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ICRISE Na F
BARRETO LiLI'f!'.

mo -- A l"i deitoral

france-loSS-, votada nos primeiru., (,,'r...

I;?S da _l'eCr�ani2açi'i? ·powtitu
eional do :pais, depOlii da ÚtoV

rota do nazismo, ;, qu� llii,} ,':,_

tisfs.zia a ntnguaru, exce1 0r f� I:·

cezto llontO, aos ecruunístas, t"

ria fatalmente 4€, f...�ari'"tfü' :F-

mirim, Joinvile ficou possuín,
do apenas '& e;stação dessa eida- "".IS'TA' PARCIAI. D'm JOI N I S 'Ade. . ,

� _.PJ V LE QnE I10JE E T' , COMEMORANDO O SFm
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RIO, 8 IMtrid,) O major

I
bados os arquivos ali exísten-

de- exercito, sr, Caio l\!iranda, teso Em �eguida,- o diretor da

que foi nomeado recentemente Agencia N'l'cic na! interrogou LS

para. o cargo de diretor da k
.,

referidos operadores sôbre s!! ex,

gencíu Nacional, alem do man

dado- judicial contra ele expe.
dido pelo Juiz da Terceira Va-

tavam transmitindo o noticiário
da "United Press". Em f'nce da

Distribuição das forças polítiéas no Senado resposta negntíva cnsmcu-os à"�

menttrnsos, corregou p:�!'a �1 sC-u

gnbínete todo, o matel'Ítll que rs

funelonârtos tinham na" mão"

e decl' ll'OU que a pal'tit' daquele
momcnte- o serviço telegráfico
ficaria !'1)b l'igorO!'<:1 cen"Urll.

ra Civil, mandado

peitou, despertando
que desres

o celeuma

•

na tmprensu e no forum, -apa
rece hG-je no lluticíário do:; jor_
nais corno }Jrotag-onistl!. de outra

cena ah'a.biliária na prOpri:l re
llartiçã.o que lhe entrCg'lra1l1.
A ocCrl'encía, para a. qual foi

5'olicitada fl Presença de outra

Oficial do exercj',o - o majO'
Hugo Bethlel1, diretor d'}' Divi

Tats.ch, sobrinha
são de Ordem PolitiC1l e Secial

Varg13:s e quI'! foi
-_ ê asSim r�latada;fiTE do Estado de

5/ PSI �
-

2,� PSB • 1 �e PL· 1 -
15 8 tongrésso Nacional -

vais Filho. já há ,algum tul'bulenclu-. A n,ow,que
Ante� de reUnu'-se, o)'denou (j

Uil·t:tor Ja Agencia NacirnaI

que fÔSS2 chamado ',0 �e'ol g-nhi_ :

nne ,!' chef.. do RC"Vi<:o, FI'.

Lauro RunHl,;:. que IIC lI1ünwnto

el:'.tav.a tLus'3ni.e .

tenlpo encaminhou elltendimen
tOE. com a <i,.ireção d:o PL, �13ra
f<'l"mar em '·suas fileÍl·.as,

-

Em' ,CU1:SÓ
-

- desse entendimeu_
.

entretal'lto vedficOu-se.:l.
d(J -;"', Novais Filho

terá, ainda" uma !,epl'e_
. SCnl!_'_'nte do sexo fraco, -aliás, a

. Tm.ta_se du; candidata

Ante_'Ül1tem', por volta d.8,s 20

[o tilLf!Ü::" ih:1:1< (:1. j�:;.: l,t.ltll;:.I.i;l'lhi
\lUf1.ftct:;::. Ü l_jJ uLd _:J.d:; .11 i �:;llii :;'-e,"
fúl'lXih ::,- ::tlJrt::';t1J13��1J ün�j 10 ..

'i- ').)'lêl1 11:, ('ilr�lt�, �te� f!ft.'(·�l.t :1gü:\
!iJ.� !J-;LI j"1,.:;5-:itr.hi.G.d.i: dt" nü\iilS

'�ifJ"�Õ;' Zt!i'-!: j��(\ jl'ltr·T2�E;Ii ..
J'l:'t ft. l"1.ihgIJi�lU, :Jl.!Ul. êfi.l i'sr nns

f.l.JJ"hJ:'f)�r('!: lt"'ctüct.:;-. dt.:'J5.:..-t jei�
ir!�fJi! :lI];t Ui) prii1(-ipio LL vu..to
(J1Üpülf-j.fJ!!':t!j qu., }IiI'" fui, en
11'iJ1,·1!t,t). es:Plit.':íJÜ jf!tp.�J:: Imr.n

te, cornn lIc::ntf!C'I'!l H:I,_ Allníf�'
Hl�:l l.·.',�in.i:!J'i;HJ:f. o (tUt', UJí-:t_�111l
na, -uu fOl'JJí:t] InJit:3da� f,'t!:r ul ('11"
t10 n. �;ubdivi�ftQ Ou p!ti�! t�ln (.ji"s:I

cunscriQõ0s eleilo�:!i� llF!'!ltlqtJi!�t
não !lg'r:ú,lava e�rl::-(.�h�lt(j(�I)te Ú

djl'er:H. 'rf:.nlld!n1 aú':_) iJJ1.-I·cH ...

iial'Í:l. <.liseu'Lh· l:.:: dr�t.�:tlhf�: j�u:d'
mente técnicos tlUt� lt'\';Ul :r�f \J:}

conrunis.ta s e o }\111.P. tí\'lh"
vímento Repuh)jc:�no f'ÜJltllitl') 1

p::ll,tidu c;:d,ll1i(·t"� libt:-l'�':! ,i I (�c:ll

��, :t ,h:"!·!'Hl.:.r ü }i!' !tt do ::'1'

P10\"t�1l " (�Úhl {]I� :.t�H �_·,tJ\'e]>"...
no. Enl um l}l . tllllJ L"ClijO t.:::;"

te.., (J que í re:-'s:! 1� !,",�1 h("2 �'e

u Ii'1"t�))r ;lcontl':ll:i a r-:-:,t�d,�i�
lid::al" l'ulítiea_ I'('(luet-jd" pp}a
�itl', _.:le illt€rnál:'ün:lI I' lW10
,;"PCl que o paí,.; "s'á ,,1I:t;H;1do
r: represantnr 110 í�.��fol'i�(l pel:i
organízacão di: dtri�B,a êal'üp{�i:l.
Neste pm-ticular. :t iIJr"!'Jll"

çâo de que o SI', GeCl'gP" Di-
uê!ult já aceitou -a ÍheullilJ",',-

c:,�, constitucicl1lll que, Jht' fol
confiada pelo prt;;;idtin\.(· Ali"

1'i01, de organizar uni nove �;1 ...

binete, virâ cel'fame.llt.-, tJ-.1n"

quilizar- os obsel'vaclorp;", e5,-""
cialmente nOI,te-am,'J'ie:lI"'JiI, qllA
tenuern fi. encarur cad:.: t�i'if�t.
minisi�rinl f'rancesu com ti DH-'

g·Il�f.ia d s quem \:'Sl)f:l':l t\ü11L ('::-1 �

tustrcre
E\'Íd��tel11enjt'_ " irlmqllní�

(:::.d.� d':.�:;'e8 t!l)sc)'vad::: l'e� :i6
.será ti'io completa quanto l>rn:
sh-el quanuo O 3r, B;d�llIJt 1'1'..

"eher () seu \<'Lo de ('n:lfiarll�'1,
�.e de eheg:w atf. lá ,�qll.�
voà_e n[�n a(';ontl�(,"()l' -,- l-: -ül'lHln,

�ntão pel"2,isti!.':t lta. o-pini:i.o iri-:
1':l'n'--:.eionnJ '.c'1(!uell..!_ ,!']f�}ut'nlu Anb�

j:!('el1tl� (l',i il1r�ui:d uf1e qül-' �l

]i'"\·an<:,) in�i:;te t:tJl l(J�.iuit:t' H'n'';

;":CllS €!n1itro� r� {}lh' .c-[<ffllll'r1 ti1 ...

__ ...... _
•

........_..., o .... ft__
--- " • ..,. .....-

---------------::._----'-�---�....,-,.---�

AMEAÇARAM ASSASSINAR
,QU1ROS LIDERES IRANIANOS

:EXPRESSO
-� BUfMENAU-CURITIBA

horas, o majllt' Cai0- Mil'3nd'J,

_

diretOl' da. Agencia Nacional, e

inve;stigadores da Ordem Pollti

PR e Social, InV?!ldil'/lm abrllpfa�
me,nfe c recinto de transm\"sões

l'lldio_telp.gl':l.ficns d{'sse orgão_
lntim::;ndo {I:4 I)pC;l'arlm'e� que

ras.

primeiro vice, sr· José Augus
t.o; segundo vice,- SI'. Manhãs

Barreto ou Si', EnvaIdo LOdi;
primeil'o !'_eeretárió, sr, Gur

gél tU Amaral; segund<_i se

cretario Deedoro Mi_.nrlonça;
terceiro secretário sr. Rui' d(,s
Santos; 9:1131'tO .secl·etúri:J a

ser por tuna aHança, dos pe-

_,o " t .Eüd. Téleg,: - "'LfMOlJSlNES".ne!t(J, menos rotado, elei () .pelo AGENCIA BLUMENAU -

PSD do TerritoriD do ·Acre. ,Nh,

� «I, .15 iU- 'PiiiJlfmbrQ. N,OJJ:.'i
gUi1;e:suplE'nte;'l,jli -j;nl"'1>r�;m_r4:n.-'.'i ". -"-:-,�� ,l".o:NE,.-1002--- -. ->faziai.n.-(}JIk:1JatH.. f.(;"l'ilj-,�:--'df.' l!{l_C
exercicio p entre eles figura Re_' :: PJl,EQO: C-r$.-155,DíI mlmic:",!ões, cOm ESE'l Íll{t'wpes
nedito lIH'rglllhão, primei;ro Sl�� r �

.' A.G'Elt{C:�A C�ITmN'A "_� tiv:! inlerven.;iiO· pO!ipial:' oro"�RiUl J[, tli: ..\I'[)·I'emal'O _u �l;.'g

plente do PT:e carióca e que I
_. �__ _...

-

noOu I) maior que fe IlSf-m ,arrOn1�

Danton COSJhU'1 rr�.�� ,--_-- ��� ��=- -=� li

f:? mB.1s Os srS• F:dgard Moury Sera-O re"-'olhidosFe;'nandes, suplente do.sr, Joãi) "'"

I
e vendidos em

hasta p úblicQ
o �íinis- que comunicou, por relatório aO

sr. JoãO Ministro Cunha JI.-IelC• Por ou

dias vem troO }'a:do; o TSE resolveu con

vocar para a sessão de segul1_

Co�sta. que os :anâticos jB_ e_

pboraram uma· hsta dos n"me,:;

das futuras vítima;;;.

TEEfU...N, ;5 tUP) Fan,í_Tl-
(�Ú.;J nncionaUstil$. jl"�ni�noç 'i:i�

m\'H<;�l·-:l.ln hoje a;,:iaijn��t-._lll�-,.i�
alguns líderes. dO !l''l.ís. TAl 3_

meaçn :foi feita 'quando .�e l'cali
z.aV'3m. as cerimônias do enter
ramento do premiér Ali Ruzrnr,

J'll, ôntem assassinado por um

fanático da. seita do 151(1.)1. <)

JOI'n>'''1 despes fanáticos, qU& �I'

denQminanl de devetos, diz:CleC:(l�s. Mario Gomes Burro",
l1uplente do sr, Arnon Melo, "Razmara, foi pal'a I) inferno,

Em breve, faremos com mes_

mo a outros treidcl'es do �ovel'
no".

sendo qUe, os dois pt'imeiros sãO

ministres do Es.tado e o última
de Alagoas,

Também participará da

cada o sr, Mota' Neto, do Rio

Gr,ande do- Norte.,· suplente do
da_feira, o Ministre; AfraniO

Costa, que já comunico� <aO l'�
ferido tribunal a sUl!. lmpossl"

bji'\<i,'?dê-=d-;;-comparecer a refe

rida sesal6.,

TEERAN, 8 'UP) .- A Co-
_.

missão do Petról�O do Parla- afjrmou qu'J t.'�l11 aui.ont]·ade '«/)Q

menta Iraniano aprOvou. por Cs_ solura pUI',;! envVl!' tropas pa}'(l,

magado"a m'aioria,
_

ônt."1Il �' l- .eX�l'angejI'O, �e� l'edh< p€:1'_

noite, a nacionalizaGao da, "l- ". ,,[1 :lO C!Onere"eo,

",,--�------,---�__';__-_;__---------=-'-" - --_'�-'�--

Definiu a posição dos fE. UU. em
Face cio desarmamento mundial
NÃO PRETENDE ,A NAÇÃO NORTE-AMERICANA IN CLUnt AS AH,LUAS A'l'O-

1\'I1CAS ',NA QUESTÃO DO REARAMAl\'IENTO - l\lani.f ;est31 86 Frank Na:sh

NOVA YORK 8 (uI'} _ Os para o- governo amerk:mo, c em exercício des ..;e "omilé. N()
,

t o ·f· � -o moment-D, efpecifit'oll fjnalmell�Estudes ·Unidos cOnsidefam que recenseamen o e a v-ri lc..!ça
o recenseamento das armas não devem, no momento, :ap!i- te os EstrJdu-" Unido,; não JlI';'

cl-a.ssicrls e a verificação dos can.se senão aos armamentos te�deln incluil- as anuas n.tômi-

dados fornecidos pelas gov8r- ditos do tipo classicc, e não à� ('as na (1�le::;tt1 J tIl! 1·{1.(�(·nSl':'=Jn1f\lL"",

nes intereSsados nesta. questão Ilrmas atômicas. Depois de lem_ 1.0.

cOnstitui a Primeira et!3pa' l}ara brar as proP.os'ns feitas a ess� -----�------ .-- ----�,-.�-"'

o desarmamento: a, delegaçãO respeito pela França, em llHS,
americana poderia apresentar perante a Assembléia Geral e O

Propos'13S neste sentido, na con_ CCnselbo de SegUI11nç-a, que fo

ferencia dCs minish'os t:kJ E::d�- ram, aliás, rejeitada's pelo blo
i
riol' _ t.aI é o J5entido d9" decla·- co soviético, Nash exprimiu a r.;
l'ação feita à imprensa pOI:' pinião de que a eventual ::teel_

E'ran'ck'Nash. delegalio dos Es- tação, peja URSS, de um rec'n-

ados Unid,os na ONU, especi��c seamentc- seguido de UlIl'''' vEd

lista em que.stões de desarma- ficação seria de natureza a pôr
menta" termo ao que cham,1)u dE! troca

Nash IIlcenttlou, tOdavia, q-ae, de acusações e cOntra,l3.cusa�
çõils ·entre·" o gCverno soviético
e .os governes ocidentais cad 1

uma. das partes afirmando q\l�
n outra, mantên� f�'rças armada:>

superiores às SUI.lS pl'oPria�.
Nash precisou ainda que duran-

sr. Café Filho, Entre <JS novOs

deputadas destacam_Se o Ora

dor 'sacra, padre' Ponciano dos

Sant:o's., eleito pelo Estado do

Eõ-pirito Santo, e Tenorio 0.',1-.11-

C']llti; que como representa,nte
dos fluminenses tornou_se mui-

..

"0 pCpular, no ,município em que

domina, - Duque de Caxias -

te um exame desta questão pe
rante o Org.anismc- da. ONU, ,,:

fTRSS se recusou (t separar 08

pro!ilema.s de recen:õeam!'nto {{(,IS

(l1;J)las c1'ls,;;icas dos t1;ls Ltl'm:,S

atômicas. Para (; governo .sO"í".

tko -h'uJava se 0.0 dcsal'marUf'II
to i'ntegrl.tl, isto l�, de incluir ,,:l

rCccnsealuento os stcej{s de iJnrn'

bas atômicas de que di:;,punham I
os Estados UnidOS. O gCverno rI_ !
merieallo, per se" turIH1, dt,,-] - :
java, htat�ll' do!': pl'obl�'mns d"l'contrOle 'at.ômico �epal'a<1:J1I1'-n
te e recusou, l'.e, dural1tP., d- b ,,

n�s II cceitar a tese sovf"!ka
13ob;'e a necessidade de fundir
Os deis org-anismr-s da ONU ,,�

peciaJizados Restas questô!!s: _
(;

Conlissão Atômica e '" dn" -,"

\·luas classicas. Durante a ulti.

ma sessão da assembléia ger'�l.
frirou Nash. o prEsidente TI'!'

Iman exPrimiu !l opinião d� qu"
a. fusão destas dlX:,s comissõe·

,

pode6:;, tornar_se oPOrtuna un',

I'dia, e a. assembléia criou um

c'Üll1ité enc3rl'egido de Cstmh l'
li questão, Nash é pl'esitlr'lJl" I

Declara ó· sr;. Remy .rcher

ceDeixei ao. meu sucessor mais de
158 milhões de cruzeiros em caixa))

o ex..presidente do JIPC as nolicias divulgadas
ta, centavos, sem contnl' cêrca
de -vinte milhões de- cruzCjl'.QS
distribuidos nas e!>tados dUl'sn"
te o mês de janeiro, para a· I
tender as construções de cas>-s
a.os assegurados Em· sUma, dei
xei AO meu súcessol' m::.is de

oen10 e cinquenta: e oito m;
lhões ele cruzeirós em coixa".
Mais 'a-dian.te fdoou:

I
1\'

-

mento das noiícias veiculadas

\pela. iD1pren'sa, sôhre a "ituaçiio
. !inanceil'1al daquela l3utarquía, e

:ale. senti fcrçado�. quebrar .o

:voto de silêncio Procurei ime
'diatamente o pr�sidente do Ins-

ljtuto, sr_ Henrique La. RCque
de Almeida e. tive. o ·ensejo de

mostrar o equiv{)co <ias inf: 1'·

�ações fIlIe-_ lhe llavi1am sido
. p�estadaS,

Não é verdade que, aO tl'ans

mi,tir o cargo :pará <O seu ratuai

rtitu}<ar, o lAPe somente possuía
três. milhões de cruzeiros em

caixa. Ao sàir da presidencia
(to Ins�ituto, '-d,eixei .em centa nO

Banco do BroasÍl a quantia. de

Vinte e dois milhões, quinhen
tos e cinquen111' e eínc,o mil e.

cento e dois cruzeiros e sessen-

"E\'enillg star" anuncia que 0_

Brasil será o primeiro' pais do

exterior a encomeridfir na' ln
glaterra uma sel'ie. de aviões

rr,Gctrneta", ao' jacto-reação. " que

Qesiinarâ 30 transporte
-

dOe ,,'ia'-
.

jantes. O jornal, acredita sa-

her que
.

da viagem

quê fez o 'Sr,

"Devo . .--declarar que quandO
tive conhecimento da intenção
do governo de pt'oceder o inqué'
rito nO rApC procurei o sr,

Henrique 'Lá RoCque de AIIllei�

da, e coloquei.me a sua di�pO
sição para qualquer escJrareci'\
menta, ,'l\'[inha. administl'�çã? Inão recelll devassas, nem Sllld,,,,!cânci\!Ulu.

)'eaçã'D'" ,Eles deverão ell traI'

em' s:erv-iç9 este IlnO, nas linhos
h.a British Overseas Ail"Ways,

---_..._,.�---- ...

tlUissima. indú:,j,ria do p",tl'Ó1en
c)::: II'an. G t·x:!t1tO l)rt;n-lh�r Gf:�

'��:,lq���:��:�'" \��14\'�""��:�1:��,�::� �:�
�c.."

'11:1.1 ieo��., '�"i;�(.;·i'}\lnha. enel'gica""
Till?atü a eS:3,:'L IH1(··.{,nüHzaçKo, E.

fal OptlfjiçãO {; que i11otivou �Ei1.

us::::;assiniQ�

�YASHING'I'ON. ti (l.JF'1 -- (I

g-o,er'nú du JII'E:,icll'111E 'l'rum:'Jll
pofeeu hoje. urn l'evês no f]on

gresSG, As comissões de rela_

ções extel'iol'es e de forças a.r

mad!as do Senado, a))l'OV"fam
o projéto de- lei para que o che
fe do governo solicite aprova_

ção do Congresso, antes de en

viar trcllas ,norte-aulericanaS
para a EUI'OP'l.. Truman sempre

r

I Um prod!Jfo &�j

i lA.BORATÓRlfl llcon
•

l llC CAC/iU XAv!ER S.A.

�. ''® j, 'II',
I....-'-".,_-_.��.........-
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ANr�'\fRégi
SIA"A 'N

- -

fl4il ' ,,1 Faç:J saber que ]'H'etenriem

I
Faç'l saher que pretendem

"" ,ata0 i,' (Il'al'�se VVa!tel' \Yitikopf e E\)� (;)5:1r-5e:, IIarl'y Dickrnann e
-

n<*lauii", AdrflJnj,f;ltl-a,;Aü e I; :-:i�" �Iál!:�>li1;HI�: EIt:, natur:! AHrla Jurk . .Ele, nati!['llJ deste
Oficinas

\ ;J,'; I�staGG de 'S':lO Paulo, llas;'� I Estado, ��ISCltb ÜO� lo de n�ar-Rua Sftn Paulo"n. 2611 ',!:� uns 2!í de marco de HJ.!./, 1 ça de tsso; macasnco, solteiro,
Fone: 10!:!::.I .. C� Puatal. 32

I' L1.llh>U.l'!iJJ solteiro, �lomicili�dO J d:',rnj�ilia�l,_' 'e l'esidente nesta
D·

•

to.

I
e resIdente nesta l'lli-Hle, nho,' cldade. f!lho de 'Oscaru-e. r.

,

1}IAIJRI<Jta XM ,,-tU I d,,, ;Xmalilal 'Vi',ttko[)f l2i de lllla'ntl' e de Lucia Dlckmann.,
:m1<..P!-;1D1EN'l'::i1 (:;�th"rina Hausmarm W�ttopf. ,·E.l�, _',natUl'laJ de;ste Estad�,

LP, naturul deste hstarlO, I nascida aos S 4e, novembro de�tar'Mn
C .. lnn,OO !'H'eida aos fl de dezembro de 19r2(}, dcmestíca, solteira, do'-Anual '

••••••••• � r", ""

� I.. t Cr$ "0,0'" 1921'1, domesttca, sottetra, dorni- lllil'iliada e residente nesta cí-",emes re •••• '••••
'

� U "

I
.. ILvuJao '

•••••• Cr$ Q,W.. ciliada e residente nesta cída- ,Inde. filha de Erwtn Jurk e

keo:nabn ií 11". filha til' Cluru Haussmanu , de Alma Jurk
lUO I Aprfsentaram

Rua do Ouvido).' ti, 100 - Aprcsentaram cs documentes exigtdos p021'o artigo 180 do Cô-
FOIlea 43_7634 e 4:�-sll!n 1":,:iEid()�; prlo artigu 18D do ce- digo ovn, sob nrs. 1, 2, 3 e 4,

8. PAtn..O c!i.!J,(j Ciyil, solJ nrs , 'I, 2 e 4', Si alguem .tiver conhectmento de

Rua '1 de :Abl'il n. 230 _: ::=i alguém tivl,r cOllhecim"nto de exl�,tir algum impedimento le-
4.0 andar -- }l'tmell 4-8277 exl,lil' algum inrpad irrrurrt.o je- I g,;r, ncuse-c para c s fins de di-
e 4.4181. g:;), !_eUsr�",:, para C,S fin'5 de di- reitQ. E, para constar é chegar13�lo Hotl2'.olltei R: Go!b, liJ. "dto.�, ];[!_ra constar e chegar este ao eonheclmento de todos,PÔl'to Alegrtl: J;llla ii'lild

"êl" 00 ccnhec.rnento de todos, lavro o presente para ser afi-
Mont&i11'i" 11)

II&";'Ü
o presente para, ser af'í- xado no togar do c"stume e pu-CUritiba; R. Dr Mm:{gl. 'll}! }c.ldo no logar do cc sturne e pu hliCl-:do pela imprensa.2. andar - Sala :liSa 1

'

-

1 '11 '1 d,IJH._"_'d,, pela ímprensa. Blumenau, ) de ,varço e
.Touwile: ltua 8. )i';;;iÜ'o� 92 I -

d "1 dBlumenau, ;J e •• arç'Ji e HJ51
,",H_AO -"1" -� IfI;;I

I VICTORINO ERAGA
DR. AJlBE8 GONÇM"WS I VIC'rOR.INO BRAGA Oficial 00 Registrn Civil

Advogado Ofit'ial do RBgis:ro Civil
�Idênc!a e·EiIfli'!�M

,

.

m;�MENhU
Rua Brusque , 95, _tl'on" 14'12

--�--;--:-- V:i:OTORI�:rO BRAGA l="'nçu sa}:·PJ� que, pernnf'e o

�tfmtilolmUfflllilmn!J�II,mUmm]� f
OficIal �Q Regi�t.ro Civil

��� S��]i:i::a �:%n��;�<;t:;-:' �:�:��
:: -::: 1-

- - - - ,,------�--- "Iue, hahilitam-se, para <:a3sr:

� ª ! ('. J :!ou _( Estnopolj e Maria JZabeJ
== :: i \J

,,"[lrrIo. Ele, natural deste Es-:: Limousine, ven- § �
'. !a(Íl', nascido ass 17 de janeiroª de-se' 'oü "troca_S8 por u- == r�co na, dechraçã� que a pro�o- riA 1924 operaria solteiro cto_:: ma, coupé Ford ou Che� :: I ,,;-0 fez aOs j,arn3.lIstas que o ]n� ",' ,

,

'

'.::: :: j terpelar:!m, dizendo textualm€n- 1;1IC1]Jado e res1üente nesta C1-
� vrolet. Infcrmações no § te que a prC-pal.ada desva]-orÍz1),- dade, filho de João FelIro Es:: posto de Gazolin!]; Hoep- :: ção do cruzeirO' não tinha o me' trop-cli e de Maria Zunino Es§ -cke c{)m o engraxate § �or fundamento e 8.�,ent���ddO tropo!i. Ela, natural deste Es-:::

.., _� I CCm firmeza que a. panu'l e
- Fl.tnz

._

d 'd' I �� tado, nascida ao's 29 lIa OUtll-::
.

do c:rllZ�irc, sem UVl'�:': gU'HU ' ..
:: ,-o I

•

t'da" lwo de 1929, domestie8, s-óltei-ii1IJIIIIIIIHUlIIIIIIIIIIIIIIIIllIHIIIIIIlI' sera man 1.
.J __,

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

ra, d�nieillad<l e l'esidellte CHI

Brusque, filha de Braz Batista
de IzabeJ Lau!'inda

I" cQraja, Cs se�nimigOs.
Se o sr, Geargê:;:, Bidault ,não

conseguir formar ó gabinete e

I'M A_t..€n_d..e_c..b.a.m.a..dillO.Il_pe_l.0_F.o...n...e_l..�.9.7__.. obter da Asemblé'I1:- Legisla.ti-
Va a Pequena -maiol'ia CO��ujO[�prj,o se têm revezmdo tod,o.s Os

millisterios, desde a, Libertallão,
outrO leader político, de colOri
do semelh.ante, dnda q�e tal -

vez de ro'1iJ.o divers�', cumprirá
provavelmente aquela a'missão,
à menOs que Os partidos se te
nham decidido a precipitar as

eleições, o que pnrece imprcva_
ver.

I

Faço suber que pretendem
('!JSlr-se: L�ur(l Cuvilhn e Ma

i i!:l l\!3rg:l1'ida Vi"torino. Ele,
nàtll1':11 deste Estado, nascido
80S o de dezembro til" 1927,

ílldm.ti'Ím"i:,. solteiro, domící
liado e residente nesta cidade,
!'iHn de José Cavilha e de
Guilhennin'l. C9!·dozD• Ela, na-
1m'a! deste E�tado! nascida
.,as 18 de jnnt!1 de 1!1;}2, <10-

niesttca, solí.eiru, d.nnicíltada E'

.'esidente nesta 6dade, filha
de RaYlTlundo "ietol'ino e de

�

I :Uargal'ída
:;\Inscirnen'-ü Yict�\·L

�..r..r..r"""'''''-..r..r...o-�...r� i!(},

MEDIC(�� S

Bp fi R f{ruogera I �;;�����jt�I��llart�:o tl�8��1�:1l�:�(. u_ I b Ü digo Civil, !',ob nrs. 1, 2, 3 e '4. -

,

RAIOS X § Si algaem tiver conheeÍ111€nto de

Doenças de ser/horas e -Ol)C� existir algum impedimEnt.o ]e-
rações, S g::li. :1CUSe-j para os fins de d1-Cc nSltltório:' O
HOSPITAL -S CATARINAR reito. E, pr,l'a constar e chegar
ConsultaS: dás 9,Zm á,s 12]i este ao co,nhecimento :te todo.s,
horas. -- BLUMENAU. � Javrn o presente para ser afi�
ResidêncÍla': á Rua Bomi�' :�ado no logaI' 'do- c�st.ume e pu'Retiro n. 253, FOne 1258. '. '

(Em frel1tf' ao Hospita1R blic1do pela lmpl'ens3.
__

Santa IZ"dbel. ij Blülllenau, [i de Mar('o de

��_,r;...er-�J"'� 1n:.!

Vende-se
aU'ülJlOVE! ":�tá.l;der

1VanguariLt", cci.llplntmn'en
te nove; com uí.dln. 'rl3..�

tal' com ,o

do Rebelo.
sr.•To5.(,

(URSOS BERTHIER
MAD11R.F!ZA "'- ART, 9i �-''--- TAQUIGRAFIA

Formaçã� de novas turmas para a conclusão do Giná:io
em um uno, C.ollheça "l! eficiêncIa Ué! noE.'lOS nll:;�odo�, pedl�
do, quanto ante:; e sem COItlpromisso,'l iJ!lformuçoes a secçao
dI! corrBspond§neia,

Hua Pllula Gomes - 648
CUJlITIDA - PARANA'

lit- X - X - :li: ...::.- X - X _ � � X ,_ :li. � X -- X - 1
.MI

Dr . Telmo J11uarte �Pereira
-- Clínica ft1émea -

ESPECLUISTA EM DOENÇAS UE CRIANÇAS
CONSULTO'RIO: l'�SQ, DAS RUAS FLORIAI'W PEIXOTO,
E SE'l'E DE SETEMBRO.

RE.3IDEN(:;rA: A' RUA SÁO PAULO, 240 - 1,0 andar.

ADIO·FU.KE
Conserto,! em: rádios de' qua.lquer ma��a, Montagem de rá

{!fuI! de qualquer tipo, Venda de peça!!' e acess6rios: para rádio.
Venda de VfLlVUhl-i5 Americanús e de válvulas Plii1Iipll H()llan-
dezas,
Rád1os: diversos modelaI! e marC1U,.

Rádlü�l: u�a.t1os ((ótima ocasião",..

oi lO. 1,;. li- ,e.

RUa 7 de Setembro, ,{ 4 9 (l3}

BLUM.ENAU

------_

Porcelana Schmidt S. I.

,- -

ASSEMBLE'IA GERAL OP.DINA'R1A
CONVO-CaÇJi.O

Silo convidados os senhores aciclIistas da' Porcelana
Schmidt S. A. para a Assembléj,,,- Geral Ordinária a ser

realizad:l na sua séde, sOc;al Em Rio do Testo, município! de
Blumenau. Sta" Cat'3ri'I1a, p�las 15 horas do dia. 7 de abril
de 1951, com ti seguinte:

ORDEM DO DITA
1 - Di50cussão e apr,cyaçã!' do B-alanço e contas do exerci-

cio de 1950.
:2 - Eleição do Con�elho Fiscal,
S - Assuntos de interesse. sCeial.
AVISO: Acham;..Se à disposição dos senhOl'es qcionistas na,

séde desta sociedada os documentes a que se refe4
1'1' @ artigo' nr, 99 do Decrp-to_Lei nr. 2627 de 26 de
set.�mbr-o de 1!140.

TIio dn 'festa, 24 de fevereiro de 1951.
HANS ERNST SCRMIDT

Diretor Gerente;

Faço saber que pretendem
catar-se: -Beruardo Scheide.
mantel e Georgina Goehel.
Ele, natural deste EstadO,
nascido acs 30 de agosto de

192�, curtidor, solteiro, dOmi
ciligd3 e residente nesta cida
de filho de Carlc, Scheíde-
mantel e de Lydia Seheide-
rnantel. Eitt, natural deste Es,
tnd ,', nascida aos 2R de l1gostO
de lH29, domestica, solteira;
dcmiclliada e residente nesta
cidade filha de KUllO Goehel e

de Gertrudes Dettmer.
Apresentaram .as

exigidos pelo artigo
digo· Civil, sob m·s. 1, 2 e 4
Si alguem tiver conhecimento de

existir algum impedimento le_

gal, acuse ,() parq. o,s fins de,
direito. E, para consoar e che

g:r,r este ao conhec'i'm€nto de

'<;', lavra, o pre'sintê' :trara ser

afixado no lagar do costume e

publicado pela imprens3.'.
B111menau, 7 [le 1\131'\:0 de

1951

t"ão e Cultura,
Passo<;-.
lU! nma

VICTORINO BRAGA
Oficial do Regis1il'0 Civil

Os iI1'�eressados poq�i'ão'
se dirigir à firma acima

-,"Rua J()ão Pe�sôa, 207-Â -

Caixa Postal, 274 - Te�egr. I.«Sildias» - ARACAJÚ -·1
- SERGIPE-

Apr_esental"3m os documentos
exigidos pek;. artigo 180 do Có

digo Civil, sob· rrrs. 1,·:!. e 4
Si alguem tiver Coonhec:mento
de existir algum impedimento
laga!, acuse-'o para os fins de
direr o, E p'ara constar e, che-
gar este 30 cCnhecimenta de to
dos, lavro ,o presente para sfr

afixado no lugar de costume e

pUblicado pela imprensa.
Blmuenall, G de Março de

1951

VICTORINO BRAGA
Ofic!-aJ do Registro Civ.íl.

o mais curi.oso,
é que a França, send-o Q p:::í,s
de mais instaballdade polftiC'a
da Europa, pelo menos li!} plll-
no parlamentar, é tambeIri o
mais imutave!. - A Quàrta Re�
publica prolonga t.odos 'Os vício,s
d;l. Terceira. nã-::, raro agravados,
ainda qUe não prolongue todas
oas sua!;) virtudes, SI maj'or par'
te das quais; aliás, já €staVl"l: ex
,tinta quando .o regime encerrar
do pellL submissão de Vicl:!Y aos
naz:Has, E Ulnu uns Coaracteris
ticas, qtie' é tanta- u� vicio quan
to uma virtude, conforme o j'o
go das circunstancias, herdadas
dtl Terceix-a, pela, Qup--r1:a. é a fa_
culdade lnesgota.vel (la variar,
de governo sem variar -de subs,
tunda, pOlítica_ mediante infi
nitas combin&:çõe-s de homens,
que Elio lJ'" rn')sffi{)S, e impetcePr
'tivei;; desloÇl�mentos de ec€nto
tónico na solução dos prcble
mas que SÓ a sutileza extrema-

• mente delicada. dO, que os in_-

I gleses costumam cham'lll' de, lo,
gica frr;ncef:,� é Clll)l!Z de C,GU'!-

I -pre1õndt'l'. '

t

UM
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QUINTA PAGINA:

percutedesfavoravelm.enteem
reto estadual n', 2 ªe,: 8 de j��

I'i40 M�:, ú.l-t ima'-
e

Achamos que
uma. segunda
TIl8'rnO bloco de

notas.

_r" r esres poucos exemplos -

com mats vagar certamente

tJaref'erillUl nl'ais argumentos
plauslvets - achamos ter
monstrado sobejamente que o

Decreto n. 2 fcí promutgad;
com boas intencõ€s mas o seu

resultado práti� é - seja nos

permitido dizer -

menti'. negativo. pelo
qUi!nto ii intenção de reprimir
um pouco stque.r o comercie ilE

gal e cjandestmo . O coritrtbufn
te Irones''o, que já vinha emt

tindo notas fisca'f< é c hrigado
pelo Decreto n. 2, a. contrariar
'3 Lei do Trrrpoato de Consumo,
a di<pender mui t - dinheiro COm

novas notas, a perder os seus

segredos de cumpra e venda, fi

ter mais trabalho com cópias, as
Coletorers ficariam. atonetadas

A •

eCOnOmlCOS

,'IrE'I" l{RAUSE �- Dlret:ir {}erent�
BAL<,.hTCO I1ERAL, encerrado em 31 de Dezembro de

, ,

150 f165tIO

171 069:m

7380,00

1.:.100,00
7'l 754.íJO

LVIOBII,TZAf,('

5:1.000,00
J�G 423.60

�, .

�\lt) \ 1'15 •

82.889,90

5.761,70

47.003.10

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL

Capitat . 500.000,00
Fundn 98.236.80

11.118,10Fundo e'e reserva 1<·g·11
FUlldo Const.rucân ss 895,40

E�:IGIVEL

Cont 1s Cor l,dnte ..;

('or,,'1'I\' D'I'! f'O,MPENf'.:A(""
(",111('.1" <l.1 Dtl €ioela • • .... ,. . .. , .•

J 'li os ,. df:i'lcoutos

N. fi lã!

BATERIAS o O O Y E
e outras re S. rv.

�':lldereÇfi T{�W1",r.
o-s
01'$nova. Bremen, IbiramH, 3J de d"zE'mI:H'i)

EMM:i>_ íUtAUSE - Dlr.etúr-Pl"lo�id"'i\te
CURT lCRAUSE - Dlret.or nerenh,
.",LB1i:R'f'O LAUN - C. I�jvro�, (_' R (' :'1 ('

de 1950.

PARl,Y'ER 'DO 0.0NSELHO FISCAl..

OLEO PARA F'REIO HIDRAULICO
,'o ta U."BICICLETAS n,i)

, TcVai do não exigível ... '" ... .. . .. ... ... Gr$ 44.417,252,10
A�F":"lCIAS E ESCRI'I'OlUOI'i Ni' S l�iaNCiPt\IS �RAnA8 DO ESTADO

, D1{1 SANTA CATARINA, NO mo IH; ,JANF�mO E CURI'.l'IUA
" m 1 lI� • "4-,

•

i' ....axas I (>; J.)I{' PCS!uOS
Depósitoa a vista (sem limite) 2f{, DFJPO;SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SrTOS LIMITADOS, Prazo mínimo de 12 mêses 60;:',
Limite dEI Cr$ 50.000,00 f,1/2()ó DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIÓ
Limite de Cr$ 100.000,00 4?ó Aviso de 30 dias
DEII!O'SITQS POPULARES Aviso de 60 dias
Limite de Gr$ 10.000,00 5(,'," Aviso de 90 dias

) Aviso d& 120 dias
,-...........- C���.::\_LiZAÇÃO SETVffiSTRAL

Os Ubl,i',o asstnados, memhr-:« do c' nselho fiscal da IlldtF
triu (' Cnmércio Emilio Krau!!.� � .\.

,
nos term'Ü'< da lei e dos

,,�tntnt�:" d,:: �(}ci"dade. declaram que examinaram a escrituração 1Ih sociedade. documentos. balullço geral, conta de lucros e pen

das e demais atos da diretorill', tudo óorréspündente ao exercíciO f

í'lndo em 31 de dezembro de 1950 e que. constataram fi sua €xa_!i

Idão. � l·eg�1.a1·íd;ad2, pelo que sâo de 'Pal'e:er que as er ntas do

'�lt'C!CJ o �eJam aprovadas pelos senhores acionistas.
�Y-r.. A .... ,... J. "",,,c:...!

COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER
PARTIDA DESTAS A]'AMADAS

�rU�U"ALEMÃS RiJ

Seja mreligente compre a. melhor bíclelefa na

COl\-mRCIAL VIEIRA. BRUNS S·A. - ,Rna 15

Novembro, 923 - ao lado da igrejaMatriz.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Um 'arquit"tn ,Cario
Ch::Lma a atençã� da, mulher pa-

r€'alldade do

ANIVERSARIANTES
-:- Featejou em data de ors-

tem mais umn primavera de

existencia, a galante menima

Myrian L�urdes diléta filha, do

nosso
-

preE::!do �',nfrade sr, Fe
d'erico Carlos Allende, vereador
ir. Câmara Municipal, e exma..

esposa, Da. Tereza Allend�.

mulher - CClnlJ

a l,r upa, ii moda, a c�z:nhaJ que
seri" I",tul'al ouví Ia falar nis-,
so: COft1 seried13'd:õ, e conselencia.

Entre'anto, não é sempre as-

sim, e (r demonstr-a o fato de
ser ruro o caso de um aparta.,
rneuto nr-rurnndo independente
mt:onte do gosto dominante n!as

lojas de, moveis de .luxo , Só em

certos c�s's enl que a decoração
de: uma casa é confiada a um

arquiTeto - só ern. certo, ct1-
sos, repare hem - € que as coi
sas andam de modo drvsrs>.
RCali"flente, s� a.s mulheres en

tendessem de decoração sabs
r-iam reag"ir à rnístul)] de ma.,

ldejras claras e escuras às me"

sas crmuns espalhadas ou não,

Iàs cudeiras tl'Jbulhadlls corno
"toten," indiancs sobre as qouais

, se pode f'uzer- tudo exceto scn- II. ta!", F�lbel'ialll €rl1. furido c"mpre-
sndcr que :tntes da-Lude os mu'!

�----
,

veis devem servir a nessa vidll', (Cow'jui na 23. !;ag, .etrs A)
Eles necp.s,;:iti<i1n e nsslm es- e

_

podem ,�r:ITi-la c_orno dev-rn, II Rh.m"_nlfll - ,�q)!nviito
t'-II'(, J" otegendo urna da>! I soment': qunnd:r �a;Q he1os, e Viagens ravldas e ,SCI(Ul'M '!Õ '

hem [c-lloS. Iuf'e lizmente �con_ I "'1
ma ís im1>�l,tantts funções:J tece o cuntr-ár.o : cad::t dia dez,,;'! I E";{PRE:'\SO r.'A,lA'RÁ
a audição. -, SNES. nos de nOV0" apartamenos se 1 Rua 15 de Nov. 6hl - Te!. 't45á

Ha! oleb d�', CAMPOS
o 1',2(11' é um dançarino nu entre os' alfanges.
Na Praia, a-lém do rosto, a corola ctr.s má"";.

Chama teu, iln;imigo, O azul' é um ·u::inçarioflo.
Reúne os seus herdeiros e procama o 1'alião.

A virgem que encontre! ooroada d� rainúnculos
Nã'Q era - ussím o quis - a virgem que encontrei.

O azar é um dançarin', teme os, seus alfanges.,
Amanhã seret morto, mas agnra sOu rei.

fáz

que ser ia Soe ficto ss;- vasto _ _� E e

em

'o que signi-

Nu, entre os 11Ifa;ngcs, coroado de ratnúneulos,
Chama o teu inimigo e a virgem que! onecntrel ,

Na praia, além do rosto, eu agora estou, morto ,

O azar é um dançarino , Amnnhâ serás l'�i. devidamente
CDn llVl'.J lil_lJTO DO PO�3gES�i()}

,- Faz .ancs hOje o menino

'Már!o, filhinho do S1', F'rancison
Miller e de sua ssp: sa Da. Clt3 ...

1';:1. Miller,

C'onserve O

bemcasn e

-' Transcorre hoje a efemél'i
de natalicín, do estimado joven
Alvaro Fernandes, t::lento�,) to

cutor da Radio Clube de Blu

menau e figurá de df'ftaque nO
rádio teatro da PRC'4,

-,

cera chão

- A data de hoje- !a·sina�!I! a
VaSs;�gem do aniversarie, natal i;
cio da Jua. J�' • L:urdes l,.V;lms,
,espos,'i do sr, Henrique Willma,
0:.imerciant,2 11,1 Itoull:lVa N rte,

sitam sementa ser

nados com uma

bem terrní
bo'! cera em

P81âlóSÓl
te acabado ou fscur;:dd� p210 I
"cumulo de fJoe'ra "c' de cSli!:, I

vccê pcda fazer muitn colsa I
passando palha d�, aço, tirando
toãc o vestígín do pô com um

parro, umldc, e i)a";'��d.o depois
gnsouna, antes do, enqerá_lo no'
vamente :
Comece removendo i I s Yé_�'i-Igíos de cera velha e 110e'1'3 com

Dizem qu'e ':certa vez, ria

lta�1
rno ,. Outros dizem

J�., um importante pOlítico, �!;s· valor é ,�er,
ses qile aparecem todos os al:l�' que se nao e

nos jornais, insinuou num comi- pelo
de dé propaganda polít ica, que
o seu país também tinha
bOmh':' atômica. No dia seguin
te ao comicio, i�terpelado por',

toda a imprensa
completou a sua

-- Defini hoj;; o ,'niversaric
natalício do SI'. Franz UlIrich,
rSRident., em Brusque.

,

hoj� mais um Isr. Helll'ique 3\1S"

P�RA O SOALHO
.. .urn hem pr-incipio e um

conto fim, Tilr cuidado com o

s: alho é o segredo da sua boa,

conservuçgc., Nerihurna outra
parte de uma sa la reflete ttin
to o seu cuprtcno e agradece"
��nto o cuidado flue, você lhe
disp'znsa.
P!lra cOnsêrv:lr [) chão ue pua

c-a'a claro e brilhante, com UIT1lmínimo �e trabalho, comece

um pr íncipio, trabalhe com

cs instrumentos pr: pi-los; use

ploutcs de qualidades ,e �ign. á
rot.in simptvs mas dSfinitiva
que damos aqul.
SOALHOS NOVOS - Neces-

---:._-------- -, �-_-

pasta ou liquida, e um certe,
cuidado p"':. prD,s:rvar '8 sua

hüa llp9]'8nc'.a original.
SOALHOS VELHOS ,_ Se o

seu soalho tenl muito u'-o, es' I
t!�ndo de�:icultl3d-', é neccH,sáriO- AnivErsaria-se hOje 3, me

niIifl: Húl'ac'na. filha do sr, 0-
tavi.:o ��ou�a

Ajude � erlifjr3r lima s.wip
(bde llIo�ali7.ada e €ol'iquedd9
em SEUS valorES de cllltur'u
Cc.opernre na Camp>:!nu3 de E
d,ICn(;fio de A '!lIltm.

- Completa
ano de V'Ü!'l, o

Il,e.

nl"v'e�s-':�l�l,ln,d,_aserm adc:('H ,1" t,o;e:'l-

"• �" _ �l'la, Â'fanru
Mprcheti Rocha.

NASrOIM'ENTOS I- Encontra .se, enriquecido o

Ilar_do sr, Nels,on Passold, E,�r' J i
gento do 23.0 R. I., e de sua :,.;;.:;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.:;;;;;,;;;

------

.esposa. D. Cecília com o ad- - _ �-- - - _ - - --- --- - - ----

�:n�i:eb:�S::lu:t:C�:;�n��: _::--p�R":"I>""..,'t.--O"""""G'�'l.R�""'��E'5-S�-�O"�"'�'�me- deNelson,. ' J
.

. !V I A ,j A N T E S . í
- Cam desUno a, Joinvile VoUrath &, Stueber i

J!!!rtiu ontem o .'lI", Bruno Mis-

1liUl'a, CC ncessionário da Cidade
Ourizona, no nórte do Paraná.

Médico Opera>!to�'
2.3 C. C, H" Sta. Cil�'l e P'lielina de S. Paulo

Operações Partos
Clíl1i.<:u médica de adultos e cl'i:ll1ças - Moléstias

de senhoras e nei'vosas �- Vias urinárias

R:úo�X (flllOl'OScopia) - Ont1.�tS Vurtas - Di.'l:'�l'm�a
Bisturi elétrico - Intra V�o1ehl.. - Infra Vermelho

Alta frequência ---

HOSPITAL DE MISERICORDIA - Massaranduba
-- VILA ITOUPAVA BLUMENAU �

,'�

- Doutor doutor,. vehha cor

rendo P' r -f�vor - diz' htma voz

agítad;:e no telef,one -J aconte-
I

ccu uma desgr�ça! Mi"nha mu-

lher, que tem o pessinio hábito;

Com'o' se faz a chamadl1: "ma_
cedonia" de ,frutas? - pergun
ia uma leitora, Ora, a "m,ace
de n;!}" pode ser preparada em

diver.sos modos e com 'frutas
divers3E" segundo a ,estação:, l� _I '

r"anj:!sJ bananas, maçãs�� 'p'9ras] ,

I1bacax's, uvas etc ICor' 8m_se em pedacinlros
-

as

diversas qualidades de frutas,
.não deixando que. s.e perC& ()

succ" e para cadpJ 200 gramas
de fruta assim preparada ,e pos
ta num�, vasilha:, Põem_se 100

Comemora h0j� a passc'g�
de EEIl &niverôári,- natalício a

srta, Juiia Kl'ug, funcionár'i:1 dll

Ai�te}: ��. A.

BRASIL aprCxímação e de

"Rad�lr d" procura",
frequência ultra_alta, para

mumieação entre as a.er,onaves r;

a terl�l" e "Indicador de diré-

- Faleceu ontem na vizinha
locálidl,de de Encr!llo, com !L 3-

'VRnçada, idade ue 75 .anos, o sr.

Hugo Kl'etzschmar. S�U f'epul
tamentc verificou_,se hoje ás 8,30
horas no cemitério evangélico lo

cal.

de dormir com a bOca aberta,:
enguJíu -es'a neite, um j;tlto,
- Irei imediatamente,! - diz,
com c,trema s(j1icitude� o médi I
co, -- Mas, e,nqun.nto.�'não che·iEncarregam-se ,de:

���r1lOITAS AVUI SAS 1 t 1 ",) go, tente algum recur,soA'_L"._,n Á • \ nl{�smo a raZRGR..
AnER'I'�nAS E ENCEUnAMltNTOS DI� l�SCRI- fazer iOair ° r):to. p: ri -exemplo,
TAS aproxime da boca de:; sua mu-
REGISTROS DE FIRMAS lher um pedacinho d� queijo: ICONTRATOS, ALTERAÇÕES DE CONTRATOS "

I
e DISTRAl'OS DE SOCIEDADJ'S COl\1EI{CI.J\lS Quando chegou à 'casa da,:

DECLARACõES DE RENDA I p'}ciente, o dout'r vã ,-o mari_

LEGALIZAÇAO DE LIVROS COMERCIAIS, F!S- $
do que balança uma Sardinha

CAIS E DE EMPREGADOS � diante da bOca escanc�IPda, da

I
Gánhe tempo e dinheiro confiando os seus

I
es!}osa, que, quase ,1esralecida"serviços por nosso intermédio, está sobre o leito.

'

Rua 15 de Novembro, 642 - ].0 Andar � SaJa n.o 5
l\{>lS o que está,.(Edifício (lo Ba,rmo «INCO,)}

��..ec��..r�"'!XII CIOC"'-IOO Não s!!he que os. l1)tO$
s:: - J!. - X - X -11. -x - X - li: - X - X - � -li tam de peix;;'?'

Segundo !!pu ramos, é p,nsa_

diJ'eção do Aerop: rto

em São PauIu,

campo de pous"

- Encontra; se rnh e rós p""_

cedente dn Capital da Repúbli
ca, ,o joven MOi!,cyr Werne,., on

de. acaba de pr�Etar o serviçr.
militar,

F A 1,,;E C' 1 l\f E N TOS

o PRECEn'O DO DIA Shake'speat'e
-----,_,_'--

"FUNÇÃO INDISPENSAVEL"
O ouvido c.onstitui imPortante

()rgão dos sentidos. M:1S, por
que ,não se lhe dá a devida a_

:t-enção, é muito mal,or do que
se pensa' o número de pessoas
cOm audição ,defeituõsa

"Tenha com os Ouvidos os
" cuidadcg especiais de que

Continua a existir o m;st.L qU'S:1q sobre o gEnio de Ham'

cont"onuo interess::! de críticos e

escrítores, particularmente na

Inglaterra, Divergem Cs au'-o

res nas conclusões de, suas pes

HOJE, Se}�ia_feir'.a> ás 20,30 horas
Dorothy Patrick ,'-:Wílliam Lundingan, no filme des

Os fumantes "ão mais pre_ dispõe a:o CélncCr. Enfim, i'onre

disp(}�tos ao cancer do que

0'11605
p"SSO[lS atPcnctas de canee.r

nãO' fnm�llte,S? De acord.o com de S bron'lllio<; nllm hospital, ar
um estudo dos dI'S_ Levin, 1,V;n- n1ericano, 96.5 !lor eentJ el':Jm

der €; Gl'aham re:mJ'a que O can fumantes, inveterados, enquanto
ceI' do' pulmão é m:J'Ís fl'equer.- que a percentag2m II? glp,nuc.9
;te entro os fumantes, de cigar·
rf s do f.fue entre-.os outros fu

mante.s e não fumantes. O can

cer dos lábi'os é mais frequen_
te entre os funw,ntCs de eachim-

rio Shakespeare. Sua, figura e, let. Uns dizem que exip,tiu um
-

suo::;, ,obra desperfam ainda hoje homem· que se chamOu WilIi,lm
ShakesPeare e qUe era quase a,' �

nalfabeto. Outros pens!1m que
se trata de u�'l pseudônimo de I ::

F{oger Bacon, Outros ainda a-I �
ffl'ln'1m que Shakespear9 foI a, 1 �
pCl1tlS .o pseudônimo de Ed :::

wal'o. de Vere, 17:,' Conde dé Ox.·

íonl, que se teria assim ocultar

d', porque naquela época não

fra de bom tOm um aristocra�'l:
entregar-se à tarefa de escrever

: <Impr. até 18 ,anos)

para c.Qmediantes e saltimban_
e'OS. M:�s não pára aí () proble
ma, Shak':,speare, Em s�u livro
..A PICa FuI' H�fDrmed Spelling,
Alexander John Ellls apreFellta

geiros fOi Pl'o:1uzido pe�3:
Havijland 'co�'pnny.
que c mesmo seja

ho do que outros fumanTes "u

não fumantes. Entre e,;;tes úl

times, Q cancer do pulmão é

muito r!1fO, atingindo apenas 2

por, cento, Entre os doentes a

tacados ue cancer pulmon:lr, 94.

pO;l:' cento- fumavam cigarros, 4

por c�nto' c.achi.mbo e 2 por cen

ta ch�utos, Entre 'os fumante,s

,n�o_, ct1nceroscs, Jl. percentagem
de fumantes de cigarrOs é bem

O hábito de tragar a

os médicos, pre-

qua durai'am 42 minut:S, fortim
inteiramente satisfator:ús., Se

l'âo c[Jn�lruidos mais 1"
e só lê I'evislas e dêsse tipo,

Nem sempre é faci! f.azer eS

sas ad!lptaçõea, � mQS elas lJill'e
cem nece:;:;sárias; se pen.sarmos
que devemos con!'ervar

humor.

---_---

A.1falate Ladislau lagera em suas nOvaS e modernas instaI 1-

de ln:wguração um Vd$tO

e estrangeiros. V1s1·

sem ccmpromIsso Alfaialf:e Ladislau â rua 15 de novem"

STA. CATARINA
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vanhell'Cll, trabalhão

finco, afítn de !'":,mar faihGs que
d e há muito prejudícnm nossa

futeb� 1.

Um campeonato, quando "co"

meC;3t1o em maío Ou junhO, cha ,

o adiamentn da partlda p�I'a
díua ct,pr,:s, veio aumentar

o, interesre de público i-Iusulense

Pel:l exih' cãc do!'. pupilos do an-

.};. en{)l'lllí' maioria nem seqUer

� YJ:leina!la e, para isso, o,
�erviço de imig!'antes conta

Ic.!rl1 todo um "8 p3.reth:llllen+o e

:l1nd�l�:�iO:.; ]"Jara executar es

"",e sel\ 1,",
Hú hcmens que" nunCa viràm

lima vacina nem lHllH'a r,oram,
as vc-

o Gu.arllní F,

fanl':-SO Ilfan ....

as,�a" da LBD,
tendo em vista a reuliza!:ão

pugna intereala

sequer

vjajan
l1umer"o aumen

se agrava,

.'
,

BLUMENAU,9-8-1951

c
•

I

lI'lal'gJrid:: c seus cOm,':"riUndos
saberão, eatumos certo';' con-

luc'al p:l':" camí-

Mereci
Major
Vitoriou"se

leuso« ao

MarTinoco ues
no�-:pentatlo��moderno

BUENOS AIRES, 8 (Merid,)
- Ecóam pinda bsm alfos Ô';
aPJ.aU!:,0S QU3" todos r s compcnon
tes da delegação brasileira PU!

ticipUl1te dos Jogos panam'r-"
canos dil'ig1J�;!1l [�O major Tino_
cc Marques p;;� sua hrllh1n' c
vitoria no p�ntaHo moderno, O

triunfo dC.!õse cons11grudo :itj�ia lJono numa das ,,"rio:; das qu.rr.,
YB ü mesmo a 021" com �l: �nd·- tas de f'ina ís e terceiro na. se

I p�dunidade. nevo estimulo t. rio semi f'Inal , Danr iso foi ter-

orlas s-us compatr.ot.is qUe cen-o em sua série das qual'�:: �

..qui reprt.sentam o sport brusl de finais e quart-. pa seríe semi-

1�Í1"o, !,'d cerno urna verdadt ira final, cl,ass'ficando,se jun.umen;
cr.de d,; (;.1 r substitu.ndo ni:".) te com Dario e ,:;3 a th-adores

'ó t! a;:-:� ti. que começava ti Sé \'jlsmiJ Saucêdo oe Simon�tti, da

'"manifestar entre os nesses co Argentina; Me1'3z e Benito Ra

mo tarnbem c friu bUlno,::liren- mcs, do México ; \V 11' " Webel,
ii: que já f'az sen ti r casti�>ntl dos E.D,A, e ViJ'p,"iliú Leon, tio

dsrum nt.e • S bl.·[JBileir�:-:: ma
í
: � P·)nan1á.

hrrbitu:.tlu�'" [:0 clirn; t u;";';a1.1 6.0 e 7,0

E;ll todas as provas uua u,s:-u,' I Na SCJ'ie final do tornei", de.
•

I
·:tletas já ]J31·ticiPal'3.hl, clrs 1-. espuda Damusío e Dar-io pl"O:-S2-

varrro s n03 mesmos, c. asplr-íto
I
guir2nl COn1 suas corrvínnente»

de h(:l qu., se 'tl·"ll;.;fol'm'l g'_ atuações, tendo «onqutsta dc, res

ra lment i em fi1;u,' de viroj-ias.. pcctlw.mente, o (l_c " 7,0 po.s

N� dl"tiE1110, nu esgtima, no 11'- "1Gs, Coube (J ttuto ao Jlrg�nrno

pismc. na ua::: ção, 11' ha;"]('t A. Vilamil. e o vtce-carnpeona.,

blJ1, n o h:,StlJ211, LO til"o, no íu- 10::l0 mexicnn.. Rumos" enquun
.

isrno, no hox e 11" ec;gl'im�, to qua o norte. arncrlcnno \oVebr-l

"B�'anco se exibe naqucta cidatl(;

.8errana, d;.í a encrm , exp . ela

naquela" para"

gans . T.ndo vlnc;d" o Palmei
ras ha duas serrnrnas. L alvi-ru

procurará, por lodos os

l"INf_LIS'i'AS EM lB31';'..DA

I, ;]';0 �\r.nrLurH.i:.s tlu J\.tu::r.d l'

D!:l111:l�;:t] f�:.i. \r.:� giEu cuns_h'ui
i-am se echJC r c!1í:re (;; li) fi-

l11od:llida(LG que vimes cmpc- cOle cou.":! em terceiro,

J:..·go;j invtct �'3 que vem <nce r n ,

do em 1951. seu lJlantél é po

deroso, atualmente, em quantt

llt!tle, e (!u;:lidade,
Já o Duque d,' Caxias vat fi

campo em" 111I'é"<" de um r· sul

que li l'üalJilit" dnquela

rlenciad·:s n f'ugtrcm d z 1111:11-
qu'r tlClTO:D,

"
.

19, São boas suas. posslhilü::"de,',
� não será de exti-anhar- que v"

'11" fiual dos

1"\. P;"ús:'ntando nove puises, fu- o

qu.:;', l'e!e\'u ainda nlais conqu :s ..

ia _c1";; atil·"dm·�s que !lO" refe

rimo", Dariú oht2ve o jJrime'ro i

-----------�----��------�--�------�----------------------�--------

.sRobe· a Paniersn....�

1777

o',

....

Nem IÓ das modas incômodas libertou-se a

"mulher de hoje, mas tamhém de cerws mal"oII

"gora perfeitamente evitáveis graças ao l!SO diário
do Gysoü! que, pelo seu grande puder anú'5éptiw. ,

tuegura perf�it:l hít;iene íntima di. mulh.r. f}�\
�. F

.[-

um proc4r.c do
Lahoratório Licor de Cacau Xavier S.A.

-

..

-
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ENORMES-CAUSAM OS BOATOS
�

.���-�'"-�------�� ---_....._-----

Pekim dispust a
reunião das s

,Lake Success IS (UI') --- Sir
Bcuegal Hau, delegado ela In
(!ia, fez ú imprensa deelarn-,
d"ie-�, se�unda as quais Ql go
ver-no de Peldn coneor-dartn em

!,articipar da couferencía das
�ete potencias, para sclucio
I ar l'S problemas do Extremo
Ol'iente e em pal'tieu]:ll' o da
Coréia. O delegado (Ia India
ú�darou que. segundo sabia,
seu governo não havia recebi,
(h nenhuma nova mensagem
fIe Pektm, mas que havia "rU
zões I;ar,�l aCl'edital' que o go
vernn chínês contínunvn n a

lH'e�entar as :lH'i:nws ("Cindi
f;iies p:ll':I sua llUl'tkill:l\::in na

conrerenr+a a sete".
salientalll

que <IS jnc1ie:!';ücs dadas por
,<h' Dt'lIe,!lal Hall parecem
mm;! rar que H jll}sic:ao da Chi,
n:. (":mnlli-,Ia ('nntinua a ines

ma, mesmo dep 'is de sua ('an

ilenação nela Assembléia p(·I:!

" China e DS Estadcs lJnidos,
Qual1�n ao �mbá-ixadol' 'Pa

IntUa el;1 Peldm, Pannikar, que
lpll,tou Já desempenhar () pa
pei de intermediaria, eritica-
,e nele, 11(15 Estad,:� Unidos,
sua simpatia por . Peúil1l, As

11-. Ccréia .

[listro da- Defesa ln·jtanieo, 'E
nranuel Shinwell, atacou yigo
i-.sameute os críticos _ conser
\'a(lores da politka do gOyerno,
particularruente a respeito 'da
rcmeacão rio almirante _ n�'rte
americano, William M, Pechte_
ler, ('limo supremo eomandan
t<? naval fia' defesa (lo n:'rte

Por outro lado, OI sr . Sven
Gruistr-on, delegaria da Suecia ,

membro (la Comissão de Bons
Ondes para ii solução da ques
t:io I'IIreanU, desmentiu a in
:'Orllla(:ií '. se;.;Ulll;,l a qual Pe-
;;Ill tE-ria r-euelido os L'sf'lrçc,; l�'e!,ll1a.; ('1'itil'as não podem do tem causado

pr-ejuízos'!a Co,nissiio clt' Bons, Oficies ser feitas com relação ao re-
re,sses,\)�ra entrar em negoC'iaçi;es presentnnte da (;rã-Bretanh:l. Ainda nc governo d) géner':l

e assim, opina-se nesta cidade Dutra, boatos do mesmo '-ipo�'i !)ver,:l<;ões Allg-�;) Chinesas que :_'S esfol'l?o:; pnr- ele :feitolS, s_urgíram em Lr'ndres, re�er:u,
, ;- .t ,'" H. -, ':,0 ,.,. , t 1 ttndo em Nova Iorque e . utlf?S,1.10 es allulll a J,l' II \ o a-

ponto", nos, quais se afirmav,i;tl.lk\' Succes5, S ({:PJ - - A- dos ao fl'[Ie'lSso. que, além da desvalori?�l'ção, a-'°1'iI:"i-se eet't" ill:p,'rL'ncia. nos

1
-

-

mr-ins da 0:'\['. :'1 recente chc-

FALL!ada a I'ekhu do novo el1eat'

l'eg�Hlc de ;<eg-'cic!' In-jtanic(',
sr . Larnh, Salienta-se que 'I

us

I te-americanas e fazenda
I

isso um obsequio
,'cr pélteneial".
Shinwell disse que Í! justo

(Js Estados Unidos
TA DE ALOJAMENTO PAR-A

OS IMIGRANTf:S NORDESTINOS pel ímportante na on�aní'lllção
para cuja constituiçã',' tanto
ecntrtunh-am' .

"Nilo se pode esperar que
deixe a nutras a du-eção da 0-'
peraçã�' -- (tissc Shinwell .i:

Larnh teto lOl1ga experi-
Plleia da (:IliBa, e as'Sim
(':.I pR{'ilad.1 paf��1 «ntrur

eslú
f'HI

·Apenas dois ·hoteis recebem esses traba Ihadores
{"�Hh'el'�'i{;(les l"onI u govc�l·n:.;
<:,lltlltli,tu dlÍni'S para tnlfl�-
1llltj,· [ll'C'WJst:r;, (fli(' lhe P(lt!,,·
"1:1111 ser f('it:�s. I São Puuío, 8 (Merirl.) -�--, São baianos, cearenses,�'e o WI\'t'1'1l0 comunista "lli- ()uelll visita a Estação "Presi-: nanbucanos que procuram asI:':" "('I'usar ne;':l)('ial' ('L'm II dl.'nte Rnosevet" fica admira-' len'as do Sul. Pat'a OS traba.II� I', nii,l tel'<Í H� rll<·�tllas ['a- do cl:! gl'andl' numero de imi-I lhnd IJ'es da cslr'lda são sim-

p:Jr:t re('u;q' ('''m'el:s�J' 1-'1'" [Jte,� j!f)l'C!eStilh}s que se ,es' plesmenle "baiaJ1lb", �,11'3 (J
, [Ill () ..epr,�sl'I)l�lIllf' eh {II',,- p:ilhr!1il pelos J.ntens, II11HtOS [JÜ'\"G em geral denomllJam-se
!l1"Laltk" qllt' pot!eJ'i:1 a"sim, tÍlJ' q;wis slljo'i (' lnal\l'ê1pilhl's Ilordestinfls, mesmo qne iejà�ll'trl'ir' dI' inlf'rl1ll,dial'in õ'ntrQ! :,p_-'" ,ti�", c' dias dt:! ,viagem. ! logo aqui II} sul de jiínas.

Verdadeiro
massacre de

comunistas

Assentada a compra ime cJ ia ta
da safra ele trigo

reunião um representanteHio, & '{Merid,}

HealiZOll-!l<
I:tS eG ITellLes no {'ome['�'io. II'Ú ,sei' henefieiado nos moi-

se �o gabinete do ministro t::l I?S IIlninhos, do Iitol'al cOlllpl'n- !
nll03· <10 int('I'ioj', sem agravarAA"t'll'ultuT:l, uma reunião rll'S- It!Et"I'al1l-Se a alJscryer inte-l destarte o problema do transtinada li assentai' as medi, !.;Talll1ellte em quinze dins II I crte fel'l'oviario .iá de si. preelas pan a compra ill1ediata d" -;<lldo (::. sa frH ele tl'igO l!acifJ- i'lll'iSSÍlU'l. 'Como o saldo daJ'<'stante da sarra ele trigo lia n,!! que t'OilW vimes, foi esti- �dra gllllcha de tl·iglJ, ret(ueidQJ:al de lH:iI!-;->l. �a albencía !,;;'<I" C!lt /n mil toneladas. 1'11 !J()O vagües para o seu 'ü'an,dn titular' da Agricultura, os ,) Sel'\'it;" de E�,I;al1s;I') 110 tri_ \iorle e a Yiação Férrea Rio

trr.halho.\ feram pre'i,iid"s pc (3 do :\lin!,t('r:s da ,\gricul- �n!nt]l'n�,e !oi<') peÇa fOl'ne('el'],) SI', :\lalllle[ \'ul'gas. SL't'l'e' a- flll'<I, telegrafaI'" a',s moinhos ;;:0 1'el:l neees"hlacle de aten
rio" dói Agl'Ínlltura do H'o 'Ollli'l'l:(l:ll"l'" a QUdt:1 que ['alJe- der ao transpor'e ele outl'OS'fraude do Sul. que se ellel>lI- "i! a cael,l 11111 11ele". Disf'uti-H_ generos, fh'lIa ac'ertado que C;;tl'� 1\e'·,tn l'apital. Hl'handn-sl' 'e ainda :I l'Íl:u1<Ida que",t:'ic c!a

11!'Oillhe"
1:0 litOl"al cederií,")

1,I'e�'ente5 1,1 repl'esenlantes de "!l:1sseio de trigo", isto l',�' (i'IS cio interior, os excedentes de Ciclismo e M,-tociclísmo. dP_moi !lhos, ,._, t.. tle Ll'anSpar! :n'-"e o �l'Iio fli ,e n:io puderem t:'anspOl'tar, }'lgnou os destacados pedalada:'1 intl'rÍol' jl:ll'fl ,; litrlJ':ll e de- (:� delalhe� Liessa olJel'ação se- rel.' gauchos, "Valter Quese1eit,leis I;a,!(ar nc\'mllente IJ'(·te nl0 ('staIJeled(lds alllanhã nu- e JOvíno Tr:mbini, par'!: repre
'0111 () tl'an"p'lI'te ele farinha. l!:U reunbic a ser l'eaJi:wda 110 5entá lu nas provas do esport<'lo litoral p:lra o i�lleri(lr, Cll_!,'C:i'\,jr:o de Expnlls;lo dn Tl'i· do pednl, que, f'el'iio lev:ldas aIlt:,ll!r: <) ll'lg,) n'1('I011[1\ Porl(" �;". : efeito na cidude de JLinviJe,

TOQUIO. fi íOP- -- Ur
gent.e - A'o; forças das N;l_
(.lães Unidas, ('.()l'l10 11m

vercrl'deiro 1'[ lo ('[)nljU" ,�"

f-ort con�inunranl [t vnn �

çando hOje a,o ].nug'j de
todas ::ii' frEj]t(!� d,J b'"lta
Iha. Inf'��n13-!1� epJr· ':�

cab€ças di? ponte rtli,n,das
:sôbre o ,'io }-]9D, fC,':1lil
an1llliadaS. RIU SCU '1_

vanç,G, n'l;:; tl'Op_: � a.1iadCLs
são obriga.di1f_: a l'Elli{)Ver
rt1( ntõe� de cGdavel'C'� dE
soldados commlí,;tlls ehi_
nês�s e ílo1·ie·corennos.
Uma infornmção da, fren�
te de batalha, diz que a

guerra.:na Caréi,)', t I fll1:-�
fi.: 1'111QU_St! flgúra tlUll1 Vr.i'_
d3.dé'iro mw:o,nc,'(; <1,' (",
nnmÍst:Ul,

Presente ii

,\ tli� c!ls�iio, em terlllOS ('1('_
"ados, \ [':l\'üu-se }ll'inl'Íp,llmen,
te l'lltl'e II SI', l\Jil'aneb .10)'
<Iii". presidente (�() Sitj(;icalu
do� 1\loageh'cs l' do '\foillho Til
q-li-s, :lcompanl!ado do SI'. Ali

gllsl" Camoss.:t, .10 'Ilcinllll tia
Luz, de um lado e O ex-llepll
tuc{n Henl'ic{ue Pagnúlldwlp,
como (lelegaclo !los l1JOin1lil'i do
interior, J"rrJl'esenl:wte da ,'-lO

verilo clt' S:1nta Catarina. ,\"
conclusões rOl'am ('cnckll'*ldas
!las tres :'Teguintes itens: a) �

,.Iú foi adquirida a primeil'n
quota da produção tie trigo na

donal na hase <1(, '.:!Oo tonela
(ias; b I � ,\ se�undll. quota,

ser,'l arli!llll'ida inH'dialmnente
llelos moinhos I'om o fim de

p�Oíegel' os l:n'l'ad(Jl'{�s: c) -

De-ta segunda 1]110t:l
hayei' :reH:fifja, an� uwinhos
do sul, de aen-l';1o c <)1Tl a 1<,\ l'a
q3

ZI;!IHla e o patrão para o qual
terão de trahalhm'. Outres
V(,lIl jog,mclo com it

pemnrlo eueontra;
'" 'm relaliv:l faeilidalle. A' fim
de atende-I!>s hú ItQI}'
serviço {_lrganiZ'l.dO, num

cio da l'i.la Alegria. NUHl3. sec
((;ol1chlÍ na 5, a Pagina)

Sem "aloj3'mento praticamente
Sueede, todavin, que Os hui.

gl'alltes no'nlestjnos se ellCOn
tram praticamente seu1 aloja
ment:', Antigamente ha\'ia a

HOspedaria de Il11igranl.{·<;, que
�ilnto servia a espanhois e

i' ali'lnüs quanto ao;; :filhos do
�tTde�,te. Depois () edifido da'
rua Vi'if'onde dr! parnaíba pas
sou a ser ocUpado pela Esr-oln
Tecniea (le AviqçãJ, ap':,s ter
,."j·,'irlo rllll'31Üe al!1lln1 tempo
rie prisã' ° politica.

'1'l'{A,HliUiA () SI:. (1{18f!'AVO CA1'ANEl\fA NO SEN.T Ino DE AU�IENTAB IIRI.OCO fjlAnLA�IEN'TAn - J�uta, IJ('iü b<trateam?ln�.) C}O C\L.Iilt!il d'e, v�da
.

:

Bt'lo Ih'I'i:-ü�:tp ;-; �'\h'l'id,) I (';a, de ambos. S�licl.l�OU:I J SI', (tll,'C:I\·,. (.apanPliI:1, I
- "Quando o li!'l'�lUente (,t'

rl('p';i,; de recebeI' seu diploma I tuHo Val'ga'l Se entendeu CUlIl
de de:Jl1t"l�) ai! T. R. E., [)I'e5-1 o governad-nr ,hlsl'elino Kuhi's_
Lou d,;'clar 1�lj,-,,, :1 illqll'('l1:,a,

I
'lJek a respeito do Ministerio

fl'balldo- a IH'!:í'SS:,;;ide .'10 1I:1I'- d�l J�",tiGa fé! Ilu dlefia (1:1
1110líl.l l'l,Lre ;j LX""lIt1\O e " 1" .l, ! 1:1 d('ebl'ou-Uw, que, ell
Le:ús!:it.i"". \I<!!'.l fi Sl!!l',i�\l'll t II'�,'.("':II" a l\lin'1s du!!s Ill'in-

qUe entl'a.ram ein "La Prensa"
€' se preparavam para pub1j
(':lI' c' jornal no dia seguinte fo
cam obrigados ;1 suspender O
t!'abóllho, sendo ainda detidos
f,or ordem expressa da Polida.
Esta é � verdade dos fatos. A
opin4ão publica é sabedora
dlsso e seria inutil tentar de
l:iOve-la dos seU!1 cC11ceitos,
A Tem do mais, há o testemu
nhO' da época presente: E' tam-

,1'Phr.w n. s�,WIÇ�.10,
!'eso)veu eonr."clltn'
de alguns hOleis
1tas r;l'.Qxímidades
tação Os quais, por' um preç-o
I:1ais ou menos modko', alojam
ClS imigrantes. São doís ape
l!HS, segundo eStal1l-Os informa:
rios. Os <{emais não aceitam a·

-queles hospedes. E' .iustifÚ'a
,vel a recusa, pois muitos deles

Ataques
-arna: demonstraçtio
e recc1J1hecÍluf'nto,

BuenoS' Aires, 8 (PP) - "La
�.;ración", - () único gl'.al1de
júna1 índepenllente que rir
(ti Ia nesta C<ipital, desde que
'La 1'l'ensn" foi suspensa, em

eOll�equenda (�o litigio {'om' 'o
Sindicato dos, Vendedores de,

meslllO aceitei ('0111 n llwio['
(lesvanecimento 'o (�onvite do
I,residente Vargas, animado do
rroposito cle presJ;al' ao p:lís
i! ao 11.05S0 Estado" de Minas
todo Fler\'iço que

�

estÍ'ver ao
"em dcentes, n'ecessitando de Jornais - crítica, em edito?SsistenC'ia. E esta, �Jatural-I ria), os jOl'nais pro-gOvernistasmente, deve (':lher ao Estarln.

II
ela fato de a{'usarem "LnA Futura Hosped::;il'i� {la Prensa" {'omo incitadtra c[os

Rua da AlegrIa, [o('Olltl'eimentns que resulta-
Sucede, todavia, que cs nol'- ram �I lllOl'te de um dos (:\I'adestinos tem ainda qLle rumar f'l'os daquele ,iomnl. Di; que

para '()I interior do- Estado. ,1,.1- 0s agressore3 f-'l'Hm facilmente
guns já "em "apalavl"-ados" já identificados ---- não pe.rtendo Norte. Sabem dam elt's, que!' an Sindicato

ele 1950-51
meu alcan('e",
O sr, C�pallema

t';nda que o sr. Getnli::'l Vargas
conta jiI cO;n solida maiOl'ia na

CUlllam Federal, O blo�o que
o np�ia, formarlo ]leio psn,
PTB, PSP e PTN conta HlIl re-,

(Conclui na Quinta Página)

de Santa Catarina

Em Joinvile as embaixadas· gauchasCiclistas, Vóleibolistas,oPunhobolistas e Ginastas
do R�G. do Sul,nas festas do Centenário da'Comuna
A Federação Rio GrlLndl'nse

1'a wetter, Mada Costa, An"
j conjuntesCf!mpOS, Marina Celistre fÍ Li- I campeiío

�OI1 Braescher, prcclaml.):do como, (} campeio do

centenãl'io.
Também a Comissão de eSpof'-

<8 dois primeiros ciclistas_ Os
g1\1chps esperam fazer uma \)o,a

figUrll, cons.idf!,l'undú que OR

mesmos S:A encontram em f01'1I1a.

dos jogos
realizados
do cente,náría, na. modalidade de

h9ja v[sto que to
marão parte equipes. represen_
tativas dos Est:1dos de São Pau·

(l, Santá Oatal'ina,

IIprov itamenlo Ido potencial
hidro · elelrico de P o r tu g a I

Projetada a represa do Castelo do Bode!,-tP(;['tllgua!,l. /, (i'PI --- Jlui
:,1. rias €-spel'an<:aS do nc!\'c

,'ol'tLl��lI Se firmeltn JU\S Obl'as
,'je\)'of'felt-icHs inanguradas CUI
aneiro IIltill1l1 pejo rll'csidente

:, ll1at'cdml ,\ ntuniü Os('al' tI(,
F 1,1 glJSIJ l:HJ'lltfll1a, n UPl'ovt't

Chegou igualnH'ntc
chol.lter" catarinense,
X!:dll do Soglpn.,

!t.'h'il·11 porlCI':í 1l11ni (1' (t :lS[l!'''
I () dt' f'fll'lll;.(H) nas !í1'U_xillliF
dCl'udas, n llWiuJ' I�é luc!us �1�

:'€'ntraix hidroelt'tl'ieas 1wojQ- J
ta" mais baixa de tod�l a, En.

blhs, a da represa do Ca.slelo lopa Oeidental. Apesar (l!�' ter
110 DL1fle. se (,Ilcontra a :1 lHO t'm funcionílment() unicamente
qUiltll1lE'_t!'os de Lishoa e é um um dos tres geradores

-

fOI'- c'áravana. ,Em JOinvile, '1' Soci"
1'0111 exemplo de quanto pro- ueeirÍos por um,,! empl'esn daq;; Ginástica. de Port.o Ale-
'�l'e(lill Portugal, t< niea -- II usina hidl'o-eletri, gore tcmará part" nos rÓI'neio:,:
po!,tugal -

que nno (/), do salto de agua rloCaslelc de volley.ball feminino, punho-Il)in;t!. de ctln'âo -- necessit!1r do Bode pode agora pI'oduzir
\'ll muito de' energia eletricn ,150 I'nilhões de kilowaUs-ho- j ].1resent'l!tlvas são (':lmpostas pe_em fins (k l!Hfl pOSSuía H5j) 1'.1 . .\_ maioi' parte da (,ol'rentellos seguintes atJétas: Punhrbol:
llliHl<;l''; de t.ilU\\'Hlls-ho['a, fll'o- df:;,tin,l�se a T)shnn, j1'-'('Cil1. �, Delmar Pra.!Js, Frâncif!co Bru
v"VellJl<:llte a ci.fra "per c}lpi- centl'al hi(!['oeleLrica jú se a. uer, .Armindo Pra.ss, O:mmldo

eh" ligada ao lllodel'Il0 sistemn Maíel'ki, Dulc,idia Fischer e GBr
.k {'!lcI'gia eletriea que se es- mano Pfau; Ginástica -- Sieg

fried Fischer, Nelson S')'ul e J� �

sé Antonio An'unes; Volelb61 �

chefia 11

tende li toda naçãn, Alem da
impnt't'lnte ('entraI do Castelo
r�1) Bode, Portugal estú {'om-_
p1etundo ontl'ns das obras hL
dro.elelricas com ('ap-aciclade,
J'('1;pct,th'3l11ente. ,de 15!) ,e 10U
mf,lhÕ'es, de ,�dlo:wat�s'hol'a, e
dnns natI'as menores que, ém
f.'onjunto, ul'oduzem !iO mílbõe"�
de ldlüwatts-hora.

• vlajê com aegu"t'1Ul1:lllo "4'

Rll1mfllV,lJ A .roln""'"
lI.1XPRESSo r,. Ao.'.1 l\ R A

A Ir ",,. � t a: J

I Rua 1lJ de NoY_ !68 • Tê\. 14J!1I
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