Iolit:\ que no R,o de JL�n�:l'(J

'I
]Al�J (iu"} d('b.�Ll ':S dI..! \.'l..I'l1�Htar

bem o vale r de meu- c l-g.!'Q, I t� ...u.ou da vin da l� Flall1.el:go:\ �)('J :.O . ..,!:).!S 1:. turt s . p,_u,_ ��prfj ..
que com esse, estlon":,:�o

triull_t'
nO"�'L :' :i<al._ O ,r'C�uJtado u'�

I .,imCl, vcttareruc s a c "ssuntn
fo reab.I taram S3 do ínsucr sso SUa m issao nao f,OI a nda, dado, (Conc lul na 2,3 p;ig-ina [ct ra Ei
frente .a� s riGsulens�s na sel'_ _ - - -_ --- - - _ - - -- -�. -- - ---

r a nu c'dad�, Cam o tr,opeço do

P�ln1eiras Cn1. ItajaL perden'lo
a.s <'.sp"ranças da supremaci.a <lo

I
elebedeano, est:mrs mai,;; 1

confiantes, esnle-

1'31dino, hab:tuado

campO, sempre

nos surpreender, Já o

2qui
ou tres vezes, e i::;s� sempre ii

uma vantagem p:1ra nós, Assim,
c"mo você vê, as nO!:iSQS' f'sp"'2ran

Eã.� muitas, c se tudo cor_

bem, espero 11m breve. ser

dOS c::mlp�õ"s do Estado, I
Com essas palavras d-cspedi

mo ,n° s do valente zagueiro a1_

vi-negr,o que, dev:d') a uma con

Opera<,:õe-s
Cllni r a mÉdica de adul�Gs e

de

nai(l�X
Bisturi

-

::
:: HOSPITAL DE :MISEIUCORDIA -

G: 11V(;{��çal) PoT;)

ASGE:M.BLEJ1\ GERAL ORDINATIL4
Ft::L� 1Jre��nte edital flcalll eGllV"dHU{H-_, os !.;"nhor�� ac1o�

n1�.:t�!S desta soc:edade para COll1.p-arec€relll â _t\.sss.!nbh�ia Ge">'

ral O�dÍnár:a. ti rEclizru:-lle no dia 10 de março de' 1951, na

séds da Seciedade DrELTllatico 1<1"usical "Carlos GCme�r, à
15 d� NO'.."'em'bToj às. 17 hr !'8.3j :r:.'J.I'a. deliberarem �obre- u

.-

", �

;t
� ""

-

1)

hGmê']}:.!:';�lll f!"e

e;.tenoel! tambem ao �l. \]f! s

do Campos, p!,[l"eni10r t!�, !,..,s
rei !do 3tli,ta, ([?!l}Ci prol J dé a

lTIEade d� ú>:ni'i-l tr'col,_,,', Ao

I�d)·, '111':-" p-!')l" IOP:�oc:t ;lliO:' de�

fpudeu ;15 "fJl'C;, tio e\�lnlian
u. nossos ",l11eCI'OS -;otos II", fp.·

h'idade ClIl sua jOl'll'llh '.'lH

I T 11 J ,\ fi A ,

A g � D C I a: I
'R\ll.l t5 de ric.ll'. l'!fill - Te1. 145õ I

fi v1.aj0 com segurança de

Eh'l!l!l4'>,!J Il JolnvJll. I
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as forças francesas,

•

Invia,ão os::EE. UO. poria-a iões à ln o
m n er a aflllencia de armas às forças Ir' n

_
_-

Duzentos e cinqfJentamilhões ele c/oliarspataauxilioaoExtremoOriente
l\fao----s-;� -�;g.i :8 t r a r Qm -; Resultado _ das conversações mantidas
1 am e ri'taveisem São I.. u i z por Reo'e' Pleven em WashlCn'ton e 'Ota' a'"
-- Telegrama de

__ esclarecimenlo - do
-

governador interino -

-

.

-.

.
-

.
--

HIO, 9 (Merjd,) D:dglU

(l1
permiti qU2 a populaçãó 'manl., I A Guarda dl()' Palacio ataca' nucíoso conhecímento

.

a05 mi..

desemburgador 'l'rayahu Rodl'i- festasse Jivreme�te; seu regQ�jó i da .:fl.,i ,obrigada. a fazer algun·5 nstros da Justiça, e da .Gueua.,
gues aos "Diários AssociadVS", pela posse do presldente Getu· d(sparo,; para, címa, com o fin" e '3'nda é-':> comandante éla Rf!� bre a, gu?rra na Coréi:a, o prr-
io segulnte telegrama: Iío Vargas.· de amedronb.r os atacantes. gfão M'li"a.r. melro ministro francês, sr: Re-

"Chegand.i ao meu conhecj- ':·,Jo,.i�tidos� assim, -afastados A cidade está calma em sua nê Pleven. disse que "�.s nO<50, - VOCÊ ·tem uma fes·pon·

manto- que alguns jornais na do,-cdificio, permaneceram, cn- _
sabilídade social. Já c �I)perou

.' vida nc rmat. pasvs querem .a paz. Porém .•

'd
-

d If b ticapital da Republica deram di tr�tanto, em suas imedJações .

'na uqu1 açao I) ana a e JS..
''''- .. o< , ., cordiais saudaçãe", quundu nos vemos obrtgados

a! mo no Brast'l·., AJ'udc a abr."r
em ·a!�i.tudoCs. agresstvas, sémentfi .. ,

-disper�d.o•. após interv�nçãc da
(a.) Dedembargador TrAya.i:1u rCCO!'r?I' à fcrça é um dever

um curso de educação de a-
. Rodrigues Moreira, governudur não ceder, uma vez que Isso dultos ,)f.orça. do' E,'iel'cito. �

do Estado do Maranhão",

PAElS, 1) (UPi - FalandJ

hOje no Congresso Nacional SO°

j' guete dos agressores". DiiSã"' '\-V.ashi-ngton foi o reconhecemen bem ct.ru;

Pleven q�e um dos principais to pelos Estaàos Unidos de qus milhões de_
r-esuttadcs. de sua viagem a a "Eur' pu deve .:ier defendida e oongresvo lnra

não libertada". RevelLu ainda, tremo Ortcnts.

que obeve do pn,Sídent€lTru'
man a promessa de que ser-iam II_t\.:RIS, 9 nJ:P) -

ConselhfJ d:; mí.niSll'Uli, 'J pres:"
dente do Conselho,

UO" 'em São Luiz, nc: dia da pos.,

se do presideute Ge:ulio Var-

env'ados porta-aviões ,tt rndo;
vulgação a um noticiário ínve;

rídlco adulterando faL,o DtOrrj-
cnína para manter a. arlueocía

d'? armas Pieven, falou

equivaleria meramente '3. ser

. CUn:_lpre -apresentar u t�Bte_ _-'- .• _

gus, esclareço que. nesta, cidade passar o governo. lnunhO do câp::tão dos P�rt{J:;.
.

não se regtstraram ütos la-, 'Es�-cs mesmoi'""<!lementfs ,rÓI.' '�ma.�dallte Dalmyr MÜllel',""'QU6'Acred,"tã a U"D.N. que- 's'e �or'ta'lecmentavcís, a não ser lesôes nos
I
taram mais. tarde '.a. se' .reu_n_i:r; alem de assistir à tentativa d�

-polici.ais da guarda do Palaciod em ir·ente <10 l!',a�tu:..ío na, : ..... :e-:�t?:�, :
..

�. :.

!
-

_ ,'nvasãO .ao Palacío do GovernO',
'do Governo. quando elem.entos.1 tiva de Invadí-Io, intutlto, que

- jan�_l,a. de ';-ua. re"idencia., .

tendencLoSOti tentaram Invadir.' f,:li repel�do pela sUa. gUarda ,.

d cl cJ' cJI
'cooperou COm ,o g�veI'no desde "

'.
. • iii

esse edificio publicl'. policial.
'

.

t tAssuminds! o governo do Es- D',spersad:os, esses mesmOs e_
o ini:cio ,do mOvimen10 pertul."_ com sua' a I U e e ln epen. en.elabadcT da .ordem publica, ser-

.

'

.tudo, à" 6 horas do dia 31. 'Dor Ilement.O'l voltaram. posteríol'-
,- vindo ainda de elem�.uto de !i�

:'�;�:lllf� 11CIdí:�:�:'::�e ::�;�ts:: I ::n�:lac�:em:�a:�'R. ��!����: �::::m::7e
a cf:r::� �:=:�:��� Repercute ainda. a nomeação de Joã.Q (Ieofas pára a pasta daAgricultura

dente eh Tribunal de Justiça de ínvandír o edifício.
da. Força, pOliciaI.

dos, e ao Calladt� .

a-gl'atleceu U'J -llrcsid!:nfc
êxito de �ua�, c,mvel'�.açõctJ «rn

\>vashington e otta,va. Apl':'v(J'u,
por Outro Jado, o projeto (i'; la

autorizando " presidente' da

Republica a ratifcar o "tC�l·(I1)
sobre o estabelecmcI1t'(} tia U_

severa

assinado "m Pari.s, no- UHi ln d-')

Eetembro do 1950, Q mInistro ('J.l1-

___
.

-.L-
.._

Esclareço ainda que o uni-.,o

choque da Policia com esses e

lementos '. agitadores verificOu-

Exterior, Slnlman,
uma expusição s�bre

RIO, 9 lMel':d,) - Continua I C(.;l!l a <ln edpação estabelecicla I ser COnfundida com a da

OPO-l
udenistas a poi.aZ' oou c' ·moaisr

repercutindo' no seio da. UDN a! pelos n;tatutos d�. partida. I Eição tiistemática, re�tará 'aOs os atos do governo de- acordo

atitude do "'r. J,::>ão .CIeofas- a Na rápida palestra que man_,_ _ -_ cm' ,5 in<.eresses 6,;) país, As�im
mente, em curoo

ceí"and::: a oua nomeação para teve com 0" presidente da UDN, P Ia d 1 se- traduz co.ncretamente a ati-

se 50m-ente 'nei portão do Pala:- ara .za o
. {

o Ministério da Ag'l':cultura, Em sr. Odilon Braga., colheu o 1'8_
• ,.. tude dG. UDN em face. '-do gO_

cio, quando um caixão mOTtua_ • T·
sua próxima reun'ão a reali- portel' a. CeI' eZa de que c. par' verno do sr, GetulIo Vargas.

1"0, fato qu� positivamente não I
-

d
.

za1'-::;8 bl'ev?mente, provavel'l t:do uu pelo menos o nucleo da t
.

Acredit,a o sr; Odilon Braga
C·on·,s·tl'tU!�' reg2zHo pela ...osse O por o e d� pl"110

� J ,,-
mente o a.ssunto será examina_ direção eentr.al está firmemente

_

.

.'
.

.

flue essa atitude f·"l.'.7alccerá
_..,

do :. preSidente Getulio Vargas do pelo diretól'io nack.ual do d;sPQstc.. a nãa colaborar cem o

L d
ainda mais c, partido ao mC'Sm'o I UU. e a Jngiat-::rra

no ;;overuo da Republic'a, partido, Talvez \"enha a �er dis- '-ltual governo. E' v=rdade 'que O n tempo que 'até benefici:m'á ú qUt'
: Too' ampla, liberdade tiveram tríbuiela nOssa ccasião uma n,;}- algum�s :;ecçõe,s estaduais comO l',e.gíme/
esses elementos para li:vremen. ta visando deixar '_'b�m claro por exemplo a de PernanllJUoo - Com ,,'fe:,to - terminou 'o da

LONDRES. 9 CUP_ - A gre-
te- manifestar seus senti'lll'Õ!n.tos que a at'tude d; repre�entante vem fugindo um pouc"Q àquela ve dOs estiv.adores de LtyerpcJI p"'esid€nte mlenlsta -- agindO
qu�, :sem qualquer c'oaçãê, per- pernambucano não envolve a ô._ orien'.ação, :Mas, para o pr�si'- e Manchester, alast;ou-se re. com'. uma especle di, fiscal t�n

pl'OmOvC4do gr�miação. Isto porque a UD).l' ciente udenista, são manifesta- ll�ntinamente ao p" :to �,e LO=:-_ do sempre em miret CS l'elcvan_'
dres, oni_e 104 nav',os Ja estao

.

.
.

_

inclu.siv'� t:ntativacl faz queslão cerl'ad,� ,,- c'onfar- ções sem cons:st.eneiu facilmen_ totalmen'l'e paraljzadcs. calcu-',
te� 1lJt"resses elo paIS, n,O'SD

.que
.

callS:Ou aubs oficiais. me declar 'iI ao repOrter o sr te ;;uperáv'�'s. la_�� que pelo menOs 15.mil e.s. partido estará prestandO um

B. HORIZON'l'E, 9 (Meridio_ zOS. . fatos dei mi- Odilcn Braga .- de muniL!' po "Es�as r:;ecçõe� .. �- dedarou o .'i�adol:es já. estã�. �m gr!�e n�� I grand� seIviç'; à, democrac'a. O

__.� -
. -_.__ ---'-'.:.;;.."""-'.;....:_...........,---'-'......,4'--'"--'--"-,_�___'__'__. sição de independ�,nc'a-'em face S1'. OdilOn Bra·gu -- ni'i", pode- Ües g .. .andes portn_ e e,,,e .nu I tempo

comprova:oa {l acerto da Íl'Op'lS no l\fal'roCoGS

M -, ·lc.l�
. >: -l '. .

.

do governO' do sr, Getulio VIl,r- rão mudar 'a orientação
mero te.nde ;:J_ aum�ntal' perlgO-

'�'"", d'" ''''0''

ais ae um mi não os prejuizos .., a ,,,p,,to dR' - atitUd" nuno,ada P"o d'-etó'in naci..-
"mont,. n -

nccs

�',a:_:___ .__� __ ._ .------.

d L h
..

·· .. '.

.

,.-,

I
pe�:e:í�enc1:�� =:::r�:::r:s'que �:\:��tj��:a:: d:o���:,�endencia Di s P O 51-a s

-

a� autOridades policiais
.�. _ '·9 t -c'om' '0':', c'.:.a---,·.,·n.·:_·;·,·.a".r..'-',':a'·:.'':.·'.. ,.".

"'.!!!Ir,"oca o "affah'e" Jcã� ele.oIas já: foi Getul'o Vargas, InferiOres

g
_

..

_.' _. _.
lwU !'j.preciado- pela UDN através a ponto de vista numérico aceita_ a

Declarações do geaual' ctro'<:de! acende :::�:� '!:S::d_:r::��l'::e::� ::� :�m�:::õese:�' �:::��o:; Iniciada
R; r M'd I

'
-'

ti d
.

A ,·t d'
. - t 1 t

- crl't'e'l,io dn maioria, AdemaiS
.,'0, J (""...01'1 on.a.,1 --- Se,! po,·o.

. .,_ .. J\�o<:s. 3" Id:: em,. pl'OP09I o ll·e·çao cen ra., alvez o- pro. v

guntb dadus '-lfic:ais fOl'necidGs I Ri" 9 iM."1'.d1:mal! O Che-. das crítze·as feita� pelo, jOl'na',s nunciamentÚ' forma! e definitivo e,st.nu certe de que as secções

pelêL L'ght, a;, depredações dO,3. te de: POlidia, geri?ral Ciro 'Ue' deve-s� o- fato. sObrctudo, aos da agremi'açã,: �Ó �-onha a sel'

bondes durante o caxnaval cau- :l;2nde, a, prcpósii o do pOlicia- crimes de rouhos", C nfírmou, formulado pela c·onvença.::> na_

'"·J.ra-m prejuíz:)s üe CêlI'Ca d� 500 mento durante o cUl'na"\�aJ, d'S_ fináimen'e, que ainda n.ão pod'; ,)'onal. A propósito, es",,- cCln
mt.! CI uzciros,. cCrn 366 elétricog s�: respomÕ/l'bil':zar_se pslo 'funciona_ vençã� será convocãda para a

sériamente dallif'cad,:)s. ;-; A30
"Tud" c' rreu d·�, melher 'fór-· menta da Policia,

lâmpad.a" quebradas, TOl (!oi'tL '
..

CO-�tl'tUl'Uma poss·vcl. O pbYO diyertiu_se.= ainda Sua
nas arrancadaR, :! .. 071 metr:s de

eordas deE(lpal'�eldos, 60 supor'
não hav�ndo ocorrido pel'turoa. t��çã.p_

Enormes os préjuizos
causadospelfJ incendio
B, HORIZONTE, 9 (Mcridio-

(
naL Irrompeu e.ota madru'

bial). - Noticias de DivinopCi. ga.da,. violênto incêndio em'Di.

lis informam que um quartei_ vinop.lis, As chamas se prop::t.:.
l'á'), inteiro incendiou 'Se,' f'c;ln_ garanl por tOdo um quarteirão,"
i·o destrt'uidos Os prédios ohde i arraz3.nl-o-o, praticamente, B·m.

funciOl1,rwam a. Ra.dio Cultura I beiros 'de :BeJ,o Ho�iz'Onte' foilam
.

e a Agência d' Banco da La.

"Gura, de ajudar

São Paulo, I) (Mer·d. J

.sob a 01' entação direta do
em referencia não chegarão a

ljr. Elpídio Heali, se;::retario
um rompi.mento fOrmal com o

(�a Segurança PÍlb�i ca, a po�íc'a
par-tido"_ inic' ou �evera campanha con-
A cr,nvenção naeio,naJ da U,

t.ra o jogo de aÚll' em tOdo o

D. N., consoante ainda declarou Estado. \;arias caravanas de
Q' sr Odilon Braga. examinará : Il\'Ci:t' gadores foram forma-
nOr forca de dl'sposipo-es e�ta' f d'-'" ,. '" � tias para echar as c;;sas e

tut-arias 'os camjnh(s a. "-eram
t'l 'ol,,,,.a'�l. i (. \ ""b'-'>U·

seguidos pelo partido durante o .

CA�'SINOS
gOverno do sr, Getulio Varg,as. O pro'pda delega(�o
Apr�ivada que está a posição Leitãor da espedalizada
de j'ndependencia que .não deve

drllgada,
:\s Cabas de loteria onde se

jogava "páreo·:.r VÍtreQ",
·nhecida:-; Por "chi ll1bicas".
1 "lllbrJil foram i f�chada5,
:lIesmo acontecendo

parques de d' versões

explorado o jogo de azar - As

sim, já não fUDCÍ0l13 nenhum

"hook-maker�" da cidade,

apostas de corrl'das de càva
los Ou trote, ::;egundo nos

informou o pro'pl'!o sl:cl'e.tá

da

em .11' po'te:se alguma
jogo de "bicho",
A ordem transmitida

11 'is nã,;) se-gunda quinzena de março 5:0-

admi·ns- mente, Isto para que se poss.am
realizar &'l convenções estaduais

banctJtj arrancad';l,s, lô ,:::ssento5

rlarMicnd< s. dois relogios de

marcar pos�.agem; desapsrecidos
'e outros prejuízos,

Ri.o, : [Meridional) - Âp�3ar. I,AMENTAVIL PERDA PARA O REl1l0 ARGEN'TIN O· E CONTINENTAL

dO,S apelO> c cal'na....�d.l de

�9.511 p, ALEGRE, "9 L\lerid,) 'modelares sétie de remo do, l1iç,�ú referida está em nUmas
fo] o m.a'!:' devastador dos uIV'_ T f

.
, .

ti d
•

erça-. eIra de Carll!lVéll dIa ' .continente "Sul.americaÍlO.

1
condições fi,�ka 'e técF ':a. espe-

1!).OS U()Z fIUOS par.l' 08 bOndes .
. ,'" : ':.

,

I
\'Iveu_ {) remo argentIno um de

.

O Clube; cuja séde queimou n'!lÜO brilhar no eon[ronto
,canocus. Sobem n mai" de um . _,' , "d. _ . ,Seus. plores ulaS,_ e 1550, devl o CUillP.le.tamen_t€", havia, yen<;ido

I (o,m
o l'Ouj,u.nto UlIle.ricano. masmHhao d� cruze ros 0':= pl'ejulz03 .

tI' d'
.

',1 - t
, .

.

<:0 e1'l' . e lilcen 10' que 'Ues, Ç' el1m1natorla úe. "eigh _" .])a- :ra ao preho eQlllpada l�01U
sofndos pela LH�ht eom mi da_ i 1 ' 1 t� ,

t
rU'll quase..,que por cOmp e 0,_ �, a' formàção d!'! equip'e p1a- material uacti.co estranho, Ú:;lll-

nn:;; (�allsadce aos bon�es pelos a' séde tio' 'CI,tk';'ue Ec.'atas' t.iz;� 'que Irá aos jogos Pallame-
1 do ttsiim ap!'eciavcl "halldl-

foliõ2�. dDnus que afill! .. l de I
".1' p"I t ., I'�' .- : ,':'::.' �

.

,
.

. f 1.a ii a " um (OS malS': lm-' l:lC:111frS, dos quais as regatas cap" aOoS seus rh-ais,
cOnl'l.i' reeail'i'iu ,sobre própria" IJill'tàntes

..

do \'i�i�ho' ':'p�i�, '_ieriall-i:n:'a1iiada;; em sua pró- Iucênd:o it�ênti('o deu-se com

I 'ma fIotH a. 'toll'l.p}et';{;fa� :ilii:s- twia l'áia, �ia "Dia Santiuf!o A. o Howing CJub ,\rgelltillo, há
tl'uida, e 'o in&nlli� tie'll'':-iiin :g�í:a t�i,â que mandar ���f€c- J�H'!seS atraz. e UlIl rato il1teres

Miro" t' tUlla das

v·�� ã Joinvile! .

Viaje (..'Om àegruança
no

EXPRESSO lTAJARA

�os, esteve nos vari os cassinos

que funcionavam em São Pau

l'), intimando' seus proprietá
dos :\ fazerem cessai' o fun-

i t' QllUmeu:to 1Í1Il:ediata�uen,t'e ,

tc-,s d� làmpada,:, queb.,·ado,;, 4,1

vidral;as id�m, 293 "Ileostcs de INCENDIO 1 NA SE'DE DO CLUBE
DE REGATAS "LA PLl\TA:'

f.rgelltino,

Importação de ba alhau
p artogo ê s e canadeil e
ENFRENTA O GOV.EU,NO GAUCIIO O PROBLEl\'IA D ii-' PREOO DO GADO.

.

, - SANTOS ;\ C\reritl.

abatidas nos

pfot:esso<{o pela delegada
Jv;:;os, ,i,\ aparellnda paní
e:'.IllJlanha contra toda
Cl" l'onoe Iln '!"'11'

•

'-!p.. . b') .'L. ".; ,,1:
•

Venda avufsà
"'En1!raxàtaria

na'

cu, seglllluo SOUbelllOS, tenui,

1;",.,1 por- estes d:_'s, Juta, co

mO po..!ea gente ".abe, está
:,endo aSsediado pelo Paysandú
nilo tendo, alé agora recebido
11111;!, proposta coAcreta. Va.

lllOS Yel' �!.' O camPeão do cen

ie.nârio se intel'essa liela reno

\'açii,o UO ':omproruisso,

voltal'á !;Q .•cn .,.'0 e Tiro ocu

pará a extrema esquerda, fi

·:J.Uúo Luzinha de ; lIsiúer di-

o::; dois

RIO, \} (Merid.J - A Cartci- S, PAULO, 9 (Mérid,) - De'

fall!e aconteceu, jJurqnHllto o

mesmo dubl', que já esh"i! há
muito tempo dh'orciado dos

;;:ranüco. fe.itos. logo após ii

da de SUa séde, ganhou a e'i-'
minutóri'l de "four" com I imo
.leil'o, devendo assim l'epre::.eIl
1 HI' na clássica ]11'0\'<1, u remo.

ra. d'il Exportaçib e lmpurta.çãa clinou o movimcn\} de gado na

de· Banco da Brasil, já conce. ci.d,:d e paulista. de

para importa. \ cc n�iõ.era.da comei o

de ba.calhau péortuguês·e i trepo"to de gadoVolt.. Augusto a atuar
noconjunto palmei�ense
l\1,oditicado outra vêl o a,aqut! "Ivi....verde
o contrat.o do :II'queira Ju-

em quantidades "U'

f'd:-ntes p"ra abaste'cel' o Hi�'
durante [.I SenLua COS, m:'üadOUl'Oli

de B:.·.n-etos, 337 m'I e 27 cabe

ças de ga.do ly.)Vjno, s�nd:> esse

to!.'", o mai.s baixo dOs 'últimos
cinca a'n:" s.

d-poh:
fara.D!

d� Chícag.",

lJ1:0'X! mos dOlllingo�, Jogos
(.'J1l outros adversários. Fi. ará

lJiífa mais tarde a jda dp cam

peão e�tu�ltlal· á nela: cidade
s.crrana,

aos e todas as {'a1:i'lS

(Conclui
,

na 2_g pág.
--------------�----�----�-'-----�--------�-----�------------� -�----��)

PORTO

estuda o

n'OW) memodal dos intt;ressa.

doS; e d·ep�is haverá. outr? Teu.

fixar: .. d�fillltiva'
do gado.

I'!!ito, Será que desta feita u

Treinou elll conjunto, ...ertarú o quinteto esmenddl

IJuinL,t-feira, ti eq-ipc do 1:-'u1-' no'}
!Hei!'",;, fIlie na tal'de de üma-I---.,-

nhi.i lutará contra o campeão I Entrou o Ohnpico em cn

da L. B.-D., o Cm'los Renaux .. tClldimtl:í.tos com o Duque de
NO'. as mod ficações serão. in-! C:i;<{ o;'), de mo do Sul, pai:ã
koduzidas 110 ataque, com o que fOioiS,E. efetuada naquela ei.
reapareeimento de "\ugusto na !latle u lllamistoso,.-6 <:amp:'!ão
meia canhota e a volta jle Jo- r;osulense, no entçetu:nto não
lIa:> á ponta direita,: Sad'nha poderá joge'l', em virtude de

tll' as�.olltado, para

Como �inal de so!ilal'íedade
entre os clubes sul-ame6eanos,
" l;'ederHçüú Atlética Hiogran
dell!õc enviou ao seu n'presCll

tant� na Argentina. �nn tele-'
gramll de confôrto, Pedindo ao

IllI:SIlIÓ que apersent;;!Se os sen

tUllentos do l'êmo gancho pelo
aconlecido ao grande elube de
"La Platu".

\l (l'iferid,i -" De a...,õr

do com os dados colhidcs pelo
servíça de esta.tístIca do Minis_

tério da ;,;Agl'Ícultul'a. "S'1fra

do ;ilho no EstHdo de ]II nc'5 c

relativ:a a.o an.o pa'sCldu, foi

estimada emr 7.280 t· nelai:l'ls.

num va10r lotai d'" 5,j,.942.000,00
cruzeiros.

PARA.....
-'!!

� Philadelphia�
;aO_:B.XOS DO :rY.IAR DAS CARAIBAS: ..

"

'.'

'IMaraCaibO
'''_ Guanla/ - 'Puerlo La � Cruz

(.

Cumana -- forlamar ,- Carupano
Reserva d& pmça, pasnagens c df'.mai.. informações con.1 �

I
AGENTES:

OlA. COl\-IERCIO E INDUSTRIA l\-fALRlIRG
I I T A ii A t _. TeJ:egrs. «MOOREll-IACKJil ! T A J i\ !

teASSAGEIROS E CARGAS

Baltimore -'New IYorkDesmentido do gole
.

Silvesfre Perícles
RO, 9 CMel'idional) -- O sr, r',oc:as, sobI'e' o parecer, decid'_

Silvestl'e Pelicles de Go'·s Mon-Il"run não abandcu:lt' o a,:;:iunto

�eir.o, ex-g:vernadol' alagOano, de Álago:as, quanb ã ação do

mterpelado sobre· 'as noticias de, governad,or. Prefiro silencia,!;',
que ficára feri'do antes de sair Digam o que qujzere-m, Y:ajei
de Alagoat'1, disse que· nadl1'- a- em automovel, do palac'o, p' r
conteceu,

"O que diSseram

l°ro, é mentiraJ, 0$

.
que O' direito ainda me .assistia,

-em contrá"l No dia seguinte ,ao 'de minha

jOl'n.ais ca- ,
...chegada, O carro, rl?gre.s"-Ou. • • =a 7
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