
Poruue fai, oh P�ron. que. lJúbl!(o�'? I)c':;de; qn:f;":=.ja uni ge�
náo jug�l(!;:tc �s í

eus illsúntcJ.8: ne:"�il ela (:��é!'i.!Ho �l:'b(r�tAno r;o ..

J> deste ao mundo eEse espetá I
de ímpunem-nte úes;'e"p ':,tal' a

culo C_0ntri�tadOr p'f"�l'a a c-u1tu- farda (li! B::.l. tciomeu .1iitr.:"
rIT. argentina, do assalto, confis- destruindo n ,�1I", obravpr.ma, vrn

co " destru-ção <less;. boca de i benefício da �'�públiCD.? .�12 Vl�

ouro que enchia de encanto DS

II
tortas qUe aquele cidadão prcs

ouv'dOS dos patrícios, nos seus t:1nte conquistou rros ccm:,{1g
�alõ�s, e do povo" nos comidoS de batalha estão l'eco!hldUs r,:�g
___, _ � __ - - - -" páginas da história, nia.s "La

I Prensa" e.r;o: uma coíaa v-va,

".8,,",···S,'E···C'tU,'EM :OS T"-,RAB,AL OS DOSE��rJ;��1:�?:���..:'
, . \..7 .

frio de Eva, perante um mun-
. / :�

,

, ,', I do ch�io de assombro e l'span-

DEtt.:..GADOSDOPTBEMBLU E AUIÉ�;:����::::::��::'::'::
-, i contra a: l:berdade (!co pensa-

probleJmas do Vale do _�tfolj,?íl:��:é::����A��l;::��:-

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

'_' C__ lIa destruição da 'r:"z social no

lllillc..CI"ada a cultura de, abelh�s da raça; r:����a�;J;�:J;��i i;:���I II ' ti \! I
,
das conscicncms 11"'1'"S. parque

l-tatlaaDa "DO PDS' toAgro-Pecilar"'lo de indaiall' I' ���::�:�;�::��,t�:�:��:��I quem se atrlbttEn� tantos assag-
,__��___ I sínatos e tantos massacres, te-

A'
c

It I rin. recuado em :f;1cn de ta';:lI:'·

aos plCU ores nha jnsens:1ie,:. Não, vês, il�""
com todo {) teu p"der1,'J, com [,l�

da a força que a ditadura t�

confere, 'tudo o que conseguis
te foi afogo!' uma ún'v» '\'óz? N,�o

te g"lrvirã muito, pel'on. o si

lencio tão earam-nle conquista
do wdoueh boca d(' ouro (lUA

-er'a, tn�bcn'1 a bOe�l. dI! vC�·fl;-df�.
Tu não th'e;;te cOn"'c'enf'l3 lim�

pa .
.n.·�ln 5rbr�tl�<"!.'!·ia n1t\r .....11 su

·�;'C'i,'3.11t.!. nara :OHv�r 'o nu> dizl:""
�.:. .J.:;l:�-;nti1"n: i'{� r1ntr;."

-

rri� :1Hr�

rtas bate!\ mae não f.1u9ria�� cs-

fConclui na 2a .. 1Ja�;. :ctra A)

d" , incendiado no
, , Dil'et.oc: � l'tlAlJRICIO &\.HER

�

C!tta.l'ina), D{)].UNGO,
-�� ABRIL DE 1951
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maneira maís

'Proporciona um maior rendimento
Anexo ao, POsto Agro-Pecuá- tura, existente {fi Indaíal,

I(
i-io do :Ministérb ii!!. Agricul. , foi [níetada a c:'ia.ç.ãv de a-

- -;--
' .... --'----�

I
belhas de raça ttaüana, que

___ " oferece mato!" nossibilidade
:

I
produtiva, Assim; .€S82 traba,

I REGRESSARA' J ��{) ����u�tS�: !'�:;!�t�\���.��
" vem prnpcrcíonando '05 melho-

i 'A B A I R E S res re�uItadQs, esp�l'�ndO�s:'
_ " que d�nt.:ro d� sessenta dias

pOg.sam Ser distribuídas aos

criadores de abqh!:,s em San
ta Catarinoa" as "rainhas",

o 1)rOcl;2:::::t de :ran:=!Olm:t-

cão dar; eolnl�ia:..'\ de -abelhas

�omuns l\ hc,.stant,; ",:m1l1es,
;:.f·nd·) aperrag ncc '::sár!iQ in

troduzir as "r3Íllh'"
"

df> raca

italiana nos Ca!X�1 � d.!s 'Pl-i-

dos a.s "rainhas" necessári.as
h procriação, fDrnecEndo, tam
bem, {) posto, mstruções pa-

ra. facilitar o trabi"-lho dos

cri.adores_

I
detalhes p?la� C:J1Ull:i;;' deste

jornal.

I' E..x;IÚ�·SSÕ
- -

BLUnIENAU-CURITIBA
':i\GENCIA BLUMENAU

I
l.i tIs NomnnbTo, N.o,U

End, Teleg.: "LIMOUSINES"

IFONE, :1002
PP..EÇO: C:r�. 155.0(!

. AGENCIA CUIUTIBA
nlfi{l J:; á€. ?,,"'al:f.-'hzbro ::;.0 bil3

,

ex co

meíras. A l}urific�(:ã!) vai se

nroces=ando .c:C3 1J")uc-os. sem

prejU1ZOs ;aDE- apicultores.
fi ....,,_-�--- --- �� _,--...- __..--- ....... _'''''''''''

RIO, 21 ,(Meridioll81) -
° cientista.' argentino, sr,
Gino Turrin, que tentou.
atirar-se do avíão quando
1) aparelho sobrevoava o

Rio de J/lneiro, já 'está.
completamente restabele-

cido da. crise nervosa e

r"'gressarã., à Bueno3 Al-:
.re" no �óximo 'avião.

A� ab€,lhas de raça. italiana
exigem outros cuidados que
os diSpell�'ados às :,b�lha8 co

muns, sendo também diferen
tes ns instalações e m.étodos
usados pa,ra 11 sua criação,
T�ndo em vistn as' vantagenS
que oferecem as '3.belhas ii:!
ranas, é intensão díl Posto A

gro_Pecuário. de !ndaial, lll-
c�ntivar ns apicultores cari::-
1'lnensi!S à cultura dessaS a·

be'ha�Jt qu'!'1 lhns pl'O''''',�'}l'c;ona
l'ão uma maior produçiio de

lueJ. c, por cOl1,seguint�) linl

!l1ni(1�' lucro,

I;

I SERN INAUGURADA DIA .

I
! 24 DE 'v\AIO A la. FEIRA DE

III Atv\OSTRAS DA (APITAl
,

8. A. a Princesa Elizabe.th, Duque"a de Edimburgo, o S. A.,
o Duque de Edimburgo, com: os filhOs, na �a1a de €$1(:;1' de sua

c::tsa fm L!mdre�, Clar-enee Heuse. S, '!:utez:x cO Prillcipe Charles
<stá i'entc'do ao. lado. e l2 PrinceSll\ \Ann,R
Duque de EdomlllU'g<J enverga o uniforme
da Marlnl,a, ReeI. ' "-\ FOTO E.N.S.

no eDio de ;oua mãe. O

de Capitão de' Corveta

portante, :reu.nião, t\3pera ndo
todQS 'qU:e'"

-------------_ .....

._

J'Jstado. r:-:.l&rn-nOf; :..t:l e�:pec

tni!'-a ri"; in'ailte r_<J& T!.12 :'O�

(,ou"lercial.::;! in(luslriai�::· l1r.-
1 ist.iC{'lS, � hn'PDrh!doI"e� �; c�..:-

CDS para t. agremia,çã.o, l1á':"
56 unindo mais a familif'

"PRIMEI'RA FEI-
'PoEto de' lnüd,al (1�'.1 ea-�;;' Ú

criação das 2belhs.s ital1,anas
em Santa CatarillP:_ porém, a

p:.sar àos :llrlb::?)hOs t::l'em" si
do iniciados há p'Ouco maiE' de

um ,mê.�, já d�ntro de seSsen-

ta dias pcd�,rão sCr l'istribui
dn,s ;ws 2picultore�, interes13:(l' I

i

RA DE ,AJ.'\IOSTRAS DE

FLORIANO·POLIEI. Pro":;;-

1 a su!:! inauguração para (}

dia 24 de Maro próxUn-::l, da�

ta em que aque'p. cidade co-

memora, a passagem do 25.0

"11l1ver"'ã�o da inauguração

I/nsta/ação elaQuarteConvenção
clal::Jniio Democratica Nacional

di}! POnte, Hel'cU5o Luz, tl

Ff'Íl'U d;; Amosiras de 1;'1«-

l'i�1,nópoi;s recebeu, de pron

to {l anôio unânÍm& dos in

d�striai.s, comerC;2.nles, ar

tistas, importadores.e f;lI;-

como I:: CD-

operação va1i,,'sa eh Pref:l

fura 1,'Iunic-p:;lt qu� recebeu

a idéia - U!lla i�l!ci!�tivn
incOnfun-

..

I
c1jYGlS d2l110!lstl'_�:!çõe5' de H_ ...

gn!tl{,� 'l'erã a F:ir",- dê A·

lllr:)Stl;'iS de Fitll'ianápol s a

duração de m,'lis cu m 'nos

10 dhs. :Movimentam-se, SPus

orgau':r.adores" com a finali

dade Ú'> oferecer a.f> "mr.:>

;31"': (Jf"JpHaJ � v�s:t"'nt�Jj. um

,ss.'petácub de rb,2. b-leza!

si-osanlt'nte, � in3tlguraçãO
di'-' PRIMEIRA ]'EIRA DE

AM05TR4S DE FLo:na.

NO�POLIS.

PELA COMISSÃO
GRAMA DA ÀGRElYfIA.ÇÃO ,- CRIAÇAO DE ÓRGAOS AUXILIA RES DE LIDERANÇA EM

.
" .

"

...,..,,-��-- AMBAS AS CASAS DO CONGRES 80 -�-""--�,
,

agradecendo, falará <)' deputad:> I
diz ,a cOmissruo, C!11E: u'

P 'uIo N3ry, O d:scu:r�o ,polí�i- vanÍl3.da., nesta' .legtsla
co à Convenção se:'ã pronunc:ü- gunS pont{)g que con

do palc '1'. Raul Fernandes, A, capital im'pol'tancia. O',
ses'7ã;o de enceITamen�J Ser;á mento recomenda, H crla'
l'i?aiizacla na noite à.� 23, com o orgfros �UlxiIiaTes de li
discru'�o de poss':'! do 'presidEnte de ambas a.8 ,é,asas do e,Ii
,� dé represenúmt'3s do Rio sO, para. impl'irhk
Grande d'O Sul e dOo, Estado do; ciência ill'Ü sentioo llPrtid
:Ri'!), ,e, l!lI leitura da síntese dos I à -ação' ill::.rlam,eiital'
d€bllteS'. L 'I 'sentant€!s do PSD,

R'.o, 21 CM�rid{o1l3!) - A C:>' I que n%sa'< açãn,ps
missão do PSD incumbidrt, de, reS s'e empenham, cump

::iugerir li reforma d� pr,:;,gram:a " ��t�e;:ra1men�e_ '0

1, p�ogran:a
ê, dn. ag1'ernUção e apresent:;r o tld�lO" dedlc.a�aY, aten�o "

plau'o de ação, partidária fóz; ,pec;\�l a!,! medIda" leg·slat,
• €lül·Cga iI.' dir,eção dO parÚdo de relaci.onadas

1
C'?n1 � €'conO

uma, k;ng': exposiçED de m.otl.- j l"Ural, - dreeuvo,vlmer:�' d{ls
vos Dapois de afirmar que não 1 nicipios; moédu; cr:e�lt:o, ,o

é
-

u'ecô5saria qU<l-lqu.cr modifica-I' tr.abalhO,c de ,'provIdencIa

f;ãÓ nu prog'!"ama., ,pessedista" tJ:r<nSpO:z:téS•
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boca, mas s '-'br r'arn r!lill1Iu'-�,
�

'pa1'<� falar p:r "Lu P��n d', " ::
para diZ" r ;__:Q pCyO �.rg i��o e

ao mundo o qu. G�aH�Ll;' -'�''';l:-:;
não pod> maí dz' r. S::'ão to'. ..

jornê: s da terr 1.' d qu
c-s

..u t ào.. dcr rvante, corao lU�_:, �
réu de 1e::::; lib-rdad' 'de ímpreu _

SR. Imp dirás os jorna:S _:stl'�n-
.....

geíros que circulem, na Argent>
_

na? �Ias aí .Estarã,J as ·3<s:a�(!t's �

.de rad]o, �:l' entrar pelo et:r e =

ir a.... ma i= recondto dos 1 t r .::
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Pôrto Alegre em 7 de

:&lOi'iTEVIDEU e 8 d-as em BUENOS
.sejos ínclu'ldos ;

Uh' Conforme
PREÇO POR PE:!;SOA (TeDO INCLUIDO)

cem 13 dias cm Buenos Aires (tudo induião)

�do msrcadork.u e

flGlUkkJd. dOI centrOl!

�Jdo-:rêJ.
Do Norto
O

c: �,�� CHIe (li"'y-'LligáInos�
(''''. f ,·:�;�;:,s conram de
barra 'p-�, jogos de
nrendas. tombolas, ri
f:;t;3, havendo no local

complete �,crviç0 de.

bufê, bem corno eXC8-

lentes bebidas. A par�
te musical dcs folgue
,'as está a cargo da
banda de .musica do
2�to R.I., gentilJ:l1entc
cediia pelo seu coman

do, que coopera dessa
do

,�.

,l,. Vl.'Vldol' n. 100 -

-ia. 7634 e 43-s1197

S I?AtfW

fioU!! 7 de Abril n, 23{) -
, .;, andar - Jfonell 4"8211
4:A181

na tua propría gente, durante
o d-a ou pela ca!':da 'lg noite
a enfiar-tê, olhos a dritro, o

(ledo acusador. A conscíência

p;'e 00 dispor d�5 propfffi� j'
caminhões lnterna!loli(l! çorapt.
lhes assisf'áncíg mod::'oÍ(;o fioiI���t\

irABRiCAÇAO t1� carroftSerlU ;f;!:lmZ;.i::i� t;....�

t!i.clul!1n - ptnto..rrm.
'JW'1CD!l.Ã d. &o!da o:Elgen1a • Cllétrlfj{!;, .-

T(>l� III estuf&lllClnto d!!l l1l-utomõv,�Its
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�i n mundo m�st2i.·ioso e bá,·bai.·o dos g.",iTilll��·;3 U'

,'!
cliar::ia:utes miS pági;las eb um livro pl'ofl.l,adlm:::n-;,,-ô'

I ;'eallS'�a humano. Milhares de v-idas c1ependencw d
,

I um fi,nuca de �orte. Um ro.mance viOlento, eh io de'

J I d�'ama e adio. l'Btratando as lutas, os ór1ios e as am .

I '" . 10}'

�: biqões dos homens. ' § i
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Ol'��,,'IE�RIO PESTANA - S5.o
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I R A
ICURI EM 23.. EDICnO zig 7l�, prlnÚ'
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c"'_"'r :... � :..:::} _ �;:� �:�:a"gH.n.1l� \.'''1:1 g"2'ro!
Il.d.:�;:>�} _:d.:J

,(' ca':ça::i::',;;
':1 :' n.Ü,qui i12S

.

indu",tr�.ais
_,

E I A
Dr. Teh�1o Duarte

";ON�ULTO'RIU: ESQ. DAS RU.AS FLOHIA;-..O ,PET.:"':C\'l' .....

li] SETE DE SETEMBRO.

RESIDENCIA; A.' RUA SÃO PAULO. :;;40 - 1.0 a.nãal'

.FU

.��-.-�� IJfJ!2ülaJtU4ÚttlJ(/ �.
,

I· f PAílA,
.

GRANDES LIVROS
dos mais rOI'i1DSOS a.urores
da. Ilteía!'ura. mul1dial eJlI

ESCOLA DE MULHERES - .André (i,ide
Profundo estudo {ia evo1uçiio d.} c.?�'ãtm> 'feminino :1-

As crianças gostam.,. os adultos também ...

e as suas vhitas ficarão encantadas! Sim, o
Liquidifícado-l'_ Arno é rnesmo um sucesso,
pelas suas caracterÍ;;ticH;:; especiais que
o tornal'n distinto dos tipos comuns!
Bate, mistl1ra. trittu·a. liquidifica.,.
em poucos segundos apenas e sob
lUa;':;; perf-eita higiene!

COnsertos em rádios de qualquer marca. Montagdm eh! rá,
dloa de qualquer tipo. Venda de peç:ls e acessórias para rã!1io,

Venda de válvulu:! AmerIcanas e de válvulu.'! Philli!Js H,\lHau'

deza:5,

.\S�L\mLEL\ t�Ell..\L ORDl:'>d.IUA

Cunyocação
ConyÚCO os a:;:icc;ados cio �\éro Chlbe de Biui1le1l8U. pa

I ra, eOlllparcecl' :\ Assembléia Geral Oruinúria,_ll l'calízur

I se no próximo dla !.li! de. abri:, (segund::H:c1l·:"!). '_'�m im.'I'l

as :20 h01';Is. ! oe:: �a:ôc� (10 t; -uiJ0 .. \:·fut�('O .<\n!::q�lC.1" n 1:.lr!

de };CI"E!l1 tr:.it8dos .:�� a.sr;untos d� :-:eguinle
OH!m;H DO D'A

1) !':lc�c'�:to d:J Dn-f1i i"":q f!U": rl'?g'!rtl o,; d.es�inos !1a c�'_i

daIJ�� no h'ên�o 1ft:;11�};l2�

través da ado.lcscônó,. (' c.=:> nntrimôn'o. Cr$ 6,00
O ALBERGUE DAS DOnES - T!'l":.ncis .h'mmc.:;

C:Jntos .e lnancl1as cL1. vida Pi.'CVll1C. '113, chsios de ;:3n'3i
hí1:dade e agud�28. do grande l'üeb f:'.lncê;:;,·Cr$ 6.00

AS CABEf;AS TROCADAS - Thor.:Htll 1\'1<::l1n
Uma 1emh jndu, 1l'�.l'rada. cem Ímemm. fõrça c l/·leza
DEb "m::!ior escrita!' viVO". Cr$ G,DO

A SABEDORL'\. DO PADRE BROV\{N - G. K. Chest':rtou
B21a cOlei[mea cIg contos, aigun.:; humoristico.5, outro.':'

f:lntásticos e _ outro� mai:; Ou m�nDs ]jOlie'aS;), Cr$ 0,00
A INCREDULIDADE DO PADRE BB.OvVN - G. K, Ches

terton - Um 1"v1'o de contos intere�,�:'l1tíf5imos do 'xLra·
!Ordinário EscriLor inglês, Cr$ 900
A LUZ DA MANI-Ll - RObert Nathan

Um hcnl"""n de nOf"�a época v-oH:a 30 s�éU!":) pass�odo� é

m'l,-"tadd ;101' um drvI:'l� e dcsca:wc um .s"I1Udo _P:lra lIl.

vida, Cr$ H,OO
PBDRO E LU'eIA - no;nr,ln B.Oi!'anr]\

Urna, c1el�cl1c1') hl<;:t6rin t.lP n�nn.!.\ que t:ly"lhê·fi1. ri u!n

vjl'le-!,tr\ 'ibe1.:J eo�+ra .u. :t!'U·�,!�T�. Cr'$ 6.00
HISTO�RIAS TI.JCf.):,r1'>I..tE1.'I-�!,!S � Ól'["1r:-rlo'?"l1r, R�l"ti10S

1.Tlua f.;:'r�c ne COHtos qu
..... s- �n'"'-:il'pc:,"'m d"'-rin.:tlv<:jffi· ...n

C:;; 3.00

Rádios: diversos modelol! -e mt,rcalJ.

R§'dios: u�aUOl! "ótIma ocasião".

Rua. 7 de Setembro, 4. <t 9

BLUMENAU
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:-J. 1-;; c10 :! de t:e�t'n1hr.) de lB!i\, do :\I:ni.._;ter·o (iA

_\eronfiuitca

.�<) ,�<S;--�,H7"o·l",de j::1Cf! ç,;:;;e SO""'alp

�:)rrr�,n-\ ';!TE> CÚ!Jl:';; {)tt}c.h} {] in"ur e;e�('i1 :�c �;u!_"1.'3 r�p
r!1 a !�(l�l!s�ção d!] \s�emb�t'ia {;er'a
" ' .. /. n �!"St (, �'\. '�.;: e '�a per l�:\L\ l-H �'o< i

' .. �,.:.�) ;'Ol:U '1 n·;1·
� "

-
" � f' resertes.

,(: �::�� :!).1. ::::�,=tl'I�!J:::-: ,�_ � ;L01::J�)
::--E�:J,0:: h; :'::�1::r·!_::1fl. GLOB('� :__ (.·�b:� Post'Jl] 152;J

rC;B,'T'>;,) ,,!1_L;��(:,f�.� l�. �_�. Df:") Sí_TI..t
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o CONTROLIDOR DE SERViÇO
ajuda ii determ�nar, aCosto tio I
o custo do trabalho agrícola é fator impor- �i.8 0,
tantíssimo! Como determiná-lo? IfeiO -

Quando se trata de trabalho mailual isto
é f'ácil.Você sabe quanto trabalho um homem
pode,�ealizar em.uma. hora e sabe o custo dês
,'te irabalho por'hora. Portanto, o custo de qual
quer trabalho é muito fácil de ser calcetado,

Çom um Trator Ford' êsse. cálculo também'
é faclllino .de ser feito,
O "Controlador de Serviço", que faz parte

do equipamento standard do Trator Ford -',
e só do Tratar Ford - torna possível a deter
minação exata do cus�o de qualquer tipõde
serviço, num instante.

Há, no "Controlador de Serviço", um indi
cador' que mostra G· número exato de horas

.

motor 'trabalhadas pelo Trator, em qualquer
serviço ou qualquer período. Graças a essa'

informação, você pode:
.

.

1. Determinar o custo do trabalho,
2. Determinar li. época da lubrifica.

ção e limpeza do veículo.
3. Determinar a eficiência do trator.

Deixe que o seu revendedor Ford lhe pro
ve o vaiar do "Controlador de Serviço"
característico exclusivo do Trator Ford. Visite
hoje o seu Revendedor.

'."" F o MR

CC)!�SULTAS :'
Horál"ÍO: dás 10 ãs.12 hor:a.:S

'" dis 14 ás 18 !l'()ras•
';::'o':!su,tórilo: Rua·15 de N�.:.· t
veffi�roJ 742·: {....i\o lado '

..da l r
Suafarma).,: '.

:

: o;:�}�1. I.:

_. ,'"

.

'

Quando V. compra I
UUI litro

. ', I
de gasolina.u I

.'

I

,
i

I
!
�

-------�-------

-,"-_:"-(ÍU�'j; S]E"[;S .;-�"11Nmo�
NES'l'].'� D�IO

1
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às

alélU: de estar contribuinde para
nusis .... variadas obras e ati'vidades

publicas •.•.

\

batalhamos
•
uma baixa

por
de preços

Bicicletas "PHILlPS"
ii Cr� 1,3íiO,f..1t)

I Procurem as lOjas PROSIXXTl'.10
Rua 15 de Noeembro, 900 - BLUMENAU

Rua 15 de No-vembro, 9110 - Blumensu

NORO "'E
o RClrigerudcr de fama mundial e�tii novamente

a' ilisposição de nOssa vasta freguezía,
Antes de adquevir- um HcfrÍg,eradO_r.

consulte-noe sem cGmpromisso.

1.�()8

u---
t'�'<::'"::::----�

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

NORGE

conju'filo' selado, trai' o selo>

de cinco anos de garantia.

Visilem a expOSição nas lOJIS

PROSDOCIMO

o RT o Mc o p N yA

I

[

1
I
f
l
�

i,xnnpra

QUEROSENE ...

ou OI,EO COMBUSTiVEL

I
1

i
!
l

! ...que lhe permite

I

-,.:... ,.

.,�vu qualquer outro produto de T�"-·,-:--l{,o
necessario iIs SItas utioidades, s_

��-'-�----r

I
,

1
l
!

I
I
i

I
!

-:::-_

Isto [HJrquc5 de cada
..

cruzeiro que a

Orga;dzação Eisa recebe peloe produto»
� "h: - l' • �

(!?,&t' eenae, Zu cenuuios sao aest"UU1CWS

ii Impostos.

('<iR e nuuuetencêo dessas eet ::-Z':'t./;:';'Ll em.
o,l# '. Ó" .

condições de triifego c aiw,7� c •

<:;"[� {tA.)�"ii:>

Sorna mo ímportanto

Atividade geradora de riquezas. para o país .�:--servindo jnd'ustI'l�lS, la ..

vouras, os transportes e o comercio em gerai -. a Industría petroíírera

ainda uma vasta sementeira de proveitos e realizações para a Nação,
.. , • , � I II' � .. • " ,r • .., ...

26

vés dos Impostos pÇ},.Q'os, dos salaríos a seus milhares de Iuneíonari ....,s e
.._,

\ ��

das. amplas aquisições locâis de material de toda especte. Os ímpostes
::,.
;-.. .. 15

."... t: w
�

�C�t'1 fiOS e desposes
, �

�4

�Je mcmJiençoocanalizados para os COITes públicos, através das dHerootes etapas do
. . .

Inercio de produtos petrolüeros, atingem uma

vemos pelá quadro ao lado,

que recebemos.

Iucre. , .. ... 9
representam 26 centavos de CS,f};'i.

/.

STANDARD·OII-4 OF

...... "; -; ..'�.

, �

. - .,-
,

;

� ; .

-j

I
',!

.

i

,
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QlJARTA PA'UlNA. �

:,�...C'I".....�.",..�..r/��...rJ�"""..Q'"��J"..r",J"..rJ"..r� I

1.1Isd,a SO�'I(3·1a* )�!iV ,.,.._. A§I
er�...Co""..r..r..o-J"�_"'...c� I

R I T O

�. l'c�{e:: : ll'l' comigo, RofttCl?
'-A VOz, cF Rodolfo cbegul'J,

l' . .;_r:il��aj;:;!:ln1aJ pt:" La tf�l�fone"
-- Vcj:.'JnN��... mnhn mnlhvr
•.. bem, POS30•
-- .VL1,3 neste instante, cu...

vÍ"te?
-- E' tão urgcnte ? Está hem,

rl'ep�r: D me ]O,Ç,J.
Dez minuta' dl:pÓ1B, R'1.f"el 1

entrcu no tal' onde ROd�l1.0,' Uh). Jy�r)�1lt! �!;j. J)�J:: :;�·cnl. I� - r- {
ímp .clcnte o Esp-arav.u.a :- gunta-rnc f� �Ht�. €:11' o querhlc I

_ Entã�? _ Rodolfo não 'e! "['li, com qUem s" correspondia,!decidia a falar; só emit.a 1011_ li Re�pond:) que_,,5i�,' era eu. Ela

g os e profundes suspírcg, sacu; i
m= snlt.a e,� Cima, quase me

<lindo uervc.samente a, cab:ç<;! cerne tI" beijos.

e eland2 murros n'J, mesinha . I s"rt"l CJ1n
-- Ent50', - InSistiu H,n["et, ;

- Dem.ttdo do cmprr zo ? Abor-'
l_·Cclrnetlf:.o;-t de- llegôC!vti'! .c�.::�
nlnH;_"'�'

�
- j� não te (11�1an1 mais ?

--- Nilo me fales l11��B de rnu-

11161''''2 - dzcid.u-se, 'por fim,

Entre os t�llS pa.i.s e os teus filhos,
Que l:b"rdade [e re::;ta?

Choru, se o brilho é d\) nrn 1.�, ,

oanta, EC O rito é de resta.

Não t'! c.ponha:;;, uão te cxaHss

Cultiva essas Y3illnd?t',
Es�r\s nl(�tnas d}f'ciêlH�hlt.;

Que tvu net,o l!1i-dl> odenl:J r

- L)(' hora eru hor«, [1-.:u.:_� m' ll!or:.!.

Beija ii cr;��llc;_t1_, que adorua

lU que é Jlrccjso 8fuga!'.

GERALDO VrülGAL

E JD il'-l!l, [;tl'_I� B!3;: ::('}_l!

']li€ld'�lr iI nl(�::-_� ..

- L('nlhr��3-te -;.1:HJUf-·1(1 t·tltlCH_

n,udulfo,
A li! Uni�' mulher �
{�<'i!a_!' !: d:I;':él'W<: ·.1,'<;'1,:'-

! -� C,,!�! L'. já r1i,":e,

I 1J"" nar!.a! Tb uunnto tempo não

! uo s yenlÚS'?

II -, H:i quin,� dia".,.

de aviõss das para ê3S€S trabahos, - 15':;0 m:Sl1lO, Pois n csl.cs HOj", ás 14- horas -, L::l'cncl'ln:l - Alfredo Varrjlli _

em Oak Ridge, serão ele"- I poucas dr
í

s, ela me toma, um - :::�;ni P[lvec;' - E:min:o f�p ,11<1 em § I� j l�vi3Ção, me chega aqui, "':Ü djre] E �--------�-

montadas. ta á minh-t ca- a. TL';t? t:fJnsign � � d ;"0bOiI �===!I- - - - - -- - _' - -- -_ ,- -- - - - --- -� -� - d (} II
11',III(I{i!m!ll!l!\\III!lImlmIl!IUlml!l:immHg:iíilili�!í!lllml!!IIII!!HII_1 ::§de Energia p....tomica, ::.. nuu- l'

- S\lP;'l'-p� orlueâ o itaU nua de ti v ent ur.rs e icmance s nsucio-:: I
- . .

f �, �1=' _IcianIo que a primeira .ase

feitio a nrOv3 �5 r:1I(Sua -1= 1]"io' cle'erll':Iccla na I'I:dá"3 V;:n('"t� i)uei03 lucirr-ntes! --=1'dos estudos para a ccnsn u I l}4i , �l>9 '�'.§ A', n:ul'�S '''óllSf\C:O.(E' t:.JmUncc enterncc'dJt·! Um granel}:;ção de aviões atômicos já :: ::; E
r ':1'(; ;t'd ';:rJ qu; a [:thJ" conquixtu ó-! :: itel'minou aCl'e,3centa que

_ a pa r ti r de r; 9 7 OO � � ,

:!), C::>:llV1. N"e;(.n�.l, fho! t � o Ínleio do �uper S"r:adO::::;!«outrm; projetos estabeleci:: I �.

,

..", '1 f.�Jª 0.1, [",.i'.'l ,,,I "O T""'t:L'O deI Pil.1l"", -�:d;;5 Rob C3 aw:picios da avia o·� . ,

�;�����ô�:if�;�� � t�o� ,��,Ln�,�'"'� �8r,� 1_UE III ,i�l�al,t�J!�jl"li
-

��ic�����!�"��::,] -P-r-e-c---'is-o-.s-e
Os í�erH 0S consideram, I � -- SOBR:\DO -- � t .€i Lou:' JOu�:I�_n, <

n:l, Pclicu.la _que tOC'���á .ás Pl'o��ntlez3.S la <:!lma § :
De uma moça cduci1da, falan-

de unl modo geral, que r. [::;:
_ '.. :;!:; t!J",.odCl,1 nnma I,O\8la d� '''.C18n z\\elg) r' =.

GenerDl E'e�tiic, c:.rja �8C-!� CASIMUl,A E ,'i FEITIO �Iê ",,: !-1" C1JCJeci.à voz (!O corar:ão", 0. que te OfCretí. o fizª!
cão l�e turbinas ele gasol n:1 \ == ,.

d
-

9n5 00
::: I E ii' todu (> CO;·'1ÇélO". porém tu n:m "lquer Icmbl' \7a� mea::: I�sta ;ni.:�alada ,eUl Loock- i� a partir e 7 I �j � r,,)m�!" AeO,mp" Compl. N"C�()n31 ",Metro J:�nal. P:'êr:;cs dJ�

land, OhiO, sera encarrega-j::; :'C: � "[,,,tume, l\ nOIte:, PJ, num.nlcla Cl$ 6.00 ::
da da segunda fase dos tra- � "lIIH1I1!lll!ClI !:_J!lIWm!Il.llillllill����' I: l '1IIm:l!�1�lilllIJ"'::::�II;!�. _ __'_lln!.!!�ml!!11lI1111!"mlllmmIUlllllllflllllnlllI!1Jl1II1I1"III1lIIllIUUUIIh;
balho: e que é possi;rel qUê i

-
-

.I'
esta fase Se ref'ta a com;- I

t:,uçiio propr!amen(� dita!
de um motor atcmlCO. t
O projeto elo ccnjunto r�. !

ccbeu o nome de «Nepa», I
abreviatura de «energIa nu

clear (le propulsão aerona

vai» .

O comunicado ��7sina�.l,
po�' outrJ lado, que a;; ins

'�ala{:õc;3 aton,rca:} Htil:,�a-l
I '

Va� á JoinvHe': I

Viaje com ne�ur.Ult,-a
no

EXPRESf;O ITAJAnA

Construção
atomíeos

Um comunicado da avia
ão mericana e da Comi' são

I
., ... _1IOIlII'_ 'I

1 qtô(; Oi, polir;'ais de Nf)Vil, IYork, sob pflm de exdu�jflü
não podrm ll:�al' barha:3. b1• !
goeles ou ,óuÍça:;, I2 qu'j se fO:3I;;C h·1 hla
uma chapa de fcero com um Icentésimo de milímetro de

€SpeSSllra, era �eria tão
tran-'pat'ente como o v;dro.

3 qUf' pelo mellOS um ter

ço dos habitantes do mun

do comem sentados no

chão ou de cÓ�Ga.'3; e ,que é
mais ou menos a mesma a

próporção dos que comem.
diretamente com as mãos, !
4 qti.e as plantas trepa- I

deÍ.l as ,que cre,=:cem 00 nor· I
te da filha equatorial enre:>!
.cam-Se da esquerda para a Idireita; e que, ao sul da
mesma linha, aque-,es vege-ltais se enroscam da direita

I
para a €.:;�uerda.

I) que o primeiro homem

qUe se ieclicou á ostricultu
l'a - indústria que ainda
subsiste na Itália - foi

Sél'gi,o Ora.ta, proconsul ro
mano na ,época de Crasso
que instalou seus viveiros
no lago Fusaro, perto do

promctório de Mi,seno.
6 que a palavra univer

sal bilhar, que serve pa!'2.
denominar êsse famoso jo
go, deriva do nome da seu

inventor, BiJl Kew. que, em
1560, costumava jogá-lO' to-Idas as noite,;, servindo-se!

para impu:sionar as bolas,
de uma vara .que tinha a

fuédida de. uma jarda. fyard
.em inglês), � que da CQue- I

xão dGSt<1. mt::dida (yal'd)·1
com o 110me do inventor,
Bill, nasceu a palavra illgl�
sa billiards, a qual, maiS

tarde, cem pequenas varia- I
ções se introduziu ell1 todas.
as 1inguas do mundo.

J:1\·'1 ·('('1'1'f'S1' ln{l'..�r S�J com

jOV·�1.il d�� ll!t ..so l' í'. nem

!1cnl l'(,hrp, .;.;�';l in, ({r'.

NORT� D
...

PARANA

as t�rras férteis do NORTE DO PAl't.ANA" tudo
cresce e progride. Em tôrno da florescente

cidade de l\,tA.�INGÁ, ondulam cafesais vergados, ao
peso dos frutos; vicejam campos de arroz, livres
Je febres; hortas riquíssimas, livres de saúvas,
produzem todos os legumes; e. nos pomares
na.scentes, laranjas, pêssegos, bananas, uvas fi

morangos se mu1tiplicam� doces e sahOro50ll!.
Você Sabia ... ?
•••que. por lua situação g&O

grállcCI, o NOU!! ')0 PAl!ANA
é a últlmQ zona do Brasil fil
c:op�ecidomlilnt9 própria para
o cultivo do café 7

veNDAS A PRESTACOES EM PEQIJENOS E GRANDES l.OTES

CU!. DE TERRaS NORTE DO P,lRANá
A MAIOR E}"1PR�SA COLONIZADORA DA AMER1CA DO SUL

...qUllrem SUl:! maior parte, o LO

na :) de excelente terra f01(O r

••.qu., ainda q-uondo varia- ás

tipo, a terra Q 5emPf@ de "',..

traordinário ferfilidi:1'1� 'I

lidO! SÕ� p(w!o. Rua São Bento, 329 - 8,0 andor

,C.ntro dI) Admini$tração G Agência Principal.

Informações ('ou! os esc:ritô:dG3 d9 São Paulo. Lon�
drina, Arapongas c l\'la..·ingã. o:tldc estii eentralÍ1;ndn a

Sqcção de Vendas ele Terras da Companhia.
'fitulal rejIístrl1dQ6 �a� ;:l' U & ecllT,�" �;;m " decfet 1 U17!1 de lG de Sdembro � !l'�

"'1Ii'rl... !lijl.�·lll

Vi CIlIlbecl!f Maringá. 11
; •• ii! mande blls�a( a· faniiUa.

IfRRA

CALCEHINA contém
tçdos Os qem!'ntos de que
neceesítam Cs diversos 01'

gão.>: em f::;l'!ll'lçào das cri

anças. Alimenta o cére·
bro e fortifiC:l os mu�cu

A Calcehina vale o

s f: 11.L peso 'enl OurO. En]

t()d�s as

Capital Integralizado '" ... ... , ... . ..

Fundo d2' reserva lega� e outras re servo ...

Total do não exigível ", ... , .. , ... ... ".

AG.LNClAS I':! I<;SCRn'O'f�WS Nil S l'RINC!PAIS ["Rf\.Çl�.8 ])0 J::STAJHJ .

JJE 8ANTl\ CA'I'AIUN(\., NO RIO DI.'� JANI'�IUO l:; 01JRiTH'iA
'finas úe Df' póslt!J§

Depôsito5 ii vibta (sem Iimlt,�,) 2�'ó DEPO'SlTOG A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mÍnÍmo de 12 mê::::c3
Limite lb Cr$ 50,000,00 ,s.,J/3jó DEPO'SITOS DE AVISO l"BE'VIO
Limite de'Cr$ 100.000,00 ' '1% AV;SCI de 30 ruas
DEPO'SITOS POPULARES Aviso d.e 60 düis
Limit.e de Cr$ J 0.000,00 5jlo Aviso de 90 dias

Aviso dê' 120 dias
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Rlédico Operador
E:n;,Asf'i.'tente ,d.� '2:3 C. C. H., St::.. ("a�� e p, lklina de S. PaulI:

Operações PartoS.
.

Clíní-a . médicà de adultos e eríancas -'- Moléstíasl
senhoras ,e nervosas - Vi�s urínârías I
r s) -..

.

........• �;C':
.

li"""":. :r.. .r-i�-*�;..::.: _, V e ,'i ;;,",., .LU{hJl�"'úv"') - <.JFR.as; ·:�·,ü .·fI:,.-.� D.a'iíi81Tfh
�10h'ii�ü ��. ';;.:rtrt'l V::Oieta. -'m'fra Vermelhu

.

-.-,
- Alta frt'quênda _

�
s»

Ao Ievàntar-se do banco,
Momentos antes p.ntado,
lI.1:ais parecia uma zebra
O pobre do Zé-Barbado.

Rosto liso com C;:lette,
Perfeitamenta alinhado,
Lá vai êle.. Bar'ba-F'e ita,
Aobrotinho aconchcgado.

. O.s_ liLÍlnigos ?1Juis COHi71nS do t:oração: ;:êso
'f.xcess:vo, :esjorços c!f:ri'l_us1ado.::.

Nã" ebuse do seu coração! Nacla Se�tl ·p'i.lciente e t",ró vid�1 mais
,

.

de e�fo�·ço.3, principalmente s� você '_!bngu I. Se o médico t:'escob�:r qual-

conquistas ;- p terreríc 6a cÜ·i...r(g�a
do coração, podem Cl1:':'i��j�' de,e;to3

.

ant.·:;., írremediàveis.. Que;n sofre do.
cor: ção tem hoj>e pl.?f5r-:ecth7as lTI.ais
encor:(jadoras

c16e�ç�s do coração .. t.fençiI.D a éstes'
:;i;,toma.ç; falta de ar, tonturas.pulsa
r,'ão lJ;reglllar do coração, vagas per
turbações digestivas, pés ou tornoze
Ias inchados, cansaço permanente .

Sentindo qualquer um dêstes sint,)

mas, procure seumE clico semdemora ..

.qucr.Irregularãdade em seu coração,
siga-lJ1e os conselhos e viverá uma

vida longa e perfeitamente normal,
Coisas. _ que VOi � -não -dcV2. e�CJtLecer:
Nilo t �1'Ta nem snde depressa; evite
€sc:,r_1 1:;, evite ,.l,orree:imentos,p�·CS
S31 excítacões "rocurc fazer tudn

.

com calma e e-ncarar a "ida serena

m cnte. Aprenda a repousar, a parar
antes de estar fatigado, e estará
fazendo muito para "ajudar" o co

tação a prolongar sua vida, Coopere
,cem o lllédico par::: 'dar uma 0P"�
tU!l,dade ao seu coraçã!>

�,

.

S
""

I· v U.

s'

AS dançàs sçTão abrilht\.lli;:rÍa-s

f. Illusic:al.
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Fer'.rl;;, E'pinhos �!'-n- � Drs Carlos ,Henrique Mayrl-..:1i;15, Ulrcraz e Rsumatia-I' -

. :::. CLIN!CA GERAL §
'····f)ET.IXm DE NOGI.i'ElliA i,. � DOENÇAS DE SENHORAS -:- PARTOS.....:'R.tUO X�

Grande Depun.i.ivo :: - lNDAL4L - �
do Sangu'� �11!llllI1UlllfilllIIlHlllllllllllll!lI;llnmllnm!1n!lIIIlUlllmI_!llllll�!.!�

mas •••

I
p-c;r� os que usam

..... -...,_---�-

Grande
,

-

org(l'nlsaçao
Cem cscz-itor-lc n('sf� pl·...'].�a, pnf-('Ü�-' UUL!S pr;s O�S pai'! C:il':;')

ti'} in�'p(:tol' local e chr te de 'Organização. Ord�nado' p u ra rn"p�I,O,'
Iocul : ] "�OO,OO, o rheflC ce ,:rganiT'(::i.�: 1.8[;0,00 Co com.ssõc» 1';.
,:ig:-;�p. r��f�}'f�!1(_<;';"; (�, g·�rtjrdin:�. Trn1nr Ü IluJ, J5 (;.: N�>\'['Pl�:)}'�_
:1,"0 S70 --- j ,o o nd: r --_ f hl 2.

PREOCUPADA?ua

usc"KOLYNOS!

Nà:osec'pr-eQcupe! •. o Cc"me Dental
Kolynos COInhate as cárh's mais efi
cazmente que os demal' dentltrl
elos. KolylJ(jg (lestroi as lmeter Wl
ql�e prodm:em os ácidos bucais, CaU
sarlOl'e9 das e';rles. Koh'nos clarelll
os-dl'ut"" -e embeleza o sorriso. Com
pre línl.vflfJ!o.... hoje ml'S1l)u " .... use ...o
todos.os dlW!

(cmbÍlle tiS tárles
Agrcriu moi>
�endt> mais

'�'

serviço é pesado, -
t,óndicões de, �terreno

,

�

__ .- __�_ ....... �"Io. _ ....-... ___

Ctmpanbía Hiltro-Elétrica
�guãs Negras

C{inYG'v�'clio de Assembléi,t{ Geral Orillnárkt ,

Convida�-se os srs, .Aeíon stas desta Sociedade
!.:.nôn'ma para uma Assembtéh Gera: Extraordinária
a rcalisar-se no dia 28 de abúl.·de 1951, no salão do
sr . Leopoldo Schmidt, desta cidade, ás 10 horas,
;,;::m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

-::) Rat\�icacâo das de'iberações tomadas 111. A�;�
scm.bléia Geral Ordinár;a, rrrrlisada em :n de
marco de lü51 ..

'2) Sugestões ele interêss» social.
LEOPOLDO JENSEN, Diretor-Presidente.

�. --, v __ V _ 'IV _ V _ "'f" -- :( --- 's.( - W' '_ "f/ -- '1C 7 l'

Peças e ACes�rlos para Caminhões e Auhmu)veiB

Dlsníbeldcres :�I dos � :insuperaveis
. jprodutos: ..

fiG O O O Y E II 'Rt'BATl-:RIAS

"SI0P"OLEO P.ARA FREIO HIDHAULICO
"l� S U ..

SJ

BICICL�TAS n

COMUNICA QtJE ACABA DE RECEBER UMA
PARTIDA DESTAS AFA�lADAS BIC1CLETAS

"llsn"ALE.\1'ÃS li v

Srja illtdigl'nte compre a melhor bicicleta na

COl.\'lEUCIAL \'IEHL\ m�Fl'{S 8,A. - I�ua 15 de
Novembro, ü23 -..:. ao I ::)(10 da igreja. Matriz .

\0 LADO DO CORREIO E TELEGRAFO _.-

A' AL.:'\MEDA RIO BRANCO N. 8
- -

�lIIll11ll!1l' III; II! 11111111 i III !IIII!!!! !llllllllllllllillUlitlltllill HÚI' I 1lI1111 11,"-;

•

inlportam
OU a natureza

Internatiof1a!

EF c
oferece

,

e o que
melhor

..

-

--- ---

ESTAS sAo AS CARACTE!iSTICAS PRINCIPAIS DA

t·:O·y·/\ LiNHN' LU DS C{\M;i�HÕES INTERNATlOt'�AL:

1 t;ht::>rc�" C')ffi \'ól�\;iQS
no �".:3�('I��t�

5 Molm com ação d�
Ilbarço'l

2 r.i,w; !m:;ei"o; pqr:1
q!!�k.Jl}�r ��I'vj!',:1)

3. S''i!�m<:! o!)�rf",i>;()acl"
tle frniQ hi';.ã'Jlico

4 Armo;;ciics rdQrCCldC1 •
de 0,,'0 e$pedof

13 Me!hor \'j,jbilidoda
pal·tl o çhcuffc!ir

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Dias em -Paris

PORTO ALEGRE;, 21 (Me-

ESTA"O ALCANr;ANOO CONiPLETO SUEESSO OS FfSJj JOS
QUE SE REALIZAM NO PA TIO DO HcJSPITAL SANTA ISA (L
Não está ... faltando com sua cooperação à população 6/umenauen�ez

. uloriz do emprestimo de rrolonQar..se·ã� durante �olia�as pelosjôrna!s da Ca,it�l trancei:
cemmilhões paraDssistencia todoodia de h�Je·rresenle as qoalt�a�es �os pe�ollstas �rasllelros

.

às ooperativas Igricolas abanda�e9ldSICado23·R.l.liI:S;�n�� ��:e��:su:: g�::�:Sa::es�::a��UID
Rio, 21 (Meridional) - Ab-or_ Seu setor, p,pjiará.

_

com en�us�as. \
dcs€nvolviment>ü à.s suas atíví- Como êra de esperar todo o dia ele hoje, pre- Parts, 21 (UP) - T'odos oS

dado sobre a amplínçãc do cré- ' mo tudo 'o que for -nec=s=ar-o dadea, Per outro lado. O presi- estão alcançando com- vendo-se grande fre- jorna,s paa.·isisns"s dedícam,
dito às ccopera t.vas, o sr . Ro· para o dcsenv01vimento das co- dente Qa República ,Está, tam- pleto sU,>e,O::R.o ....'S feRie-

.

,.1 I s
hOjc,. SU::J,S secções csporttvas á

racío L�'e de lar'
�

� "�i openattvas, �""';cola� A'l'nd - bé '. .'
< d

-
�

- v. - quenCla (.Ie I)OPU are , ccmentázics D'loP4Qs�oc a- .·rcs"'el·'cc t, r c ��u que 'J ..Ú' V "., �04<' �..... J, .r e- em., vnVT;õ12nte interessa o 110 u -.,.'" � It'
-

nístérío da Fazenda, dentro d0 csntemente cedeu parte do ar- de%nvolvimentO do coopec-atí- jos populares 'q!iit� se tendo em conta o mo- to d-o mateh ds fo.o,tbal realizado
'1iI1W "amimj;��I'lImlmlllmU! mazvm do D.N.C., '2fim de, que vjsmo agrícola e já dEtel'min::lU realizam no pátio do do brilhante com que ant:e:Õntem. .entre :() combíruadc

nlfradA i i! uma cooper:at.va agrícola do R. provídêneias para. maior assis- Hospital Santa Isabel, foram iniciados. Veri- Bangú São Pattlo"e Racing Club

II íI.j lU ·Gr. do Sul pudesse nele depos] têncía oficial a -ess�a movlmento , em beneficio do novo
A' •

::;
da

.Fran�ça,� obs<:rv.ando .que ,13 adversârío , O "Parisie Líbsre"

1
prcvejtava todas as Ú'portuniÍ'lla;.

,

I h I t 'e�
�

dê 1 _
- rrca-se, assim, que - .., d ,T. b 1 d d cl JLc

Me� ecc e
ar gen 1'08 e ven e��os a. pre_ Assim é que <O presidente Getu-; ra 19a uO!L rasi erros impe iu e ara que o combinado br!1,Si- des para demonstrar- os SeuS

! ÇOs mais convenientes, psrmí- �io V;:;:rgas deu

o�
.seguínta des� 1

pavilhão desse estabe- população blumenau- Unll3J mel.or apresentação de leíro se :impôs, vencendo por 2 (Ccil1clue na 2,a letra D)
•

.
. tindo meSmo uma melhor remu- _,_ d leeímento, cujas ,obraS eu"!,, não está fa.tando suas quaj.dad=s, depoís da.lon. t,Es�eve ante-ontem Em

_

'

.

�

.

L.. paeho na .pediu-v de vE'rba o -

��
-_-' - '-_ F _

nessa cidade o sr. Alfr·�do nenaçao ao produtor ; D1sse o Ministério da, Fazll;nda; 3e acham bastante &0-. com sua cooperação no ga excursão pela :Ek!:ropa, além! rr������������"",,-""""'���������'fi
MElecch3. raíto funcioná. sr:, H?racro La:fler;

"Atend�a.s,e
�

o
. p.�1.,oce8'150 refe-\'..

diantadas , Os festejos sentido de ampliar o
do terreno � peiado que repr€_ \. �O

.

,.

C

�

_'-, ,

rio (la "Expri.nter do Bra- veJO que o cocperattvísmo rente ao emPréE.tllno de cem
�

" sentav11:' d85Vantagens' para 'OS'
�.

perarros -

omerClar.lOS
que tiveram. inicio ás Hospital em apreço, CiO 1 1 r d

�

triari p f�
-

sil, Tur-smo
.

Ltda.", que bem orientado é uma das fórc milhões .de cruzeiros, para ser - jogadores do Brasi· Assina a, o l' �n TIS nano,s. -. 1'0 I,sS.oes Libera's - Amparái
• - '"'1' t 1.2 hor"·"" ,:t.•.,. on'tem, n'U>ll_ tanto "'e ·orgu.·lha. "L FI' ';"';' q � obra" I-l"l'ro" 1aqui veiu tratar de 'asSun- u}as malS pra",C'as para I} enu3.l' efetuado pelo Banco do B!;='sil ,à � U;v •• t�

'l. � � � "'. e gal'v". u� � s S - �
�

I VO��Eas. �famllas.�. mscr.evendo-.asna.. .'

tos relacionados eom a 01'_ a distribuição {te Uma. das cau- Caixa de Crédito Cooperativo",' l:'I'os"eguir.ão durante 'Ccnclul? na 2 a Letra C' .se fizeram apreciar 'peJi?: impl'es-
� �

�

�

•
,-

- e t da, vido: e dos frequentes deSa- ---
.

.

'. .

.

.

.

•

I A "'T U T IE L A R 11

F;t�ç::::�f:��:'m'��u�fni�:. ;!0d�::;�::::�7i�:��d::�,c�1; Se�. a�
�

O'M·U aba'n'd -n' " �ss a C"'orélllla; I A' .

�

..r.·t

�

�

�

_

-

.

�., /
.

_, �

.

.�

.

�

. .11
mal':; pe'.iel a orgallJ,saçac para garantir sua

��ã�h�::t;�;to �1�r�a- ,i ����ej�:�:��;:���ão�:l:��� . -. ��

�

Y família. .

�
�

nmmmmlmm!HiuH!ltlmmmn t de que pOsSam imprimir maio!' I . Com o ,seu desenvolvimento constante tem a
.

la agresC'al'Wo atl·ng·lrflla� a A�me�'.�r.�·cal, ;��!�t\������:�:d����P���:sd�a�:��:h�:.'·Europa .,

...::iI )
� I CuIDO tambem no seu denartamentó médico .e den-

PELO NAVIO ITALLUJO EM:
.

II1II t
'.' .

1- rl'
�

�

.

• ' CUSSE I Severo ataque do presidente Truman aos RePllbli�anos -II t:�::::r=�ã��;FI;:�o�:r�eja preWden-
..

ANNAC" --WaShington, 21 (UP)· -remos:, paz na Coreia e �o I!cont�'.a a agr-e�S�o na mos fazer e estabelec�r ,

a

I' I Nosso a�ell[e VIsltara

St.la... ca�a. Faça. hOde.�..

·

.•.
�

.•
II ii .

O p;_'esidellte Truman ad- resto <10 mundo, mas nao· Corem e.."'l:er,eeu ereItos pro. paz no mundo. E o urnco I mesmo seu tItulo e mallten,ha em (lIa suas mensàli�'

C_i!I""Parllda do aiO 8D1 5 vel'tiu que se a ONU. de'xar capituiar-emos ante a agres l� ftUldos COfiO ·os �eguinte5: meio de termos a paz no Idades. Porque a «TUTEL...t\.R» é a tutela de seu�'
� de junho 19�51 a Coréia, os comunistas, �ão. Sabemos qUe o apazi-

.. 1). - dmpe�l�do nOsso mundo é imponde. a lei e a I llár,
.

��. .

(<<cedo ou tarde) cair.ão so- guamento não conduz á paz lmml.go comulllsta de por o::.,dem internacionais ..
�

I! Escrito:rio à Rua 15 de N{wembl'o,
::;;;:::==::::..........--:.. 10 dias de encao- bre a America Latina e .'30- mas á guerra. NOSSDS e3- em prática seus: planos. i '

�
��

..

ladora viagem percorrendo I bre �,nosso proprio país») f.orços para ilfpedir gue� �uta�d? na Co!réia, impe�
�

L�S PALMAS LISBO. CANES I depenE de terem dado o gol- ra devem basear-se na pre- wmo� fiue os governantes -

� -,-.t>. -

-
i - GENOVA - NA. . .

�

é! r mli
'

t
. .�

POLES _ ROMA _ CAPRI _ FLORENÇA _ VENEZA _ l?� no Japão, 110 Oriente Me- �erv:ação da ybe�de e da ,0 .\.l�e .

n conqms '�m os

l\ULÃO _ GENEBRA � BERNA �_ VERSA1LLES LI
WC ou na Europa. Em COll- Justiça .. PorISso, estamos úut�os pmses de sua lista».

SIEUX _ Cfrln

• ., -
•

c€ntl'ação, em banquete do apoiando a ONU», 2) _,... «Foram dados ao

Partido Democrata d:e ••.• mundo livre aviSo e tempoDissé que se (JS leaders
5.000 talheres, come:qlora� comunistas tivessem aprell

para começa.r a prepara.r
tivo dos presidentes Tho dido a Eção de ,que a agrés-

suas defesas prop�ias». .

mas Jefferson e Andrew 3) - Nossa atitude flr

Jackson herois do Partido
são não será tolerada. pelas me na Coréi.a todo o siste-

. , nações livres, «seria possi-
Truman acusou os republi- ma de ditadura. As dita.· -� veI chegarmos a uma solu- d

- -

b'canc.�, Úó (,pollticag-em}) con� - , uras llao pOdem. so reVI,·� uao pacifica na c Coreia. Jtra sua DolW.ca externa ver a reveses contmuos. a

I,_
Mas isso deve fazer-se

�

em
eom espéi;ànça de ganhar, bases que prdte;am por que

começal'am a aparecer l'a-

d 1·
J chadura na estrutllra�do co-e�se moe Ü' as proxnuas e- luí,., a (íl'''U. Pa.·

..·". 'alcan'çal' .'

1
' -

� '.1.'\1 ... <1' munismo inteniacionaL ore .uma 4:J2E�< ferindo peb-
elçOeS. eSga S'Ol'lGa-O, os dI'l'l'g'''ntef' �' �d f'" ....

Di e:: ....._ U
.- ,

�

v '" em taduas não podem .80- ",TI-as a amlllél, no lnterlOr
-se o prBSIUente q e soviétiC(J!'l e eomun'stas chi-

.

. �

�

,

-

t lt t'
- brBviver a reveses continu- da r:esidencia. Uma .az3, de,,·

«nao ,�mos a -a erna wa ne·ses "!evenl abal1donal> su�a
.

,

. \.i S J' preendeu-se e atíngiu Ull1i31
de lutaor na Coréi.a ou de não deve haver transacões

o. .a começam a aparecel' I
-

l' t b 1 t t
' - rechaduras na edtrutul'a donac Uval' . a 80 U amen e. agressão. Sobre €s'se pónto

Nossa alternativa consiste Não nos materemos em a-
ccmuni"Omo internacional.

€m fUicarnlos na
'.

Coréia paziguamento. Não farf!�
�

O pre3Úlente começou
ou noutro lugar _.;; algum mos arranj_Os que sejam rE.' eu dicurso dizendo que es-
lugar roai3 dificil e, prova- d::-:ompensa, a agressao/>. 'e nftO é momento para que

I�M BLUMENAU; com GS nl l·epresentante,; velmente, mai,s perto de
)s llorte'amer',canos levem

CIA. COM. LACZYNSIU LTDA,
casa». TEE'��NE��G DA RESIS ,ida oIdinar-ia de negociosDeclarou: «NãO' se .€ClUi_ , UU1

Rua 15 de Novembro, 991 - SObro :I m de politica. Nosso país
"'......""""...............�_______________ voquem no' Kremlim. Que- -Ü;;sse ainda que a: lutG'.

-- 'stá em perigc mortal. Es-

isum Ciub��e�'-.-p--�u' II·s'��t�a''''a Euro'·p.� ::��d�:��!eed�m�%:::i:
.

.,... 'li .. .. i\. única manei.ra para pre-

Agora é a Portúguesa de Desportos -O'tima ,o ,�l;�e�m�: ����e h�::l�ni�
mulher deste país ,c\Ülocar

viagem . estréia dia vinte e quatro, Estambul �.�!::': �'���p11):�

Excursão
..

a

Com . .,;xct!l'SÔe,;; aos pOntvs de atr.ó.tiv<o turí�tico W.l cada !oCi�l
--, visitad9:, com es.tad:a .em hotejs cOn\

� pensão compl?t.::J. __

Lugares limitados
Chegada lU Rio de Janeiro enl

13 de agosto de 1951

Pr,çu
r1dional) - Noticla-se qae

am· avião da. FAB caiu. sô-

por pessoa a parlir de
Cr$. 35.850,00

PEÇ!.tlM PROGRAMAS SEM OOMPROMISSO

- Já se encontra em

\tem
sido, até aqui, otiroa. nado turco., foi nannal.

terras européias á delega- Todos 03 componentes da I NOR1UAL A VIAGEM AS 6,30 HORAS,
ção da Portugueza de De:,;- delegação lusa estão bem PARA DANAR LISBOA
portos. A embaixada dei- dispostos, maravilhados - A delegação da portu-I' .- Assjm qll':'� a Gieleg'a.
�ou o. Ga�eão di,a 18 ultimo, I com. 0:5 � loc.ais... já vistos. 1?U:eza de D.espol'Gos, qui ção deixou Dakar, seguiu
as_prImeIraS �oras da m2.- AtnbJente ue .ranc,?- cama- Ct.e,lXOU .a Caplt,al da. R�pu-l çã.o deixou Dakar, segui.u

Inha, com destmo a Dakar. J radagem cerca os mtegran b1.lca dIa 18, as prImeiras I com r::esdno a Lhiboa. A·
De Dakal', rumou para Lis te8 da comitiva. horas da manhã, chegou v:.agem, como a do primeL
boa, l:a_zendo. parada em I C?mo é de c?:lhecimento a _Da�i:ar. Ne?ta .locali:dade 1'0 tmjeto, fei normal. Na
Madl'lu. A cnegada na !ta- pub·wQ, a estrela. do dube fOl felta a prlh1e1!'a parada terra de Camões, desceu a

!ia se deu por volta das do largo d€ São Bento dar- Eram precisamente 23 lio- embaixada. ás 6, 30 horas
14,50 horas, A viagem da Be-á no proxi.1no dia 24, em ras, quando ali chegou �

a Diri.o-entes de clubes locais
representação brasileira . Stambul; contra o sele�io- embaixada lusa. A Viagem se f�el'am preselltes ao Ae

ropodo, afim de levar suas
I sa.udações aos brasileimsl.
I MUITO RElU RECE-

f i JUDOS EM ROMA
! Foi cumprida a primeira
etapa da viagem dã Portu
guesa de Desportos. A dele
gação do clube do largo de
São Bento chegou á Roma
ás; 14,50 horas. �ixou Ma-

E TC. drid ás 10,30 horas e pisou
�==========!J.

I
em ten8.s. italianas no ho-

- ==- rario acima apontado.
r....---......�_....._�=��----..-c::- .....--------.-_----_",_..............._.. " O Aeroporto de Ciampi-

no. aqui na Italia foi � toma
,uI;) 1)01' mnneroso puKico_

�.os hra.:::lleirDs foram muito

f·rem recebidos pelos espor- .

listas, tcdo'3 ávidos por

sa-.Ibel' coisas do Brasil.
PISANDO TERRA
F:.SPANHOLA

De Lisboa a delegação l'U- i
lllCU com destino a Madrid.!
Quatro horas e meia durou �
a viagem, sendo, da mesma

.,

ma:i:ieira, ,bastante agrada�
velo A Cb;egada em Madrid
deu-se ás; 10 horas, Da
mesma. forma que em Li5�
boa, grande :numero de BS- !JER(JAOO DE.A:u.r-01\IOVElS
portistas,se encontrava no JOHN L. FRESHEL -- FUNDADOR
Aeroporfo, afim de ver de .

Rua 15,çle Novembro - BLUlUENAU .

pert.o úS eraqllos 'liSOS. -IIIIIIIIIIIIIIUlllmmmmlllllUnnmllUlIIIIIIIIUUmnnnrUmlUnlUllnUlIllllllilIlUlmllllllnnnunmnnltllJlJUUlUllUlIUnmtllmllnmlU1I

'l>'a residencia ficaram deS
il:ru1dos, sendo. os tripulan·
tes, �tenentes CuHo e

�

.Joél,
retirados dos ;escombrQs mil-

PROGRAMAS -- INFORMAçõES - INSCRIÇõES

Expri
:ANDRADAS, 1079 ..,... PORTO ALEGRE - END. TELEGR�:

-- "EXPRINTER" --

nle
I
r

outra r�idencla, provocau*
(1:1 ferimentos C�l .vários roc

.. radores. Os ttipu,Lantes do a··

viã-o ficaram feri.dos e (}

�

a

parelho ficou totl3.1mente inu.
tilizadO.
PORTO ALÉGRE. 21 . (Me-

rid�Onal)' - Logo depois de

de canõas, um :avião de ins

truçã'O' .dja;� 1<�AB, em ,,.jrl;ude
de falha no·motor, com�çou
la perder altur.a, 'Pl"ecipitan-

1!I!n!�iISlliI19i!llnllflln!�ill'llnf,[m
í Não há demócrtl.ma com 1
r 19norancia. A cartilha é· a j
I chave do cOnhecimento: f
i MatriCUlemos os ãnalfabcc I
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