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Acrescentou que,

cem milhões de cruzeiros.
({--)} «--» Junho de 1950 ({--» «--)}

Red. Ad. e Ottcinu
,nua São Pa.ulo. 28D

I'E�UPAVA B:mCA I

RIO, 30 - Temos uotícías UO dos outros países cafeeiros à sua.

café, n{)s Estados Unidos, que laça0 bejicosa, desenvolvida com

sãa animadoras. Elas corres; I tamanho estriclor e com espírt
pondern à expectativa que aqui! to hostil tão marcado à eGO!lO_

procuramos criar em re1açã'J às mia das nações .latinc-amertcg.,
manobras do senador Gillette c nas. que vívem em grande par.,
seu comité. Pretendia o repre_ te do café.
sentante de IDwa uma capitula- Pode dizerase que, em .face
ção incondicional do Bra8] e do Brastl, o sr. GilIetle, escolheu

'1' pior 'hora para dar inicio ao

emprego de suas "armas ceges"

qú�;,fào dos !unóos ê o caí

canhar de AquÜes da demo-,

.craCia. A campanha eÍeito"
'ral 'geral :pOderá TELEFONE lQ9:Í

End. Tel. A NAÇÃO
Caixa Postal 38 J Blumenan, (Sta, Catarina), .; Sexta-feira, 2 'de

ENRIQUECIDO O CIRCULO

Blumenau achi-se em situação verdadeiramente privÜegia-,
da no terreno da asststencía médica. Além de três excelentes hcs
pit<iis, - Santa Izabel, Santa Catarina e, Santo Antonio, este últí-"
mo de proprietl1.de da muntcipalícade, em fase de ampliação �

hoapltals €stes' dos mais bem aparelbádos do pais, conta com um

Centro de Saúde, 'ambulatóríos e numer-osas clinicas llspecializa.das;
que cobrem quasí todos os setores da cíencía ·lllédíca. Enfermos
não só 'd,a região e de todo O Estado, CO�lO de outras unidades da,
federação.' para aqui af'luem, certos de que poderão desfrutar de tra-
tamento adequado à recuperação da saúde. ,_

.

A _p._s�o�iaçâo dos'-EmpIJeg!idos no Comércio de in.úl�lena'!l) C'Qn...

vida a, to"'Os' os seus associados 'Para tomar-em parte na certmonía

e'e instalação dns Serviços Socia',s do Comércio (SESC) que se rea

lizará em o dia 3 do fluente ás 16 horas na séde sacia! da Assoeta

cão Comercial e Industrial de Blumenau.eom :o comparecímento de

alta;o: autertdadcs do S.E,.S.C e do S.W-N.A.C.
i A. !>!RETORIA

� .-.�,��-:.._:__:_----"- _! -
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1viEDICO ,

Or. Oscar·, 'R. Krue,,' IRAIOS X.
Doeailait de 8éhO:rM

" IOp.e:raçães no Hospital
"

'Santa. Catal',iba . I

{lollBoltórlo, e. �.ldeD(llá: I

:;i�l: 11_ A, mais recentes novidades em jói" • "lógio> ire todas ,: �
C'ONSUX":rAS : marcas e completo sortimento de artigos .para presentes ao E

tl81!l 9,30 ãl!J 1.2 @ � alcance de todas as bolsas. .

. ..' ::
daI!! 1'1 48 18,30 hom

•
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A 'NAÇAO

Belo Horizonte; R: GolAa, II
Porto �égre: Rua lOlt

MontaUIi, 13

Çu!1tiba.: R. Dr Murici. 70B.
.

2. anda!' - Se.\à. 2M
S. Pedro, 9�

�FranciscoTreska'�
I Junior I
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I Dr.Carvalho i
IPO�ÇAS 00 COBAQ&O �
== . (Elootrocardlo�) 5
§ Tratamento de Nem'OMI 5

.

i (Psicoterapia) ª
E ítUÃ. RIO :B.ltANOO. I. ::
a . lIobrad9·, 5

•

; (Ao Jado do' CINJC BU8CBl: ª
.fllUlllllllllluum I 111111 I 1Ii11 11111h.=

VENDE-SE
TRA.J.....SFORMADOR
"SIEMENS;) - NOVO
10 KWA 22.OQO Volts'

Informações:
COMERCIAL ",REX.i' -

Rua. 15 de Nov,' 4'/2
BLUMEN.AU
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iTransformado·" I
� res novos·�
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= qualquer tipo por p�eçosi
== ortgínais, Para compàra-=
E ção de preços, por exemplo,!
::' de 25 h"'VA, Cr� J9.400,00.- =:
:: E.T.E.!. Alameda Rio ::
:::: Branco. =
:: Cxa, Postal, 4'16, Blumenau::
- -
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;: Vende-se lotes, situado", no melhor ponto' <lia praia, bem em ::::
- frente a ilha. - =

� { �15=. Informações' Hans Taenjes. Rua Pàulo Ziznmertnl1;JHJ, 12 = ::
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_ Clínica; )I,édiCill -

ESPEC:tUISTA EM DOENÇAS.DE CRIANÇAS

Ruas !!'lorlano Peixoto e Sste d� 8Ete!!ll,l!:'O

Por motivos 'particuláres ven,

de.se um bem afreguesado Bar;
Restaurante. Os interessados

Automovel mares «�DLER»'. 4 portas, J bom €st'ldo,

:f�'eios, htdraulícos. Informações pelo teTefune 1148,

B
de pteçós modícos qUê re-'
velam seu preço apenas l!a
étiquela, eneorrtrei a saia
de pregas-macho, de eonhe-:
cido fabricante j é feita de
tecidq durável, (te quàdrí
culado miúdo "que parece
oeije de longe. mas que, de
perto, revela a presença de

c·

Desde 1926 o Internati10nal serve � Brasil trá!'!!.
portando mercadorias � '.gimeras cig primeira ne�

ces�idadl;l dos centros prOdútoffl5
çon�umidoré.,.

005 cahtrOI
�

Dó) ·t�ortg
O

Ir!
IHI"'rJ""';;a·�A.l
t1Jir.;'t-;C�t(",

00 Sul, o rsde de drshibuidorás __

concessiooor io s In�{9rnC!tional &sM sem

iw'l co di' pôr d05 proprietários <19
cominhões Intf)PTo:ronal paro prestar •
,Lp. .. os,i:;t:ú;c;o macânica·· n9ce!Sóri�.

.;.�
c o N o E S S 10 NAi lOS"

. Brell:kopflralol�",Jl'ABRlCAÇAO tl.é cai'roaerlaIC con1{jlêtl.. P81'Il

....

Dr.
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odoa os que corttribuir.am IO�CI. a. condenação do acusad.Q
orreramemmenosde um Cln.:c::í!'fq1.lmpriu ..�e a sinistraprofecíd

mais ou me- prisão do feiticeiro. E a- : GU mortes causadas' p e 1

,um negro de nome conteceu,' então, . u'!ll-'caso magia negra? Este é um

ke Bird, de 4õ anos de estrànho:.· a execução dó problema - qUe desafia os

de, perante, o Tribunal preto Jacke foi
_ adiada.. I homens. . 'Í

'I'acoma, no Estado de O chanceler - do Tribu- i O povo arneriano, quan
ishíngton.. foi acusado de nal que condenou Jáck tam' do soube' dos. detalhes dá
içaria e por

-

ter cometi- hem foi morto por um. a-
1
(;ún acusou Jack Bírd de

duplo h·�mieid�o: A sen- taque c�rdiaco. Pouco te�-I!
ser .feiti�eíro. _Tal delito,

ga dada pelo jmz E. D. I po depois; o tenente Lyons, porem, e tornado em con

dge condenou-o á mor-
.
foi abatido por uma crise sideração sobretudo nos

O negro nada disse. Mas· apopletiea fatal.
.

A_ quiãta i barbares codigos medie
ser recambiado para aí vitima foi- o advogado J. ! vais .. Somente na Inglater
l��rmurou ao tenente I \li!; Selden que fez

<� �efesa � r�, a lei contra
.

a feitiça
Iícia Bherman Ly�ms: l.de Jacke. contra a sua VOll-; 1':a,: o. «�romstI�k .

Act»,
ra e 'Vera. MU).tos, I tade. Mais uma vez, a «cau- : ainda esta em vigor.: pelo.
s de vocês policiais e sa mortis" foi' dada como

.

menos em teoria.
r

S.e gente de sua raça «ataque cardíaco". Cinco I ,Ma.gia negra na maior
o ao paraíso .

ou ao .ín- vtimas em menos rIe um a-
!

potencia do mundo
'110 antes que .eu suba .

no..Estranha coincidencia [ Um dos aspectos mais I viuvá. A moça: deu

sam . se apcderár do Iívi-o
(,O Amigo Perdido" que
está com Nelson Rehmeyer.
Precisam -enterrá-lo num

buraco com dois meti-os de
profundidade .: sob -o cora-

çâo de uma gálíríha":
,<O Amigo Perdido" era

um tratado popular de fei

tiçaria e muito difundido.
E' claro que Rehmeyer ne

(Cl)nCll�C na 2. pg., letra A)
--------�-------------

-Nos ..
Bastidotes do: Mundo

.

I Curando um i esfriadO

'se
.Q.... ca.IQ,r
·d�Iat.a r

encontram explicação

MlIDICO

AEltOSOL
ESPlfClALI8'l'A --

A tUtun.a. palavra .no t.rUa. mento das' BRONQUiT.m1!, m·
NUSITES. RIN1TES

L'llillc.&. Geral de -QomeJ!!I, l\lulhere8 e ().f,I!!J!!!�!'III
l'!'O(;PA"'A @Ef;A: 'J &a II e 16 {I.!I 17 b8,.= BLlJ!i.Ul�A ar

----�-- ----

os
••

perigos do parto
sôbre

� qu�lquer �I'experlenCI3
�ãll.iria -inventada por um ginecologista previne·.. médico
,-

-

�ltlJração . na paciente ., Resultad li de, quatro. anIs de

•
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o traje 110\'0 que eu desc]c]
fl"r;a claro. 1<"'2 [nconsutl l:
Ter ia raios de sul perdidos ..
'1:' ria cheiro de campo agreste.

�r'�':'t'Jt ��
.

�.
Com essa amável túnica branca
Eu dançartu pelos caminhos,
Acrea, fluirIa. fnnta1'magõrka
CUS'3da as aves fi à vcntnnla

]He'lt� t:::cstos suaves !"j(' moveriam
Seguindo"; embalo verde do.;: rarnns
1\rf,�[ corp<l euritmico' encerraria
:A. ingenllidad:? pr of'unda e iírica

. Da ngna 111'1.11::3' e ilwniÚ:1e das fontes
...... , , ", H .

Foram-se as horas, toram (IS dias.
FOl'fll11_se os sonhos. Naquela estrada
POI' onde andei nn inquieta procura
Do traíe claro. Icve, ínconsutü,

o sol mon'fra.' N8 noite eterna
Havia corpos dexperlaçarlos.
Vm"es gen1iam gemi.dos roucos.

Lobos uivavam gelando a treva,

E a noite enorrm, \'estiu_se inteira
De uivos ele lobos. corpo i) rnnzentes.
Roucos gemidos. roucos gemido')

.'

r,- ONEiYDA ALYARENGA

A?-."IVERSARIC'S
Fazem anos hoje:

- A .srta, V?ltrwles
filha do 51'_ Germano
residente em Ibit'ama.
-,- O sr. Max. TaYare:_; d·,\.ltlii_

ral, deputado Federal pel,) Y:t
Ie do Itajat.

poca

gio dE'!':'igllUdos pu}' illllS' I
trissimi. I

nidos.
mensa lmen te,

tIUE' a Universidade de

Yale foi . funduda em 8

de outubro de 1701, e,
oue o nrimeiro estudante
� � J::'

éhamava-se Jacob He-

mingway.
que. até hoje a enchente
filIe efnl8nu maior núme -,-;---"-,�--...._._--�-��...;..----------..;.,;......;._......;.._-""'"'""""'�__

i:,) d�J . vitirnas foi a de

E'rio Hotl11g-Hn. na China
em JgB/. na qual ;:;0 pel.·'I r

deram cêrca ue set e lIU-
.

-

lhões de vielas humanas. I
que, as condicões cii.:ic1�f' I '

são tão mais favoráveis I A tec!llC1 moderna 2nd'j "11_ E' o caso de �pertâr a C'lb�_
á vida dos insetos que :: II�l��u.�'ce��o h� ;01', ,c:.�1l.._(l dos ça, cpntra um muro, Somos, sub-

. extensão das asas, entre li haDl�ant.�_, de.",t, _P �ne_a, �11- metidos a um periJt>tuo supljeí«:
quanto d·it7 lllCrlYe'S regaliaS de Talltalo. POr vitrinas, anun

?,S modernas
. f?rm:s de

I aos qllf� se incluem no ieliz,ll'- cios e cartazes dE; publícidade :

insetos tropicais, .�, ClT do 40 pot conto. Janníck Bois:-_ que nos lembram com constãn

média, mais do dobro da

I
von escreve em ,YoHa : Pal a da atroz, a impossibilidade de

dos insetos da Europa que, '('ssa super.producão de nossos sonhos e esperunça s.,

1
. refngeradores. maqumus de Ia- 'Planal- é uma tortura, Diante'

C�lLral., .' ,
var roupa, gelacÍeil'ils. u:;piradlJ- dos mostruários, ficamos de de,

quo ü ritual judaico €sti- res. encerad€iras, nparelnos de do na. roca. ver criança pobre'
pula que, durante T dias telcvisãn e autotnuveis, <;e fa',� no .NatilL

após um funeral, todos

,l3
dinheiro pala àdquirLlos -: ,A. A vrtrínofobla, a raiva

" p.' "lho" U' casa mor- clas;;,· pobre e a classe média cas do ma} que devora o
0'"

, _�pe ".
a.

constituem maioria e é a esta bro 010 ('idadâú a�"al. Há
tuarm �'('Jan1 coberto::: llluioria que este,) confortos :::tto h".'l a, Pl'ilsoevtdl. ':lia, a "tü"á
com pano;;, deVendo Of r inacessiveis, dos apetitosos prospectos dI'

parentes,. tantn quantc I Ond" se e5conde e.:tJ. ru';a i1Ú·inas. 'ii 1.1lna. Qdi). cal'actel'lsl.i-
possive!. andarem fies- í ,lt: COllll-'l'adores fenomenllls ql�e p�opagan.da, .

,. As mulheres regreeS::llll <tI)calços l1r3223'dias d.,. ln- t !olaelll nos magazllles carre;;all-

t
i do (I úll'mo prouuto d\i técnica Salão de Artes Doméstiéas ci.J!n

O.
, . • . ( moderna? Onde está e5te �u- ,punllados de. papeis azuis, ver_

que (j pnV!!eglo rlp U<:ial pel'_homem. 6iõte freguês que melhos e verdlls. Durante horas,

chapéu vermelh<:! foi I�Ol1- lIão h-=sita diante do preçv P:l- elas permanecem. sonhadoni.s e

cpdirlo aDi:; C;U' .líais da I- ra que possamos eligir-!he umu melàllcolicàs à �1har as ulbmas
,

.

RI) estãtua, � Grayariamos, no p(,>- criações do ·confOl;'to. Elas. �algreJu :om.an� pe O paI a destal: "Eis o homenl qúe, em r.u]am e lllterrogàm seu mál'i.
IllQCsnr.l0 Iv, no secul0 1950, ofereceu à sua mulher do: -r.Você tem dinheiro?»
XIII. ('ornO um emblenla casaco de V1S011, e refrigeradol", E ·o,homem, envergonlmdo cl.?_

t
. ----IIde sua pl'es ,eza em (ler- - --: - - _', ------;- "

- J

l'amór. () p:'�prio sangur I CUR lOS ID *' D E S:.· .

l:�la fe ('at�:lC:1: qU��. lr:�l I
. _ .,', 'seeulo e muo ant!'o, h��- No dia .2 de Janelt'{l de ,_ reahzaaa no Palaclo do

Vhl, [,id'., confendcl átlue- 178:1, Luis XVI mandou 1;rianon. os cb-nvidados 11�

ies príllciW:::' rl3 Igreja L' publicar mn d2�reto onde �avam lenços de todos os

direitu tk war élapatm:, _; "' _".,,' tamanh�s e feitios.
.;'srml!-!nu::: que. em 1630 Sé deteun.nou que �a laig� A Revolução l'espeltou

ganhanun (.s ea.i:di.i1Í"-l c
1'(1 d03 lenços que Ele

rabl'l-I <J nmTa forma dos le�ços e

título ,-1." eminendas; f-" �alll em Fran�a Ltl,e-:',e ser �ssim ela pôde chegar até I
F' I j t Igual. ao compruuen o .

. . �: sem "'ofl'er I'" que, �ln8.. m'õ'-n:.e. [l11 e� OS nos�os was" '"

dessa f�poca, eram' Of
.

r�ste d,?creto foi pubU-! transforma ç?íes ,

membros do Sacro Colé- c::-tdo a pedido ��::! :Maria An- O nome de Maria era ou-;
t ollit:l. Observou a

durante uma

...

i'
, ..

E
E

I
-
-
-

-

-

Hoje. ris 20 [1(11' IS - Giba Tsd1eeho"va - A

t
-I
J morosos.

nu-

PARA O OCTONO Vext id.. .. 01 fina Iii amarela: a' freme da
blUsa imitando um plust.ron C,.lU prégas horrzont.ais bem m.iudas,
duas costuras ein forma de pregas, suhjinhando a simplicidaflc da
5.!Íia.

p.n1

I'Guerra'

da tentaçã'o
Técnica

Nas

mo alguém que fo:-;:-:e 3j)an1õá;do
em faJfr{, di->: não c-om a ca)):,)t;3 .

Tal ,fato Põe em perigo a: f�;i
cidade conjugal. POis oClti infil
tra senlpre um surdo rancor , no

c.vra'}ão da esposa, ' Se você- não
:'astasse tanto dlnh siro em ru ,

ttlídades, cigarros e ",pel'iti\(o:l,
h�t. muito tempo eu Já teria urna

cozinha ideal. "

Como se o sacríficío dos pe,
qUelllls praZeres cptidiano3 Ines
parmitisse sucumbir a todas as

tentações: máquina de j"v\l.l'
roupa, aspirado!', rCfligel'ador.
liquidificador, ,·cntiludor. exau,,_

tOl�, secador elétrico, aqueci.

�----�----�----,�--

GELADErRÀ§
Pa_._'a Pl'onta entrega, ver

na COluércial, ,:REX» -

Rloa 15 de Novembro. ·172
BLUMEr-rAU,

FEGINA MORÂ-E.;;

t .:":n�piD no\·U)

Lli"':!1':nre (, llli�t€!l'i(l.5'] fIlme que prende a atenção do p:'m- =

ciP11I ao final inesperado, Intl'ig'ao � Espionagem! Suspen;,e ,ê

}

� AO LÁDQ DO-CORREIO E 'l'ELEGRA.FO_.
" ,,,',

A! .Á�DA 'RIO BRAt�CO N. 8
," .'

Expresso
Vjal�o. DláJt"Ja. em Llmou.iot.

_ .. •.• . _. DOl\fIOlLIO A DOMIcn.IO ...

Preço d� passagem: 'Cl'$ 155,00

AGENCIA:
!:!O'1'EL HOLE::r�

Rna H dB NilY{'-mhro N. 313 - FO!!:�t
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menor- em r-evista

tíco Operário o,m 19
tos em duas pelejas.'
.ánalisândo máis ou

em primeiro
plano o poderoso r_,lnZe (lo
Bandeirantes, que repetindo
as suas notáveis perfoman

do campeonato passa
tio. está, se sobressaindo
dQS outros teams. A séguír
vera Cruz, Vasto Verae, e

'. :Fluuünénse aprosentám-se
num. mesmo nivel técl1ic�.

O Clube de Texto Cen
tral, ostenta' .neste certa
me o titulo de rolo com

pressor da segund mi; o

campeão de 48 possui .uma
boa defesa, quasi invenci
vel, mas há em Seu ataque
algumas fa.lhas que preci
sam ser sanadas i uma vez
feito isto, o Vasto Ve i· d é �--

.

" ", " .. ;

��;Uh�'�lu��en.s�tS!U��� Honorio assinou
-

contrato com o' Olímp"'iCD\Ter apresenta-se lllverso ao
' '

.

.

--=_:_{. Criado .rnois

dr mingo a 3.3.:
rodada, liam os seguintes
prélios: em Rio do Testo,
Imprensa x Foresta.: no

bairro da Velha, Agua Ver
de x Atlético; em Texto

cum

priu sempre perfo
-nances, tendr, neste ano

voltado a repetir suas per
feitas atuações. O Vasto ma

·cohfessar.�.
to� hlocentando,
seu irmão mais
confíssâo se verificou um caso sensacional

mana, -empolgando nosso pú.,
bltco esportivo, transferiu-se
juntamente com seu irmão, fla�
vamente para o clube é:a Aia.
meda Duque' de Ca.xiás. ,AssL
nnu um c.intruto profissí._tÚlÍ:!.
realizando dois en::aios.
S"gundaofeira. .surgiu U!!1.!t

Um dos principais prol agor.ír, OUVIuOO, NA__�m. uovn peja cid�f!�: Honorio h;l�
tas c1f'stes casos rein stdo J Iu, OA!HiANl.'A '-ia assinado outro r.ontr.:if;Q' ile-
nortr- 8: não nos, enganamos e DO 10 alvi_rubl'o, de quem, segundo
referido plaíer chegou a Blui 1-:;-1 WlL§{n*, 8iL.V1·!i�.!lGO afirmou, receb>.:u ui!!:;>. prOp6!it�
111!l I ro �P{! r te 1 C l' 1 tíb p-y de Pt mi] (,!"'1E€i!""!:'��

.

,
• 'A - ,�' 1 te,'·, ,'�,�'_; !\.a�isterite �a Faculdad! d!l

ttns de 47 011 Vl·incl:,in� de

tifo,
Nã,�1 deixamos de rec0n!.!f;:d.�l"

C
. - . ,- Medil;>!nB dá tlTl,' ....et'sidi!.li'" ém Uow)rio, um grawle' elt:n1-él':�

Aproxima.=Se'_ . Q f'e'eta' ��:��t�:�!selr����a�;:i�:(��' r:��' 41} B�H to, tecnicampnte falan<'io, nl�';

JO"an'JPna d-o" p'a' Im''e' I·ra··s �:ii�-����pi�::�:�:IT::��:;�;i:��;:�1 =;���::h��� �:���e�l�������;�����-

_
_

'._ ate uni emprego lhe t lnnurn ,t

-III AIO 14 A 18 h . .'

nué concerne ao E.Spn-tc. Di:>.

I sep"urado.
..l_, '" r.... Oratl

. ravante. nossos clubea est'3i��,o
.

j
Nu dia ""'. sua

Jl�)re.s,:n!.a('il')'1
COl'!dT.a/rOl1.IO, -� fl'.lm l� ("dp olllo�' no pOj'lllar centro-

.

O Palmeiras fará realí- , não cornpar cceu e 'Pouco tem- r fle Novembro. r� - (,AO médlo, D!"ecaYench)_Ee contr-a as
. F_<.Ul'J".."ac,a-(') C'IU'" esta sendo I

. -li la:
.

""'t' t' atí,
-

L,.
� :1 "O' "

o:':'; pico. Tinha feito li. prUlleinl. la�) di! .t:BUAfarrn!!.:t,). _ s'1as 1'1<1 cu as e ,:,"::m es 1.;:-

;:'t'a1' em sAula praça de espor- elaliorado pro""lama." .

I ��_ tl1dt's.
es, na : ameda Duque de .� _.

.
__._____ . , .__ ._-__-_,-__-=:= ��_-..

���

. _

Caxias, agora sob a oríen
.

tação do dinamícn palmei -,
,., pense J os�

.

Pera, grandes
festejeis joaninos. O r)l�Opagina grama organizado p e 1 o

das, semelhante ao que se crmpetentj, festeiro Pêra,
,

é dos mais notáveis, sendo
exerceu nas eleições de l.rnesmo de. esperar um 'su-I,

'

cesso dos mais acentua- ...,3O1946. . dos, devido a perfeita. 01'-1g
--�--��------�--���". I

Def2ndeu o alvlcrubrc nas tem

,poradas de. 48 e 43. lia uma se-

cunstânciao que os cercam. �Iinica
.

�e ol�os

tra os mesmos, Irmo .Loe
chner, o mais novo, ree.J
veu confessar o

Rio' do Sul nos esportes .

.

Cd;U o.IFantasma/ ela 'L� B. D. frente
<-

(ancore/ia - O u t r ii s no t s

! - 'f'� �!e.!!d.!:!'"� ee!!.� � w:-!!.t��
�ade! � t!JA!� t!.!$ " G9gn...!!" d'
'\.1MIJ'À_g XllYl!!f.

J ..;_ o CDgn&e de lUel!tr1in X",'lar • •

tJUeo medicamelJlo exi.tente eom ,

dMIlgDllÇãO de Cognllll dê Alcatrão. per
.", .. �. ,w.!j.IO. G..gna� feIto 8, lJ!tAtI di
i!Jktrtl1 II te lem !&rmuh. medlolnlll.

1- '" eii�eji. du Cug�at1 de,Ah!id!'§'
lj,vIef �íita, !l1I1•• dií 8!J1! fórmula li 11'
�n.� .dlaSM élemen!o!! rn8d!d..n�:

I!) F.t�� eJ'�J�dt!'Jf'� � fa�t�
fieaat.eP dtle J'ÚJmi;e�4 ��Ít � at
,""tria " , h�ól....m" .;., ,."",

HiCl do S,U (Do COU€Et-'ollÜeJ1_
[tio da Sul (Do Corn:spo'l'!f!ll_

te iliChinl1u,l � Um J0,p.o illtei'

lllUll1.t;lpa1 l:llli.Í3iu!:iu tem �em
I pl'c o <idboÍ' ':!e luna ,:::xibiç§.r) 4W!
ilao se faz qüeó;tão de l.'en('",l' fi

qualquer custo como um jí:g;;
de campeonato. Se os !'!Di., q,la
lU'OS Joga1n vUot",i,Llnel'te o vu_

101' 'do espetáculo é dt'plo.

I Se é o quadlo toeaJ qu'e ore,
reC� sOzlnllO uma exibição rI

ga.la, tambem todos g')�tam,
E pOl' últLl)l{1 se o visitantE'

revela futebol SlllJet·i.<l1' o e'3pe
láeuÍu valorira-se lia mesm�'

maneira., claro que:;o deseja
sempre ",er (I quadro d� cas;,l"

ganhar os melhores méritos, co

mo aconteceu ainda desta vez

I no . prélio do Concordia com o

I Uuaraní. Foi o alvi_celeste que
t'calizu tUíla. bela partida, rcsu_

mingo uma exihjção agradãveÍ,
porque os eoneol'flianos SI:' por_
taram c(lm oelegaI1Cia P .:I.'tmeen (2) pllJ.'a. o Concorclia. Bodinho

por liDa i:-ontagem n!tida. O e Saguí para o Guarani. Rend;;.,

�l����lia{��Z�i� :�eei�;��' Ul)� ��:i�a :B�;��. 2:'���J�:/l��a61���� J-o�·ara'
JP e-lO" O_-I!('o du �u'l o' ·�8.: I'1ft8: I'_!ra'S'I qu<Ídro i!1í'!lrior, mas porque o COIlcordia: André, Brito e Pim_

,

alvÍ-negro vinha de uma par- ba: Traple, Alfl'edil1ho e Rer_

tidá de sábado coptra d Canh roinÃo; Nino, Heine. Osorio,
, Gai€go 8e"ur� Gu"r"n1' Noticias vindas de Rio do ção alvi-verde. Inúmeras a'.:l<a-,

do Hin, quando pelo jogo pefP., e, � c:. � - -I· -

-

.

t d
. D�Hü!Ol, Edgar I" Otavio; Heinz, Sul, nos infOF'1am QUe o PaL' �ões existirã.o rara os ,{)rc� Q-

do ·le seu a�ltago!_:'J.sta t'.:Ye v9._ . � . I l' � 1 el"�'"
�_

.

- Peví e Vicente; Nandinho. Na- meiras, prov!iveltnente Jogar-a. res nosu enseE< '·0 ra ln -"--,

I A Q II E C E D O R E S I na. Bodinllo, Sag-ní e A:bl'eu. aornJll�O nàqueJa,. clll�de, cuutra a.tuarão 05C!.\1', AlltoniJ,lllO: �l_
r A R I\. ti G r A I ,ANORMALIDADES I o Duque de CaXl'lS. maugUl'ln_

,
bnlló. etc .. elementos �eS:-l)nIH'w

. '.' '.

I
Aos 9 nünutos da 2-2. fa.óc. " I

de: o estadio do Duque. duas ainda daquele pubhco.

1
AutomátIcos --, SUll"SOS,

partida foi interrompida. 'Mo- Grand!!" festiYidades a"sinal:J-! A dil'eção do :mpt\-:,-cllmpeac1,
I' Para _pronta ��tr"ga ;,a C�;:, tivoú_a um incidc:hte entrp o

il'ão
mais esta visita do 'Pall�lei- atê o momento, nada ree-cbeu 1.'_

" merNclal d41'�2 "-n ua iJ
médio Hel111inio rio Conconi:H 1:, ,. 's a Rio do Sul. AnUllciam_�ü I lH;ialmente. .

:."

1
rle ()V � �- IU!tlenau .

-' --.��-- :U>1I=
"

_

_ -_'
.

.::r:-=-::inllO,_à�_�:ral'anl. :�O!l_ g-i'andes hOl1lena���5_.���Je,f!.:.= I '-t�__�---,'-,·___::...�"!
I WlUnlUllflllllllllllHUIIIIIIIIIUllmmnmlUIllIIIIilIJiUII!IIIlUlllilIllIUiIiIIlIllIIlIllIInIflIImmllf'I'lllllllltl�nllmlllllllmmUllllnmumlllmllll�

-Oa ' -

� �� .LU.E.AO .. I TA J A,'I
f=" $
1 �

�

,3 VÉZÊS POR DIA {lNOLUSIVE Aos 00 l\llN()ÜS E 'FERIAnOS) i

_.I!_R8PIDfl· E . SEGURaNça rt;;;A J<lc()onforI8veis caminJlonetesi
;;;;=

pARTIDAS UE RLU MENAI.T: E:i,30 � 10,30 • 16. 30 HORAS

__;;;_-:._=."P ..:'illTIDAS Dfj I'Í'A lAr: 8,30 - 13,30 � 18,45 HORAS
===

= A o E N C I A s�
_

Vitoria .do Valei r-ioaulénae
guintes clubes: 'I'upan, Tabajt>,n.
lor:ais e União, de Ituporanga..

De1.aihes tZ�Ilicos dU3

jogos
1, jOgo: Tupa,n x União. Ven_

cedor: União, 2 a O O.ets de

15xZ e 15x4), Quadros: Tupan:
Dil"a, Este,;, 11<-'1.. Arlet,,:, V:\_
llia e Noemia. União: IronõüÍ>J,
Celia., 1l'!'.l1c, Dulcc, Lud (l E:di
te,

2. jogo: Tupan x 'l'áb;ldãl'''J_
Venoodor, !lovâmente (I "I�lpan.
por 2 a 1, (stes de lóx5, 8x1õ
e 15x8,
Obti.eram, assim, as ;;al"otas

do Tupan, dua,g ·beIas ,·ÜQi:rtis.
das mais mereciuas,

.

No prinf!pal encontro eGti,�e
ra mfrente a frent� as 'eqtlip�s
masculinas do Bela' Alil'l.nça, lir
cal, e do União, de ltupOrang.'l.
Á 'equípe du Bela Alian�a, a�

presentando' o me'.l:l<)r jogo, ,a_

bateu seu al1tagnul!3ta P01' 2" {)

bateu seu antagonista. P01' 2xO,
.CQlll (sets de 15:;.2 e .i5�;:7).

rios ,elementos. contundidos
_,
v, cordíano. �um at�. (lt indi3?iPli_1et'get3dos. .�.S611l1, o. XI .

de tio_' fia. élgn,ruu Nanwu.llO, rJ"lxan
dinho, foi fuscado nãü ri)}' hlllf! f do·o sem: ::'elltido:?
equipe que abl1tfmenie desfJ:U- J O Guarani qu�z l,��lr<u'_se dp.

ta bOa forma tecnica, mas com _ cümpor: mas'graças :l il!tervLn_
as novas modificações feita, çãu de 'paredros de ambos o>

pelo t·"cnico em vários s�tore� lados a partida prD.3s('gnin nOl'_

da, eq�tipe. Na pl'in�eira fase c ma1mente.
Guarani conseguiu equilibnll' a Foi, sem c!inida, um i;f'::tü
'articia, entretanto na segunda dos mais cüud"u:jxeÍj; ti _" "ta

faSf o conjunto bugrillo de::::nivc- cante tio COl1uJnlja. �'a: preji
lou_se e ali pr€\'alec€u a tur minm', jogar.'lnl Gjlla�io D. BD!>_

ma contrária, ao urv"z de b'li_ co e Aspinmtf;'s d.) G{lnC�rdla,
'le produção o clube de com u resultado de um lloTIl'o_

André subiu em SI')U lendim'!1".. so empate de 2 a 2.

m-cuto e daí os ��x2 ineviUTeh yit�r'i� do YQlt'Í
que nas condições citadas j}('de. l'iosu!cn"e
ria ter sido mais pois qUe os k _ Realizou.se negunda-[4:11'a na'

cais na segunda etg,pa por P')ll- quadras. do ,:CJça e Tiro Dia·

cas vczt's né:lra.m sem o sentL Ve1!lO<), três' interessantes par
do das rec1"!s. E' fato pois que t�da dse valei. Um p;lb]jcQ re

o «L-�ão (la Sen·a;. ganhoil eom guIar comparecCll ao local, sen.

cat.egoria. "< :": do que os jogOS agrauaram O�

OTJ'tROS D]]TAt.HES amantes do jogo da rede.

Tentos de Nino (2\. O&nl'ir' Preliminarmente foram' dis-

putadas 6 lindas med'ilha", en_

tre as equipes femininas do,; se-

ifn:pl'essão, rOa

a uO!ivicção de
o rnonÍí.ento de ena

traI' em ação, terá readql1i
rido toda à personalidade.
de que carece para . repre-lsentar com brilho e

dignidal.de o nome do Brasil e hon

.l'ár o titulo de . campeão
St�l-alUericano" .

BLU:ThlliNAU
.

!TAJAI' ......

T!'aTessa t! ee !i'evé €oiro, 40 Rua Lauro Miille:r, 11 FO!1€" ;3 4: 2 (nu wm':
.. S

,

Fone 1 4. {} 2 (Bra1i Hotel) bina.ç-ãO r...om o Rápido Su1�B!"asileiro) _.

�
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.'.,Maracaibo -

'1' '\Cumana .....-

�serva lh� praçu., pa!Ssageu� � {temais

AGENTES:

I·
- elA. COIUERCIO E INDUSTRIA MALBURG

: _
Tf A J A 1

T.��
.MOORE'L�CK» 11' A J A I

GUInla
Porlamar

- Puerlo La Cruz
i.

-- Carupano' .'.

inflJ mações com os

.

. .

RESOLVEU CO_- FES �-aR ··1·.· aUTORl1 DO 'CRI_ E
, .".. ,{'" ';., f.

o G S LTO O·· JOVEM IRMO LO CHIE
M-�IUh;;�HO;A o:�J;;'� Aluro�::�l;:�s�:at��:;:a!D e s eRC ad ear ã o�tlorf�,<�

BiU&Ú por tt'eis tento. a um que já se acha detido naeteares tremendas�\:
ta!: !, ������:) as ���� �::bh����l�umB.. e(���:�n:�l �����al���l.l�H;l�S!��g���::�;aproxímaese �o",.�esf�cho � caSOlconstroem'J 0.5 ÊE�· UU .. bombas·.··de hidrogani,j
eões brasileiras, tendo no t1'811éL �na�s uma :ez que i dt' 3.x 1. O prrmerro tempo

. éhcr::a a ��u termmo, r ram toearados a beira da �
� .

' -, .'

'Vamente como adversarios vem atingindo rapidamen- I terminou com um empate lnquerito policial em torno estrada. sendo derrubados .. Londres, 1 (UP) -� A das 'de todo o mundo. '.' uma elas gigantescas •.�'.
os uuadr s do Bangú e do t� R��a.:i melhores COÍldiçÕ�fllge 1 goal. Chico iniciou_ a do �árbaro assassínato ü- a .tir�!:i ele espingardas. O pilha atomíca britanica es· Washington; ..

1 (ÚP) .Ihas .atomicas de HaItfot'(\

]flamengo. O clube SUbur'j tecnicas, ': scratch. consJ;, contagem para
-

� seleção. cor-rido eu: Gaspa�, dia 2J pl�melro faleceu hora,.,. de� tâ- produzindo, provável- Fontes autorisadas dizem �m Wasb.ill'g�on, está ,.s�h(�
bano defrontou-se com (" derado titular ImpOS-Sf' tozo aos 11 minutos, O le maio findo. crime este I pois, sendo que seu filho mente, mais produtos ra- que os EJE-UU.. estão 1e- trallsformadfl para fàbrl

serateh A e os rubro-ne com autoridade ao homo- 'mj)�te do Ban�ú somente
.

.rue '�B' r:vestiu de raro

I
Ioí �r:;msportado para o dio-atrvos para uso em fá: vando avante os trabalhos,' cal' tritium, que é umá '�ôi':-

snrziu aos 33 minutos, por sensacionalism, dadas as Hospital Santa Izabel des- brícas e laboratorios que O� da super-bomba de hidro- ma (l� hidrogenio . pesadó:
. CONSIDERI...SE 18jNDDN�n� ,rEtj�

íntermedio de Ismael. 1-1a1 carateriaticas que o cer- ta cidade. onde teve uma. proprios Estados Unid s ! genio, apesar di' S .boatos I' capaz
de desenvolver. ,for,

'Se havia iniciado o período cavam. Conforme foi noti- I vista extr-aída, devido 8 E' o que declara o minis, . em contrario. Parece que. ças nucleares ti-emendas, ,

final, Baltazar, que cada cíado por este jornal, o� ca,rg-a de chnmb
, que o ar teria dos

. abastecímentos -- _;. --- - --- -.--- --".-

'r.,ITHNCII� j�ljD!� O ��VI DE 'NEPBI�
vez mais aprimora suas ,r. Jacó Reis � Jaco' Reis, tingira na cabeça. Ao ser Acrescenta que a. produção B A - do Pop f"i;.

.ualídades de goleador. Filho. ao regressarem parl.l: interrog-ado, disse que 0121 do Isotopos para pilhas de ençao '... ""

marcou o segundo ponto ] a casa na manhã daquele I autores da toeaia eram OB j Harwell foi. alimentada
B

.'

I dr 1 (UP) S· L b d d I
Conclui na quinta. pagina I dia, .depols de uma visita, . Conclui na quinta pagin81 para atender as ene meu p'a rI,a.. . o _:_ rasi

,-,on es, --

e'l,oram a an ona as pe as
I

. __: ._ _

o

•

_

'" "

•••••••

�hd�D�i1�1Vi���egl���Cia� I ��;!:i��, ��d�����l�� ��� 'I Propo"'!!!!J!'ei Gelullll!lo uma concl-ll·aça'"o geral
Vaticano,:1 Cur) -- O 1,c1o"paÜr(f" Pedro

Cànkow Nephal, o gnverno I ii zoverno de Pequim um i
.

,

?apa invocou especial beo-
.

de Recife.
- t )' ra

.

Nos decíao li
tibetano teria . perdido toda "nmlú'omisso que lhes con- .

-

' ::ao apos o lI'a pa {< v.
- ",

,�,���l�����S ��lÍ�:�:';irEf:ti� ��:!:ive�, n���:l,/U������l�, com a retll!!!l'rada das duas candl-d'aluras'\c-amente,
.

seu exército, de .:orresp ndcnte que chegou ,
_

qUinZe mil homens mal e- 3 Kalímpong a missão ti·

C ad
�

I·G'·
'

:

Iqtt.J...:;_j_os, ·n5.o .poc!�ria s.ozi-; betana. junto. ao governe onsi era o go' AI�S ímp.rafl"c'ave· a s"u'ge'stof!lllol!llC. ipor rcsItencla eflcaz' cummusla clunes. onde a
,..

_

' - I!! V ."

as tropas' comumstas, em
I �rJHU'd8 ()nOl'tlmich.J� rl(. Rio. 1 (Merid.) -- A

pro'l
nuJ. .....o. Ao c ntrário, esta· I lnlsta do PSD, em face de I ranas delibel'ações dos Oi"

· ca.so d� lnvasau. Acrescen- i prosseguir viagem e qm llósito da proposta d, sr i.a fazendo uma elucidaçãc eeiteradas m�',nifestáções> I gãos partidários. Não no}

,
"ta (l jornalista qUe segun- ! por; litro lado foi retarda' -;etu1i·), Vargas, pam G' }olitica. p.nrtentes a desfigurar seus interessam declarações qUE O desastre em Itaeará

00 informações Cbf'f,arlas a: da. a viagem. das missões ,ollciliação geral com a re-' Quanto á • pil1ião do ge objetivos, esclarece e ad pretendeni dflfinir á p 6içãl Na''''o chegou'· a ·,.•I.fer.-.z'
Ganlww as alltl)1"�J.ades! que se destinam a Londres ir'ada das c�ndidaturas já neral Canrobel't, disse qu� oferte a comunidade rio- atual dó sr, Walter Jobim '

tibetanas consideram que
�
e Washington. �al1çadas, o geJ].cral GóÍs o Ministro não é polític' gralldense; que. su� 'ação S?n�ellte a palavra de S I a usar a� per'D!lS IDlJCaAnMif.

- -- ..;. - --. ., - - - - - -.
-

- - - _

. Nlollteiro declarou: ji"alou eni nome proprio E neste lance .(la hlstOI'la bra· EXCla. esclarece seu verda. ,.

.,
_ ."

U
�

-- "
'" I��; '.

rR
.

h di· «Não é uma proposta Ião do exército. Não pro· 'lileira,. firma-se' na base, deiro, pensamerito. O qUE-. J ,Haviam custado cem mil ·cruzelros", ,

· .' .

,alP a a plranga I; ncreta. Que o sr. Getu·1 mnciou-se CQJl1' Ministre dos .p�j�1cipi, s e idéia::: 1UE. nos encoraja e estimula I S�lVador, 1, .(Medel.). ':_·I·Péí·tfíd ..

iS .. Íi�rna.��Iíiun{d�,

41'
.'

l I'�
I�O Vargas se dirija aos dois ·mas em C3J'3.t�r pessoal. 'osslbllltaram no passado, no combate que travamos Está send/: mUlto eomE;'n· snstre de bonde' em ln,41

·

SSUWI-U" "aJamOU O a I ergopa a �a.nClIdatos. A propost&. Porto Alrr:�re, 1 �l',1erid. � 1, eclosão de !STal�des . �o: ,�ão as idé��� e
.

principias I tado, em meio ao noticiário. I Essás. perÍ1q,s
. mecà�,��

,.

'. .. _ r�'" b- b U Y lSSlm lançada aos ventos, -- () Comité' Estadual de �'lmen,tüs naCIOnaiS, FIel a qu� o egregl') governanb: i'l?gre �.:�l�sast�'e com o �: qU�_r;_?t1���ra:!! ..c:�r���«(i:

'pe'n'hO:rl'f�
,

IlO'rlB!I O'eatr·J·z �ChUCJ10 -�!�e �S���l� S:�"��:Op;l��� :���������r:tlt�n::���e�C ;�!�::�a qU�ed�:��:n ';:"-���l;���;:�'S=:�=e�: I ��aodadase:����::S' �e�!����t�i�h,_ ��k'C�:�:s p:r,�:
(_f,

.

U . U .IV u O U ri ce, e aos canàidatos. CaS0 «o movini.ellto autono :'930, bate-se pela. livl'e te, cohtr-anos ás tendenci31 .� nceÍcão. sobrevivente' dá I m:i1ias . baianas. " ficá�a.
.

'� ntl':U-:o, não fes nenhum::.. ---- � :nallifestaçã
.

de pensa· dos qu� tr�bàlham par.a � �rag-édfa. Como já_é sàbi, i.ll�útiJjZ,adas; .110 siJ1i�frÕ,'d:
Resultados apuradas na 7 d rodada proposta, mas uma sim·

R·' l ·nento, rf'pehndo e estio 'fIlibSerVlenCla dos partido;-· :10, voltava ela de Sao Pau· ! ltacare, deixando a· srta

.'
.

..... • iHes sugestão.' Não sei�'" egelto tiO ... :matiz�.�di) a. ingeri:mcia dos governos C' nstihüdo5 I '0, onde for?, .colocar a.pa, i Leonidi� ." ·n�vam�nte.
'

.

.

,J<'oi leva(ja, a cabo mais· ma Os :5f:gull1tes resultados. 1UalS 'os fundamentos tiJ.Ué A Pl'<?post-a SCl'\ietica ��_::d<)" pabhco, nas sobe· Esta a ;elhos o!'topedICos por. ter I mesma. sItua_:çaf)"
.. '

,

tuna apuração a 8 para <iI .NorIna Be,;/,riz Schuckú r2m para sugerir uma con· Pc-rlim. 1 (UP) ,,- A As- --"--.--'.-'--'--..-.� '.,..--,����.-'-'

· ?i�iç�o da rainha da s.R.E.1 ���; ���aS�l��t�o�t�,����
.

��!����iÇi�er���ito����n!od� �:�n�!�:ii��, B���Ul�:��:� D E SPEDI DAS
�

UM:, H O' S P. I.��Pq.'�:: ..
Jplral1ga, para o correntt lülellJ.:rich 125:1 Elfi Jen· t'eO--m d ·t·' D IV ERS'AS'

.

;wo, apresentando a mes-
;,t:tl o�: Sliaue GoeHlanlJ Qu:ant�'ll�Cl��o���t>:lidad(c ��d��t�a�:oP::!\l�Oo;�:ti�: I . .....

. .... •

.

> IR 1'4AS DE. CA:R l,O.A P.�,.,o:
__ .____ '�;�t':l��:ic�/a�r:�a�:�: ��l���a�:onciliação, di;se v

�(��dl���O p:��:d:l�iÇÕ::��I�TaRll�e�.')�_�aq:ASO
A UMA �Af':O�R� COM�N�?T,�),

I l',; ll'!inda Ru�tf n; Lllly - Não tenho base, cada Yl'es destinadas a uni�c�r sessã� de hoje da Camara l�ra?os. no !60verno d �' ,�ntl"ou em dl�cu.ssao o Faraco discU1'sa�o �o�r�:'
. l JUU ,401111et 14; Vera Icta. 'h i i_1artid.-) tomou posição ou �erllm. Todos os potld= s o sr. Medeiros Neto ma-'

Balbosa LIma, ao .qual a·. pr�Jeto que orgamza a lo� e:n:�nda" no .sent_:do ,.d�J��I_l
I 14; F_jya Bun'l, li;:; Inge I "'ptá t mando, justamente: concordaram em que .alo- nif ,t .�. 1 t

CUSOU com veemenCla. \ LerIa federal, como autaI:-' rruhr a rcahzaçao d�<,

. r::l'z;nger 11; BdgiUe Stae- �.'.omo (: te, anteriormente, eleições 1iW€S são perféi; do e:o��n�es�abl�� � �o��a� .

A ordem do dia f02 ini-
I quia,

tendo o sr. Daniel l5ôlas pa�� fins .be:.:
.

I dLe li; Aldair Pamplona g; I havia proposto. Agora só tamente passiveis sob um brasileiros a Romã, onde ela:aa �orn. a aJ?r,ovaçao de
í _ _ __ _:_ _,

ecntes SOCIaiS; Tamb.en;- m.
'\ Jrene 'I'homsen 3 e Norma diante de novos fundamen- �.�ilt�:ol: dp.s q.uatro pot�n. '}COrre'lO óbito. Llrb���cla Ie�u:rIda. pelo sr,

I �"lIIll1mmUlf1lmll"l'!iF .IUlU'::! ;:ursou•em �avor do :�r_oJ�
_--'-

1 ;"eitzk2 �. . tos, poderia emitir um.a.o- .,one lU na -}umta pagllu·, Monsenhor Arruda Ca- ,?abllel Pass?s,�pala o pro- . E �Julla.r.a (J':!.JUpanh... lh ::' ,o o -SI. :r;:elto Cond.�,?4i
.--.----------------------- - ..

mara discursou sobre a1- teto. q�e dispoe sobre a lÊ. Ertucat.;a,o de Adultos fi: zendo. que a camp:il;tlt

Cn.w.nar.·o ·pnlitl·Cll
!f I O'

- l'ealizacao do recencea· 'l= COO!Jt-l'i.l.J �Ianl li iJ·n>:: contra o jôgo é abso1útã
� Ui'" '" •."uns. telegramas das 11'-

-

. • :: grf'''�O �1(J Bra.sll :;' . '. '" ,

lO I mã.s de caridade do HOSPi-\
mento gera� 110 Brq_sll. . �UlUI:'«IIIIII!lIIIIIIJlUilllllllllill�":' mente. lllO.qllU •

F· I h n.· � o'
-I
e � e J" ·1 ��ldodç c����rc���:o;o. ��. r..r..r..r�:y..r..r.r.r..r.r..r..r��..r/.r.r..r�.,-..r.r..r�.r..r.r.r.r..r..r-,..�..r..r..r.r..r�J:r.r-,y..c '.�,I ,- o g a _, a :,emambuco, as_quaIS a· g.. "8-.A':M'A"'R', C"'(J':

'

" .1 "Ullma:-L1 que estao sendc. H �'.. .... . .. '.. . '.'
..

'

..

,-
.

.' "
.

A !!f. I l f'
.... .

despedIda:;;. O sr_ Arrub& �& .

.

.' .... '. .., ." .

p O r m à I S é n n a n a o 9 u e I r êJi����al�:����:ru:'a;��il�i .. I,�jaf :Sa�tfl Catarina
.
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.
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'" d d P S·" D�·.·1 � =�� � - -

�
� -I TEM o PRAZER' DE COMUNICAR AOS SEUS CLIEN'rEs'I:MPORTAPORES

. ao será a iado Cl convençao
.

o
.

ti '�. •

•• Apresados STADORESQUE;�; '.
'

':c

Rio, 1 (Medd.) -- o Sl"I,·enha na fogueira. Como llosit das hoticlas sobre o .:J,l MUlas Genus 12 chasj .

, I ROI fERDAM lU 10 AMERIKR LIJH'Salgado Filho disse: patriótu, estou pro',�ul'and! acl.iamenlo da con.ven�ão p:�l:col'rel1do o.jtell�,ll, mUi_:Í-
DOiS lrarcos dinamar'j

.

.

�<Não .. desejo por mai� I :fc�ll111ar o ambien1.e. H: naional do PSD o t:lrChris� Clp1OS. DepOlS Ira a Sae I !lueses p,los russos -
- - -

\'i�;\'eis man 'In')15, !lO SPD- tümo MnJ!hiH.lo, lk'(:lat'ou 1:-'auJo, onde pcr(!ol'l'erá. 1Jê.�: Copellha, 1 (UP) _�

Iroporlante Udo de confusão. Pl't'cisa- qUe u PSD não cogita. ab- lo meu- s 200 municJpios. r A Ch�llcelaria' informa r d R' II!t' d La"I" d"
d "d

mos ter muita 'sct'ctüdade f:.lutamente, 'adiar a con· .--_____:..._-----..,.-.._".;_

I
que dOlS qarcos de pesca

. e. o .. cc aDI � �.o. ao', ii
,

epuSI o _ e ����� d1,:�e���uçi�Z�{�n��� ��nJ!o�lj�:;:Oé °n��;����le�:' RE6R ESSOU: .' ���:���fJ�ê�� Be:l���Ofd:� . vem de induir o porto de Itajaí nas esca 'as de seus vapol'�5, Assim, mensa_lmente,' à

. di2lJ) iiDfe S cl'atica. Sempre admiti um partidú. Reafirmou que <, ,'\ ,·xp{·diçã. I João Alberto creditando-se que tenham ,�SA"MARCO»- como .agenté poderã oferecer um VaPur carregando dirétamehte pa a BÉLGICA,

JYedras no y;t!or de uni mí- congraçamento e llã.o é ou- conveIll,ào nào será adia· Rio, 1 (Merid,) --

Re-I sido apresados pelos rus-
HOLANDA até HaI!l�Ul'g{) e outros POl'�o� do N_olt,e da EUl'�pa com: baldeJção em Rottel'dain�

lliüc extraidas cm pO-UCOB t.r. o pensament.o do sena- ,.Ia. 7ressou hoje ao Rio a e:x- sos Aliás tlm dos

barCO!':.I·1
In.>'1ugurundo a nova lInha... esteve em ItaJUl, no LlIa ...2 de nl1'-10 üo ,conente. o vapor 'lALGEN,'

:' > • _

>, \'.'
-

" �" '. '
.',

. NIB>. de 9.750 tone13du8. E' esperado para 'J d1a 3 de junho p. vd" o MfS ',rALKAID1,::f_
dias do!' Getulio Varg-as. l'ilais Rio. 1 (Merid.l -- Ati lJed.l.ça� que, ;:heflada p�.10 I (:Ol1:"CglllU lrradmr urna para fins d". JunlIo o M/S."�LCOR». l:'a"a ln �OIT!I'!ÇÕ�S e m�ü'- detalhes� ubséquio dil'igi�'e�,;'

Goiania., 1 (Merid.) do qUe f,Jensamellto, & \'Ol1� lig'ora i SI': vValter Jobin •.mmsho Joao Albel to, 1 aplcla mensagem I1esse se à «SAlI-fARCO:.> - ItaJal ou em Blumenau. a rua lD de NUlfem.bt'o, 765, sobradu, "

Hoticias do sudoéste ;;llia- t ade. Está pronto para CQ- não desmentiu qualquel I realiz u inspeção na ilha sentic1 no momento mes- -. "

..

'

•

�o ili�m qoo f� ��li�- J��� emme� ã m�s.dBs&clarn��qooThes� ;rín�da 'mo � �rçre�on�. .�

Gel, junto ao canal de São I
eonvenientc solucão con-! utr;buidas, reJativamente

� _
. .

.

......_,.---'---.---,.----��-....-�-'--_........-'-----,;.;.;,;;;,...

Simão, úm dos maior�s (IP.- cilia.t 'I' a. Scrian� a.fasta.- H.O seu a.lheiamento no'''seio ,r
--------------....., 'AGEM OS GIITUNOS

'])ositos diamantiferos do' um_; 0:3 callctidatos' atuai5, a- do 'PfjD, ·be.n como sua C:NRS MO'TORISTAS' IJ
"','.

Brasil. Em menos de quin- fim de (!Ue e�;colhesse um dlsposi('�o de acataI' err t tJ !'! - �,t I, ssgll�rgm D·ma· oiiCI'ng�:e dias, foram extraída", nome de confiança de to- t:'da,.?, hnha, as decisões da' ECONOMISJ<; DINllEffiO TYJ�ESOI;ANDO • II U U U
.

. II U
J)edras preciosas em valor cl.os, capaz de asseguea.l' a dIIR'C(lf08." ldr{Jl�I�.Srlyd·.) __ O Br'!'- I

�OS PNl!�U.S DO SEU CARRO NA .'
- - - -- -

l:iuperior a um' milhão dp pacificação nacionaL " ;:"
.--------�- -.-.-

''''zeiro.. Rio. " (�!��- A ['''0- gade'ro deverá

p.r�ece: IITYRESOLES CATARlaEISE LTD� :
no val"e

_M-'OORE MeC'UMI HCK (N I) S I
J Cx. Pc-t;taf460�. Blumenau

.

...;_ Ii'one 1228
'.

t
�

..

gl1Dn!lP�n t (Antiga: oficina Aut"-Darius) t
.

'_'-. I . .. U-'DgUYUU' - II .'111' �'1!"""'-- ........_�--------_......_.

Oficiais do' Exercito � IugOSlavo
. conleSSaraRJ -se culpadOS

. de
deserçãD, Iraiçãoe espionagem
Belgrado, 1 (UP) �- Deis o coronel Dapnevick. Este

altos oficiais' do exú�cito .

ultimo e lrmão do chefe

iugoslavo confessaram-se ASlistente do· Estado

c�lpad:)s �e deserção,. trai- �íai> tr, a. mais alta patente ,.çao e espIOnagem a favor rfQ exel'clto ingoslavo. Am
da. Russia, no primeiro bos os acusados estão sen

iulgamellh i de elenientos do. julgados por um tribu
pró-Cominforn da "Iugosla- nal militar, deP9is de pas
via. São eles o n:ajol' . ge-l sareu: �nte e dois meses

ueral Brl:\llll:o PetrlcheVlc e . na prlsao.

Abl.tid �. o
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