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BORDO DA PAl',iHH, 28
entre Dakar e 1'1 Costa do
Ouro - Quanto mais refle
timos na atoarda, que pede
a mudança do Ministérío,
mais vemos que essa ridícu
la agitação resulta da nossa

incapacidade para ajudar o

presidente a trabalhar, no

----------,
1051

() v ,'ir Vll\ ..LlR't
I"Ál"lHO 'CDME'I'A
ELUI\lENAU - JTAJAI

i WASHI:NGTo:r-r. l� JUPj - o !

i senador repubücano Eich:il'd: I
! Nixon desarrcu, hoje. o presr- ;
l denie 'I'ruman a provar sua srn- i

\ ���ld:?�(t���l��fo ci��i���l�i�ll����= ,:,
,
nartos Qe s�u go\':-,rnn. P€fEu 1

1 dito senador que 'l'rll!'l1ün d':::
! essa pro....a, dispensando cuatro ;
1 de seus principais colaborado-:

i i 'res, "a saber: - :

t t _Os se�cret.irio:; da JtL:rti�;,1 c _da !,

t
,1"az(!una. s1's.' Howard 1'ila'! !
I Grath e John Sny.-:!<>r: general ;
Vaughari, da Casa lV[i1itarJ e';

I Donald Awson. ,conselheiro l'E'�- i
I i soaí do 'presidente.' i
;- - - - -:-- - - - - - -I

sentido do hem comun.. J�
df'g-::llc:ro'L! ;tuase 11m'Há psi
cose a campanha de folicu
lados e políticu!' deso- upa
nos, que .não LPS surpreen
dem. tentando afogar o

ehere da Naç�lo numa at
mosfera de confusão e de
anarquia, capaz de hctuzi-
10, a praticar um ato, par,
o qual lhe deverão falta!'
tanto de vontade, CCl1:O do
próprio interesse. 0, mínís
tértc, que tern"hoje o .Bra
siL não Íoi cscofh ido pelo
bey de Tunís, n em p?lo re

í

Farouk, senão 'L.elo mesmo

sr. Getulio Vargas, Isso de
sanimaria os atuais valores,
com os quais gov-rna, com
a Iiberdade e a independên
cía usuais dentro (1.0 esque
ma da vitoria que arcancou,

Nii') há nenhuma justi
ficativa para mudanças,
restando apenas que: os ho
mens, a quem o presidente
chamou a colaborar CDm o

seu governo c o (',ln��� essa,
deem o máximo que se po
de esperar de sua cap.iertta
de e de sua intellgencía
Eóra daí é apenas <'rüw um

clima, de que só ne benefi=
e�:'�5 c s q re procuram se ...

m-.ar pec'll':;' !1':- cilmi;:ho do
seu provei-

"Ss-
re

'io

Intensificação da campanha
terrorista contra os ingleses

MOGUNCIA, Alemanlta, H (UP)
_ A Secretaria do bispo <'atólico,
Albert stor, annncía que será. per
mitido ao padre Rutlo!f Guthe
perro=ecer casado, apezar de tee

; panha terrorista contra o .L-'-.!\;.cu ... II.lO :�s t".l"ul.:..u3 sacras. Gothe

1 exército inglês. e-ra um pastor pr"ôtesunic, que
na tempos se converte't ao cat.}li�

Conft·rmado O ·Inc,·d ente pelo gOV..lrno dQ Amazonas l\lORTOS DOIS �G: :n!)s �5g1�'ís��n!���e�;� a�g:)iil �,):P:�;:
� recoluendaçã.o €lu epi�eopa.ão ate-

� ,... 1..l � E mão para que aos pastor es COR-
o z.ona do cana ..e Svcz: . - vertidos fosse permitido c:mtinua�
�gito, 14 (UP) - ih Hulol'lda-lrem casados, mesmo �JFl seu,novo
! Ies byoit[;nic;ls íuícr .nam (11:e' e;qt.a..do de J padres eatõncos. t:�1n�u-
: u":... . ... �_ -l.f . ci.) � Pap:1 reserYOU-se o. dlreIto
dOIS terror i,d,ClS e; ipcios 0- de' deeidir cada caso, possnalmen-

! ram mortos á noite passada, te. E uma das cllll(lições para :t

«uando tentavam penetrar lí�En�a _

espcci:tl é qUI, o s�_c!rdote"1., .... la df':v�a t:st:lr c.as:tdo ante."! tle
,n:,5 defesas d;o.s tropas bnta- ":.lJr"-e?r �_ r"Ji!:U", católic:<.
nicas (,]Yo Suez. éntl'C El Al- j

,

;bh� P01:: s���_� _- __ I'--�-«,:_:-
, RIO, 11 (l\Il!ridio,n�l, - a tt�;;:� r.�Ouvido sôbl'c as notICia:; de .... (. e,

� t
, &,

que (; sr. Nereu R:!mos será IJ�' �
•

re-elcito presidente da C:lma
ra, o sr. Soares FHho deCla
rou:

"Somos, em princípio, pela
reeleição. Temos pres�gia�o \
o sr. Nereu Ramos e nao ve- I
mos motivos, neIU razóes, pa- I

ra agirmos de maneIra diver- I
1

sa". 1

TltE:,iULA o PAVILHAO 1)'\ ON<.' E�f PAUIS

Tendo ao fundo a T·nrre Eiffel, a nanueíra aznl-e-hrallt:'a das Naç�eã
Unidas tremura no atto do Palácio de ChailJot, ern Paris. No Pahh�io

de ,Chaillot est.á reunida a sexta Assembléia GHa} ti" ONU. (Foto ONl'

N2<i_ãü")
".;..;,------'-----,�---------- ------ ,_ - ---------

,mesmo 'a penetração, à força,

Noticias procedentes da,
capital do Amazonas, ha -

dois dias veem sendo as

sunto de primeira página
nos jornais nacIonais. Os

primeiros despnchos teie
gráficos diziam que solda
dos bolivIanos tentaram
çonquistar, à força, a ilha,
brasileira de"Suares, l,Ocalí
zada -no rio" Mamoré." Pos
teriormente, novas inforriw.
cões da meS.i1a '):;,oced"n('ia
C retTf.lBSmitiü:;u;- pelas
gencias telegraficas,

'

de!':: ...
mentiam aquelas, friztülJ'J"
que nada de anormal oeor ..

1'era naquela Hha e ql;'-" as

notícias divulgadas lüii.)
passavam de boatos. SôJ::;rc
o assunto foi. aL'ida. alivia0
o chanceler J,)ão Neves da
_ "% - ,S: - '1f - :s: - ,

Fontoura, que declarou ter
conhecimento' da questão
apenas pelo noticiaria dos

jornais, bem cerno por um

aviso que lhe Loi dado pe
lo Chefe da Cw;a Militar
di! Presidência du Repúbi!
cu e estas, eraJ:l, aínda, um
tnnto conlu5as. EntreL�ll1to.

entr<;u, 'imedi1ümn�nt,e_ em

contato com o emo3lXadol'
da Bolívia, :;1'. Ar;tonio
Vieira, que por sua vez,
havia recebido in:í'orm2.ções
de La Paz, esclarecendo
aue nenhum incidente se

,;erificou na ilha Suares,
vindo, por outro lado, de
pois, o sr. João Neves d..t
Fontura, confirmar as de
,darações do diplomata bo-
liviano.
Entrementes, apesar dos

desmentidos, do governo de
La Paz, volta a se falar no
asstUlto' e desta vez para
conlirmal' o reprovavel
gesto dos soldados" bolivia
nos na fronteira Brasil-Bo
livra. Eis o telegrama for
ne:ido pela H]\í2ridionar·:
:mo. 14 (Meridional)·"

Apesar dos desmentidos das

que soldados bolivianos. nu

ilha de Sun1'es, na fronteí
ra com o Brasil, desaluja-
1'ml\ várias Iamüías brasi
leiras duma ex:,ensa faixa
de terra e aí se instalil"am
depois de lotearem O ,( 1'1'('
no. Soube-se tambem, Que
soldados brasileiros, 305
quais famiiias p3tl'Íclas f."I
ram pedir socorro e prote
cão, procuraram repelir o,;

invasores. Como o casa fu
gia à alçada do meu "go
verno, encaminhei-o à solu
ção das autoridades milita
res do ltamaratí'·.

V l'..i A JOINVILE?
Viaje com Segurança

no

EXPRESSO ITAJARA

-- _. __ - ------

-lnqü6rifo nloancodo-Orasil-
- -

I

I ReSlalados "tulos' venciveis -1\sómenle �epois �o ano 2.O001!
RIO, 14 (1121'i::1.) - 1;'<;: a pl"Ópria � Rotcnlld!

vela se· uma das eonc!us,;e;,;! negou se a rêceber ll0vnS I
-a que chegou !) inqllé�"'�t, ordens do governo brasl!0i :
promovido pelo governo no 1'0, comunieal1dn que pa5�a I
Banco do Brasil e que:::01 ria 2. resgata!' Os titulas In I
dirigido pelo sr. lvnguéi 'fei dep,endente de quaisqr;.i":' a.,
xeira, qUe evidenciou ter visos. Adianta que foram:
havido indiscutivel ne;;'c re5gatados titulas que ;:;ü �
ciata de resgate

•

J� titu le:;; mente Be venceriam d�pois I
brasileiros que deveriam ser do ano 2.000· com evidente:
pagos pela Ca,s� Rotchild. p:eju�zD para os. �ofres. n� IRevela o relatorlO qUe por f:101l31S. O relatorlO' Clet",:
parte do governo .t0�P:� Íl lhando c�m,:: Se píOCe5ci?tl\

as negOClaçoes € dCl1UnCLL,',
alude às frequentes viágenR
que realizavam a Londw's
homens de negociDs do }3,a \
sil, com o objetivo d,e CGiTl

n:m !i'8T<?nb'8 .rapuM :1 .:t'l1.Id ! .

los, ,

ma serie d7. ol'den,; t .:?11 l'f'

lação a êsse resgac" com f}

intuito de forçar n baixa
dos· títulos e levá los ás
mã:os de terceiros. A tal
ponto chegou a questão; que

Prolongue
sua mocidade

com

orORENO
(Ormt-R8glliaüilf Integra0

o moderno
tratamento
das fun�ões
femininas

FórmulA! do

Prof. Fernando
Magalbõ.;,s

Um produto do

LABORATÓRIO UCOR

D� CACAU XAViER
S.A. �
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auto '"
Por motivo de forca maior; a j:mprêsa Áuto ViaÇã.o u:is

se comunica {nIe. ao envez de inaugurár seus nO'lHIS e .cnnfor
tã'veis ônibus, "no diá. Lo, como . vinhn;. anllneiând�, adiou para.
o dia 10 prõxilno. vindouro, .peto que apresenta 'suas exensas,

Sá,} os .seguíntes os horál'ios:
.

PARTIDAS
BLUMENAU

A's 6, 9, 12 e 15 horas

Vende-se lotei DO.
pODto da prall em

Informações �1\TS TOENJES
Rua Paulo Zim.mermann, 1.26 - Tei. 1287'1

DEPOIS ... sÓ
'-Contusões, luxações, mau geíto,
torcicolo, dores nevrálgicas e

reumáticas são prontameiÚe
aliviadas com aplicações de CeloI.
Ge.-l':'l estimula a 'circúiaçao 'iii
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Baslldores da Munda

e�OütroS bichos
l�"daçãG' Adhnintraçiio e 'Ofidn�s: ,,Rua São Paulo n,

3191 - Fone, 109,2 - Cai1í:� Postal, 3S.
DÜ'etor: M A: U R I C I O X A V I E R
Redator-Secretário: ORLANDO SILVEIRA

,

\

EXPEDIENTE

Assinaturas:
• ANUAL . . . . '.

',' . . . CrS 100,00
SEMESTRAL , , . . _\, " . . . Cr$ 60,00
N. AVULSO ,Cr$ ,0,50

Sucursais: RIOi - Rua do Ouvidor n. 100 - Fones
! 43-7634, e 43-7997. ___:_ SãO PAULO: ....,;,. Rua '1 de,
Abril n. 230 - <i.o andar - Fones: 4";8.2'17,e 4-4181
BELO HORIZONTE:,- Rua Goiás, 24•

..:.... PORTO A
LEGRE: ---,- Rlta João l\iontauri, 15. CURITmA; -
Rua Dr. l\!urici, 708 - 2.0 andar.- Saía .233. JOIN-
'\'1IJE: - Rua S; Pedro, 92.

'

Jurados
Em nossa cromca de õntem,

t.ernazuos o nosso ponto d�' vista
Eô'bre as consequências e efeitos do

Juri Popular entre nós. nado /) rc
duzido espaço de qu� dispõmos
neste orgã.o 'de h'!lprens:\ Catári..

nense, não' BOS f')i l),}�siv!ll esten

dermos em �onsiú'.ltaeã') alt·íÍgal1a
sôbre a outra' parte d" incnilv,clli-

as avessas.

A realid:J.de, entretanto, é 'b.u�
êsse encargo em nnss ..l terra', h tid t

comumente "orno ônus lH'nosó f 8jN�IINII'STIIl ,H ��ME'I�IO DE SIN11 �ITIHINj âJ.

."t.

i.�ú(\sejave1 a que. �.) Soe sutnnete
a Iapís dizendo!

a t-ir1a..dãr.s quando (le'_�'" se não pn- 14S:0U snrdo; nada ouvi,' queira darde r-squívar. graças ans subterrugtns
me sua opinião poís não quero co

f' f stratagemas numerosos .oue as

1
meter uma ' injustiça".facilidades c o anastarõamr-nto do
Caímos das nuvens, ficamos bo-caracter engendraM. '

'
"

quíabertas e' o réu foi.. ' ,

" E' 'nas sessões 'periátlic!l.r. {lo J'u- Levando após o jUlgamento, ao

ri que i',çr' jlatriotismo is avessas, conhecimento do Juiz o ,fato, êste"
,posto à ,prova, pela intlmati'i;:' do �rritou-se c pl'rguntou ';tU, jürado a.

cumprimento' tIo t.al :'dever dvj((I, razão de não .ter alegado' antes a
sua ('oudição de surdo, este res

qulz faltar com o

- Matriz: ITAJAJ' �
Fundado em 23 de Fevereiro de 1985 Endereço Thle�� (cINCO»

. . • Cr$ 22.500.000,00
c-s 27.500.000,00

Capital integralizado ... . ..

�

... '," ...

Fundo de; reserva legal e outras reservas

meu dev"er cívieoJ'.
·.Este fatn' 'nos consola; ,,'pois q'lie',

um cidad!í-o fisicam��te impos5ibi�'
lít:.ul0 de' servir' no Juri, �a ver
gonha de' râJtar ao seu' dever. Mas

Farmacia
de Plantão
10 a 16

�

DE DEZE1\1BRO
.

FARlvIACIA

Ellillger

CAPITULO

CAPITULO' XII
DisposIções Gerais

ARTIGO 27.0) - A sociedade somente se dis.!50lverá pelos �otos de
2 ,., dois terços, dos sócios quites, ou quando nao restarem malS. d� 20
s��íos, digo, desses sócios. na9u�le c_?so, para �ins _que foreIl?- deetdídos,
e neste caso para entrar em liqmdaçao sob a dU'eçao dO presídente afim
d�· .

a) Pagar todas as dívidas
. .

bi Entregar o natrimonio restante a uma SOCIedade com a mesma fi
nalidade e. -de preferencia desta localidade.

ARTIGO 213P) - Os sócios da sociedade não respondem pelas divi�
das ou Obrigações do sociedade. ,

ARTIGO 2g.0j - As reuniões, bailes, ieytejos etc., bem como a festa
principal anual zealízar-se-á na séde do Guarany F. C ..

,

C A P I T U L O XIII
Disposições Transitórias

ARTIGO 30.<) - Aprovados os presentes estatutos em assembléia
geral,' será aclamada a primeíra diretoria e U eorisetho fiscal* .'.

ARTIGO :n.Oj - Os presentes estatutos se,r,!o asstnados pela dlreto-
ria que rará constar em anexo os nomes dos .socios funda(J,t)res.,

ARTIGO 32.0) - A diretQria'providel!ciarl;!, no sentido de ser etc
tuado {J registro 'destes estatutos com a leglslaçao em vrgor.

lTQUPAYA NORTE, 19 de àgOisto de 1951-

GUlDO 5CIlOENAU - Ptesidcuw :
I<.:RICII HAERTEL - ylçe·l'resident_
MARCOS 'KNAESEL - 1." SecretâriQ
GUlLUERl\lE STAEDELE - 2,1> Secretário
OSWALD TESKE - 1.0 Tesoureiro
l'ilil.."': KRUEGER - 2.°' TC&nUTciro.

"i--

..l�. � _._�.�_}:2_"l-:""!�.

Do Fundo Social
.,ARTlaO'13.0) � A receita da sneíedada é constituída de:

, a) 'Joía, Irigrassos, angariação de donativos diversos, e rendas even
tuais.

b) Rendás eventunís,
ARTIGO 14.°) - São despesas da sociedade:'
'a) Todas' as. contas regulares autorizadas.
b) Obrigkçôes eventuais a critério da diretoria.

C A P I T U L' o VII''\ "Dos nrgão's da administração e seus deveres!
ARTIGO 150.) '- São orgãos admtnístrarívos da sociedade:
-a) A Assembléia GeTaI;
b) A Diretoria
'cl O Conselho Fiscal
ARTIGO 160.) - Incumbe aos orgilos da administração:
aI Cumprir, e fazer cumpnír os presentes estatutos

'

b) Administrar com zelo e prObidade todos os Interesses da sociedade.,

C A P I T U L O 'iIU
1)a5 Assembléias Gerais

'ARTIGo' 17;0) - A assembléia gera! ê o ,Joder 80I.lC1:'a1\0 da sacieda
de; c será cOllstltuidO\ de todos os sócios rundadcres e contribuintes que

. 'se encontram no gõzo de todos os direitos estatutários.
.lAB. REUNIDOS PAll ....NÁ.I,.DA 1 AR'rIGO 18.°) - A assembléia geral reunir-se-á em secções ordinárias'
Caixa l>osi61 785 - CurltibO'fl e extraordínártas, mediante convocação por editais ou avisos.

PARAGRAFO 1 ,0 l - Anualmente, durante o mês de Agosto,

jAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SOMENTE NAS COSTAS DO SENEGAL, A'FlUCA FRAN
CESA, CAPTURAl\'I-SE:' CAD-A ANO;-MAIS DE 2,000 'l'OrJE·
LADAS· DE TUBARÕES, PERTENCENTES A UMA \<'IN'l'E
NA�DE ESPE'CIES - ÚlU ÉMINENTE CIENTÍSTA FRAN-
CÊS, -:PROFSSOR -LE'ÓN B�ET,

-. .

CAJ.., OBSERVAÇõflS RELATIVAS

que são exportadas, e sobretudo, o
iigado que é largamente expforado,
Basta lembrar que um :figadó Te

prasanta,
'

em' média, 10'%' do
.

-pêso'
total do animal; fornecendo, aliás,'
50 <':, do seu prõpriõ pêso '.E:sse -óleo
nqta v�� p!'la graní:ie: qU2rlÍidadJ"

_

de
vitamina A que possui, '\[it��na
essa que desempenha 'importante
papel sobre o cresciml'uto, a nll-
trição do olho, sobre a l?ur!Jl!ra Te

ttníana, particularmente sqhre a

resistenCÍ:l' às infecções, sonre o, es

tado, do epitelio cutaneó; e sONe
tudo, sobre a !:;laboração dos glo
bulas vermelhos, . '..

;:;egunc!o as dosagens efetuadas
pela'Séêção'Técnica de Pesca lVfaTl�
Uma; dé":JJ.ac<!r. são oS'"figados dos
"tJ.l.bar'ões-a7.uis" (Caxchárlnus) os

_�.:mz=o __
'-

_
ta
mos que .

:vogurt tornor-se um produto IZ!e' grande eonsumo"por' parte
das mulheres que querem me- .

•

Ihorar o estado de sua pele
e. _ . parecer mais jovem. 1
mesmo vivendo mais tempo,
E necessário de uma caixa

de' madeira, com a respectiva
tampa, de lados altos 10 a 15
centírnetros, Encha esta caixa
de nalha até o bordo. A palha
de;'ê ser nova, mas um pouco
machucada para fiCar flexi
velo
.
Ferva o leíte pOI' vinte' mi

nutos se {)' iogq é ·forte. por
vinte e çínco :::€ o fqgQ é Ien
to: o tempo que passa entre
pôr o leite no fogo e o prtnct
pio da fervura, não conta.
Do instante em que o leite

ANIYERSARIOS: Nascimentos
! -(:ompletou_ no dia de ôn- - Acha-se enrequecídn com

"lem··seu
.

5.1" ano de vida o in- o nascimento de uma robusta

ieÍigente . menín» Bentinho, menina, desde o dia 11 do

alegria . �o lar do sr, Lauro corrente ,o lar do sr, Richard

BQsa e-de d. Isaura Rosa. RerteI e de sua virtuosa es- A carteira. mui estreita e
__

. _Defhie hoje a efeméride posa, sra, Alma HerteI. \ longa, quase pequena, ira
natalícia· da gentil srta, Wal- - -......,.:-

- -

-;
- - - tada em ceuro envernizado

írúd Weingaden, da soeíeãade O Preceito do Dia ou em gamo bordad.. em
local. C·ONVIVIOI PERIGO.:::!O couro, t:' a bolsa que se usa
_ Em.igual data aniversaria- '-J

se' o ,sr." Jacyr Rocha, atual- As aotíeulas de saliva: e I para =m. jantar um cha- um

de mubco''''l'da'des das' fossas j cock tail. Ela se COl1l01l1a
mente residente em Onrítíba, Y. "."<0 ��

_ festeja no dia que hoje nasais e garganta dos g:i aos sapatos, de forma intci
decone seu natalício a eX'!lll. pados _contêm o germe ,;18 II

ramcl1te uo�'a.

sra. Zastrov, esposa. do sr, G.11l1feCçao: quando o e1;-fer
'

Zastrov, desta cidade. mo fala, tosse ou espiora, j
. podem atingir os eircuns I

e.-& r,Ail\jENTOS". II tantes e' transmitir- lhes a I"lU 1'1 molêstía, Os qUe mais �'l.e!
-:- If.ealiza-se hoje, civil e re- perto lidam ou convivem
Úgios��e�te. � enlace matri- TO mo doente estão mas
JÜônial do sr. Waldemar Soá- expostos á ínfeecão.
:res: 'com a. �rtlJ. R9S� Custó- Procure livrar se d,as. :�il\' A.drian�. fÍlh� 'do sr, Agr�- gotículas expelidas peios :
p�;no e de d. Custódio 4�ri�- gripados ao falar, tos I PROJETO ETh'I RE-
no. sir e espirar. - SNE:5.

I NEFICIO DA A-
I VL<\.ÇiiO BRAS!-----------1

O d
ái

d
r�ErnA

espe I a
Notícias _d3 São Paulo

revelam que O �r. Wlademir
de Toledo Piza. apresentou

Na impossibilidade 0? na sessão de Assf'l1lble'ia
despedirme de todos os estadual, o ;':'!?g_"uil1te
amigoS' blumenausnses. VI? to de lei:
nho r-o ..

' me.L> dêste _agl'!i «Considerando que 1.
- - - - decer a!'l muitas atencões cc I

. _

1 fui r.'.. 1 ,.,. t,- 'TI' I viaçaoqL� 1 i:t '\<0 (.UIaU e a •.1 firiac10 cxtraO I'Cl'nai.'iétmen
uh,a .curta. _permanenc1a. t-.: o transporte no E'l:ado
nesta l!nda. cl,mdE'-.
Blumellau' 15 de Dez.'m

bro de 1951 R�cei ta
A.P,R. Libelt
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de São Paulo; que a expio' ri ração do transporte ae'reo I
fornece retribuição mi!linl.R:
ao capital empatado; que'
e' na aterrissagem e -cic..;üb
l�gem que "ffi:ais se deteria-
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t '1 de � va Se a a ocaora o ma ena e voo; qus o bí t
-

,
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t
isses 65'.

mau pISO as pIS as e' l'el.r I

'��ri-i.��e�s:�r�!�;!,!: ,�;m:; �,'f _que' a pele dos 'tu�a�'õe�
dos �viões; qu: Q E.3tad�·

eetao �ura que dep.)ls de
de Sao' Paulo .nao tem auxI-1

b � eeca ao ar. pode ser

xilíado as empresas de m,ol.f�a � cyollverb.J:a
,

nmn

transporte a<!'reo qu <1e�-1
po e �ante nos traba-

-. _

a·_.l. lhos 'de poltlnentovem sua poplliaçao. a As- 3 .', ,

Semble" L' '.
1 t' d -- ' .... qtlc as folhaiS da aCaeJR

. la egIs a J.va (: _

ereta: Artigo 1.0 - � go- �ao a_s �'::: \� '-r> ' ..

vêrno" providenciará, por propl}�4atJe.;-; a·lmenth.la,." ,
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o as ela !'egu ai' qua.ntI-to de ILstradas d3 Roaa&8w d.:J e' 'o '.. 1
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. - . aue- S orla P sSiVe - VIver-
a pavlmentaçao de W<iaE '
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as. pist�� rl9 1!il3t��o que sif se; durant.e. ',�algun: mesc�:
jam usadas pelas linhas :re-'

.4..• que par� casaI,
..

as m

guIares da: aviação" cóme: lher�s da·trlbu l\I�a��, do, a�
CIo:•. 1 Artl'g ? i c' to Nilo· s,o complaod"; pelo:,;
dI.. o ...,.0 � U3 te",

'd"rnan os; e que, se mnl re
pesas dccgprente� cmp. a c-

rem ainda j:Y,',211S t1etls Fã;::;
x:€cucão dessa lei Se-l.�ã0 CO- são obrigados a rer::titnir'bertás por operação de 'J�" aós viuvos a met�dB d(l p�'e

'l, Secretaria l.b
ço irecebido..li'azenda fica autorizada u

realiAAr. Al�tlgo 3.0 .� E"-l"'
lei entrará., em vigor na da
ta de sua publicação' rêY'�

gadas, as disposições, em COlI

trári-o.

NA ·CIDADE,.-

voct. SERA

.:....:. Tambem para Ó dia de 110- 1
j�, está marcado o casamen- IIto d.o sr, Helmuth Loth, dedf
eado funcionário da F:ibrica
de :fás Staedle, com a gra
ciosa srta. Cora Otilia Tribess.
filh�. do casal Henrlque-Evelt
na ,'l'ribess.

Viagens rápidas e seguras,
,

só no

EXPRESSO ITAJARA
Ruá 15 Nov.• 6l'J, Tel. 1455
BLUlHENAU a JOrnvll..E

Cienci.-Po-p-'ular
PROLONGAÇAO Di) .EFEITO DA PENICILINA j...ft> uma 1f'utaí:.il)'

Sâb'e�se qüe urp. dos inconvenientes qa penicilina é a ra- crianças ... e. pc, ..-it a::;l graIa
pi\lliz; de .sua eliminação. Isto é o q:ue ocasionou a criação da l1t:-:. tarfilJCrn. QuunJI) 3. ma:
Peliieifiná:-ietardavel ou então a adição a esta ultima, de suhs- b I'

.,

'náe jJi'e!1ai',a 0._ :H03, Jat:ancias tendo por alvo esse mesmo atraso, Na Russia soviética. '

fhiçàdemico I. G. Roufanov e seus colaboradores conseguiram sabt' que ante;; d.� te ,'minar

iiperfelçoar um metodo de retardamento. Baseando-se sobl:e a de fl';t ;t';"3 assoman: ã. ])or
gr9pri!,!<!ad.e�do "�ÍJ:�m�donH que é de reduzir a� pern.lcja?ilida-I t;"; ,,[1 "�'lZinha llrrll1,� carl
âe dos capIlares, lllJetam ao mesmo tempo que ... pe111c_lma, lI- h. � , ·'!tI "ir"

'

;� ,'}inflo
ma solução de "piramiqon". Por esse processo, a concentra-I

TI clS. ,11<. t.: u.�, t"t.:, �

ção 110 sangue da penicilina aparece durante a primeira hora (unzH"!ho, l.lnra p!.'cvm'>,. E
que segue a da injerão; com a adi- "'." ;J;.�-. se tiver o co�'ação IT..ole,
ção do "piran1i�l)n", �b�cr\'�-se ai�- �.í Eerá dIreil que ;:hp.(:'I1'- á
da que durante o penOOQ f.1e 16 as

_

!f 'r- VG""R c )P� cs bo'24 horas. mna quantidade de 0.4 Vi'. mesa a '( d "I"' I:..
de um;:; ímiáade êie penecilina e- '�J� , linsos. Mas hoje Ü'1110S

:ci�tE; em 1 mI. de sang1le, Um ou- .�, . aqui coi.::a U13b dp.iiCiOSa
tro proce�s?, igllalme�te o Roufa- ainda: bolinhos sou[[le'.
no,,', conslSte em aplica' todas as
ii e !l. horas i.qjeções ele j)p.;1icilína
misturada seja com sangue. seja
com um magmas erythrocítârio, ou então com plasma desseca
do. Por outra. um outro sabio russo, o Prof_ A. L Feldmann.
injetá a 'penicilina num foco hernorragico artificial obtidó
COm ventosas aplicadas 24 hs. antes da injeção. Por esse meio,
a· penicilina mantem-se no organismo até por 24 h8. Para se
obtéi' o efeito terapeutico, basta injetar nos primeiros dias.
1M.OOO unidades de penicilina fodas as 12 horas da zona he
lU(}xr�g}ca. Pepquisas cFn�cas co� respeito a esses três meto
dos provaram tun prolongamento notavel do efeito da penici
lina; o que permite diminl!ir o numero de injeções, e claro.
economiza tão precioso produto. Segundo conshl, o lVliniste
rio' da Saude Publica da U.R.S.S., recomenda largamente es
ses três processos na pratica .medica corrente,

LINHOS
CAMBRAIAS

T"R. O P I (A I S
O MElHOR SORTIMENTO PElOS
PREÇOS DA PRA{.A' Só No'

, ., se valorizar seus vestl
dos escuros em côr unica por

I meio de boleros, casacos, lu

na'
I vas e bolsas. completamente
brancos.

_ " se no' verão ado"i:ar-ó
tailléür páí:a todas âs hOl'ap:
'Dela manhã tecido. lavavel,
�omo pigué � llinhÓ de abe'1ha;'
linho pesado, 'panamá, poVeF
ne; para a tarde em. teCidp. é,-:;
legante. como seda estampada
surah. alpaca, shantung.
... se para a manhã �zer

vestidinhos simples de tecido
lavavel de linha muito sob�ia.
Poderão ser com, mangas ki·
mono ou sem mangãs 'ô' qúe
décote poderá variar DU terão

gola masculina emol€luraqa
por uma echarpe ou uma gra
vata de chifon estam:[>ad() ou

em côr unica,
, .. se gUq,rnecer' seus ,veS'

tidos de linho com grosso bOl;,.
dado em relevo em tom mais
claro ou lnais escuro: Q bor
dado correrá em toda a volta
de tuna saia ligeiramente go
dê como poderá simUlar a li·

(,habitat>!; e que l:loment� o nl{a de um bolero sobre uma
,

'gigante e determi' blusa justa. .

nada especie de baleia· tem . :'
se cuidar de modq es:-

", _' '...,., �

"

_ I pecral os. detalhes dos seus: ves-

o. h�bltq de.vIaJar lIh.;.\,,�sa.l
I tidos: os bolsos, os 'botões, os

temente em redor do mun

í cintos. . : ..

do. ". '

.. , se acompanhar o tml-: .___�

A FLUORESCENCIA E O B:�CILO DE ROGH
As pesquisas dos bacilos de Koch, os temidos agentes da tuberculo

se, desempenham papel capital tanto para o diagnosti{'Q da peste bran
ca�cômõ tambem p;'ra o d�senYolyimento do tratament(), iSSQ naturabnen
te ,qitando f()rem. feitas nos escarssos do individuo passivei de sofrer es
te mal. Tal é a razão pela qU'l-1 desde há certo tempo tem-se procurador
..pereteiçoar os processos, a fim.' de el!nlinar os riscos sempre presentes
d� "passar próxim.o" do bacilo. Apesar de tudo, a -técnica da culoração
lll"o Sofreu soll1çã.o de continuidade com respeito ao sistema utilizado
de.B,de o micro do século. Tal é ° mGiodo clássico de Ziehl que l.en.1 �ltlo

sempre empregado. Eis que no momento, enntudo, um processo nm;o

tem sid<? preconizado! a. n1.icr-oscopia por

fluresceneia, sendo que seu principio li
o seguinte: um corpo impregnado de au

���s e irradiado por raios nItra-viole
tas emite uma luz visivel I]ue se pOde

--- ----- ---- ----_.... --'* ----

obser\'ar ao microscopia: por outra. a.

---- ---�

auramína se fixa sob." os BK - bacilos

dê' i"':'éh - exatamente COUIO o faz "

colorante de Zichl. is�o é, de maneira

a fornecer um complexo resistente ao

aleool e aos ácidos_ Conqu;mto necessi

te' um material especiai e UI11 treina
..... �en�o pl"rf"ito, esse métido está/fadado
a··comPlet.o· desenvoI"lm�nto, poiS aprl,>senta sohre o m"todo clássico u

ma ,real vantagem: precisão. Dos exames comparados revelou-se '1\le o

colo;ante fIuore;cente permitia ressaltar a presenr:a dos bacilos em uu-
I'

�

.. � '::;.... � • "". - �

mefosos eMas em qjle o de Zieehl se manifestav,," "orno nega.tivo. Con-

seguiu-se, a'ssim, obter um. aum.e�to de 200/<;" aos result.ados positi-,tos .. Es

sa QUerença é devida, em primeiro lugar, ;i. maior facilidade de observar

par núo;e-;;cenci�; por 'outro, 'há. certeza. de que muitos bacilos ailtenti

camente tUberenlosos não permanecem coloridos pelo sistema de Ziehl.

IDªS que guardam a auramill.a, o que e:;cplica satisfatoriamente as dÍ"nr_

geue!as de resultados. O emprego da lDicro5copia por flllorescencia. {.a

ra'a. ,pesquisa de ;f!K se dlminul o numero de respostas negativas, au:tn,u

ta de uma. só Vê2, o valor dessas mes1lÚ�, As duas afirmativas, "Não ''!l

contramos bacilos" é "Não há "bacilos", não sio aiuda. sinônimas; contuúil
• de se crer que o ser�l? um dia. '

MElHORES

enau

Alfaiata La�i8làu
'Islleso sem
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je mesmo c amanhã à tarde
terão pela frente, respectiv'l-'" -Óc-Ó)Ó, ,

mente,. as equipes do Al iado ,'"
,

OUMPICOe do Clube Recrentí vó .Vaseo

I
'

da Gama, Naquehcíct'ade rei- Observará o técnico ou-
na grande interesse .pela i}xi-, ,,'. 'serviria ao aproxima ..-se obição do, camoe�? e,.,+.üciu�t1, f '" fros plalers '

Natal; as dírecões têcnícas,principalmente pela exfnição, Deverá chegar hoje it esta ; tanto do campeão ao eendo famoso Teíxctrtnha Ante cídade. o capitão Lourival Lo-I tenârío, cerno do gremíoa notícia-de que o ex-ataean- l'cnú �écniro do s�r�Ci(l11V.do alvi-rnbro, estudam a mate do Bangú não acompanha- eal;a�;.!ense,' que atuilmente ,neira mais prática de por '.1ria' a delegação. 0<; lajeanos tl'e;'ú' ','m H'�'sque • o pl'eli:�, nocaute seu adversár-io c
ofereceram mais mll C,�HZC1- rador ,·:;.rioca assistirá (I -(,}frs- .

as duas
. tófÓiilàs, '

com os
ros ao A tléUeo, garantindo, slco de amantrâ, na l\.!amêda.' nervos, completamente aba-,assim. a presença de 'I'eixeír-í- Rio Branco. devendo obscr-I lados, estão" prontas paranha, Não seguiram os pIai ers vai, além elos jogadores já I incentivar seus craeks, ao,
Otávio, Bclomíní PUoJo convocados, outros que talvez fim de levá-los ao trhmfu..

venham. a ser úteiS ao scratch I·' à c�nsagração;- - � = � - - -
-
-

barriga-verde. Gastão será ISto tudo, aHado à parte
BLUMENAU a J0INVILE alvo de mai<ir atenção. Lo� "técnica, formará um espe-"

no II reu2:i ,·no mes·mo. dia' regressa- : tácnlo que pór cerfo.,ficará
EXPRESSO ITAJARA ri a. Brnsque, par!1.comandar :tegL'itrado nas· páginas mais

..... " Agência: I os preparativos. dos valores ir.a.pol'tantes da história d{J,
Rua 1:1 N�v'j 619, Te�. 1455· requi(>itados. "

. pÍ'!,'i)óI de, ni)ssa. cjdad�� (fn-

da.L-J.O .
•

� l
.'

, por .uma peleja espetacular,
r\.Iovímenta,m�se· .os toreedo-'
res; trabalham' Incansaval
mente as diretorias dos dois
clubes disputantes; os jo
gadores pensam, natural
mente, na vitória. esta mes

ma vitória que tanto lhes

promessa de Iant o dinheil·{). ! I: O�tro c;unpeonato será' li
'

animaram-se mais ainda {IS j:: decidido amanhã à tarde, ,1\
comandados de Leleee, {. !:: no Vale do Itajaí. Na eí- l�'
homem que moàificou in- i 'i dade marítima entrarão II·

I! em enóque os poderosos 11,teil'amt'nte o padrão de ,10- ,ennjüntos do Estiva e do li,!io do super-campeâo ; ('In, i\1ardtio, líder e víee-Ir- 11'I.. der, respectivamente. Pa,- 1'1chóque 'gigantesco, pc,rt:m-
I \

ra os alví-eelestes eon- :1! I,

quístarem {I título basta :!
um simples empate, pois ii
estão um pontinho na II

:, frente . .li aos marcilístas II
. i interessa. apenas a vitória, II
Volta. o assocíatlon da iitunidade. Aí esta (j eam-
terra de Lauro Muller II IIpeão do centcnido, dispos- bnílhar como outrôra, a- IIto a dar urna nportunídade J nunciando uma eonten- II

'ao .Carlos Ren,U!'L Com::l j
� p

_ . da verdadeiramente ele- III cse no rumerras existe tríeante. I!
_____'_'_'_ _ 1 um único problema, para :\ - - - - - - - - - -

EXJ;>RESSO- 'I' chóque de amanhã- ou 28.
,SLUM:EN'AU-CURITmA

1 ja, a presenca de Jona.:�· n
--- - .. -. - - -- - - -- =--

AGENCIA, BLUMENAU I
� -

tIr'
-

'_ �
.., "

lã 'de Novembro, N.O.U�

I
mesmo L.:> aCOllrZ<, na -" EM P A TO U (O M

'

OEnd.. Peleg,: "LIMOUSINES" Jameda RIO Branco, onde ,:FONE. 1002 \ Jc·�é Pera encontra se em

I' GUARANI O AVAlPREÇO: Cr$, 155.00 dificuldades para formar �A.GENCIA CURI'lilBA '. '

Alé d Pia • •

Rua 15 (;e Noy. N,o fi2!l .

equipe grena; em ,e lc. Aprorlmou-se mais um_ .__ _ _ .� zera, que esta ameaçado de �
,.

.

.' não a�uar, po�a 110 prélin í • ponto o figueirenseI do ultimo domíngo fracurou I
o nariz, tambem é duvidosa

O earnpeonate de. Florianó-a escatação de Ieger, que polis 'está verdadeiramenteressente se de uma f1)l�tt
empolgante. Domingo, ..últi-·primeira delas fo� contra o HOLLYWOOD. 14 (UP) contusâo no joelho. 'Segim mo o Figueirense viu-se sur-

. Carlos R!:naux. 'O Olímpi· O marido doi és1rela' tio cine- do inf.)rmações PrE·,;tadas à preendido lJ!;Io Atlética, caco cstá com a faca e o quei- t:lH Joan Bel·'-,eth, o �)J(i.ntor nMga, reportagem, o jó indo pelo placal'd ele 3 x,.l.jo nas mãos. TlHh lhe favo-, cinematog1'afico 'Valter W,lll- venl atarante Cará., (1'-:'1'; O t f'
,

't A'ger, tomoU-Si, de ciumes e fe-, 1
,ua!' :1.- 1'11':1, a nOI e o "ainão deixar

riu, gravemente a tiros c �!_. a�l'allte a gum tempo at::nll que se descuidou, frente': �ogênte de artistas Je11nygs re:o Duque de Caxias rk Guarany. Os alvi-verdes 1'C-
'

Lang, Joan Ecnllét, em lagri- Ri o do Sul, fa�'á sua f..�tl f:iê sistiram bem os noventa �i
,ma.s ne.;;à ({l:e hOl.:iVeSSe <11.1<11- na meia esquerda' fOI'ilim-;., I uutos, clmseguindo. no f�a,I.\ quer romance entre ela e

,Lang, que ópenas negociava ?-,o ala com Rel11�. Tudo _c i empatar 1101', (I X o. C0lll: esteACOlupanhe em seus mh?ilnos detalhes o desenrolár J
sua parlicipação num show mcerto e cremos qu", S', I resultado os azurras perde-. ',' dos ü'cinamellíos do seleCIonado catarinensc, sintoni- I de televisão. Mas o certo é mente na hora decisiva

I
ram precioso pontinho, em-<r:",,*� t

�'_' zand,_o .... diàriamente, às 12,15 minutos, o programa "ES- 'que '0 agente está no hosp1tal·
que José Pera irá escala!' bora ucupem, ailldà, a lide-,. PORTES NO AR", da RADIO ARAGtTAIA. de Brusque, ,em esta 'lo grnvf', e Wanger no.

,

-., _:�_��.8�_�{�1�eiclos:_. xadrez, time. r=-�,:� isnl��_����-=-
,
..

Reuniu-se qUinla&feira o Conselho Deliberativo do Guarani F. C.
Ror ·falta de numero não :�foi legaljra!�'reunlão.. Discutidos varios :assuntos a

:L,Atendido·, O pedido do 1 jogador Cilas/-:, da� agremiação, do outro ,lado do rio
.Muito se tem. falado, neste", luta frente ao onzo:: da Ala· empate hom;:oso, fre'iiie ao ,cant� colar·:cd "onsP�H�\; o que,' 'ornará claro. �star.tC3 COitos

.apreciado, na ocasião, I) Cj30 ',"méda Rio Brauco. Encarre� campeão estadual de 49, ape- queria e ao qUé! �e H'.f<1l'L''-l, de que os bugnnos da vell;,a
ui�mos dias,' a respeito do ,g;indo-se de tudo, o sr, Gai.- sar dos acontecimentos que partiu ôntcl1l me"mo pnr�� a I guarda pl�['Icurarão debelar es
Guaraní. .os torcedores tcfem 111e1'l11e S1'aedIe. com ouh''')'' relatanios mais acima Quin- Capital do .R�o Gl'ó!,\I:-fr,' elo I ta pC�luelJa .�ríse, trut::mào, H-;solucionou a ta-'feira à noite esteve reunicÍo Sul. I misto'iame!1tt:, do caso. O I ..
neiras s091'e' o .,!lo1'ioso du',:.e quest�Q, conseguindo a Cola-lo Conselho �cl::XTat�vo, para ,5>evé',se, íriz�,= q�l"� 11 reu- be do ontro lado do r,i') é u�:a .

atravessa"ao,que tudo,ind�· 'boraç[;O Cf€' todos os elementos .. tratar {!;� ql1e::;fá') e nê (l'.lÜ·os mao do C.D. hP.Q :fo' !l'g';;d, u- forc:a ào :.Of'SO "'SPOltf> e _)-',dá, !tolipav"" Norte, qu.,; nfh! ,._'1(' intf'gram a' equipe prin, I [_C·,·:"'Lt·li: :',,:aCiO:'laf!o.v-: (';}m n i ma vez ql�e não contou cO'n fIlO tal. dC'\'c sempre :\\!'_'!ir'
·ca,' fase das mais f<ivorável!oo Cipa!.

.

," , I vida do popular gremlo, Foi I número :mficien te c!e <:ons('· poderoso, para satisfaç;::r, não
Nossa' reportagem, entrou' o Gunrnní. se não apresem-

J
Citas" que pediú a l'ê5cí.,:'t,) do 11r:eiro3, Outr'lS rcunlõe�,. ;':'.- s;·. dos sellS Loms, COTPO de b-·em con1ac-;,n, na rnanh.1 U'? tau un'a 'ltuaçãn conVinCCn-j seu ::!or,i.rato, : pois prf'tendia! rao nw.l·Cé!C1.as, para RS proxl do o :Júb1ico ·"sportiVG .de BIu":ôntem, com um elos mem te, pelo menos alrançou um voltar a P�Jrto Alegre. ,) at3- I mas semanas, quando tudo "'" rrenau.bras do �onselho ·;Delib::raU-t-;';;;::;;;;:::;.;;;;:;:::;;==;.::::;;::-::;;=:;:;;::;::;;__........__--_--'.._"""'!'p-__"Vo da . ag_reniiaçãp ,bugrin�,.

afim de fica:r a pál' do que e�

tiL acon'C'(,f'ndo., SoubelI,os
e11tão, que 14 di� antes do
encontro '" contra' 'o Grem"ú
,EspoI':tivo Olímpico,;' Carl.o'!>
de Campc;;; Ramos,' O: corH1f'-

tciclo ,técllíco Leléco., inexpli
cavehnenl':!. deixou de com

parecer ao estádio tricolor,

pE.l'a . dirigir "eus pupilõs. .

T:<mbeil1 o sr, Érwin 'PÍllt
zenl'ciLer: !)resldcnte do Gua-
Ju;� 11 J' 1��1()' r--�I':}';� "j""-'l�de ,,..,..

r'''Ic:en-1.' • � J I c.�.,..." �_,.._�.

ciar ÓS '..r;._inos do seu clube

jl1f't.iíit'ancio-se c '1:1 ausenc_i,: I
pf'!o :frito (le seu l'&i ter' fica-Ido bn;:;(an((, adoc,l{ttdo,:n. pon-
1.0 Ô,; alguns dias rlepois falú-

I
til'

Os jogBdores, dessa -ÍQrma.
'

sem qualquer apOiO" nem si· I

dos, nos ,meios esportivos'
do Vale do Itajaí, mas ne-

.

nlmm deles+é de tantacím
portaneía como à peleja fi
nal deste disputado cam

peonato de 1951.
Com quem ficará a vitó

ria? Palmeiras ou Olimpi
co? Ninguem está em con

dições de responder, mesmo
porque, tanto um como ou-.
tI'O degladiante está ein

vezes pela Taça Cidad� (le
Blume:riau. Em ambas o

Palmeiras perdeu, por 2 x 1
e 5 x '2, No Tornejo Extra
ós -periquitos empataram

ma,

colau. sellã9 vejamos:· De
pois daqueles 2 x 1 do dia
31 de Dezembro, grenás e

com seu antagonista por
2 x 2 ,e depois, naquele
campeonato anulado, novo
empate registrou-se, agora
em um tento. Finalmente,'
110 turno do atual certame
com muitas dificuldades, es

condições ele vencer e para
que tal aconteça, é precise
'muita classe, muito empe-

pup.ilo;; '!e .To-é p,': a VÍ(o
riaram-se outra �'ez. por
5 x 4.,

uno, muita ríbra.
l\Iuitos por certo não sa

bem que neste ano o clube
da Alameda Duque de Ca
xias aiuda não conseguiu
derrubar o quadro

E' agora, como v li sei'?
O bando verde costuma, nos
mêses' de dc?:,�mbro. �anh!tr
partidas Importantes, A

CENA DE CIUMES
EM HOLLYWOOD

Esportista

ATEM ··0'".ri. .•••

LICOR DE
C!,CAU XA VIER

USADO COl\I SUCESSO
MA IS DE MEIO SE'CULO TEMOS o PRAZER DE ANUNCIAR QUE, A PARlIR DE JANEIRO DE

1.952, PODEREMOS ENTREGAR, DE NOSSOS DEPO'SITOSi EM BlU

'MEHAU. AS IN(OMPARAVEIS BICICLETAS ALEMAS fiA N K E Rir,

(/ TORPEDO LEGI'TlMO E COMPLETAMENTE EQUlPADASr POif PREÇOS

GENINHO AINDA,' NÃO
COMPARECEU AOS I

TREINOS DA
SElECÃO

,

, '

-

------���---�-�-----

�.rA��;�ifi�.r4JA�m.tin..
:"�=:!S"::��l��:�

l, l. Ii
(:,. plantel de jogádófes do .

.se

�t Rua 15 de Nov., 1405_- BLU1\1ENAU ,�� Íeciol1ado barriga-verde e não
�i r\ .•-. '" f � .seria nada demais 'a F..Ç,F.: in-� }i.c t' c' n ç a o. ' � terceder' no caso, resolvendo-11fande confeccionar· seu, terno na· AL- H o satisfatóriámenie, Não res

r.*�FAIATARIA 'LEITIS ., que
- está ,devid,a .. I ta dúvida, é motivo de satis-

-

- ,fação' e orgulho para todo, e

,llmente ill�taIada .'� sêrvil}lt1al:.quer<cxigênci�I.�' .qualquer elemento, ser con-,

. �2 do frétYucs, com garantm. absoluta., �l voéàdo .i)àTa ül'na' seleção.
0� 'n ,'", . , ."

r 'S 'Contudo, aciina de tudo de-
� i� l\'fantêm grande e��tóqué d� casimIras e ;- i ve-se olhar vara a situa�ão

�nhos de diycrS3:f; ti1arcas, d1retamente dafa.. � de cada ,\Im. -uma vez que .I�ão
� .. ,."

. � bem diferentes os tempos que� brica) pelos melhores preços I �,
. �� correm. Sem as garantias _ne-li Ternos d€.lã a pariir de Cr$ 750,00, pronto � .cess&rias, (>5 valores concen-

s� , t�, hados ficam preocupados.í:�
, .

4 d 'I portanto, vé�m comprometi-��Acaba'me.nto perfeito - Collfecçao eS11Lera G.
"

da' s"a v"'rdadeira produ,-.ão·,
'

� .',

""o,v'O.C'�D_��'O "... "

,���m������������i�,�������i���i�,���'�2�i�i��iliõ�.a.c�o OK:� o ,G.�

Segundo havia mos' noU
ciado· o atléta jogador Ge
ninho, do Estiva de, Itajai
d€veria participar d0� treí
110S, da· selecão catariLE'l1-"e, I

cujos prepar,ativos €.stall!
sendo <efetuadOs em Brus'
que.
Acontece, porem· ;:pe até

;), momenfo:llàda .sabe SE) :l.

respeito' ,'pois o jogador em

apreço �inda não
c
coo.'oare

C3U cni 'Bru'éqüe; llen: tão
l::'OUC,) 'fala se enl sua parti
eipação aos preparati';o:::.

Nossa. repQrtageu'l em

BrruSq_uG, ficou certa d� que
o. futebolista - itajaiensB "e!
rIa conv@cado· afírmJ.'l1do
Lourival Lourensi, prepa
radar d6s ·110SS'OS seraLch
manso de que o mesmo' de I
veria. lá estar dentro Em l
pOUCOs ma.<;. Já. pa�saram I
bastantes' dias' e' nada 'co
menta se à respeito.
Acredita mos porem que

a convocação d€f ,.Geninho
não passe' do. . teire�.) ã.�S
cogitaÇões, pois é .tlm ele

. m�ntó l�l?re�cindivel á. nop' 1
sa seleçao..

'

.�. "
I

NUNCA VISTOS.

---- --�_.:...---�_:_- --------�-------.�--------

em nos

'tar'do ��·SO, 'S'e é que cle_seja' a
presentar um esquadrão à:ãl
tura do renome esportivo de

para, lIelbares esclarecimentos, consulfem ai

Rua. 15 de NO,vembro, 857 " ·Ga'xa roslal, 15

BLumenau Catarina

f
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c: aeronauta';
esta entregue [\.0 sr. Su·
bral Pinto, que, hoje, "e

manifestará sôhrc a leba
Iidade ou não da inw,

venção do gOV€LT10 :t

movímerito, t:urn contrô
Ie sõbre a aviação co

marcial.

KEGIU�;;;SO .1(1
TRAPALHO

-;.UO, 14 �.�"leri,U
O Sindicato Na-rional
d03 P_er!JnFtvta3 auto-f-
zcu seus associados a

re�r·�:·.;.;)C�- ao traoatho
nas empresas que ji-t
concedera:n aumento de
3DJúcio à classe. Essas
en,:}l"'CSé:S são a v;\liIG,
Ccide .....éro Geral c Li
nhus Aéreas Paufistas.
Tanto os aeronautas cc·

mo aérovíartos. coritu
do. voltarão à' greve no

C:2S0 de serem adotadas
represálias contra qual- ./

quer trabalhador 'lll0
esteve em greve.
CREGAIU.iu DE AVWES

to.

REUNIÃO DOS'
GREVISTAS

RIO, 14 (Merrd.)
Os aerovíaríos e aero

nautas reuniram-se no

auditório de televisão
da Radio Tupy, afim de
(te�.iber.J.r sôbre fi volta
ao traualho.

O estabelecimento ví
!;aCLJ :oel0 espertalhão foi
o Hotel São José, exis
tente prUmo à Igreja

A NA C,
•

nl,Ul.uEN�\U, 15 ele De zcmbro de 1:1.)1

�--------,-----

paSsa por uma serie �e melboramenlos o
Botei· ta Porta, n a �apif� I h Estafo

- ----�--------

Situado em local que oferece encantador panorama marinhe:
.l.··.!-vJ.i,lAI\!U,POLlü, é sem dúvida, uma das mais lindas confortáveis. com rrgoros,i n i

éUl?itais brasileir�s. E' uma cidade que se distingue pelas suas' gienação, tendo telefones au

paisagens naturais, pelas curvas de suas praias, pelo estpíríto I tomáticas, em todos os apar

�e iniciativa e operosidade d,; seus filhos. qualidades essas tamentos e quartos, espalha
Inerentes ':,0 sangue catarinense, dos quais - os florianopoli- I dos por uma rêde de perfei
tanos - sao representantes. ! to contrôle interno, o La POI-

O povo da capital catarinense caminha de braços dados i ta Hotel corresponde, pelos
com o progresso e a técnica modernas e os responsáveis, di- ! seus requisitos modernos, <

reta �u, indiretamente" pelo conforto e bem estar daqueles que I fama que goza e é apregoada
nos Visitam e que aqui demoram, não se cansam de tudo faze- I por quantos dele se tem ser

rem para que eles se sintam, sempre, dentro de seus próprios i
vida,

ambientes. I Restaurante I

Se f��emos :praça �o espírlto realizada: e progressista do I .

Possui o Hotel ót!mu hi,�:,}- ! M d t
I

pov� ,�loI1anopohtano,:: por, que temos razao,ponderáveis 1J8.- ;l1!ca e moderna COZInha, ondc] ] U as e semen espara I
ra assim proceder, senao vejamos: sao preparados, com esn « ro I

,

Possui a capital do Estado, L:l Porta Hofel _ por seus abalizados "MES- Icatarínense- um dos pontos Instalaeôes TRES CUCAS", os mais va-! li •

d"de automóveis mais luxuosos 'dados e saborosos pratos

/21' as Vitimas d"do Brasil, POSS\lÍ grandes e "O La Porta Hotel, está ins- quitutes. A atenção e deli-:a- I O ,lnCen 10'b�m monta�os Dares, boítes e talado Pro prédio próprio :>í-j �esa de ,trato de seus g!lrçoes
cInen�as, e ísto tudo b�!11 no tuado na Praca ] 5 de Novem- e o pomo alto do serviço de ; I II
coraçao da �rbs, em frefl'te, de bro. coração da cidade, fuzon- restaurante mantido pelo IIt:-, I,

!�----""'-'--'

um �10s. maiores e >u;q:tl:"ps do frente para o [ardí rn Oli- I te1. RIO, 1<1: (Merid.] - Foi r Já foram tomadas "; €.';tâV
hoteís uo sul brasí leir», La veíra Belo c para a Bil ia do I

Grandes melhoramentos bi t d I
Porta Hotel. orgulho d � 1'10- SuL Moderna lavenderia

O J€ 'o - e exame no d�.,;pa. ;':em execução as prov1den
rianópolis e o preferido :le to- Dotado do máximo cnn�or- O La Porta Hotel é o Úil:- c 11 O d O diretor d o cias para t:listribuição
do� a�ueles� qU�,�vi�i�a�l ,�, �e I to, melhor, sít,l�ad(), p(l�f,UÍ,,(i,) I :0, Hot:�, c:alarinense que p��-. Departamento Nacíor.a; da mudas e sementes aos ia
delnDIam n", m • .\ ... Jllldc' ... J.1- 12 confortavels e luxunSD.' :1.- I:sUl SCrvIços de lavandella 1 Pr '

_. �T 1 1
d' I

-

I'
- :,(:uçao \,::-t>;e:�,. CDLn O I vradores pl'�judicador-; 3.!.BITl

e cat.armense, partamentos e 3D c1U�.�·b�
I
pn)�l'ia, n1ll�lStl'O Joao C�eofas i) ':'!>.

j da. ordAm paI'" um' "saL.
__ __ __ _

,_ _
A direção cio La Parla HJ-

_

_ u. CL C4

D ·
.

h
I tpl inctalou em dias do m'·" ;atm�c apl'ese!,taclo l:da tenc'a tecnica pref.el'en31al

elXaram OS' OSp1etal·S p�ssacio, e�t��do já, em pl,-,;� Secçao do Fo.mento, Agnco I por parte do Mini,.:"terio da
"""ltll:2i.l.._lltdn1e:ll..n� Hlodernas la- I b" a s'o re Os lp.cendJos que: Agricultura., afim de que te

acid'entados no ��}�!���!fi�����e�n:�J�oj� '�� l::;:!bta;"��'\l ft� maf.aS' _lavolll consiga, no ma;s curto p-cs
bllcad�"" la.�, e ;::,tlOS dos Esta:'us .:lo

'I
siv-el. a recuperaçã-o das ZD

"B f 1 B ·11"
Trct;;,t-se de uma inickiiwl B1H,

,
nas agricolas que sofreram

U Q O 1 nrecnrsol'.1 de uma "�r;e de N R GJndhor�1mcntos qUE' -.E-r';o in-
O...IO -rande r10 Sul· Os essa calamidade.

troduzidos pelo tradicional I
;_11i.al {'lP O.' :��;u';idos f 11\:\n

Hotel catarinense, vai'U me•. l·j·,'iuAi;:}2)mco:tp!hor i'ervir aqueIes- quI' 'l.:'le i Anton\, O�O";" i'rlr"""
'.f-

• ,.. , ".., • .J,.. ' ... ,�� ••

!lCrei'Sha,�l, ! Sã, F"; d D ,,'

A �""e inconte�j(' ('vnfo1:b:
.) 1 anc.SCO e r a:'IH' •

in�('��no �1 i ja-�0 o pj�'l ..·€r d� f ;-" •

tl .j � :!:,� tl r,ra:_:;'!H ;·''-1. C

:'[:1:-:,.���ita�n�;:c�'\!i\:_(:���a :I? I fogo teve :ni,cio c:l1'. a& qud
,Jdl", "",l:1 !,tu!, 'l,h(•. ,

�,L." (' Ld madas anu�n;'i CUJOS "fc to�
Poria Hold ,:si,,! sltua'lo. co-! ,I L 1. �

mo em outro l;)cul clf'sÚ� crô- i ei! alasnara.m em vir
nica fl'ízalllOS, ii i)r:ira-mar, ! tud0 de !oug'a eStiagem Que

Come�eriam05 falta gr:w,e iem assolado O pais, de n�l'
se tel'lnJl1�s;a:l1los ('"ta CI'01}i- te. a sul.
ca sem fnzarmi.;S alt.) e em • ,

hOli'). tO,H, a fidalguIa do p1'o-
Durou a ca.:arrudade cêr

prietádo do La Por::a Hr,i"l, ca de 20 dias, causando sé
senhor F�LIP� LA POH'l'A, rios pr€juiz,-l,s' aos morado
que, coadJuvacK pelo sea ge- d t·

.

rente, sr, EDGARD DA Ll'Z
res a 'Zona a mg1da., ao

PEREIRA. ndo se C:lIlS:ll11 de longo ele Serra Geral <: seUs

obf,eq�:iar sens h�)�pedcs com declíves, Sem duvida aIgu
at€'ilçocS e amabJ1Jdadcs, ma' os maiores dar:os fo

ram os verificados em San'
ta Catarina, onde o íncen
di:;) assumiu proporçõ,:::s in
calculaveis.

I De modo geral. enb'ct:m
, to, a8 florestas llatm.na.s &

I "ue Sol'l'�"" -� ,

'j_ A C L d.A.n. Os lTiU \ tl ef:,-

I ,estrago:::: C0n1 o inC'2D.' l�O
, cujüs' deitoM desaRtroscs rc:
Rio Gl'ande do Sul· p�·l€m
ser a.ssim resumidos: mata,;,
e 1avowas, 14,880

III �-:-s.__�__:---_�..:__::. ....;..,.

I ,Jorge amado
(I Ino Bom
I
I
i

•

varlos

Circo

depois, ao

, Ai:r:-da s?bl'\� .

Q a,cü:knb: de numero de pess;las, nCf;
ocorr-ld� ::;ab;',do u1tm1J ,no sa reportagem procilI oH in
Gran CIrco «Bufalo Blb, I fOrmhl' se' ont(;lTI junto ::r�;&

quap;do desabou l?arte {ih!! hospitais (,Santa Cata��ina;)
arqUIbancadas, fcem'Io geiEl, :; ·:�an,a Isab2b, do '·S[h.

_, _ _ _ _ _ _ _ _ _
d;) dos e:pec:a '

.•o�es Ier'!G.c:-.

I 110 de::;astre. a mal(tt'lh CDU.

ff'atuI'a� t:le pe!"!lu,:-; � pes ..CHEGADA DOl
JANGAUEIROS NA

CAPITAL
FEDERAL

RIO, 14 (Merid.) - UI
timam se os preparativos
para n:cebimento -dos jc',r.
gadeiro· domingo, O desem
barque contará com a ore

sença de altas autorida�1es,
membros da colônia cearEm

se e nomet'osas associacõ':'s
�sportivas'. Vários ba;'':!'J3
escoltarão a jangada
Nossa Senhora da As.3m:

ção, enquanto aVlOes

F.A.B. e do aerocJube so

brevoarão os jangadeir'Q-{.

MOORE

BALTIMORE

As resPostas dadas à3 liO:.

:SD..'; pErguntas foram a,;

ma:s satisfatorias, POiR rm.:.i.
tos dos aciclentad;)s já fe
ram recolhidos às suas 1'-.::;

sidêllcias e os que ainda :;f;

encontram internados \,ê-.:;l11

apresentando melhoras a

centuadas.

I HOTEL MIRAMAR
ASSEIO E PRONTIDÃO

O l\L\IS BEM SITUADO, COM FRENTE PARA O MAR.
--PREÇOS MODICOS--
- PROPRIETA'RIO: --

-JOiO WOCKENfUSS-
PRAIA DE CAt\-IBORIU' STA. CATARINA

McCORMACK (NAVEGAÇÃO) s. A.
Passageiros e cargas para

- NEW YORK - PHILADELPHfA

QUANTA - PUERTO LA CRUZ - CUMANA

e Portos do Mar das Caraibas.

MARACAIBO a PORlAMAR • CARUPANO

Reservo de praça, passagens e demais informações com os agenfetl

elA. COMÉRCiO E INDÚSTRIA MALBURG

Telegramas. "MooremackJ.f • IrAJAi

...
,

M a f ii S

O E L E R I O R U S S II
Rua 15 de Nov.r' 745
-BlUMENAU-"

í.)C:l'm,(To, ainda,
o restante, POl!{· an que
se LHTec1H,�. Plácido :\'ües
nâo tiH't't: t2F1P') par l
t!:��tc:-l(,� h.. r.do, l:rovã
VChi.t:'lltC. Escondido os

C�..: • c,)-o rjo em al"lJ�'
•

À.... :._ • .J .;' • ,

..... 1. c ��::::" ..

tUgül". onco ir .. t T'f;��;ar t:'40
logo S':! -,0,,'('1:1 :6:,ra das vfs-
1 êici ·OH f.l(}lí�'i:t�

IT:!:I ;)oder do .H<.')jdl1te
.i\,[ :';llcolltl'ddo. "ainda.
várias chaves f.q lsa ...

, bem
couro Ull1G g=l'!.{t�� o que
Iev 1 a crer que Plácido
,r'.;:J perfeito conhecedor
da "arte dos desocupa
dos'.

;--------=!

I E l O G I A D A A·,
I P!AtUSTA
I BRASilEIRA

i\J�nS o t'1tlhl, Que se

l't-.�isb"Oll 1
• .:1 Jn�n1ilã de

únto.u, füi o "hos'jcd(;:"
conduzt-Io r Delegacia
Regional de Polícia, AlJ�
sal' da ;nsistenda das ; I
toxidades policiais, Pláci
do nega-se a informar
onde deixou o restante
do dinheiro, Ali, (�OlUO a

contece ::om todos os
.

elementos de sua "pro
fissão", esperará o pro-'
nunciamento da Justiça
e cumpr ir

á

a pena que
lhe for imposta. ....

UE
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