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.' O"S altes war Aur- lh:ms, nas ruas - seja dos tolos,
trug ", tudo é missâo, dizia o pOE.!- que não c0I11preelldenl, seja dos
í

a Qual o que adotou a posição ;per\'ersos� que não adlnitem senão
do rntssíonúr+o, que: se pode qucí ... 10 seu próprio êxito, ainda quan...

:KO!" de ínvecttvas, de pedra� e d� 1 do nada 'façanl eles, para alcança
cutilndas em Sé'U canünho? E' dO; lo.
destino dos píonetros suscitar fi i Silo os ! i s. _Jonquít11. SIlveira e

cobtcu, excitar a baba dos ínve- I Jacq'Ues Fáth duas naturezas de

josos, �reccbêr saraivadas de eza- l 'uma ativiuildc devorante. Tê!"rl

i ambos o gosto das viagens perpe
� tuas nu-aves dos seus objettvos, (ln!;
� obiet ivos que eles coltrnam, ::,_õt?

vc rern nmadur-ecídas as Idéías que

� os poasuorn , os propósitos que de
I ubcr-aram alcançar. Acham-se os

; dois .aqui na Bahía. r-eafiznrido

1 uma das jornadas tr�\!nf!lis �e
: s uas respecthnlS cru-rerras de 1.)10-

i ncircs Juntos venceram em P!l

)'JS c Dcau:dllc. Juntos venceram

i IH' Rio, Juntos ganhnram li Parti;'
! dn e111 São Paulo. jogando contra
! uma amntcncia parcialmente enve
i
11clulc1a pelos íntcrcsses mesquí

------�------....,..----------------- - ------- : ;-;)10'; de um ��rupínho díssídcnte -

Ultimas, ,da Exterior Ide (k,;idcn\c de tudo quanto fie

; pell;j.\ alto, belo c Iimpido, ('-111; São

Convidada a industria Krupp a construir g��:��;;:{;��::��:Z�i�if
;!�::::o qucrlnm que rízcssem 05 dois

t UJ1Yi festa de caridadp. e l�l:s a fi ...

�t'l·iitJl. FI c·tC1Hlcrarf.l quo nao se
•

r(,zlh:l�l';;..r� o fCftivnl no E�p]aIH.\(la�
:e r les lehl1:Wí.l1n que ti f{·�ti\'al se ..

união, preparam-se para 0-' r;,o 11(1" ;n'" sulõcs, onde; hahlltwl-
I

'J h'brigar o chanceler SChUl1ml1 i 1l1( ntc "é f:tZ('1lJ C)� ':m os, os, c ,a�
• l' e os ··5hO",\'\'·' dfl curntude. Nâo f01

a abandonar o gabinete (to
cm outro ll'�:'1' L> "shuw" Fath-
Bnugú-Sel'iclú,
Dernm os pnulístas jnulb uma

prova de que não silo trazidos pc
está disposto a exercer pres- lo cabresto de gubs incupnzes, de

de locomotivas no Brasil!
I indústria Krupp H construir c

a ajudar a explorar no Brasil
•

la grande fábrica de loco-

comotívas no Brasil-

premier Pinay. Esse bloco po

lítico na Assembléia Nacional

"mericurs '

tras oito. A explosão foi tão
violenta que os cadá",eres das
várias pessoas foram lançados
através das' paredes do edifí
cio, da. fábrica, caindo, na rua.
a quinze metros de' distância.

a ape
do Pa-

motivas. Segundo um porta-
;Ia Krupp, .. Brasil con

trolaria a maioria das ações
da fábrica. Esses industriais
brasileiros fizeram estudos de
talhados a respeito da insta

lação da citada fábrica de 10-

são sôbre o sr. Schuman 110S

assuntos do Sarre, Tunis, Mar
rocos e o exercito europeu.

cupí talizado !�')JIli"a os -SPU5 cumpe
ii -l.-'rcs. IJfJ f"�!lnpi) .iol'n:11ístico. a

{,2un('lui na 2.3 p:"tg. letra A)

Em 'Washington o minis
tro- Guilhobel

Washington 6 (UP) - Che

gou a Washington, o ministro
da Marinha do Brasil, vice-
almirante Renato Giulhebel.
° chefe das Operações Navais
norte-americanas, almirante

Fectthler, e uma

guardei de duzentos marujos e

fusileiros saudaram o minis'!
t1'O Guílhobel. Este' permane
cerá três dias em Washington.
Na quarta-feira, depois de a

manhã, o vice-almirante Gui
lhobel partirá para Pensako-

-----......;....--- --------- --'.- ---

Quer a Russia espalhar
a insidia e a· dissenção
----_---------

nll,,;:;ía está ri!);lndollando S[.\,

política de pressão c de agres
são armada aberta, substituiu
do ,,1 por 01\1 ri! destinada <J

rh,'idir I)S Estudos Unidos c

seus aliados modinnte <I insí
dja c a illirign. '1\IJ declara-

PITTSBURGH. fi (1:Pl
Há seguros indícios de que a

Propôs a criaçao de
uma

If

guarda national"
N;WÜCé; Un'das, N, Iorque, r; r;ii'? f,)i Jorrnulndn em Pitu·,

(UP)'_ Soube-se que tI secrc- bur-gh pelo secretário :h'" K;·
tár ío gcrul das Nações Unidas- •

L'
. . lacto ,sr Deun Achcsou. ft�

sr. Trigvle ic, propus a criu-

'ç ãodc urna "guarda nacional' cresccntou mr. Acheson que a

com sessenta mil homens, p ..
- Russia decidiu mudar lk� tá

ra o sislc'ma d'� sc_glH;ança:;.eo,-, _�iva ?nl(c', � cre,s'!?pt,0 Jt:',,�';' ,1Ç>
:ir'il\'ft :d�,���"j'.���!mt';""�-·':·�:·l n_;;�I�'â�� 'l:'";f.e. irS(:cl'etfú;lO Mdt volUlltélrlOt'. clcv('rn se,

, "

tl'eÜ1êlda; através de to�lo {., Es1.ad� Lnzou, .en�retal�!.o. que
nl!.1I1do livre, 'p<.ra S�'l'V1r ::IS

I
Isto nao COllsüttu mOÍlvo pa

Nações Unidas. na!', ,noMes da ra diminlllt· os ·?s�orços btlí
guarda llu:::innal nortc.�nlC�·i- cos dos E"Ú\d03 Un:do3 e seus
e,ma 01) du g,wrdé\ tcrri\,ona11 1''''1 '

britânica a h.c,O",

ixam influir

R.IO, 6 (Merid.) ._, O sr. 0- pelo i.I
-

taodo:::: os setores p01í- i ".TuS, O líciu' _?::Ü.110 r;:ci.)nhe
távio Mangabeira, ao ser cóm-]ticos. rcclumando a cobtonl- I r::' que J'_Il10S i'i:�S l.aq;llgrafos ..

pletada a ligação telcl:onica. .çfio para urf!U reforma de 1),1- I ,o reporte!." !lmda mdagou:
não conteve uma sonora- gar- sr;; na adminis!rn�'ã'J nac�ol1'�L! - Sr: NliU1g�bell'a: �l1trc
galhada quando o reporteI' lhe O sr. 1'.langabc:ra OU',IU pa- t�nto, 11,10 COl�"ldcra ll1dlSpel:
disse que desejava Bua 'opi- cientemente c depois tomou �;�\'el l�m[l r<::101"ma na adml-
nião sôbl.'e o discurso do prc- -da palavra: l1lSLraçao l1éic!onal:
sl'dente Getúlio "'argas e a- - - RCC1)llheço que o pais"

- Só os ingenuos se
erescentou: '" .

fl\ll'r l)n'l�" ''''11:01''1'''5 rl,o I1cce!':sita de :�l'-lHdcs reformasX:>.11 ln • " «,. 1"<" v ".

l'
" ;' 1 't' , �

- Esta ooinião eu acho que sr. Getúlio Vargas, cujos alOS 3( mjillSc�dd�',;.�ó. c po lllfcas; 1-vocês poderi<:tm redigir llÍ no
c atit�l(.les já l0i11 sido' até a-

I pé'I1US lIa� c" pmmve �lze� as

Rio por mim, sem trabalho de través cip tempos, inv;�riavel, ",(�b este �()""(lrnO ql;lC nao ms-

11')"'\ Cf"'. 'lc""�ti " 111ngl1cI11mente' um dünncll' i rio [lO quo: ")' -"',;;-' ", 1'. �_--
'

,

.. I: . ( �r. 1\'-'01 ng;_, WIT<l WW LI tuz.lVlas o rC!)Dr!cr UlSlstc (! al1lIllCI1! .{' .1l"Onll:1 ('. '

, ('(lmf'I'!'1 r "1 C�!l; r�vista do sr.argllmcnta:
-

I A jlCdHJO.do SI'.l\!IulIgulwJ- O�li1(J';'Br:W·;--�I�t· :,lnd'! 1l:10
_ O presidente' da lTcpú- I";} foram l.Jr:�ls as notas que ;-" ,'.

)

l' l'
, d· ! -

" ., ,

. f-I
"

. f t y d' <; d· SU'lS p·,h n,,\ IV ir,O'bhca ormu ara um amplO a- �)r;Hn O�':�::_:___::_:__-_<_'� Tamb(.m o ,ir, Pc(lrn Aleixo
foi ()uvid') CF! Be)(l IIorizon·,

L �t', C dedi,n)1!:'

ii911n ii Jj,;
-

:-:'",�\:�('t::;��':!."�::; ��':'l'n��I���-
;'1'1,1\1 ;, lodos "'; p<l1'lit\05 (!

B' * I ""OI' hOll!"ll!; Pill.':t 1."n'l tarpfa Cf),

r ..:!1·�1 iI'}"lf.ãli! l1\U'"' lI<_- ::ódVi,,:iio lHldol!ClL
I(;f � j � Y ();lSlTV<l íJ1W 'I 'pn:sidt"lle da

l1'·p(thJ}:"«l, IPh1-t:lnr1o a a01.u.de

depLJtado Fp;OnCI5CO i"-..�eves I que jr>r\lflli. nill' ('stú 1"t'ilÍIncn-

o /- _. I

I\ea-Iaade

I
}
t •

1
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Recapitulação de problesnas,
.eartas dis'crlminativas, e geo
grana ccouô�ni�a. P�feSSf;r
na :Alámetla' RiO. Branco, nê�
co dêpois da rua n-Ià'rimhãV.
Casa. 8P.30 Dias de grande venda especial

.. . �Veja estas notaveis ofertas que sO.
V·'

."

'df' ':...:1; <"",
' ','.'" .•. , ,.,

p,_.".
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" '.; ';! ,,:',�, ..,';
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�OCd��� que vendem um .noti- A

níveis de cultura e de tntclígen-

_'---c-,.1l11li0''e' ,

cíârío escuso, de mofinas 'de' :'a pe- da da sua gentil funcionaram em

dídos" e- comentários de peüas a- das " que reclamavam,' sem 4"ce� harmoniosa corr�SPOndc.11C�a .... com
Iugadas. Ativo e sereno foi o mo- ção, era a Bahia, e só a Bahia, I

as tradições da �ua sOcie'da�c ��evímento de indepcndencia dos de Qual a razão? E' que na Europa o .

escol. O povo me�mo, a massa nuo II O J E - 3.a ,FEIRA _ às 20 HORAS _ HOJE
Pirattnlriga. Ameaçados por tcíero- samba é apresentado como uma Ise, ausen=ou _um'insta�te da ale- SUSAN HAYWARD - DAN DAILI�Y __ GEORGE
nemas suspeitos, sussurrados aos

.. crraçãc da Bahia, como um frag- l gna que Inundava as élítes. Ao ga- DERS - na grandíosa produção ela Fox
.

ouvidos por Iínguas de trapo, p;>- menta da alma do� baianos, E por- \ nhar o casal Fath ° Grande Hotel.

I b-
-

M' UI
ra que não fossem ao Esplanada, que toda a Europa dança o samba, l três mil' pessoas, na ruma, rompe-

.

RI ;ta o f e '. Ih Iler
ninguem ali faltou ao "rendez- as moças européias, quando têm de ! ram em aclamações de tanta espon- Á CSlle�cular ascensão (le uma mulher no muudó masculíno!
vouz: Fath-Bangú. Na noite mar- visitar o Brasil, tomam a Bahia l taneidade que, ao vê-los entrar, Ela. conseguia. tudf} com aquele' traje !lI'ovocan.té e a. mora! de
cada, estavam todos os que deviam como ponto de referencia santt- I constatava-se uma lágrima impor- uma tigreza, . , 'de tanta, ambíção, 'esq'úccia�se de que era:mu
ir. Aqueles que faltaram é porque' mental. Apropria Mme. Jacques tuna no canto dos olhos de cada lher! "A:!\'IBIÇAQ DE l'I<IULMl::R", O mals recente triunfo de
n'ãtJ pertenciam ou não devem per- Fath me dizia, em Paris, o .ano pas- um deles. SUSAN MAY'YARD, a tuesquecível BETSABA' Aconip� Com-
tencer ao team dos paulistas c- sado: "Quando formos ao Brasil, - --_- -- plemento Nacional, Preços de costume,

-

.

mancipados, que lêem em encíclo- inclua a Bahia no nosso itincrario. r -�.:....o--()-'-O--,()-o-O-O---O--O-O-����o-o-o--
pedias, em vez de deterem a vista E' a parte do seu pais que mais H cOlllba�f:u o. sr. Getúlio Var�"obre a �artilha de abc dos cabes nos f.a�ciria, que mais fala à nOSSa e até mais Imaginoso, pen- gas, violentamente, os parti-
de esquadra do provtricíanismo 10- cmottvídadc". sar que o hdmem dos bi- _

dos para os quais agora apela
cal. Foi feita a vontade do

magnifi-l
d t

- tos em geral é uma tarefa que: c, especialmente, para os 110-
E que grande' sucesso não serta co renovador do Serídó e de sua go es em me:;r�o razao, e já estada cumprlda se ele, co-

\.
mcns que dlvergíam da sua

o "show' da coleção Fath, reito €q�lipe, pela propr�a vontade .d.OS que o m�lhor jeito d� asse- mo tivesse realizado o prngra- cilld�datura,. porque, estamos
com os Seridós .da l?angú! Aprovou . batanos, pelo desejo das farrulias gurar a Independencía ale- ma de candidato, que para ob-: bem Icmbr-ados de que todos
o público, com um misto de en- desta grande m�trópole, que, ig- mão é simplesmente por t�_r votos prometía a realiza-' JS �lovim.entos subversos que
tusiasmo individual e de confhin- norando 05 �entImentos secretos I

para Leira todas as tropas çao do bem-estar geral, etc., se fIzeram nestes últimos_ viu-
ça no poder driador de -Uma fonte que eles amnhavam, entretanto,. declarou mesmo ser capaz de te' anos no Brasil tiveranl no
de riqueza, que de Mato G!'osso e tomaram a iniciativa de satisfa- estrangeIras: fazer a felicidade do povo. atual Chefe de Gove:rno a _

são Paulo para cima a sua semen- zê-los. Com a sruda das tropas
I
No curso da sua campanha causa das suas causas.

te frutifica em quase tod05 os es- As senhoras paulistas tributaram estrangeiras, inclusive as
.

tados da Federação. ' ante-ontem ao renovador do Seri-
russas, as coisas ficariam a !

Agora, aqui na Bahia, vivcmo� dó, no Hotel Esplanada, as home- I
todós dias de apóteose. As meni· nagens que de desafia ao reeonhc- ponte de bala para Mous- l
nas do sr. lCath, ainda em Paris_ cimento público dos brasileiros, COU. Porque enquanto as

pediam de todo o jeito, em t'3das

I
pelo que está fazendo pela Fonte tropas inglesas e america

as lfnguas, com todos os tonus de' de Riqueza Agrária n. 2 do Bra- nas iriám para longee, as
voz, que queriam. vir à Bahia. silo As baiana� fizeram outrotanto, léririosó: nenhuma rccltl.:nava Río.

i ,.plaudindo as obras-primas de uma
russas sómente recuari�

São Paulo, Pe,rmmlbuco •.Mlnas n('1T' I coleção, com o mesmo alvoroço c algumas centenas de qUl
Rio'Grande dq Sul, To�as, mas to- in mesma devoção. Na Bahia, OS lometros, para 101 tçrritório

moscovita da Polonia. Quer
dizer, de onde poderiam
regressar nu abri;r e fechar
de olhos.

.

Radias. PHILCO: .desde er.S 130,00 por mê$
" . _

.
�

_
-" . ,," ".- .

' . -
� .'"

BiCiclet'as ERllR a Gr.$ 15.0,00 por mêS
Maqúiôás de Cosblra a er.S %95,00 por mês--

SEM ENTRADa!
Falará hoje' às �Qj30 boras

MAVRINK VEIGA

:r .::'

,Não percam as ofertas

F'

.
Pelo presente .ficam c�llvidados os senhores aciotiist'às

desta Sociedade a comparecerem à assembléia geral eiiXa&r:"
dinár-ia, a realizar-se na séde social, pelâs 16 horas, dó tliá
:ro de outubro do corrente, ',1ara deliberarem sôbre o seg'úiíll�:
1) Aumento do Capital Social c consequente reformá' d'Ós

estatutos sociais;
".

, ;

2) Subscrlcão e efetivação do aumento do Capital- sociaI;
3) Nomeação de peritos; ..

4) Exame, discussão e aprovação do laudo pericial.
5) Assun tos de Interêsse social,

Blumenau. 1 de outubro de 1!J52.
.JOSE' l\'JARQUES VIEIRA - Diretol'-Gerentu.
FREDERICO, aRUNS - D,irchll'-GCrflllk

EDl'I,'A4 DE FROTEp'l'O

ser a fixa.çãO dos novos rumos a

p<Jlitiea, económica do Estado e

dos novos caminhos para a rique
za comum.

(Divulgação da JI.Cnn
__ r.:.-... __ � _

ras", Restá <tgóra aos morado
res da méÍrgem, esquerda'�àe
Barra do Trombudo, escolhe.
).·em o. loç�J adeqmtda para
qné a..nóv1i. .báis.à:Yi!riha:,'a',pro
duzir D.S frutos tão almejados.

JARDIM' (ATARINENSE
RUA AlfIAZON�S -, PROXIMO A'O HOSPI'l'AL

-- Sl'A. OA'rARIN� --

PLANTA SCHMIDT

·�nllllmllllmilllllímnlllllliullDllllmmllmnlnmUnnllnllmlllMlml.
- B�MOB.BOIDAS ;
:

.

,

VAlUZES E l1LVEBAS §
5 DAS PERNAS: curas sem operação a
:: tmsrÉPSiAS. PRISAO DE VENTRE, COLlTBS. §
i ÁM:EBIANA. FISSURAS, COCEIRA NO ANUS i feira. última mais um alliversário

=__=_l!. COBAÇAO, PULM:6ES, IUNS. BEXIGA, FIGADO i=-
de util existencia o distinto e Con-

ceituado cidadão sr. Antonio Ve-

DR' A' R Y T A B O R D A
nhorls; Idiligente c atencioso ge-

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

:=_.....
rente do Banco lnco loeal� O ben-

_
_

quisto nalaliciante que é dotado de

1-

__-, IIE'DICO ESPECIALISTA� _, gr�d.es c. admiravéls ,predicado::,
'C}.fÍl1ca (leral de BomeD5� Mulheres e Criáaou i. p05�Ul aqUl um vasto CIrculO' dI) li.-

-

i
migos e foi naquele dia alvo de

ª !TOUPAVA SECA: D Q 11 e 15 b 1'1 ha. BLUMENAU'·
.

expressivas nlanifestações de apre
''''·''I,sllf:UlnIllIIlIUIIt'UllllflnUIUIfUnUIII1IU1UUIIIU.UIIlIUIIUnnlli ço pelo festivo acontecimento,

SOCIEDaDE
--

iJliBMITICo.--:�-
.

CoellÍo Souza e PDC. Padre

MUSICAL «CIRLOSs,GOMES) AloU��tg��oara:jbrnaI revela
A V I S O ainda g�e outros partidos com

representantes no Congresso,
émbora. dê reduzida impol'tân
dá, eSforçatri'-sc por' integrar
a comissão, nada havendo,- e'n
tr�tantD, de definitivo a l'es
peito da participação dos par
tidos menores. A Comissão,
segundo aquelf' jornal, será
cónstítuida rapidamente, "/'1-
fim-de inicial' seus trabalhos
ainda esta, semana".
O "Ultima Hora" divulg'a

.. mnmnmmmmmmmUIIIIIUll1l11mmmUlllmmlllUJI1lIUHlmllllJl: também haver o presidente da

=� ".MOS S O'R O' g= República dado "ordens' tel'-

Sair .. " minantes para a rápida exé-

::
'.

.

..
:: cução do prograinH traçado a

ª :: três de <Jutubro", incluindo no

:: balanço geral .as necessidadés
;:: TRANSPORTES .MARITI1\-TOS E TERRESTRES, :: da reforma administrativa aós
_ "TRANSMARTE" L'::OA. :: apelos dos orgãós da prcsidên-
:: AGENTE9,DA elA. COMERCIO E NAVEGAÇÃO :: da- e encaminhamento imcdia-

=_====.
.

_ II 'l' Jh.J. A l' :: Ito
à comissãó- interpartidária,'

RUA BONIFAClO SCHIv1ITT. 6 E exceção das leis de adminis-
�·L TRANSMARTE FONE 343 :: tração e atualização do codi-END· T.!o" ,; .

.
-:

:: I go Qe conta1;Jilidade, além dQ
- ex. POSTAL, 56 ld d I= ::::: ('s o )rami.'llto e l'l'iill':'IO dI'
?,;'nmnUmnUlílilmmmUUUmUtlUumtulluflIUUltlIUU!IIUlIIlltnllli:. novos mlnistériüs.

.

f

. Devend�' realizar-se, ainda nêste mês, o tradicional "Bai
le dá PrÍlnavera", em o qual já se tornQu práxe fazer-se a a-'

presentação das "débutantcs", pedimos, POl: êstc méio, a todos
os Snrs. sócio;') que de-sejem B91'esentar suas filhas como "debu
tantes", de procurarem; até o diil JO do corrente. os Snrs. An-,
tonio Réinert (HoLel Ho1etz} ou Adólfo lIas:;; (Atito Viação Ca�'
tari�ense). afim de faze:rem, em, tempo, a devida inscriçãu.

, Blumenau, 1 de outubro de 1!J52.
A DIRETORIA
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.cónduzír-se com aeerto dentro
das' quatro linhas do campo.
sem nunca desmerecer a con- foi essa mesma assistnecia, que
-fiança neles ·depositada. O C. vibrou com os lances ernocío
Á,. Tupi apresentou-se com nantes da peleja, c foi tarn

sua esquadra completa, e sa- bem parte dessa mesma tor,

O· Flumine�s,ê
domingo� OS líderes

9; e

Próxima Rodada: Sábado:

Vasco x Botafogo; Domingo:
São

toda, e diga-se de passagem.
esta última esteve perto do
clube do sr. Germano Bedus
chi,

atiraram-se os

Em Recife: Náutico 4 x AlI
campeãoto Esporte 2·

Em Forta1eza: .F<!rroviário liderança.

placard,
51 conservou-se

)l1S0U

Luizlnho.

Os quadros iormaramassim:
Tupí Daniel, Vicente e CoU
(Alo;sio); Pacheco, iGépi e

Gilberto (Com Aloisio. Mar

zinho, Ninha, Peví e Míchels.
Palmeiras: Juca, Lázaro c

Dardo; Adalberto, Wuerges e

Augusto; Luízinho, Lopes, Zí
co, Sada lI) e Jaei.
A relida foi de 1.705 �ruzci-

Meridional 1; América 4
x

x
�

8pê,lllJen/e
;a �

LEU'I DI

MAGNiSIA

Sete de Setembro 1.

Em Salvador: Ipiranga 1 A

Calícia O.

gularrnente, embora um cu l'OS

'outro elemento usasse de vío-
Anormalidades: Gi16erto,

lência para intimidar o adver-
do Tupí, foi expulso de. carn-

sárlo. Ao bando ven- [l;� aos ::lo minutos do 2.ó- tem-
No sul do Estado, na cida- cído devia caber as honras da

po- por ter aplicado lU1� foul
de de Tubarão, teve lugar o tarde, pois elementos "';'l�os, sem bola.

clá5�ic.o daquela
\
orientados pelos veteranos, -

. Nil prclímínar, vcnce.u
.

a
He1'c1110 1.HZ e puzerarn em prática um fute- equipe de aspirantes do ·.,Tupi

os
í
bol simplesmente notável,

flor 2x1.
cs- . Destacaremos, ua retaguarda,!

o jovem Lazaro, que se h01\-·"
-

EXPRESSO
_......._-�--..,..----_......._------------ 've juntamente com Dárcio. ú- "li A ,O J O n,. G En

I !�iIm!.nlelJte, Pareciarn mais Viagens diárias entre Btumeriau,
,1hjai e Florianópolis

l�veterallOS que principiantes; ._- AG!':NCL-\S -

-

,

EM BLUMEN'AU � Hot'Ol Holetz
Duas enormes surprezas 'Port. de Desportos 3 x Ju- Na linha média, Augusto teve --'- RUa lS de Kov.,-j13 - F','1065

I deram grande realce iI etana ventus 1', Renda: 50.525 ..{)O, oportunldade de dar uma 'exi- f�M ITAJAI' - Mario MachadQ
s: __ RHa Hf'l'ei!io Luz. :;S - F: 38::

que passou, do campeonato Guarani ,t x Ponte Preta 3: biçâo de futebol, na função ENr FLORfANO·POLIS·,,:,· Caci-
ull� H;�teJ � Rua 1". Schmídt, 53

bandeirante: '1 derrota do fHmda: HKl·:l15,OIJ; Goal,,: Di- dc médio. esquerdo; esteve no-
..
c: Fone lH:I.

Palmeiras diante da P01"I.Uguc- dto ;�. Chlnace FiolHr (G); -- - - .- - - - - - -- - - - -

za Sautista, por' 4:.t2 (� o. em- Izauldo (' Rodr.igues (P.P;),

pato do São Paulo, até então
líder absoluto. frente ao XV

x América O,

En'!: s. E.uiz: Moto ciJe 3

x Sãó Luiz O,

Em Vitória: Rio Branco
Caxlas-D.

CLASSICO
TUBARONENSE

Radium 1 x Comerete I 1.

Renda: 1.600.00: Goals: J2. EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO DO TESTO
SAID�'\S DE RIO DO 'rESTO: 'AS:

6,15, 1,15 e 12,30 HORAS. i\08 nOl\UNGOS;
6,15, 7,15 12,30, 16 c 17 HORAS
SAI'D·AS DE BLUMENAU: Dcfl'llntc do prédio da

Mútua Catarinense:
DIAS DE SEMANA'! - às 9, lI, 16,30 nORAS

_

AOS DOl\UNGOS: -'- às 8,30, rí, 14, 18 ri 19 ho��-

!.lIi"u"!t
.I!!l"'�l«q
l!lIat!r1& lU

adu� •••
••••1' .'Blo

....UbI'••te.

de Ncvcmbro, :�1l1 Piracleaba. mos (R) o Nardo (C).
NrJ clásslco campínelro nrj- Nacional {) x .Iabnqtra ra 2;

lhou (J Guarani, enquanto o R.cuda: 5.370.00; oGals: Sam-

paio 2, Paulo 2. Eduardlnho ('

Noronha (N) e Cesa Alvaro

Vabaquara) .

u. pro.l#uto do

lil. U&OIl lIf CAtaU XaviER Si.

r) Cor.lnt.ians, agora compa
nheiro do São Paulo, na pon
ta da tabela, passou pelo Ipí
ranga com facilidade. Dados
técnicos dos cotejos:
Coríntians 4 x Iplranga O;

Renda: Cr$ 25U;8�,OO. Goals:
Carboni 3 e Souzinha.

Portuguesa Santista 4 x

Palmeiras 2; Renda: Cr$., .•
�24A1{),OO; Geais: Vasconce
llos 2, Vinho e Baía (P.S.);
Jair e Líminha (PaIm.) .

. XV de·Nov. O x S· Paulo O;

Nao é o�riuatoria a ,rusunça �os Clulles,�o inleriof
nos setu; JarROS �o campeooatb tatarinense de Rema
Protesto do C.H. Dméri:e aaviando à federacã·.

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

:: que 'atualemnlc 'está sendo Dr"-

pic1:da pelo S1"'. Eurico I-I"JQir:t'n_}. Ca�:13 cletern'linu(�ões Ju cHti· ui obrigatória .

. ª figcra de realce nos nleio,; eSPoL-ldade flor;anopohtana forcn'l'man NCHtJ particular, com ncnl1u,

. ª !}YOS do Estado. I hda.,::, então o Amél'ica, deixara ma tlcspesa tcem ue arcar as <U;

ª A referida nota oficial contell1lÜ: se I';presentar n?, cCl'f::\me
ti.:> Isociaçõ�'s da "j,lh.a·�, :ois lã co;tão

a rcspc'lo da realização la de No,·cmbl·O. A!''ls, c a. 1(\:'0- Icom SUas guatnlçOci;; em , plena

próximo Campeonab Catari-:'Ução que te mlle !.umHr p�10 I (orma c não resta a.rncnol; 6om

i n:erise de eRmo, no próx:mo dill, t:õeguiniJ: Não l}OSSlII'. bcm comu

Ibl'W
'de dÚ.VJda di! que uma: delas

a 15 de No,'embro. na Capital d') os dcmais- clubes náuticos de In sagnlX-'�e-a cahlpea, Re�on1:LCcen-
j f . , " •

Estado. bem cómo a re:açiiJ de Ilerio1', barcos {lU: ])05;.':11'1 toma1 do, graç�.s R ��a experJellCla,
. �

todos 0'3 páreos e autorid!h;'CS .1 parte' ,nos 'SC:'C paeCO; lll�"mü se (Ostumell'a.s {llflcUlda{:le� .q�e difl

s,)rem homcnageados: . to� tivesse. �:!O (;8;a1':11,..::m �O��': l�ulta�l. os, pa'ilsos
dos flha'dos ,dO

Consta a competi.;ao retl1,f'ltca çoes de le\ a-los Lodo,- 1 Fln_ la llltenOl <I F'ASC. o sr, Eur co

;'m apreço de sde ;)'ir,,��,. E-
I
nÕpoli'.l, üevido às' de5p'�"'d ele· Hosterno l)rOCurará solucionar '0

preciso dizer que jamá'·., os nlt:1-· .'i!rulieysima. que islo _aca!"<:�::iI'i[o.l�roblema. ai:m de qu_� �ãp !'iU!'-

oncnauenscs participal"a.rn de to- �obI'c. cst:,s pontos <la qucstao e 3am, logo apos sua elmçao.: de�a-
•L' •• ,t' I

t '" t'
I ."

dos ·"Ies dadas '�lH' díficulda'Jes Amerlca eo"IOl1. como Ja u ;;:3t' pcnças: ao CSPOl' e U<LU lCO': ca ....

�;:;��::'��:�:��.�::;:�:::J� \'110110,
.

Uo"�'o:�:vcíollJa':rFI�Ao�O'""�IAIl' 'frjencS�s:e·o BrU'qu" ae�ID!açOe;; loca s d<:pararam Cl'>l'l U U --IJ -

'I) O
seguinte: LNSCRlf,;ÁO

OBRIGA'I
.

_

'I'O'RIA. . LINHA DE ONIBUS ENTRE .

• Em t'O!lVõrSa com o ,sr. Sebas- Liúhas B!umeilllu-B!'llSQlle, ,

lião Gl·UZ. diretor máximo ü" A· (De Z,a", à fi.as :feiras às 'I, lU, ;13, 11 " 16

mfirica, U,'cmos Opol'tullid'''d� d" l:laida de Blumellau (Aos sábados às 7. 10, 13, e 14 haxas

conáatar �'eu : descontentamento (Aos Dom.ingos às 10 horas
Saída de Erusquc <Dias úteis às 7, 10, 16 e 20 horas

diante deste f;j,lo. que vem' re.;lun (Aos Domingos às 13 110l'as ':dar cm Vi'ciiVi.'1 !>l'cju;zo para (};'

loca']3, Em campeonatos �:;!adll- qnhas Brusque-Fpolís.
a.iH, dkpc-llOS !J pr('::;figiu';'u d .. '; �a!da de Ih'll':'�lue (��.a5 ii tlàbddwi ii., li. H. 15 e 1.!J,!.5 1I1's.
'.

'

.. '1
Salda clt! Fpu1!;:;, (De Z.as a 1j.;)3 f'f'iril3 fi", 7. j Ij '" 17 'hr5.

l)Ortlflta., de acordo C(�IU .0 . (:o�oJ- (AIJ!i sábadu3, às 7. 1'1 c 161m".
go dc eHgatas da liroprJI! , F:.\ ., '. .

8.C., os clube'.; do intcr'o _. !;;lO

0"'-
Unhas Bl'llstp.lc-Itajai ' .... _.- _ . . . .

tHi'''l'ln'' n C'il��n'- "
-_'. r' Saidn fi" Rrll"C111(' ? ;1" � S{;h:'Hlo'{ ;\" 7 (. Ui jll',:1>::

�.-' ,." U11i1.1. H,'I.I ·d·
-(":'�";i:1.' ln.l'''''''' �f.�_,.-' '*"�l-�(l'" s) �\--i,I�""",,'-'

riJOS a lIl)l\fn..-'\. ú o CAI,il:rRl)i.\l-_4..�
l--ldi:l {t; k'J�u --� M no, U 1.n 1;::1. ' • ._: �1 ,,;; C .. , _..lIIJ.ch.;

,

va ctdade, Clube Náut-eo Aruérf- "o Amrica em vrtude disse,

I'n-lcol1tra
estas irrcgularidarf·Js.

ca e Socbdade Recreativa c E'.3- llviOU um o["cio a Federa! Aquati- Acl�amos m2smo que (l',,' demais

portiya Ipíranga. e cremos que ca de Santa Catarina, ec{pcnclc!; l'TClll'OS que teem ",ua fon:;a 111�;'

tambem aos de J'oinVille, a nota Ilea.�o em seus minimos di')ialhe;;: xima no r�mo, não conC{}rd�lriiu

oficial 1152 da Federação Arpá- � protestando contra as d·)CÍSõu co .11,1,0 q�C ,�stá� contidf>�' na N(}�")
tica. de Santa Catarina, cnt-rhde da mé!"Sma. OflC,ul cI,1, EASc, ou s_Ja, de ql.<13

a pre�",nça de todos 0''; Jarros St

\
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conceda muítissimos anos de Vida

CAMISAS
BRANe,AS e de
CORES arragos

tlnísstmos

exercício funç6cs escrivão eleito
ràJ. Cordiais �aud"ções: Fla�;o Ta

vares da Cunha Melo, presidcnt"
Tribunal Rcgiollôl Eleitoral"".

CARECEM DE FU
A REDUÇÃO DOS
Ibéria a inscri"ão ;para a Escola Uma Comunicc:ção Do .Serviço','==--=--lIaticias Ia Capital

. r ••
Y ,'. '. - - De Expanso.o Do TrIgo -

-

Hepr6sentBrá O deputado iolneI CollaCD oPreparatorl3 do ExerCIto elO iS. Paulo P"::'��O�:;:':x���;:�,'�� I �;:;� �:aP::::�;' ':�;���" ::,�:::::::�d::' p�::�:,::r,�;,� I
.

tUIII'slall'vo' ,',no_I.Co8I1re'SSOj4. dos, MnOt'CI1Pl'O!_chefia do Serviço de EXI1Ull- pressa-me em informar que já assegurando a eelocaçâu I
,

A Escola Preparatória de> caba de abrir inscrição parti são do Trigo, recebemos O' se- tais notícias carecem ,_\(. mn- ,junto aos m-oinhos de trIgo.
São Paulo, que tem por �ina" I JS candidatos àquele tradicio- guínte telegrama: ... damento, A orientação do Se�'"
Iidade preparar os jovens ora- aI estabelecimento de ensino "RIO _ TendO' alguns jur- viço de Expansão do Trigo O Serviço de ·Expansü(. do FPOLIS,. 4 (Ag. Mercurio) terá de fidelidade aos compro- -;- Em Palestra .com o deputa
síleíros com decidida vocação superior do Exército. Todo naís noticiado que o trigo na- sempre foi o de defender O'S Trigo. perfeitamente idcntifi- - Na reunião ordinária do I' misses assumidos com o atual do Voiney, soube a nossa re-

para a carreira milita" e que I díd t d trt 1 Part.ido .""'rabalhista Brasíleí- governo catarinense. i'portàgem ter o mesmo )á eu-·
• I 1 can I a o, quan o ma ncu a- I - - - - - - ._ _ _ cad!) com.a orientação do �Ii_;.1. -

caminhado à D,ireção do II
se d tinam à Ac demo M' d b t it t V' lTA ASBP'"

1"0, havida 4.a feira última. foi -

.
es a la

l-I
o, rece e gra UI arnen e en-, O I OAS COM O' .T' .B,,· rust d A u n n Conzresso. dO"" Municípios,

. ro a, grrcu ura e I} ...... -

indicado' e aceito »or unaní- f4 '"
•

d'
.

�
"

}itar das Agulhas Negras, a- sino, alimentação, uniformes samento do Presidente da

r..e-jIDidade,
O nome dÕ dep,uta,do ,,)Ja 10 OUYIU O ISCUrSO uma tése sobre "Tribunal de

I:! alojamento, além dos ven- V 1 CoIla d 01 Contas e a Fiscalização Finan-

Vl'ageIls rápídas O DEPUTADO VOlNEY COLlA'(O púhltca, garantirá a observan- o ney ço e ,lvelra, de Malenkov cCír�l""InLosITAMRu.EnSiciPioS".. e seguras
-mcntos mensais para peque- cia dos preços oficiais, bem co- para ser ap;:esenta?o � Mesa ,.

m.

r nas despesas. . . il: da Assembléia Leglalativa co-

t
-

s
sn no ma a aq�lS1ç,,:O das quotas de

,mo delegado desse partido na a entao CATARlNEN ES

EXPRESSO ANDORINH}\ ,os �oc�llnentos de ínscr-Icâo
r FpOl,iS., _6 (Ag. NflC:'� -' ção, tem rcccoido inúmeros cada mornho Instalado no ter- 'Comissão Paarlamentar que

' Fpolis." 4 (g: Mcrcurio)
.

BLU:M:ENAU _ JOINVILE ieverao dar entrada na Se- Volta as boas com o 1?'1B ca- telegramas de congratulações ritoriQ' nacional". irá a S, Vicente assistir os tra- �'IO�COU, 6 (UP) ? I Vem sendo muito cumpra-

rdE" C I Prhneíro Congresso do .ParLl-· mentados o Coronel Paulo
crctar a a scola entre 1 e tarlnense, o deputado Vu!rJ('Y dos diretórios petcblsta- d') balhos do Segundo ongresso

do Comunista Soviético desde Vieira da Rosa e o Tte. Co-
31 de Outubro de e d C 11 d 01 Nacional de Municípios Brasí-
•

, v n o os o aço e lvcira - lider .Jntccíor, que vêm no deputa- R leitos.
.

.' 1939, aplaudiu intensamente o roneI Silvio da Lu;l Pinto, pe-
interessados, para maiores es- lnconteste petcbísta - quo se

.

do Volncy Collaço a' maior ev is tas e' E�.sa indicação vcíu demons- sr, Georgí Malenkov, que num la sua recente promoção.

\
clarecírnentos. solicitar infor- havia insurgido contra a díre- expressão política de suas trar o indiscutivcl prestigio de .discurso monstro de quatro Ambos os militares de larga

nações à referlda Secretaria,
-

t' d ti P b I
.

d ir ta b represe
horas expôs as diretrizes da folha de serviços prestados ao

çao exccu iva o partido

es-,'hoste,.s,' ,", . �'
u r.coço-e's

que es u o no re
.

en-
'política interna e externa rus- Exército e, à Pátria, possuído-.I a' rua da Fonte n 91 São d tI' 1 � S tante de Laguna no seio da a-

c c ,., ' c e a presen e _,egls ê tura , .

�

sa, para prometer uma cola- res, além disso, de admiráveis
i Paulo, Excia., após esta reconcilia- . CONFJ,I\.ENCIAI\AM 1,M MA-I "O T18A61"

gremirição partidal'ia a que
ooração pacífica com os pai- virtudes de espírito e coração,

----- . ,--�, -- --��--
__ I I'II.J.'" OS S ....S. GETULIO

pertence.'.
ses capitalistas.' mas a 'derro- souberam f()rmar vasto dreu-

R D A
.. . ,1 n I A nossa. reportagem consc- . ..

-

d' D V GAS EIS'
-

guiu saber; ainda, que após a
ta dos mesmos caso ousem a- lo de relações, Dal o regoslJo

epercussao a posenta 'oria o
AR,,� .1JCA' Acabamos êk reccber este

reurilão do.PT:a, o deputado tacar a Russia. Stalin, que pc- com que foi recebIdo olato de
GAItCÊS pl3riódico, que se ['(fita em

Volney Collaço manteve de- la primeira vez, desde a sua justa promoção.

E J I
�.'1onte Ah�gre, Estado do Pa- arte dn 1·enl·11 del'xou de' pro'

,

R F h
I morada cOl1,icrem!ia a portas ln '. �,

.

-

5 C r •a V a- o I·o '1 ! RIO (j (ME'l'id.) �- Reg!'es- raná, sob a direção do jorna- d L nunciar o discurso inaugural.
U Ouss.:Anq I O'

'

-"

-

lista Horácio Klabin, Publi- J:Cchadas, com.o s:r-. .r. cr-
h t' d1iooj sou ,est.u manhcl ,.1 capital rl,a cando cm suas págirw,s inte- Der .Rodrigu�s,. presiden�c, ac ava-se presel1'e e OUVll1 o

R bl d dr. Te"·no RI'bel·ro. com atenção.
�l'-a,o \'oto� de fdi�,idade: e cspe- I �ida �rivada ser o. que sempre foi epu Ica, O pres� ente Getu- I ressante serviço informativo e

li .:.:::..:__�::....__...... .........._,,__..,........,
_

.0 que sempre contmue nao esque- ! o 'Julio Roussenq Filho respeitado lia V"rgas. Como foi noticia- r assuntos de interesse local, Posteriormente, na Assem-

F IceI' a colega escrivã ao seu inteiro' e admirado por todos'. Cord.'al·s I "O T'b -" t d bleia Legislativa, o deputado.

O r11 u a' .p a''" a aI
- - ,do. o chefe dai governo seguiu 1, agi vem se ornan o ..

di'·pôr. Giscla Baucr". Saudações, Waldir P",dcrneiras
ôntem nara a cidade pa li t um, velC,ulo de propaganda ciG ,FmreanntCois:oo Nplee'n'e:rl·dpeu,daeodl1ehll·ebceÍJ

.

., '

"

.

DE IBIRAMA: "Tomando conhe-, Taulois, Juiz de Direito". ..'
usa

reaIS nler1tos no norte do Pa- .. '"

ICllncnto seu atencioso telegrama' De nossa parte, dando destaque de Marilia, onde conferenciou I raná. Somos gratos à gentil€- ração acima, o que causou cer-

"I "W Id'hoje,. tive duas sensações: uma de I aOS telegramas acima, prestamos com o governador Nogueira za,
ta surpresa, ,Jisto eOl;n0 alguús

's'a vaça-o da a
....,.

alegrIa outl'_q de tristeza. Alegria' tambem a nossa honlenagem ao G
. deputados nao acreditavam na "

.areês. Ate o momento são "JORNAL DE PATO' .. "
'

por ver que Governo, concedendo digno amigo que, alem de seus 11-
. escolha' 00', discutido procer

'

.' ...
a aposentadoria, reconheceu os fazeres, scmpre dispunha de algum

desconhecidos detalhes da " petebista na Delegação,do nos-··
'

_

.

_. _. '-' ,.

.'. ',' ..
méritos do Sen'entuário honesto,· t conferência, Entretanto; cir- BRANCO" so Poder Legislativo E maior � .....;;,;r", ..,,,.1\\, •

diligente, discreto e cumpridor de p�:�:: �:;:l.aJ�� ::n.�u��:r�:u�:ejl:�� culos politicos se manifesta- foi a Surpresa. quando correu CAIRO, 6 (UP) "�"'À_ �elha- v'erá mais 'razão para rebeldia.
'

seus deveres. Tristeza por sentir. Filho nOS5 I d'

I
Tambem recebemos o pri- que o proprio Governador lri- guarda do Partido waidista I, . '.

, '0 co '-''''': e Imprensa, rmn de acôrdo em que a ines- . .

d b f' nau oBrnllausen se terl'a l'nte-
'

V'··,· R" ".'
;�:oc���=!�t:toa p��se�:=g�:h��: ;�r���::of��cl����eSd���!a��:cer:� pcrada viagem do presidente ��e��n��:r;f:�nd!�:nd:�e:C�= ressado solicitamente par� se! �:��e;,s�e:���d�U:l:��!:=� lê)'JUpara O 10
dc tão eficiente e digno auxiliar. oem geral, merecem os aplausos da Vargas se relaciona com a re- ditado na ,(\idade, de Pato o deputado Collaço de OlIveI-,

'
. ' ,

,.

'

F B E t d d P
-

Ih'd formula· para a salvação do . -

I R
. ,

'ormulo votos para que continÍle coletiYidade. forma dc base preconisada, no ranco. s a o o 2nllla, ra o eseo 1 o, .

.

(' amo''s'- - _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
' . sob p direção do .iornalista O. O fato vem afastar qual' partido, que .1 e acha !lrave- O 'sr o ··SO •

-- - -- - i d'scurso de três de outubro. ' . ' . _.- r -
.

'

� V .: ..' .:

____ , . __ .,,_

íV[ontenegro de Oliveira, e de quer dUVIda sobre o .defJmtl- mente enfraquecido pela ei-
.

",
.

I propriedade
do sr. Raul A. VO congraçamento da banca- são, Espera-se que essa fór-' Fpoli,s·, t1 (Ag. :Nac,)

Pereira. Gratos pela ,sentile- oa pe1.ebista e sobre a linha . . . Viaj�rá amanhã para a Capi
za da remessa.

.

: de conduta que a niesma man- m�la _:esulte mesmo na ��t- tal da Rép1íblica () sr. Celso
mmaçao do veterano chefe do

R ·d· t CI'
.

, .

'

, . alUaS, presl· en e em exer ,-.

Nolicl-a's· 'de 'RI"o do S·u" parh�o d,e Mu�t�fa..Nahas, em I cio da Comis'São Executiva dO'
C; atencao as eXlgenclas do go-

S 'd t d F d-

. • P D e presi ,eu e a e era-

I
,', verno, e como melO de recon- - d' I d" t -�D d S· t'·

,

d
.. . .,' ,'. ! çao as n us ri"", e. an a

nQU9Ur.a' a ma',1S' um. Q"., .

dUZlr às fileiras parhdanas os

I Catarina. S. Excia, demorar-

Imembros do grupo parlamen- -

1 d' R' l'
. .. se-a a guns las no' lO,. oue e

I
tar rebelde. Estes cmquenta t', d'· t t'

E
-1 "

•• tra ara e assun os per men- .

1 M
.. l'

.eputados e senadores �lecldl-
t 'f

-

r· t r

SC O
"

a unICIpa ,

"

ram aguardar o resultado da
.es as unço�:s�:pe:�1�nn:�:

séssão de hoje, antes de pr0S-
--__""'-'-__ .-....;,______:._.j seguir com a .:formação de mn

initerruphls palmas e rojões, partido 'dissidente; pois dizem
uma vez que o transr;orte pa-

• que, uma vez feita a reOl'ga�
ra o outro ladQc do 1'10, vem

\,.
_

sendo feito por frágeis ,iba�ei- m�a�ao do wafd
_

nos n�o1des
(Conclui na 2a. pág_ letra 1<') eXIgIdos pelo governo, nao ha-

Rio do Sul, U I,Do Corresp.1 .

Além do!; inúmeros cumprimen
tos recebidos pcssoalmente, nosso

distinto amigo sr, .Tulio Roussenq
Filho, recebeu, t!\mbérn, grande
número dc telegranms; entre os

quais des1.ut·atuos os seguinte3:
"Oe Fpolis.: Desejo-lhe feliz

descanso merecido. Saudações ía)
Guilhenne Abry, Presidcnte Tri"
bunal Justi<"a". "Comunico-vos
que êste Tribunal, por proposta
Juiz Adilo Bernardes à qual se as

sociou esta Presideneia. resolveu
inserir Cln ata lnn voto de louvor

pel.os relev,,-ntes ser\'iços por vós

prestados ii Justiça Eleitoral no

pedir-se, peRsoalJnente, o velho ser

vidor público. tC\'C de S Exeia. as

tnals caritlhosa� palavra� rcssalta
doras da grande lacuna. que deixa
no Judlciario o titular aposentado.

"Ao 1cr conheciJnento oficial

A 5SINEM ESTE
DIAIW)"Contiuúo dj�põr prezado arllig�:,.

Abraços FérnHndo Fcrreira de ;Vk

lp, Sccretário Interior e Justiça em

c""i::ercicio'� .

�Ao ter conhecimento sua itOO

sentadoria envio-lhe !llleU abl'a<:o
regos!jo. rogando Altissimo lhe

para que feliz possa gozar �eu ln"-

recido Gcium CODl dignidadt.'.
braços Adão Bcnlardes".'

-;ÚÕ' do Sul, 6 j Do Corresp.) - do com rara felicidade asSuu
Pelas 9 horas da manhã, via- Ilto

dos mais importantes que
jamos em carro oficial, na conhecemos: AS CRIANÇAS.
ccmpanhia do operoso prefei- Tambem o incansavel Monse
to 'Valdemar Bornausell, ten- ,nhor Harry Bauer dirigiu pa
do ao nosso lado o amigo in- la\'Tas animadoràs, congratu
sC'paravel Cyzmninha. lando-se com o povo daquela
Ao chegarmos eá" Barra do localidade, destacando os· es

TI'O.rnbudo. na margem cs- torços do Prcfeito Waldemár

I querda. grande número de I Bornhauscn, atendcndo sem,-- .

peS50<JS aguardava a visita do pre aos apclos da ocletivida-
Prefeito de Rio do Sul, sendo, de. I�iue o ambiente ff'<;tivo e a1"'-1 Depois da Sallta Missa, pre
:;1'12. tinha a auxiliá-lo um do-· senciamos a cerimonia da i

mingo agradavc1. [benção e inauguração da no-

Na entrada da nóva Escola
.

va Escola, quando então veri
vimos um líndo altar ond� fieamos tratar-se duma COllS

Frei Tito celebrou a �nuncia- trução perfeitamente dc acôr
(1::1 Missa Festiva, durante a do com as exigcncias do Dc
'.Ia1 lindos canticos foram ou- parLamento Estadual de. Edu-

.

'. ir'f'''. cação. A tradicional sociedade blu- geral que estão sendo realiza- dias 11 e 12 do corrcnlc.

I Ao cvungclho, Frei Tito ar- D�r�nte a parte c�\'lca, o J1lenuuense festejará nos pró-I das naf> instalações do Ch.:bc, {. Desde já, nota-se grande

• I'Cb,1 tau os fJI'eSentes. abordan- Pavllhao NaCIOnal fOI hastea- ximos dias 11 e 12, maís um ,notando-se a nov'l· pintura, ! procura de mesas p:\ra o
------.....--------.:..:....--__;,,--=========:::::.:-------------- --_._.:- -_.... do pelo prefeito Waldemar

ano de movimentada e:dsten-1j substituição 'kle móveis .ctc .. fbaile .de sábad"o. tudO'prome-Nflliel-as de Caspa Bornhausen. sob os acórdes do f
. ! Hino Brasileiro. da, e para t,al a atual ?íre- ,i bem .com� o elémento fçt�ini- ten�o- que o mesmo revestir-

iA· d ri
Logo a seguir diversos es- toria, tendo a frente a flgw'a no 'dIspora de uma maravllho- se-a de grande sucesso, fa- .'

-

'.,. umenta O O nume·ro e pracas
colares apresentaram ):ccitati- sinlpática e esforçada de Se- !sa toilette, incluindo tudo n zendo empolgar de eniusias-

.------- vos muito aplaudidos, sendo bastião Cruz, resolveu apre- li que há de mais moderno. familia americana.

fEl' T I V I D A D E S DO
I , que uma gentil senhorinha

J
. I cI cJ

l!
� _

manifestou o contentamento sentar ao quadro social da- De parabens, portanto. o;;

(OLE"GIO f t t
;; �

I I 'I do poval em receber todo o' a- quclc Clubc notii\rd pl'ogra- ,diretores da tradicional socie- A. vida social da cidade

.

�I ANTONIO O es acamen o pO: IcId oeapOiO indi.spcnsavcl por parte ma de fest.ejos. destacando-se; dade, queu não vêm poupan- I
rá novamente assinalada

do PreCeito Municipal.
• d" I' 'lc d d' 1 J

! do psforços para (I maior bri- ,grandioso o{'ontecímento. pre,-
• .",... _

lluw ealf)rolill salvn de pal- I) gran w::<o Jal o FI - •
- -

•
'

CO!uellwrando a paSS"lgel!l' (:A"T ·\1,. " IV'_' (."Hs_V!J!'U<:1,ls'
I
""! ',-"" par. C'l!'lt· çril!!!;e'J!.\ "�"!" P'l11 It·<ju" '!U� !r,m:,·ta'n dl'3.rEI' mas ,UHlil':íou aoi; prco:!ente.,; a �{('gundo deeJaraçõc;; de e1e- lbantisnH> dos festejOs com vendo-se uma noitada 'Ínes-

do 75'0 aniversário de funda-
. -

.'It!,,,ú,,'!;j'J .". 1,',:,11'1'1 ÚU ,·r lJi<t'il <I" Il!l�",l gent··.

portanj�!
'l!�tll,· 1'''1' lló:;ba citlad'" � a que ,palavl'a rIu prefeito V/aJdemar mentos da Diretoria, que pro- que o Clube Náutico Anlérica IqueciveI do simpático clube

ção, O Colégio Santo Antonio �e{>pnl!l" �\ :,h11lUll•. ,1tgll� .I�elega-I promoção bas1ante justn, essa ,,'J,,1 lh CIlIOS oportunidade de saber 110- l Bornhausen. cujo discurso foi I
-

brindará seus associados nos verde - preto,
"<) de Pol.'C.1U rlc"t" lIIU111Clp10,

..

0 ,'lUC "",lll dI' ser distinguido o nos· ,5" E' que a Prefeitura Municipal,' 'antecI'padD por uma \>j'bl·allie mete 'revestir'se de
realisou, nos dias 3, 4 c 5 do S tiS P I I - .... I I I

'
.

�r. ccr, ano r C e;'Uran!,'a U lh- 50 m�,;!o Pcdro. pelo ilustre I Se-
. Junta.mente .

com a Delegacia
..

de demonstração de civismo por sucesso. O programél, que foi ,;;,' ilUmllIi!!llIUlII1lHW J II HlJlmmUtllllU!!,
corrente, grandes festejos, os ca do E,,\c,do "cm de mdncIar p,,- cret;'I:lO d.e Segurançn Estadun�. I Paliem, esta cstud.ando um �tlmo oart.e do Inspetor Estadual t d 'd' d § (L U B C N 'A· r U ,1 li C, O ,A M. E' R 1 (A ª_qua_is revestiram-se do mais ra Gaspar. mais dois soldados qUll Esta "5."1l11 de parabens a popu. ; plano para re;Jul�rl7.ar o estaclOna- Escolar José Joaquirn de Li-

elaborado com o ü CUl a o,
== . r:;

cOlnpleto êxito. corresponden-
\(:m. ,,""il11 aUll1entill' pura quatro laça0 fie Gaspnr, pois com {) a"- 'menta de veículos na nossa prin- ma Xa�ie1". Disse:' o Prefeito -:!onsto o que de melhor pode- :: Fundado em 12 de Outubro de 1920 5

do à sua finalidade.
,"'"ncm ri'! prn,n:; <lo nO,,�Q rlcs- 1""�1I.() du númcro ck pl)liC�ai5 do ;Ci!:;1I� .artéria. ou 5Cjg, n rua CeI. Borllháusé!n que alem da Es- -ria ser apresentado, tendo si- ª P' .. R: O G 'R, A M A ,;

A..
1�t'''IlI('{llo polil'i�1. Na mesma o· .'1(":,0. fk"I.,:eal11l'ntn. puclc'ra

p.assnr,
ATI�ltltano Ram�s. SCg.l�ndo o �o�- cola ôra inaugurada, fulr;'! do contratados elementos do = =

.t1.S cel'lluonias religitlsas c (,,�,i,io quc dcs!::eon par:> cá esses 2 "l'< r !lI!l' ce' t I S( mIol'l t 1 d'l J" r lU
-

< , ..... !,Ura r: rlJlIq'n:l. • Ilan e a n " • na p o -

grande aspiração do povo de broadcasting' naeiooal.. para. :' Das grandes fest.1.s comcmnl'ativas dO' .Epopulares foram assistidas pe-
no\,o;: prn<;as ° Sccretrrio de Sc- S!;:l::,�' n�wu�,:\!tI:;:An() () ma .scmal�l deverá ,.nt;ar C�ll aç�o IBarra do Trombudo deixaria

-

32,0 A N I V E lt S !\. l,L J. O
-

10 governador Irineu Bor- [!UI.'Hnça promoveu a posto de ca- 'I'i)S�O �ItI\NSlrO 1°'
dIto rCbul�me'lto. Na� re.ta,dU- de ser um sonho para se tor- npresentação' de uni admirÃ- 5

r b d D' 11 11dO='·nhauscn e outras autoridades
bo o praça Pedro Ferreira, velho G.��PAn, G IDo Con'cspondcnlcl Vida que sefa uma medIda bas.an� nar numa autentica realidade. vel "sbow" na; noitada Gan- ª_· ..i a o e. ommno ;..; e

" e utubro' .ª_.5cl'\;dor da Paliei::'. EstEldu81, c Notre", bm,lante ô(\'içarcira não só te Hce:tada, � que. de há n:uilO 'd I Quando o Prefeito reclarou 'çante de' sábadO', vindouro.
!t

_

estaduais e municipais. que há vários anos vem scrv'ndo p"ru 05 g-asparenscs mas tambem se ia.ZIJ. sentIr, pOIS 50:; '·&$,m Sl1'" I que a balsa reclamada com
:: Dia, 11 - 21 horas - Baile .social com Shaw = .

a ás 24 horas - ,Salva de 32 tiros - 32 anos de lu-:: ..

Pbosslvdel acab3r cornd eSSe grande '�- lustiça seda entregue ao PI)" aquela séde.::
.

, tas e glorias. ::
uso e eadá um e1"<1':' o se:, V?I- vo dentro em breve, suas pa-

Visitando
-

eulo onde bem entender, na:) 111- lavras foram abafadas por constatamos as reformas em :: Dia 12 - ás 8 hO'ras - Início dos festejos populares coul=
,teressando o que possa aconl"eer

_ _ _ _ _ _ _ _ _
._ _ 5 a ab,:rtura das barraeas, ATRAÇõES§ .

��a�o;u:m�:::a:::����uln��u�.a::ll� ·DepOI·S �a �erro'ta IG.ralD.' ", '.a;lo�ar' § Tã���r�J�At���Sdi;- Dad��r��s��ª·-:
que deverá merecer n "tcnç'lO de :: bebibas, patos 'e galinhas, - doces, 5,;, ..

toua a nossa gente. Mt.:ilol \)"J11" "r.
-

CONCURSOS DE BOLA0 E TlRO AO ALVO
Prefeito e sr. Delegado. que ·,'"n',·,

'.

DIVERSõES A GRANEL

�s��::�:::��� °d:c�:�i�'::�:t<> �ac;

as 189g0'V DO·S 'foltes noturnos· =
CINElvrA RI:�:f��tMI��Ri;;Jr�NÇA.PESCARIA _." '

G_�:::�;,,,::tf��t��rrcspond,,nte' U DO b U' .".
= ás 9 hO'�a:Sd/����.;:o���i;��r��oS!r:,�!�d� guarni�ª:�.

- Folgamos cm registrar "qui o ás 14 horas. - Início da REGATA AMISTOSA - {; páreosê:X:
reterno a Gaspar;' do querido Frci PARIS, {} (UP) - Os pro- ,quais se achavam exgotadas. - C O N C O R li E N T E S: "

-".

Lamberto. que Veln de uma gI"allde prietários de restaurant�s
.

ç IDepois da derrota foral:n afo- ª (. N. AME'RICA -- S. R E. IPIR-'.AlIG'_.A"· ," ª.:
viagem ao Velho Mundo, onde iôra clubes noturnos de P<:'.rIS es- gar suas maguas nos lestau- = "

", ri::
eln visita aos seus parentes nn �-. tão contando sati'ifeitissimQs jrantcs e clubes noturnos, on- :: OS RIVAIS no ESPOR_!E NAUTICO ;BLUlYlENAUENSE:,,'
lemanha.

grossos maço� de notas dç rrui de, segundo- wu dos caixas, fê '!'lr'11JLTlVOIA D��20oNh�c�asAÇ1\,Oc"o"·Dn'tEl'nPuaUçJa-AONdCa,·sAd'aVIGOR E El"��§ ••..
PARQUE TAMOIO.. .

.',' _. •
- � >. -" nças no sa ao·:=

Vcm de instalar'5e n(IVamentc francos, resultados da nova

jgastaram;
ClllCO vez�s maIS d? Clube uma estrondosa Soirée para entrega dos Tro-:: .

em no�s" cidade o conhecido Par- invasão alemã, E' que os dez )or cabeça turIstas
_

feus, aos vencedores da Regata 'e encerramento dos festejos =='

�e f�����:' S�b:�:ri:o :��:�.uep�� mil
_

torcedores de, futebol a- gleses, r Wllü',mrFIIHH;!mfUllmlmllllllllllllnHlmlllillllllllímlllllttummm�'

n'.O �:ar�1"O Cr,$ t,5'O l' depois
funcionar diariamente. a-

lemaes chegal'am ontem, em
' ,

. presentando o seu variado númcro ônibus de luxo e possolntes au·

Ide atrações. Tendo agradadO n;) tomoveis para assistir· à der
primeira VCz que cste\'� aqui, fi rota do team na<!lonal alemão

__- __--' __' I I
nossa gente está bastante interes-

I sa�a. pela abertura d.as fUl1?óes. pelos francêse,; '901' três a um"

'

Cervejar jo CQtarinenseS. A. t
desta pequena companhin de dlVCl"- no estadio de Colombes. Se-

J,o IN",VILLE l'tinle���01';lO F. VENUOUi'S
' gl..lndo as inf��ma���s,. O�,.·dsi:

_

Ccr"u'lo du� Vluiti "i .... l.I� mallifc�-, tantcs paIleClanl C'.alTegad(l� Ii t<lçu'.!� <ln <'"rlnllQ de "UI} l'�!lljli". de dinheiro", e chegaranl a

tpan'lIt�hi e ;ulligos, fest .... j<)U f/uiuta·
I f)ferc�cr até sete mil fr�ncof! {

. � ""'-= m "'- .___ J (",,, ... 1,.1 toa �a, J\!lg. lena fi) 1 pelns entrada,; no estnd\o, as I

"Comunico-vos que na ata sest.. [1o
de ontem êste Tribunal, pc::- pr.>

:posta Desembargador Oscar Leitiic>,
constou um voto louvor pelo bom

desempenho por vós dado cargo
no qual fostes aposentado. 'Sauda
ções Guilherme Abl'�', presidente
Tribunal Justiça".
DE RIO DO SUL: Do MM. Juiz

Gonfecção
dd

"DIST'NCTI"
são distr iboilfa s pela

de DIreito da Comarca. dr. Canti
dio Amaral e Silva, ao dele des-

Casa A "CAPITAL"
Sua nlr'recoiua c abnegada apo�cn
tadori'l. cumpre-me agradecer-lhe
os illestima\"cls, úteis e rele\'antes

.. Cuecar Pijamas
..Il\'IAGNIFICAS AS NOVAS INSTALAÇÕES E REMODELAÇõES

NAS DEPENDENCIAS DO CLtIBE - --

serviços prestados, quando scrvcn

tURrlo. a esta Promotoria Pública
Renovo-lhe ainda sinccro:> agrade'
cimentos pelo çavalheirismo, ope
rosidade e retidão dcmonstrados
por V, S., durante trinta anos inin-

G!pas· Ternos - Blusões, elc.
tl"rruptos. nos diferentes setores da

Justlc;a desta Com�rca. Ateneiosa�

sauda';õcIi' Vinicius dc Oliveira,
Promotor Público".

.

DE TROMBUDO CENTRAL,

çu "

o Ouaraná Champagne da

ANTA,RCTICA
De maior consumo em todo o Brdsil

-"-------------'-
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