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rísticas 0xcepcionai,> "foi irus

RIO, 11 (MeridJonal) - ° 1��- gín:lda e constJ'u1dtt eQm 1)',n::8-

l'i"l brasileiro, Desde a. SU!1 pra-

João Daudt de Oliveira não-! :u�:�P::t�l :et�::;e!:::isQ�:�::��Pretendem. dos dos nossos �'e!:U�'S(lZ mii1e-

se cand,"dataro:" a 5 a. re-elel'ça-o! r:l'LS natura.is. 'b-::mlJOra não POS-}:IolorianópoliS, 11', \Merid.J f I 'R'II -a as ar ee sámos r�vehll" pormenores sôhl'eAmigos e correlig-onários do sr,

Nereu Ramos, preparam-lhe u- �

os metodos 'lrt ';',;'fl. -('!1t1l'icaçãO,

'��a"s�=t�:e;�:pç:o ci:;:��r�:�� do governo Deixará a presidencia da aCRJ �ii��,:s��:�::��sd(���E::�:�O:H:1i:deverá dar.Ee amanhã, ° SI, RIO, 11 (Meridion'al) '- O 51'

I
do Comércio e Pre,g dente da FI\-

êxito nas pxpcdenci'as foI mag-Ner€u Rüm(ls deverá presidir ii PUSHAN, 11 (üP) João Daudt de Oliv'3ira não 53 der ação, de Turismo e HOSpitH'·COlwençii.o do ,PSb e�â3rjnéT\se. tempestuosa sêssão, a. Assein' candidatará ii quinta rC-eleiçi:.;) 1 lidade, llífico. Tem cerCa. de dois m�-
fi J'eallza,r-sc' siib::do (\ doming,o blé,u. Nacional d� Cprêla do S',ll cheo-ou '3 c'1ni- para a presidencia d.1 ASsoc'" I CGnsidera O sr, João Daudt de tros ne comprimento o novapróximos. recuSou aceitar L'1;l'O Mfll't;'n;;; ção COI:nercial do Rio de Janel- 0livfi:u ser indispensável a i-'· peta,rdo, O seu rliãmelro atingeFlorianó}Jolis, 11 (Merid,) více-prestdsnte Lee Si YL'ng, 10. ° lideI'

. �as class,:s, con�':'� I
nOvaçao dos q�a�os de d:, '-, 'de uatro o rneia polel!a-Reina em todo iO"Est:ldo gra.nde Este tinha pedido d:.rnissiÍ..o Pé'!' vadoráS e dn'Jgente ma:-nmo, 1M gentes da .A.ssoclaçao COmerc'�'1. a. maIs q

. •satiSfação pElla medida do gO'· entendér que o gov3rno do pre oito anCs, daquela <?ntidade,

I
para o fl]J['oveibll.1ento dos ele- ua. Sua, l1otone1:L de: fogo, e su-

verno da R�pública, aprovandO fi:dente Syngman r-thee, era u- Ii:XPRESSO i 'O.f:Jstnl' �e-á para se. dedicar 50- mentolô de prestígÍ:J da cla�,,", }Jerior [1,75 milímetros, e SEu HI-
a exlJ'Os���o ,dos motivos dO' mi- ma ditadura e est<:va levando BtiUMENAU.-'-CURITIBA I mente il. Confederação Nac'o::2�'l �isputará: tambem, o pleito ct)

\
cane\'; 6 .C:'I}lPl·jO]· 'I R mil me-nistro _da l"nzemla, ,e referont", (I país de mal .Q. piór. Mas a Alõ_ 'AGENCIA BLUMENAU ' do Comé�cio e no Conecl;lO, In-I dIa 28 proxlll20' o sr

.. Carlos -:'-,1, trt}9,illilllllllllfllllllflHlllllllUlIUlllIIUJl ! embléÚt regeitou seu pedido, ! ter-AmcnC8110 do Comer('w '-' berto Brnndao MnrtlllS de UIFerj,das, Espinhas, :Mal1- por cent{} e quinze votos contm 15 d., NOUBmb'J"O. N,n71,) I P]·oducã.o,

1
vejra, presidente do COns?lll"

chas', lTIreras e' Rell1atis- apenlls um, com quinze obsÜ'n Telef:\": "LIMOUSIN:B;í'\"
Ao �ue apllrá�nos, o :<t'. :fr,d, Fiô'ca�? LmbelU, antigo dir('- �=.H.c1Ã�IS�US AN1JNCIO�çõcs, li} falOU-50, me.smo em de- },'ONTIl,1002 Daudt d� Oliveira lançam. n. tOr dlrlgente do Rotary Cll,"·c '!,.'

,..IODIO
mo,

.

t .•

ll" Brasl·l. I NF-S'I'l':! DIU�.u1NOGTJEIRA' cr€ nr o "lnllJea,chmenl", p3r1l 'EI_.IXIR DE �
afastal" o preSidente Rllee, ou PREÇO: Cr$. Jtí5.00 '.

- - - - ,- - - - - - - - - - ,- - -

- -- - --

�'�:�����ci�IT����:�:�����Hn��I��wan���l_�A��:��: ��mm oo���me�e ��M
as ueclarações �8 sr. F .. �3mar�o
Prepôs uma dlreçao mUitar paraencamia
nbar a batalha da produção da borracha
rno, J 1 f M,'rfdio112 11 - pr'>; <:íia gomif(',l';:!, AcréSCt'ntÜ!1, taro-

t·C<Srl1l'''nl <;n""gi<;-:n1S11t" �s

j1-11'1
I
j,em, qu" O Minist.:O dU A:�r'(ulo

Llnl 'nl.::n·,::>,; da An12'l�lnt�-l. Í'�n�- 't,ll1-a :nlo�trou.... sf.' Ut\�,CQ1'ltpn:� eQ�l
tj [l n� ;l-�.1:.d�--:ç6'=3 --d� ,,::�'. F,:.,)j.:;- ':1..;::' d:clt1r!)�Õt.·'i. P10}1JcL::-nrl1 \'1""

iledn C:::]n9..!'g'o� :1!-, :=tl)";"' jo Tn;--- ;-.it.3r n.ll�dfi ('sl.:� Ult3;; �t Arl1�lZl'"-

tjtuf.o Agl.l)n�31ni(1f1 (lo tl .... l·!.. � pro- r�:t, c '\.�e!� rie PCt tI) í' tlP·0 de lS

pan(1:> um d I':(]ii>; rní�H", pi!"d I lá existe. O �'U'. PlilÜO C021ha

"neo'ninl"'I' /l I:WtõllhfL dJ. ;)10

\
d')cl'3ron que ".sr, Fel!sberto

<Iuçâo d;1 hpl"'3�:"ln ... , "". p,,- C'am;lrgo psl,á. acometid') ce pa
reir:l SHva. pr{,Sld�ute t3'" �n- _l:nnoia e que t

COlllO um HDom

Y1);';55:1 dc' '.··11üriza�ªo ,'a A..

- Quixoto Contra <>s jI,{oinho.;". in
Ju::::zon;'l� ti I S':;" '.�"� to.is del?lfl

I
veste ,contra: o Congresso .. 'fam

rações p!)d<>rfi.') ,)1 r.düz;i: '��elW� bem o sr, Virgínio Sant9. Rosa
imeüi,utôs " <:ontt"lit'LUS [\�" ':ul- .::bssif1ciJU d,E' infelÍzfi'!'l as de
tot:'(}S ne.gocios que sã''") re!:lllZ":'-

\ claTar:õp ..:; do !-:r Felisb�i"to (�a..
do�' na região. !) b"!'e (t.� Pl·r;dll- 1113fg-'), ��

Rfld. Ad. 1& OtleSllaJI
R'Ill!. São PauiO, :la
l'I'OUPAVA tmO.A

um

que é de tarneutar. 'uma vez que se tL'nb

cnni as mais nobres fiMI!jdilec,s --- pr'�slal'
.sistênc:-a hospitalar a llohréS c indigen tes,

A propósito d'J. notici; quo
d vulgâmcs quarta-rejra, "ô

bre n 1': união da C:Ü1KJl''';
ElíJ que f:}j clr.harido U pU'L<
ce,' da C'onlis,ão ti.· UI'banis
mn, l'<'fcl"nt{l (la <ll:ll'ganlcn
to (: !)[ivimellL:l<;:ti::> da I·tl�l ':
de seC :',lbl'o, recebemo", [,1'

tt'm :j, noite, n. vi�ita. dO ve

rea,lo:' P:1dro Zimmérll,!-ül1n,

que prestou O-'?i s�gnint!"!l 'l5-

Cl.1Tücimenlo;;:
"0 pru:ecer dll. Comissijo ãe

Hl'bilIÜSmo, !"ôhre (J 0'1;;0 <1:1

1118. 7 de seltemhro. foi sub
meti� ,l. 3.prcciaç;i'io da, CJ

f::l, Da minha. p:nt.-;, cxpuz o

meu ponto de vida, no sen

tJd'O de que e,sse ca30 repl'e
Senia'wi' Uln dos mais grave:::
dos que: se nos deparavam
no mOment,o. �equiri, entãO,
a' VOlta, do parecer às mãos

da Comissã'O de Urbilnismo,

NADA DA L,B,A,
Salyo, se., a Lé !} mom"l1 í n, (JU" 1

C.omis.são em ap:rêç:) niiG pod.erú
contar com c allxílío prOm,�tldv
pe1a Legião BrasHEil'3 di.! A;_:<s

:ên�ia" cuja s;tua,�i'G fili:!!l(;< ir:] Ie peS131Ul'ii',
PAGAlVÍR..'\jTOS S-USl-:ENSQf; I

Por outro lado, -e;;t�0 [;UZP' ,,
fiOS OS pagamentos do Fill1r!lI dt::
ASsistel1cia Hospitalal', qu,} d?
varia remai,ex' âO Ho"pit'9,11 Illll
nicipal a par' te qu," lhe fJ;' des,
tinad.'jJ em 1950 Cc que im\l,)"b
em 75 mH cruzeiros. Para o a·

no de 1951., j� foi l'€queri-da pe
la m�lllcio.n'ada. Coru1ssão, nO

hmpo p�p.visto, a parte desig
nada Il'lJ:l3! .<0 tefm;Ít1/J Hospíhl
llor {lSSe FundO.

dua, dotaçÕi:s .'Xl Ul:u:IUS.
OUTROS A'ULA:-lOS

QUlllltO 'U'Jo au:.dIio oI."ç�m .. nti..
l'to, n'1. ímporbncla de 150 !,zjJ

ri'Ífl'f'nl! ao [InO dI'

para. uma

metieulos:1,
Q.ui'rimnntQ

apt'éciação móis

sendo este re-

d":;; V(ltas contrn lim".

Ácrescentou �1', P,�dt'o

lulas comunistas incumbidas do

serviço d'e propaganda nos 1'0.1'
tCe �m, D..,po:s dJ a

qlli> habálhLu nüm

'l'urquia, .senrlo
rem€E.5:s de armas sovi�t;:,1S
para a Ch�na, Sadowslti conti
nuará cm. observações até que
ns autoridades completem as in
vestigações 'a! ",>eu l'e·rpeito r:: d�-
cida'm sôbre o seu destino. í

h?ni.sm·;), farei t\ldo o q·,l�
esUver ao meu alcance pJ...

Ta encontrar uma. ;órmu'\,l

i'!oluCÍon:odol'a do c::C), den

t1'<) dos mOldes do pr,ogTeSS)

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

acredita 'na conciliacão da'
�

Trabalhista Gatarinense
aO aproveitamento, para falJTi'
cação de enxofre, de qUÍllhe�tas
toneladas de pirita. existente
em esióque na localfdade de CQ- 1

-p1v3ri, município de Tuharão.

--'---

ccrn as suas

da" existíndo

cl!arou que

mente de um assunt.:'> r�levan,,,,

e sOmente poder!i. p,:onuncinr-":?
apás ouvir a direção nacirnal

do 'Partido" TOdnvi"l, niio tt"'l'lí

'duvidas em veiar "favor do

projeto, 'caso o' seU partiflO 1);:;

sim deCIda. A princípiO mostrou

se favorável à. reg,ulam€nt'lç§."
<Lo jogo no paiS., desde Que ,.;

seus lucrOs .sejam apli(l'ados e!l"I

obras de assistêncl:i: ,>oeial, ::G

ma atualmente ,se p�'ocede ni'!

I.
,

I.Maridiotl'ai) i parlaln�ntarel>, a sra, COllceiçfl.o I co.ns�quêl1chl" ctevido ti.. intel':(a-
_ Limitc:t�se a sessão de!. As'; S. Mana procu,rou. em seu ga-I rertc�a do; Cl1h,()s deputaC!��, Em�embjêia Legislativa h le.tura i l:)inete, o llr, Rl1meno Machado, segulda houve uma, reunIa� �e

do expedi!:nte, sendo 'DS traba_!.lnterPelanà,�-O sõbre .a: �ni.,l'e:'!;;··l c:etn. d-os lideres" (' }" pl';sld�nlhos il1ten'Ompiu-os em canse-! tu que havlS c,ollceéllC9 a lm-, ()la, Q,i!. Assêlmb1_:!l LeglslatJ'\r1
quência do incHl?l1t", reg-:straào 1 'Pronsa., (l ll.3. qU''::1 iluíêtenb.var distribuiu !l segujnte nota:
entre 0:-; d"putad,)s Rumeno Ma·l que u é.l'fI. il:i!l, ser cxpul:,a :i_o
chadiO C;)tle�i.�ãO) S. �r:aria, pal'tidQ. H:l1lve uma Jesmteh
,ambos do FTB, Ill'l2 -:I! al,as ru- gênchl. entre .

os d<Jis, tend,) a

vergentes, i1 fo,tl) OCOiTe\;; ü'} in- sra. Conceição S, ],l'arÍtl :;ido �t·
, " grediéi!l- pelo adve.rsádo, sf:'glm

do ela dedarou mp,is tfl.rdc 0.05

-'m pi"'ctá.:-!o pelo jorh,alista'i, Entretanto, I) $t', Rp,-
putado S�!ô;8,!!Irmdré, SObrinho, \ meno' M'a'chano não cOilf:rmou
que' solicitou' J!rClviclêndas cabí- i a agreSsão, c SUiltentOll fIU" a

veis à, pre",iti�rl!;ia, DevJdC, as li procurara, agora, ap311as 1'&1:'1
divergêIl-(l�a.1,. ,",U't �lá tempcs /'V't'1' 'ser llgredido p=la, depu
vem se' �cenl-u3.1,do �n'.re os dois, tad:l., 'o (ato teve ;1';' mll'or�:;

"Afim de reduzir as Suas jus- i
tas 11l'Ollorções, .do incidellt:; 1)' \corrido lia 'l?abc:-o 9 .lo JulhO"
fóra à·O plenário, entro (JS dois
de-PUt3dos, esta preaid�l'.ch fr1;z: 1
público QU-3 O f:to ,se prende a

controversía. de carator pessm'l
entre o:: dois parlamentares, jõ
tendo sido des!gnadlt, noS! te,'
m-os regimentais, uma comi'lSii.o
pl),I'n 'I'lptrrar o ocorridO,

-

I ..

.

mas

S, PAULO, ii �, Getulio V:u- país pOhl"', tlpsfr\l(Il\J U'-' t.mta
go s está usando, para assus(::_I,11 PlfJSPCI'id .. u2,. ; nt re ",; catogo-

I burgueses, uma, sua téenicO. dG l·j,,,,] SOcj;,j,-: (111" m�ij, próximas
qU€ poucos ...e lembram, n'1"1':. vivem '1.) tt;S,ú"ill o r- lto_'J créditos
qi1{� i.. inV::il'i3\'21n::- rnL t�lH!?�{��:1-11JLtn2�:'1_i-::'..do P:Jl" t,Je. Düíu::·�nl. .&:- (:l.:..!:::"�l:'F A f.�liel·r:l ti,""';' CUJ-\... J,1." o pl''S�o
fJGS�lll{.h;t·:::',"; .. IH?�ti� momento, uni I d{� eaft;,' ll�, il]f50�fi�1 di) .tl·:�J$'.Jno e'"ut!.11étlCO.. JamaIS o Fjl'a... ti!),:) :irtl�Q�, lníIu�trj_alr;. :1 iunc
.c;J psl"v' (lio rico. J",mais ;il'jj I ';:ir: lll:!odRl'h; (1' entrada d,! cu
_______________ ... �

.

rJit-,-li� estrangeiros, fugjdo� da

'TI�Ul'Op:1:o .!.ll1le .::1 perFI)ec.Hva. d�l,
tel'eÜi 1'3. guerra mundjnl, a s,� ...

mu. desses fatores tem eetermi
nado, n:ls _;-1 �Ilde<; cidades, co·

mo em certos distritos 3.gl',i
!';,m" um "'"tado de euforia qtlti
l"mp;?c.1e que poucos se .!1.-pe!'c(!"
Iiam do "r'vet',;" dn. medalha, Eií'
'.ada a, medatha t('nl, "e\'�:O .c:! ,.'�-

"'{ct'sO, o revur so da nossa, l·;):lH
rhd'2 atun l é de inquietar. Nin
guem estâ. vendo a sitU"l�ilú
dram át ica- iIa CJ.�"3J médin. e

tampouco de várias cDle'gol'!a�
<le Indústr-ias que não IlOI}I'l'l1
p-2.g31' Os. su lúrios, que �J" inflac
çãO lhas irnpõc pug'uern aos seur
c percr-ios [' crL1Pl·egadoS�
Sito o Rio -e São Paulo, Pra

-lcs EstadOS Urudns, ns duas c'

<Ja.de!'. do mundo, por cujas runs

,,)'m',�tm rn.tis :liltomóvi'iS de ln
x», ·C�!,p;J..(·ii -_h1-;,(' i 1";:;5 centcn��
de milhar de 11l"J.3iJ"il'oS qu"
quem se nSl'��lJ(', neste pai�,
nâ o 'anu:; hUt1s dt: lc.tu('ão nr-rn

de a,uto·ônih\l�, TOu:l a gel,te
q\l(�r I:"I" �J tll1l, n S�'iJ cutomovel,
Nf,o lIa mé1js L1.xÍ;; e t:unp/'lUca
l}J'ol'13IJilitln<1l� de um "haufelll',
:luqniril' um automóvel para u

,<-:á]1) nt'2�(, 1!;�nC:r"() üe cOt·rhla�..

Queul é qll� )11) Ri-a,_ nH �1·'j. São
Paulo nii,) dl'S]Jõe rI,; lHO :lJil
cruzeÍlG� lYlt'll. f'e p'Lgur O 1'.l�l)
de um flllÍomOvCl l)81'ti.-;ulo,r?
A supel'fieie d,"B duns mn"s:l:>

de opí'r:H'ios� :1. C:1rlfjl:,Ll ,� �l. 1.�3U'"

Jid _,
t, ")"d'r,ntc'ln':llLe Hio lís<:.,

l:tO ::;!'"'1'fn�1, qu� n:�;) Piú (�nê1il s�
di� {li') c�lj(.l:·d·J j1\ i-,\:":lrnlu).l'�,
(r:!Jl!'I�n:;\'I-t}t,) <:.�l,e :_""1. elatora
h�r !7{( la ll�,� n:Il!lttJu�'�, 1)01:" f�':;B.�,

��t,f:tl"'.;...�.::.H rir- }":I.;..1 íjt���n �'('cs:;:í.ri!).
nt�IJi lj;�!i''J u:H1t' u5 bO;i'1: de ro\-"-u·

n'l ,r;!J t'lU estllpidam"l)te rlivi
!lides, Vi, o S:', Getulio van:'[!'l,
" vê bem, que �t Pl'os!)�ridadc.
está nqui flit;f:dbuida tins :t"lÜ�OS
de muit.::J poucos, ES,ga eOl1cen

tr:lGâo ti:: l'i'1uc'za em 'ão pau ..

cos bc h'! (\ '::j C��i11 ,];!\! f�t)9,/lenO
de desnível s�cial !linda. nlaiol�

graves para
da no sxa cid::d", e utenden

u':'J na í'orrnn, do po.sslvel, c-.;

quaisquer oplniões ou cSclt,�

iectmcntos que nos fCl'(!1l\

soticttadcs, cerno 'fês o -sr,

P:'_:::'l ztmmermorm.
que p:l1·t�"lrn de pessoas eU"l

eondiçõc'R de rnzê-Io e cujoN.n. ,_ Após ti llGtie'::

,:ô],re os aludidos dehat J';
n-' Cám'lr:l, puhlicada. qU''lr.
j!l_r�jl'a, \'oltánll1�, ,intcli1,

H nharch1r n cas:] (1;1 rU':1 7
tle !,:\2!t"lnlJJ'D, C'!ll eHlJ1Clltúrio
'lLlt' tt'�I!uzi;; (1 ponio iiI' vis
ta de,�IP .IQl'H"l fl j·"spe .. tü

I Br.UMENAU - JOTNV1LE
I Viágenr,' ráplll!l5 .' �I'gur,," f'f.
I fiU

I EXPRR2S0 TTA.IARAEntretanto,

1 VoUOU O PSD a conquistar a

cadeir'u que havia perdido na

(amara dos Deputados Federal
pí:la {);;t(_lli��1�ão <!\\t� ,h1 f.:_€U eXd

ee�sivü h�!n f,:�.ta;; J'17Pill lnÚme·
rDS f0liZ[lrdof=: c;H·iOCt3.� (? pJulls'"
t:lS� !"C·tfl I"'f� L-n1i)Y';iit.:fil do:::: eu ...

RIO, 11 (Merldional) - inféll'" dem deix:lr d� se]' couindes !lD
rnam d0' São Paulo que {l PSD 1 �lpUl'ação final das deiçõe;�. d,�. :;1veltou [l cDnquislá.� a eaJ:'!J':'l' de ·outubl'O. l;;m fa.l:" da 'l'cls.,I·1tlt!e }JO.vja p"rdid� li. Cá1l1�il'a: lI(} l'L'llJunnl Sup<'L'iOi' Elejtof'1;.l,l
D'edf';:.l, t.' isto t m com:'q".l�),-: lJ 6x'deput:ldo C;l'ilo Junto!'. :
cin tlu l'esult2d!) dfl-;,' elei(l{�: ��; 1 :Imb�nl. foi }-1f:::l1€,fleÍ-ado, P!:!:-,,-

I p � .'

�

I � . . ..." 1- I <::';:-·rt,-:: tl�.J qt;; l_l�-�up Bltl"Hl.ures dt� d,,-::nungo iÚ1fi ... r ,'"_�ndo_ figaia :t pIllnen,l �up hl�' �
11'1' "�i' .. 'T� r' ..

_ "',
'

. e' 'I::l"-jJ- • ",',:m�lui na !!a. '!:Jag.-:etl'll A)'1J. � ..���1 ,,�m��,-�"- hU �11üui.,�r; .rJ-1 \.!I�i ui} ;;'I • \\ - ...

ern (lU:: t, I t"-:JlliJaJ n(!!2I(1!:�;; .- - - - - ......_ _,� --- - --- --- .- .. - - - -

EIBiLJ!....dl deVêt'ia diplo�nr u
1 - �

oandidn.to tio Partido Dêlll.OC!'a('l

BOMBA fO U fI ECristão, (} ."t". Ántoni.o QJ.eir..J,�
F'ílho, chegoll ao Rio de Jan"i·
.1'0 uma comunicação <lo TrHm·
naI Superior Eleitoral, dando
ciência de. que. Q;;sa Illta Cô,te
de ,TIl"ti�a El"it{)l_'al l1n.v'a j,-,l_
gado favr't'4.v?-Imente o l'eC'.1l"n
do' PSD, contl'''' 3. contagem dl"
126 voto>; dadOS :lI) Pal,tido D�'
mccrata Cristão,

-

Com a. anulação de,3sez sufJ'�·
gios, o PDC não atingiu o que
ciente cleitoral, voltando a. C"

de;I'a ao PSD, isto é, ao !{r, MA
rina Mach'ldo, que foi, aS'lintl,
favorecido pela decisão do TSE·I'Não se cOnformanào con� a: tl�
cisão do TSE, {) Partido Demn
crata Cristão 'vai- impetrar m'1j,·

(lado de segurança. bas�ado '=rtl

que os' 126 votos anul,�dcs, ;ii:'
fa.J;,Q. lhe pl:l'tencem, e. não pJ-

m01"l'ni.""'ima
E.�t,-,

hornha

Possui o exercito abrasileiro
Dloderno engenho de guerra

xercHo Na.cional já possui :'l

bomba foguete. A orientaçãO il<:l"

trabalhO,,,, para a realização d,,�

se feito obedeceu a ttcnica cie!'l'

tlfÍL'J. do cientista S::lr0011n€, :3-

tUllJm�nte exercendO) 'l� fuuçõ'?s
de profesf'or da ES('cl1u Tér.níC:l,
do Exercito, cGntratrtl:1o pelo GO

verno. A bomba possui caracte-

RIO, 11 ll\-1erldion?l-�,�- R,",- i
c':m inteiro êxito, ni, I

de CO).lacaNlna, 'll e:;p::'
d� lun�anlenj_<) de uma

forte

l'iênc:i�

Ci9is DentrO 'i<-

poucos dia�' h"lve!.:t ljH1Ü n,jv'1,

e�p?riênci'l,

SI', Jo(io D'wdt ...
"

próxima semana um hl�nif'sro
explicandO a su'a atiturle '" d,'n'
do apõ10 incondicicnal à cUnCJ
datura do ctuaJ vice-presid�r.t_o,
sr, Antollb Ribeiro Franç� Fi

lha, ex-üeputado clas�jstn, ll1"m.
hro do Conselho de Represe!'l'
tant" da C'OllfederRç;;CJ NaCIOJ'nl
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Atende chamados pelo, Fono 1197
. t i

����� ai iÓr�. J Di'" 1--- - - � - - - � - - -,......_ ............... ,....._-.
( �m lugares não, permitidos, serão recolhida!'- à Fsta Delega·

f ,c:a, só Se efetuandG a, devolução mediante recolhimento d,l JE :, re,�pe,etíV',a multa, IEsta, pOl'ú:ria entrará em vigor na data (P sua PUb1iC1Çã'.1.i I BLUMENAU, 10 de maio de 195] II DR. HERBERT GEORG -- Delegado Regional d' P2Iid';]
I •

�- - - - - -- -- ------,--------------1
Proibição

II o infr" aSSil1:1do, avisa que �stá terminantsnHmte prOibi-
da a entrada d�' pessoas estranhas, \ sem permissão princip'll-
mente caçadorEs em terrenos de :ma. 'propriedade, sitos em

II Testo C"ntral, não se responsabilizando pela que
J cont�cer a,os que procederem em contrái'io.

Blumenau, 9 de maio de 1951.

��lru ��'i: ::. r�' ia em frente a ilha

I
-�

Informações HANS TOENJES
Rua Paulo Zim merann 120 te!. 4287_ Médico Ope!"oool" .

E.-.;-Assistente da; 2.a C. C. H., Sta. Casa e PCliclina de S. Paulo�-

Operàções Partos

�'lm!I!I!I!i!llllB!l!I�li!inilrjillllllmIHmmllllllmllniiú"ilúmnnTmm� ClínJca médica de adultos e crianças - MoléstiasE ,. R § de senhoras e nervosas - Vias urináriasS -. ii '- : ª Raio-X (fluol'oseopia) _ Ondas burta�_ Dià.fíermiá� Cirurgião- Dentista � Bistmit elétrico - Ultra. V;oleta. - Infra. Vermt3Jllio:::
:: Alta f).'leqU,ência ---:::.

=li
-

-

= ........... ,-\.O LÀDO DO CORREIO E TELEGRAFO

_I
HOSPITAL DE MISERICORDIA - Massal'anduba

\,' ALA....i\i[EDA R.10 8RANCO :N VILA ITOUPAVA BJs.UMENAU __-

= I

�nmmHnmmUllH!1ilumIIIHllIllllumn I ii i III ii II II IImm IImil I IH 1111.� • _-;;;-,.;;;;:_�",;;;;;;;;;;;;,;;_;;;;;;;;�;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;.;;;;;_;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;.;�

Rua 7 de Abril n, 230 _,

4.0 andar - 1i'onee 4-82.'77
e 4.4181.
Belo Hortzonte� R� Go� H .

Pono Alegro: Rua iJ�

l/l:ontaan. 15

CUrttiba: a, Dr l'tiurfc!, til!
2. andar - Sàla 28B

Jomvlle: Rua. S. poom. �

II
ii

II
1!
�i

tHERBfRTO
li ;) mundo rriistevioso e bárbaro dos garímpós de
i diamantes nas páginas de um livro profundamente
\ realista �,. humano. Milhares de vidas dependendo de
ii . -

h' de:81 um minuto de sorte. Um romance VIolento, c -ro e.

I'
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as am

bíções dos homens.

ICORI EM za. EDIÇAO
"-

Inteiramente. reescrito e: em fórina definitiva.

Em tôdas as I'vrarias ou pelo reembô'so postal.
Pre�o: CI'$ 40,00

EDICÕES
O CRUZEIRO

.... ---.:..._........_......-:�- .-----------
!..__ LtI!IIíil'id..........

Ora Telmo Duarte, ..Pereira
� CJinica Médiéa -

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SETE DE SETEMBRO.

RESIDENCIA; A' RUA SÃO PAULO, 2,11) - 1.J and,:!'.

I
Consertos em rádios deéqualquer marca., Montagem de rã-

<lias de qualquer tipo. Venda de peças e aces1:óríos para rádio.
Venda de válvulas Americanas e de váh'Ulu! Phi!lips H'Jllan-
dezas. • •••••• ,

Rlidios: dIversos modelos e marcaD.

Rádios: usadOIl "ótima ocasião",

Rua. 7 de Setembro) 4 4: � (13)
BLUlIlENAU

fraia de Camboriú
no

q;::� rrec!s,-se rmaior segurança do traf�: um ajudinte de Ilnut ipya. I
g(). um \Sinal be�, . it.i�iv�l,. Ordrnnd<l fniei:l.l c-s. , .. , 1'

',,. I Zim,OO. Ioú séja. uma. lámpâda ele- '

I t_rica de ,côr v,erm,.elha,.", I,' I
.

Faca saber (me preten-Ii1fQnna�õe;; nesta rada-
dem eaear-se: VValter Hel-

- voc� tem U1l1à resnen- i c;ã!J_
mut Neu e Chrístã Dorittag�bjJidade soctal , Já ç'}operGull {ÉhrengeH-, dcm'ciIiados e!

na liquidação do anajfàbet�� I
- - -

-
-- - - � -

residentes. neste D:stritO'jmo no Brasil? Ajude a aorir
E:'e. solteiro, tcrneiro-me-üm cursó de educaç'ãit ae i;;
éfl.lilCO natural da

Alema-IadUOB.
:bha, filho de He�nr).ch Neu brícados

;': na noite do dia e-de Ly_dia !�êíi:- E�a, soltei-
s, das oficlnas d?�ta .na- :a, domesti�a, nátu�al �d�e- itut.ino, uma bíciclet-r marca 1;1: �3tfldo, filha de Siegfried I"Monark", côr azul e bran,'a'l �ntenQe:i:g e t:le Oertruces I

,

,

"

'.quudro nr. 1U,2S e chapa nr , I Ehrenbe1g. "I ,ElXPRESsn I't'A.TSA
,

(iS5. '- - ,.li _':','Õ1;";" 'I - X ...:.. .[..':... li: - X - x: �)[...;. X ..;;:;. �

CONGNAC DE
:\LCATR'iO XAVIER

mvrrA TOSSE E RESFRIADO

;!_,j;liilliiHHilUI!l!!ll,mm\iIlHinl'
U�, .d..:!ln.E� tiONÇi."iLVm;r",

·idvug-,wo
'''''"",idenélá e gserit{jrl;�

Bl"JMENÀU
Bl'Usque, 9ó. Fone l,H�

. __ -----

I

encontradas

! '''4
"t'i,'

estac' :ln'ld.1S

Inspetoria tle Veíenlos e Tiâ'nsito FíÍbiico Ih'1.:·ga.4
ria Regional de Policia, de Blnrnenau

PortC1rid
, ÍIÍ

n
Dispõe sobre o trânsito e estacionamento de bicicletas.
I - Somente podem tIPfegar. ("'m v'as jiúhltcas bícíctetas
d"Vidamente emplacadas,
II - A bicicleta, deverá estar munidn de bons freios e eam

painha de alarme.

III - A' noite é proibido o' tr;�fego de bícicletns sem luz.
IV - E' prllibido o trofeg-o de bicicleh:ls s,!)hI'(� passeio"

(; logradouros públicos.
V - Nas ruas cCntra:s da cidade e nns d:' grande movi
menta, é pro ihldo o ll'af"g'!J de hiciclebs uma ao lado <i,1.

cutra ,

VI - E' prnibido o transporte d� pessôa s e objeto"' que di

ficultem a manobra da bicicleta,

VII - O ciclista é obrigado n ('o�hecel' e l'"spcíllr (� I'Cg....r;

Iarnentcs de trânsjto, nada lhe nm-oveitando .1lega'· igno-
rancin.

VIII - As bicicletas qu-' forem

Nevralgia?
Aplique

Medicação
sedativo de

éfeito

imediato
JULIO GLATz

Camargo Rocha'

Arthur.
pediram, lambem, ,qu, o

Irà re�onheça O regime cc,·

munlstá. da. China.

1

Sii9 Paulo que' pode' ser
dividido em 10 lotes. In

formações com OTTO WIL

LE Fene 1 O 2 6.
"

Vende�'se
Cas-ã. de �ateria! no CS!'1'

tro da, ctdadg cem todo o

conforto per preço de oca

sião por mot-vo d3 mudan
{no Trata-r C0711: 'o sr, 03-
�ar N=gr�ma'nte, rua 'BO
nifácio Cunha s/n.!} nu cai
xa postul 93,

PRECISA-SE DE UMA IlôA COZINHElRA PARA
_

CASÂ DE

F-'\MILIA rire TRATAl\.fENJ:O, QUE QUlnIRA IR

CURITIBA. PAGA_SE BOM ORDENADO. Ir..'FOR1.IA

!iÔFJS NA FIRMA PROSDOCIMO S. A .
....:. p:UA 15 DE i:;iO-

VEMBRO, fiOO - BLUMENAU.
-

pita] do

HORA RIOS

PARTIDAS
De CUl.':tiba, às 6,30 hrs,

,

Élurnenau, 9 de maio de
1951.
Roberto Baicr - Oficial

do Registro Civil.

Pede-se ii pessoa

conhecimento' de s�u

OTIIENTAÇÃO

que tiver

paradeiro,
o obxóquio de comunicar rio sr.

.Aloisio V{,ripel, fu�cío�ário, ács
te Jornal,' 'Ou à Delegacia. I1'!.

gicna! de ';polícia. O infornEu_ ,

te será gratifica do. ,

I.. .

�._-�'-f"--- f
de Dramatic:J l\íusical ';Carlos Gemes", nêsta 'cidad" ,i�
TIlenau. ::tfÍln�de del-:b::r2.reI:.."1 sôbre �i ::eg1;.int3

�

ORDE1!v1 DO DIA

LAD. REUNIDOS PARANÁ lÓÁ
_./CçJi�çLe.oslol 7.85 -,Curililia \

fixercício de 1951.

3.0 - Outros aSsuntos d€> int€res,e s':;ciaJ.
BLUMENAU,2 de maLa de 2951.

EDMUNDO BRAMORSKI - diretor-presid<;nte

1IlIfl!lnllllIIUlrnUli!IIHUflíillum

G '

,n:ostrado, Ü' bar:queilro SÓ IVIU nele uma êOlsa seme

lhante a uma ma.:;ea de
clara de ovo batid,f'

- Muito bem, mas

nus onde esta? -

tou ao pintor.
-Oh, senhor, .querla

qué. €iiI a expúsesse aos 0-

IllharES Índisel'etos de todo?
E;:!condía-a entre' a eSpuma
do mar.

- O senhor é um verlá.�
deiro cavalheiro e aprecie
os seus nobres ,:;entirnel1-
tOi5 - exdamou convenci�
doo _banqueiro ..
E adi:j_úiriu o-quúdro pOl'

5Ó mil francos. _

. .,.�; �';.�' :i;:·��?�·'i�.����:;���ª�l

'.

"CO
ORIENTAQ"lO CONTA'BIL,

>

COMERcíAr;, 'tI'lTIUsrii:iÁrJ
e IMOBILIA'RIA S. A.

ASSEMBLE'IA GERAL oEXTP..AORDIN1FRIA

1. TI - Ref�rma dC,s Estatutos Socf:Jis
2.0 - Eleição d" nOva Diretoria
3, G (- Outros assuntos de interesSe ',social

BLUMENAU, 2 de maio de 1951.
EDMUNDÓ ·BRAMORSKI - diretárGpl'êS1dente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



L

BLUMENAD., 12-5-1951

I

por �ne est� p as suh»
tau que "�SS3.S pessoas disser�3�n ..

que estas medidas ·'termÍtlariS,m
o conflito ràpidamente, que 'al

variam vidas de nossos soidH

dos. Consegui reunir' o melhor

conselho mílitzrr coletivo desta

Y\_·!'l:'�1::-1Le�· (,::,·'!rp.�lj-;:,\.ns. I\�als 3yn- ve.·�·-n{}.s isol?tic 3'. O l<:r� n1i�n
da: �11:; culnpllc�· .. ·"!h)5 nurn:ll deseja flue os U(..'SSOS a]1 �do� nos I
:';D ':Í'!:� nr CL!}!(!, .;;. 111 tornar � temem e nos odeiam

,
OS �C:-

-

I
pc�,�i'id: re ! .sos -aliados estão de accrdo eo-l
conscquencia..:; nosco sobre z-umo uu(· f!starn�� �

na Europa, stguindo _ Nãn acr�dibtn eln' ,Il\rad:J daria nl'llD:' sf.ai�f.:çã') ao
q_u',; devamos tomar a Iniclat.iva

Kremlin qU-3 ve r-nox empenha-
para estender o conflito.

P:Jrl�-1dos numa luta \ :lbl na A, j,l, it 1
'

rial"l1os mUI l� )e111 ,,:er-nas C�l"l'
deixando -: E�ur�P& E '

...Pestu '[:0f: gados a Cj"3.nl1nhar so.s . Ca1.:o 1'..1_

m;:ércitf'� �cr\,létiCOB. Q KrCr,llin tarmcs eõzínhos na Asía, pode-l
(,�t,í procuranôo -�,� {J está l'ia fica�, (�es:!uida:i unldau?,fazendo há muit.o t ernpo - Cd_1�' das naçoes Ii vr-as contra � ;,

tuna cisão errt re nós e os outr-os 7res.(.:â_.Q. Nc,S.5:;S: alindes (lll:-j-

paí�?s livres. O Kremlin deci-�ia peus e!'tão mais pOrto;, da R,",

Wondlr'�J a boneca maravilhosa
I
I

I

!
o regÍTn (',.)S

sta do que D\")::. Estüo cm ma.[or

perigo. Ao agirmos Bem h,;va.:

CUl (On13 ('I� ,pel'igo� que �les

enrrentam. eles pJded:�n1 agll"
sem, Ievar tóm consideração .1$

neSSOS prcpj-ios perigos".
Depois dv outras consjdera..

çõP::;, prosseguiu o presi{leate
Truman :

"Agir separadarnente foi .:)

CIU� nos l':vou à segunda gu?r...

! n mundial . Não podemos tutu!'

i'ozinhcs n,; Asia e lutar acom

l- rdl'lclo' na Europa. A idéia. da
(Conclui na Z.a pág. letra B),

t da c nfian�a
W. 'Dwyer

i.t Q
•
<�S caus ..�:� do ci-íme".

o emtl::ijxarJm' relembrou ig�al
mcnto qnc, fü1'a "s?I"v:dGr do

jluhlic[, Ij� l'lo\,cl Io1'qu,," duran4

'1<. mai� dr, 25 ano'., l1as funçõeS
de magistl'ad:l, "allorney" e

"rJl'eUiLo", "em (',:mt:u' ss suaS

mis<õE'lO; dip1omaticas.

11�,�p�c���,n�,�, �,�����s��!��:o ��"���!,ai1,IDter�rela�õesaq'lfla cn-I {l,- prátÍ!;a', 1 estofjuista,' 1 auxIliar de escritório, com noç;õas

I S O V II e' t I" C aosmissíio ::umentou a Pl'Op::l1'(;3.') .

de alguns incicbnt�s i'oladnR '

I
li? contabilidade: 1 auxj!hr de, escritório, com noções de cor-

C\l"'-'l"e "n ""':"'}·,'o, 11 {UI') --', l'i'.Sl,rnd;'lJt:Ll. I "

CIó U UJ -,�-. , (De um observador sQciaD

O sr: V"injam O'wYCl', embaJYil- ! Pf1ra êstOqllj�t\'], e au:.:ili:Hcs de €SCI':tório da-se pl'ef€l';;:l�

I1i'1Õí,' 9:llfi 1ilstc;(l� 'Unl�Q� n.o lV!í1� I i ria f1 13=8:"0::; qn" t"nÍ1:Jm fEito ('U1'"O glnapial (' falf>!U o

;>:1CO, u"fcndcu-�c el1el'gica!l1EJJto� i l' j,lic}l11'-' alcmiío,

Idas acusaçõe>: qUe
_ l:lC f�I':m I D�sneces:"álio ::;pt'(",;,1'ntar->:ê- qll?lI1 não estiver quite cOnl o

f-ormu1ad:s no 1e1a:o:'1O da '_'rr, 1 Sé!'\',<:'J miliTar,

miSS�D d�. Senado que 1'ea�l�,)!l I
'

um luquerlÍo s�lJre o banWL!;-, (:.'\.0", snh n,',) 45, nê�te jOln:?!".
mo nos Esbdos Unidos.

Falando i1 iniPrens2� o anti!?>:); s

prefeit.o (1'€ Nova IOJ'qu'': _QUQ1.! n -- .I f-'jUllc' J C!ijl'=(,Cj!' Hl'!:i �"f'!D_ i ;,i::�(f:)jlon���U(l IGlIlh�()",de mf1."a;i7:Hla !' pnl"irr'l,�[';,h I �"'''':í�B'' ����lill' m '"
... � c;;l��� l,; iil.ioZJe,1I \\

nJO unJa vitoria soviétic"t, como

tarnl",enl cemo Uln aS:o�cto da.
fraqueza pOlítica a�erica,na..
Mac .A rthu:- foi novamente in
,uil':jo peb imprensa vBrmelha

I e, C:)111 e12, n capitalismo aU1Coo
, .

I-nCllno.
(

tl\iflm O sr
A
g�meDoR

,���ti��n���e p��:��n, :ec�����
I� - H fU ' !

Elf! fi7.ia quI' c general ameri_

U' II ,jb� c
l. �'��'�r L:t��c�r��l. C��!i�!la:�::�;

'?}fJ1�:eyOd:i�St�uâl de Pel�n3m'�llp� I' :l�r P!':\':�:��Jo �::��la:�aa no�;
�itir""*'-flW;;��'� UlI - � M�,,!} fl

-

�-t ,1iJ:J �;, Il» ,,\l�� li,U
"

.w "'" I
cCn :Jg-rnqao, Tudo j �:.50 por�m

_

! foi desmentido_ O gen"ral aca�

SLEMDNTOS DA Un:N ESTA;l IAM SENDO FAVORECIDOS I
b3 de ser afasbdo no intere�se

------ - -- E!.\l DETRIMENTO DO P_S,D, ----- C'. unif cação da política d?s
N: �;ces Unidas, qUe não .�ó uã,o>

de�cl}ntentes Conl o sr, Aga:,t'-'- des-}�m a gufrra cOmo bmbem,
non Magulhães, pe!o [210 6: L'cC- pratIcamente, pOr teclos OS

Dl 'ios, querem Evitá-la,
Outrus interpretações comU4

nistas sUlg;rão. Não faltará'>
no� jOrtl':is venn€lhos criti<!as
,� nfil'mntivaE de que nesse gesi"
to do presld?nte Truman, d�ve
lJ'l v' r nov:J gclPe!
porem. o mundo está vendo do

e�f[)l'ço das Nações Unidas pel!lJ
paz e principalmente para evi.
tal' que as delllocr�a'cias façam
11:" ASia, o jogo de desgaste do

coml1nismo.
Sej!! qu:ll fOl' il intCrpretJ.ç:ão'

soviética e F"ju qual fOI' r� cOn

",equêncj,� da demissão do ge.
nera] Mac Arthllr, u fat,) é que
cam ela, Se ev1dencía, m'ais uma,

yeZ, 'J puder plástko dos gover·
nos Ih're�', que colOca perfeita·
mente '.0 bdo da mai� 'ampl3.
libel:dadr. {} principio ;iD, disci.
Plina. E iudo isso se fez dentl'G
da mal", perfeita. .ordem, equi1i�
brio " efic'jência, sem que, de;

modo algttm, se mOdifique a. €

nergiea dispOsição Ctas :tropas:
tia ONU de defenderem 'OS seUS

Tambem, -f) dúputado PauP s, tão vilipeníliado .. pe.la,
Guerra. mestra-se rcss�nticlo RUS5ia e suas cOlonl.as.

com o governador- de P8rn:1m- No pais da ditadura EoviétiC'31
nada se pode saber, entretan1.o•

huco .pelo mesmo fato, n�_ ten- Os comandantes são destituidos
do .'1l1ld:1. tOmado um;:; al!1;ud"'I,� -

f"-"I'! n" jct0l'ÍGSa. 5�!TI n-

l',�ccnndú represn,lias uuP poclen I nhllma ,,'- tisfaçi'io para com a

_ "." .. ", r -bl>a E nãO só são
r-�co aC3rl'�Lar Pl" JUIZOS a "11'-' 0Pln1ao lU I..

. _ ,"
.

� destituidos, cDnlO Sofrem as

pOolçaO pohuca, nas proxlm:l· maiores humilhaGões e desspare.

Endereço Telegr. «INOO» eleições cem da circulação social, comO

Entes inúteis ou comO coisas

Capital Integralizado. .. ... ... . 0r$ 15.000,000,00 1 11sadas.

F d d I' t Cr$ 29 417 252 10
I Não é mesmo ,possivel se co.n�

un O � reserva ega, e ou ras re servo . , " 1 -�Q"'l=U", �o �O"+f'ln�T.l1�TAT I '

t
f

g ú .. c, Co � � UJ.'J 'h. "'. cebBr n'3: Russl'a uma, in erpe�

l'''', 11 ·olu.m:rrn3ljUOO op aAuuo I

I la,Ção' ou uma ,satisíação ao po-

II Total do não exigível ... ... Cr$ 44.417,252,10 I 11 a '"BllTrpUO v ·nT;mp..rOf!�,T I
,o,"� comO nca,"';" a,e ac1lntecer 110S

\ 'IT():l 'P.T:)'P,I:lOtr_rap '!lH n"p' "T I v"""""

AGENCIAS E ESORITO'RIOS NAS PRDifCWAISPRAÇAS DO ESTi�.DO ,I limnlllllllIllUlUli!llU;IHlllumlm'
'-�'')àr; dll, OF, La, a·,l)nT�ç3.

l DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JA1\TEffiO E CURITIBA !:.:;-;.�;;,-;;;,;;;-o-;;;IJ�;;�mm�_ !;�� ��m����ost.Udo '::contecerà

�
Taxas de De põsillos i ª - � A ditadura. é ,o regime dO s;,_

,'. ' { Depósitos a vista. (sem limite) 2% DEPO'SITOS A_ PRAZO FIXO. E Doencas do:: -:lo reSignação. Para

Co.MUNICA QUE ACABA DE RECEBER UM:A j

'I"
DEPO'SITOS LlJH.rfADOS Prazo mínimo de 12 mêses 6% É » g cv:tu:· e 3u'mento de sCfrimrn-

,
-

rtT 'S (
- tos, o povo 1;0 c"lla e,se -entr�ga.

PARTIDA DESTAS AFAMAD�S BICh,uETA
� ,� Limite dêl Cr$ 50,000,00 4,1/2% D�PO'SITOS .DE AVISO PRE'VIO ª

coraçao êJ Os mandos e os desm'i:ndos se

ALEMA.S "ISO" 1 Limite de Cr$ 100.000,00 4% Av:sfJ de 30 di�s 4:%
4 E

ta - § fazem. sem que se conheçam fjS

. J I D_EP.O'SITOS POPULARES AVl.so de 60 �,as �1f2Yol :=..,,- DR. OAB,_ VAL,_IIO ª_'l� seus motivos.

Lim te d C $ 10 00000 5% A IS d 90 das 5"'" - ( 1 -
_o

POr isso. quando nas democr'l-

8ej3lintelJ.igente <',"ornpreamelhorbiclclctana ,! e r ., 0_ v. o e",

IOj/')�I'I=
��eccrOCldl0graf'",)" o �I cin, há um aro como "'ste, !la;

COll.<rlU1Rrl1r""L "l:T'TmIRA BR'lI'T1\.TS S.Ja _ '!O 15..11n �

I
' AVISO del120 dl3.S 5, , .... /0 ::-::: Tl"tamen_�(J de n�u.o-e.9 -�I

'll.lU!l 'V� V.lI.XJ 101'-"1.'& =. "-,,Ua "'.....

11
_

:::; (P"lcoterapla) ::

I
d€misEão do chefe das forças

Novembro, 923 - ao lado da igrejaMatriz. CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL
, ª Av. Rio Branco, 5 (sObrado)s na Coréia a Russia procu.ra,

I ABRA UMA CONTA NO «IN CO» E PAGUE CO:�i CHEQUE I :: (Ao lado do Cina Busch) � I
desnaturá-lO, porque Os J10VOS

�"t "H&&±i 5��""" m-WitlllH 'W+1! "';llllmlliHmumlmaum��dnmln. ,_n'I'S S:1bem da. verãa'a!1.

..

pelo e. s. incentivarde
\l

]\f, ,l_ N I
J01'I1:,

-II', �, lllá ".:" 1 : 1

ri j,. t1q,
.

x : .,; I de quo �t CO!11�"r:�LJ 1 1I111

!';"',�,,�Jo, Ú nL::q_::'l1l (lt· ,,,,IIl"lfl,,!jld púbrica.
í

ncí dent... s ·�n-.

l'l{j�i ' r l Lt 11," 11 i!O:IT. 1.�Ht i t, \,n r.nu d : :dt '.,.u !l! ·.j_ .. 1!(.· .. " If "

i;lü�!.�··; 1: iH'l .1- nt.cu '.:':�'tJ

, lo; rn zad» nos EStRc1 's

).1 as. ao ecntrârio, 'Por

'_ L::-:!J.Jt� l]{"'h':11J' �obre a polj+lc::1 i
-

-1! i:.l Cf Lii d . !\'fHítD� n��l�rvado .. i
lF�, C;::�3-n f'ucüLind[J , J deh:lti-' J
,',�mo ,'_I 10S�" maiS tll1l'l lyt:'-I
.1;;1111 �c: lDcal. Cüntudo� fiii COi ....

,),�;:, pE-laj qua.is estan1')�. iut�nd�
,'8.0 majs importantes que os

:'esultados de uma elei:çã0. O

que eEtá em discussão rl�S;;B de

ilaí:.e pode Ser, � guerra at?m�Cia,
�J01(jUe houve explosão ut;-Jn}le3

�13 t.rn'ão soviética em :;íH9. Te

IUOS que, atuar sahendo qur'D1
tem bombas atolDÍc'.a;s. Os' �'�s

aeropl>anos que' poã'm

i

!
. I

Os yiE:ib1ntC'=l (L'l: lJ1;.!.lUl fI j'U dt� 1-,1 j 'iljil. -:a., tI, lJH(ndo, qu � \f{d )})f.!d'jU1tltla :l g!1 ...!o e.Ql'1:ente f rú l-J:Jtl'(J�,.JL�, p.)..J�' .. l1 lt'l' UUlf.l an ..

te-visàü do quc/ será ;J u.-)tlT}�T-boni'e t bl�it�1ni(;:-:1t ljt»:; n·fl.1 Ú '-JlJr'\'(ilr J

tada dUl'::'llL�, a �",p[Jsjtbü, --- iFI.;['J BNF;

qU(' _J_e�1!i:'ou tlux':n�{_� :1 :::I..i� lH?r

llJ;",nencía, 7tH. PreJ'ei.tUl'[l, dI; No'

(J'l )\\.\ :: J'l

jJn·i '-nd ..

11 t!)l! ..'-.:iS

!ll!'1f;t;("?,
qu e ue: � onh �(;O iJ1�!"

feH:1S com melas ]Ja�\]-

,j') M,:"i,,(), 1'1 ilH:', -

l1·,riC<lHjt·j ii'l'1,1

ne;:;ta Cap!t;.\, ,'I v\'llJi"TlI ()

DWY(!l-, ,!u.liflcou dE' "J:lnLá"ti

cas e ex�gerâ.dasn as acusaç5�s
íeitas pelo C:Jll1ilé SenatJria1 nO

senticl0 (le que ele, teria contri

buído ]Jara ,a,UD.lenl.:,,. " d:l,qlll'!1-
eia crç;arrizad3, qU3.ndo d� sua

gestã::l na Pt'ef",itul'O ele I'!ov'l
Jcl'qu'2.
Disse 0'\YYCl" qu�

fUlmér laftront �l
OORiUt'XO� ii

S&w. Mai'�1 tL II � I
��mmmmUÚ!ClUmI!mH!U!"!;i I

Rio, 11 (lVIerid,) -

Elemen-,to,s do PSD dE' p"rnamhucO, "(en-

du ii frEntp o de:pub,do f":der�111I\'logalhães !vrf'l�Q, 111:.:�tr::n).·';C

-
. tllrem [cndo nomeaJo;; p3ra !ü'l

nicipios onda O PSD perdeu �'S

eleições, el?mentCs da UDN (:

ele ,Dut�os jJartidos il1l1epend' ,-

tes. O nl'�is cttl'i�so� por:n1: é

que a mai�ria dessas nOmeações

I vem reC�1inc\o em loca líd:l, lf s

soh [], illflue�ci'J "'leitoral do

I· U', Ma�:"ll'';'''<s MelJo, sobrin�l�

do jll'opno gove!'n:adOI" e qllB

lJ!üict',Cttl i!':lá ida IrHr�l a CI)!üi,_

I ;,5 fJ lte Justiça cl!l Câm�Ha, 11:'0

(,cnoeg-llindo, porem, (I que a� ,,;_

huiu ., um jogo dos elementos

!l'l2is chegadoR ':0 81', J�gamenon

Maglllhã�s ,

Como ü número daquelas
de vnlto.

gov:rn::Hlor de P�rn.ânl1Juco UTi'I::l

f';- 1'1.:1. ,na. 'lU;!] W!ln:restll

tt,ntlheza.

Teleg.:
AGENCIA BLUMENAU
15 (le Nnvembr:, N,o :'ln

FONE,1002

(Ch::n:! de ALhJUS'l'O I:ODRtGUESí

- Matriz:
Fundado em 23 d(!; Fevereiro de

ITAJAJ'
1935

CONSLi'LTAS:
Horário: dás 10 ás 12 hor.as

dás H ás 18 horas.

�onsultóric: Rua 15 de No_

ve:mbrO, 742 (Ao lado da

suafarzna) �

o
•

cr-ime
va. declat'uu :

"Real z"j o progfflll1a mals im

portante e mais progr<,ssist:� ja�
mais ompreendtdo na cidade e

i,j', r,Ql"ll!'� sempre p'-nsei qUf3
ervi O mr-llmr Il1�":iO de lutar COi.14

A d�stituição do br'.?vo ge:ne�
ral Mac Arthur do comando de

todas as forças na COt'éia. foi
r�ceb'da pela Russia l1ão só C,Q-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- RsaJi;,,,:-se hoje ás 16,00 }1')

.ras na residencia dos pais CI,�

noiva. á. Alameda RiO Branco. o

e-,l'lce nlatrimonial do sr ,T03-3 I

----llt-I--d----·Baptü:ta do cOm�rc',o ne' Porto J_,9 go e nOYO �....._
_

AI"gre, com a gentil srta, Ca!'�-

�..r��..ov... �- MADAME Georaette an

V
..

d
,

S·' II tes .

de ser �sposab do ban-

I"
"

a oC" I � I § I �uel�O Dandín, era modelo
.A!f"'I.i k ce pintores. E como sem-

'. '

, '.

.
, � § I) 1�1 e fÔl a �una mu�her inte-

"

"

' I Iigente, nao lhe tinha cus

•
��......� tado muito a adquirir um mítndo a sua linda

Iimpexe I pouco da cultura e uma 110· ati natural.
: va educação, para assumir' - quero retira!'

Todas as quintas f�lr:1" sem falhar uma" 'nem mesmo havendo ; com djgnidade o papel de culacão
doetulu'1:p,"ave na farniJia, ela se levanta, bem cedo, quase de m'l-l gl'and� sen�ora, . _ z e�benl teu corpo,

dt�gada, tudo escuro ainda, e dá. início cs grandes, solenes prepr- I ' 1"�a;-;,, O ,�a�quelrO 11.ao €�;-I get,te,
l:l1bvcs para. lU! exanistíva; porém trtunrnt tare!'l do dia, Nesse d.a tav� eatísfeíto, pois nao I

dai

ninguem dorme dkeito na casa , B3l'ulho de vassouras, caiIldÕ)'1110d� pensar que exístíssem j pintores pai a
de baldes se entrechocando da janelas se .abrindo de tornetras qua I'OS expondo a todo l t,>aste, De�)ois'
jorrando água sem cessar.. �e, tamancos descEndo e'subindo e5cca-1 :- - - - - _ -

das, barulho de todo o crguntsmq dcméstco em movimento ,ace- I
lel'ado anuncia, semanalmente, <> amanhecer de quinta-feira, Sá:
ela de pé, ms is níngucm , Dorme ainda a rua inteira, dormem O

marldo e os filhGS, e ela já está em Plen:i atividade; a esfi�ar,
com alegre desenvoltura, cantnre lando baixinho, a larga suPerficie

dO, cerâmica. do jardim. O balde cai inopinJdament, de llU33

mãos, e rola. com c<;1::-1'd,:l1l1ll,ço p-ln� escadas O marido acorda
sobre.ssajtudo , Depois 53 recorda - "horrenda, quinta-feira",
Mais tarde, marido e filhos já n .. rua, €In trrnsro rma a casa num

pandemcnio, Todos' o>: m.ove ís rcva do lug-nr:)cadeirõs cmp ilhr.

das sôbrs ,� m -sa, t:J.pet'F, trnvesreíros r colchões tomando sol uc

peitoril das janelas, encsr-s de.r-a
, aspir-ador-, prof'usãn de panes.

vassouras e latas d-ando a caracteri."tica scnoridade dorncsttca li.

casa, No meio de toda essa balburdia, ,ela. tronsíta fefz, Vli

polindo os moveis com paciência infinita, limpa 0S rOd3pés, E.>

pana as paredes, ret.ira o pó de cada quadro, de cada bi!)elot, de

cada lâmpada, Depois f::,z rebrilhar as Cchaduras, todos os me,

;t:1is da casa. Na quínta-í'eíra o 'almoço sai ':trasadissimo e rria:

f�ito, O rrrirido e os f:lhos cnt.nm e saem d? mãos na ü:J.ber)3,
furiú!:os a nbominar em a!tas brados a eheg:1Urr eh quinta feira.

Só à nottixha a casa volta }' ficar acolhedorn.. Dê tão limpa. e

brilhante fic:L pareoendo a face de uma, estrela, Um cheiro d�

c�·a, e de Sol ::vança, pata o visitante, mal a-porta. se abre, Olh'an

do ao casa limpíssima. ela fica, Intranqulla, t;:dã' a sua' preccupa-
ção ,:. repousnc na poeira do dia seguinte, CHRISTINA,

-, Transcorre hoje {L daJa li:!

,talicia dg, SI'l1 Dn., Irmgard S ..

truck, espo",,!. da sr, Helmuth S

huck,

sr
, João Rocha e da sua, esposa

Da, Ev:}ina, com {} advento

Sua, filhinha. Claudéte,

VIAJANTES

ANIVERS1.mA..�TES
A du ta de hoje assinala a p't�

sagem do aniversárlo natar.cio
da sr'a, d i. Naír Oliveira, vir
ruõsa espôsa do sr, José Ouve>

ra, funcionário do D,E<R.
, Â' anlverscrínnte, os nnssoe.

C'umpI'imentos,

_:_ Esteve nesta cida d" I)

henaL,) M�llo, cllt:m,'1do fa?nlu-,

ceut.:('o l"'3idl<}1te (m In·jaíal.

( :A�;"u\rrc::JTOS

- C�m a srta Elclenora l\1-,-;
ria Maes, ca<;a-se hoje nPsta

dade G sr, Aug'.lste> Zen,

hoje o Sr. OsvaldO FOrtun'�W

do no��o

atualmel. ;io

Militar «9

Dany Guy e:db� sua última criaçãO' ollhmaI, A nota original do

modelO é :l gl"nd, corte na sáia, .que p.stii

de Bem,

gloL'Íoso
servindo

1.0 t IlEnte

exercito"
na E:;:cola

de. o esforço de um homem que

pre tcndeu criar

com a irTiga�ão. �vIas cnrn qc.�
q X,;;e ,

se extinguiu com !J. "�f\

morte. De fato, tem r-azão Ce

rar quando cr:tica a Inutttldnde
{I. acudagem, desde que ni'i,a

façam de sues aguas ar-mazaus- à.s

o CDm-

P!'O�) ,

E ar. lm adruiriu SCJ.TICl1-

t: as telu.: que falavam
muito dar'a, ind_llizando.
tor.lav in, (;om alguns che
que;:;, 2,q'Ueles que reclama- !

vam pOl' tEr 1ue \'oltar com
o quadro,

�Jm dta apt'esentou-se
em ca�a do ballaUeiro um

pintor, que não �,::..tava na

I lista de Georgette, e dü:.se

i ser autor de uma «Venus»,
- Mas a mÍnha senhora

índios C.:::Inpós matam ho- ção
que nunCiL ,tenham

dos,

_"Ao contráriO, os indi:)s nOS

ajud.1m em tudo que pO�lelll", IOS.P ,I., posSúe dois pJ.stos de

atração na terra dos C1iapás,I
que Se extende pOr t:Jdo c ".s-Itado do Pará até parte de Ma

to Grosso,

Veloso - esti:J no meio da

mata < Lev:-�, 20 di2s á cavala

para e:hegar ao povoa.do cle

brancas mai.s próximo, I"Trinta homens v;ySm 11'1.2 I

post'::s de Las Casas e_ Gcmtiri, I"m contáto dir�to cOm os Cli'!..

PÓ2, E nenhUm deles foi j'l
mel;" atacado p:lc.s indj.os",

Qual, então, 'a explica�ão l,a
ra a guerra que laYr'aJ entre (s

Caiapás e cerDas grupos de ho

lnsns brancos?

Por que famíliaS inteiras t§m

sido assa,9sinatt3s pe10s índios?

segundo Nilo VeloS'o, a e:�!J'i
cação é a .riqueza dls matoas

qUe: cobrem a terra dos Cai'3.!lf;s,
As matas da r�gião do :1.,':3r1

guaia até o X1ngú, <mde {) índio '1mOr:c, são matas de c:,stanheiro

e poáia.. A castanha tem muito

valOr, e mais valar ainda tem:a IbCr)"lcha que se extrai da 'Poáí�,
"E' pOrisso - afirma Nilo

Veloso - qu" o homem bru'1::;0

ent,'a. na terra do Indio,

"E sJ:, alem d� entrar na tsr

ra do indio1 ainda mab3. indios-,
_facil imaginar q1l'i11 i:: ,3' rea

C;ii3 dos selvícolas".

M'l,s '1' hi'ftól'ia da gue:'ra En

tre Os Caiapós e o homem b,'an

('a se perde num pélSsado Cie

Imais de 20 anos,
I

meus bt'ancos para vinga'I" 11

mÜl"te d? ;rmãos, pai!"" filhOS, :J

migos.4".

O Caia,pó não 'pErdôa_. e quer
vee o sangue de tedos aqueles

sangue do in'que
dia,

\

S�ntado no meu escritório, un;
Rezende.

- Deflui hoje a efem,kde na

,t;:licia da Exma sra Da, Al:Ja ,

Hildinger, digna esposa do sr, I
Fritz Hilding2r, I
- Comemóra hOje mais um:] I

ProlQngada a
,

I

VidamEn Risel, prendada filh'l J'1 Isr, HEnr:que Ki�sel e CSpOSl D"

Ana Riese].

,t'
prlmavéra, de t:�istencia, a h"n- ('on�crcia-!'1' hoj' nesta �l, A macia é uma c: iS8

Cm3ClG-!,SUl'g:
para tLsap:Jz'eccl" lJCm di;'

til s)<tu RosaIjn'1. Malheir:: s, ! 1- ,.!-; de u j:;v:,m P"dr [J Fl'(;ygang nante, p3is mO!'!'2 tlIl plena ju- preSf-'l, JFovucapdo sua, insl� 1'[

lh,l do Sr, ElCy Malh-iros, ccom :, gentil srb. Annü!i;:se Ec- ventude" -- afirmou certru y'Jz; Çfl�' fug.1z "1.;a prccaria I'{l'r;V'-
- Festeja haje mais um [L'1:) I c!lleiinEr, comüciullt' na l;d!<- J = �1 Cocteau, li:: .realmente, ato;: neneia entr" a'; bel.'lS coisas do

de vida a interessante menina c;ia, <::gola tem sUo assim: a m:Jda mundo aquela mesma nostal:;i
Ros�tn, Olinger, filha cio <� E-I "-::Ir _ '!\:' _ X _ :li: _ X _. X � )( _. � __ :l!l. -::!1 _ j CH, inconformnçào que deiX�L :<

gon .Olingm', l'esident' em (}'1'.-,

:'lIIl11l11I11I11IHl!t!I!iIllIIllIllIllUlIIm:-:'IHlllllilllllllmmillllllllliillll"fi[
trás ge .�i �, m,o)"t� de uml t,-

par, IS E dolescl,nte,
,
Até "flui nenhu'u'

A dat.a d� llf.je 1',(g;'-I"" :J!êCINJ:: BUSCHª' <�D,..;ttlú)iro pIC�tliOU apds'oni.j:L-
p:lssagem do aniversario nat lll- = ::

I !!lIl jJ� lIeJ ma,,, dem,11"j(1IImen�e
- -'

cio .da !?1' .. ROS:llina S·eg '1, t's_ :: .: 1'10 tenlpu. De agora elH dian.� ,�

pOs."'l do sr, Francisco Siegtl. ª Hoje, ás 20 horas Glenn FOI'd, Gl�!'inl1 d' H'lven, § pot'lém, um espanhol s' disPô;'
- Ainda. em data de hoje v .. ,

= Junst Leigh Crl3rlcs- Cobul'n, na filmc dn Meb u: ::: a pi<olongUI'-lhe,� vida, C,,1- i
p9ssnr seu natalicio a. Pxma SI'3 E :: nlll se Crrstilho, Foi o braço d[-I
�:;u�:t:sp:::e:�k:r, d�r�il:� �"O ide�l' de 11m!! vllIldaq "� ::��Lcd�O�'::�Ü�:t�l�� �:J�:ece����;
derna.! Rumos da SilV'l, e1{-�{:)- ª liU U U

'

t� � das mais conc"ituaclHs e:Sus cJ'"

vernadc' do Estado, _ � uHa c:o,tul'a d::t Fral1C:�, a, Cão" :
_ Aniversaria-sê em igual d� _ :: Um filme feito só para receber tJogios! Todo.s adm'rarão:::

.ta o menino Silvio R":moS, fi- E seu desempenho, a intensidad2 huma",,; de sua hist::ria, a n0' §
lhl'nho do S[·. Jasé OlimPÍO R;l- â bde bel€z::. d' :;:llU� intençõc<! - Ousado em alguns p:J!1T.Os, =_ de sua filha Marie Blanche (11'

mrts, 'agente dOs C�rreios e 1':)". ª r:mântico sempre, muito humano em teclas as cenas, é n:;· =
v _ Polignnc,

grafos da Itoupnvn Secu. :: sim esh no,"': vitor,a de Glenn Ford, o famCso "gnlã" de-=

._,
__ � "Gilcla"! O film surpresa, Acomp, Campl, N[]cion�l, shon a

= - :-'0:: Jorna.l. Preços de costume- � E
- -

2 ����",'j§''t,tl1r�\, ::
':.111111111 flIlIHlI Ii li !li 1111111111 fiUI III! 1111111111'1 i II 1II11 II IIII III 111111111111un IR

NASCIMENTOS
portante de Paris,- figun',m:
entre modelo!' efem ?ros, 'Um:), ;

L 'vin, fundada par .JEanne La

vln e atnalmente. sob ao dire!:.ão

I
Na coleçào criada por cas�i,-!

lo - 260 m:Jd�los. a mJis ' iV'-
:

__ Está: em festas o lar da sr,

Erni Gonzaga € de sua. espOE:l

Da, Mnr:a de LOm'd'ÕE", com o

n::scimento de sua. f:lhinha 1,iu

rilene, aC:>r1:,idO a 8 do rIu 'nt.?

\ALVARU�'l DE OLIVEI11.A 1

_ Desde o dia 10 <io cOrrp.'l

t � ach:1-Se € n�:iquecido a lar do

C'l':ou,

feitio 3Jprova d';:oua iI
a partir de 597,00 �!
tAD�U� ILFAUTE !!

:::1

§�

A cidade, o Brasil, todos nó'

fed::'jam:s (:.1 �olnnem"nt9 'Ju in

timam�nte, a data lun-:i:l("3, úe

Br3:::-H Dlz9mos lun1irll-:sa p')1:'

que \,ouve luz d<vi,...,l 'qu� ilumj-

A et('! n'J
ncu do.3 teu elem'nto2 a $uhs'

Itancia do meu ser, Minha j\,!
ventude embeb�1l-3: na carl' ,1-rl�',il � pensar pela IH·ópl.·ia :_:�

t,IJ�:i, '-lU'''' L-.:.nto ,3angL!l� len'l 'J.·r�

l'rn·Ldo. qu� t;:-ntas dout!:'ir..1S

tem f2ito n;.:scel', que tcn, rI"

g.rIerras tem feito gerar! A nin-

te m3is crista1ina da tu:

dado! A p�na da,;; minhas IL�e:;
nou o 1)"ns1mento da Princesa

l1pll!(iU-S� n.')

Leu .. 1:1 r�!<
I��b�1 que deli IiberdadF� ,10.5

guém c�h' direito de

zar "eu s"m?lhsnte,

Grandes b"::cileiros pOj"!Ía,11
�cr lemb1'3d:;s na lub' '>m l,rol
da liberdade d03 CSCnlV03

e�cr 1V·-e�cr�'\'<:lS, parque d 'ntra J:; :Lei,"

"iI, da Am_ricu, só podel':'l. na,

Ive" g€nte livre, Livre c(lm) (.s

páoE[ll"os, livr� como ·)�.I' os uem: IH';

�,ras prefErimOs sintstiz'n' tc

da campal1ha em d:Jis, s'cm':n�e:
Castro Alves, cant:1ndo nas ,,'lH,S
verSos :._nspirados a '3nsieda.d'-:,

de libcriaçào dos s;us irm1io�

nEgros, Rui Barbosa impondO
pela sua sapiênci'l., f::zendo v:l-

L\C,\I' X,\YlER

l-SADO CO'\,[ SI'CESSO HA'

JU,IS DE :\IEIO SE'CCLO
----- - ...---------�----

nlílmmUIIIIIIIIIII!r,11111!mmmlll!1l1l1111IillIIIIIIIlIIUHIlII!IIUlIIIIIUlaJ

A lib?rdaue é Inata ao

bt"JSi-'::leiro que .a p:-ezaJ mais que" a ê
própri:l' vida, E as palavra� d:J S'
grande Rui BarbOSa são bem a- ;;
quilo que os brasileiros dil"mn I §
�z tiv�m,em a su!!. capacidade, I ª C SI '-�,D A � lTSO-mas com o m�.smO coracão de f E A J� I (A- t'DJ I I
Rui: :_ "Libel'd'lde! N�nc� te I�. I'

f d 9 95 00 ;
cleseonheci, ,nem te trn'll'ei, n'jn-l::

Q par U' e I ':::

ca; porque a, n;l t til' '7.1 ímpreg' �mmmml!mUmlmlllmumlillJlUU!>�mmmmuUUmUj_U2WlUlUlli::;

FI' o s'ê.il v"rba infl:lmado,
doutrina dn Iihel'dacl3,
A <l:üu. d" em"!neip,lção do 11<'.

gro é das rnn:,s �rat'U.s it no;sa
-

'E' 1tm 'il.ep'Cimento corajoso
que tentararll transformar i3quêle E.-;tado e o

terrà de ningUrm, ou, como diz veemen'emente
, numa. ter!"à arrasada.

,E' Ul.!l'll: acusação formulada através da voz da mais

dente verd'llde.

Lis�&ria. e nenh:.lm cidadão br,,-

; Beiro pocle e�qu!)cê-Ia no C'l.:::
I:: ndário dos di:as de guarda da :

"Estes p,ostos conta Nilo
h(]m�m que tem batido ,() sertão

ela Brasíl _em todas as direções
centa'me a hi!:"tãria dos,,9áianós.
Cl1ama-.ie 213 N<lo Vet,:Jso, e é

cinegl':fista do S3rviço de Pro

teçã(J 2:JS Indios,

Nilo acaba de regr�ssar
qu::ntidade de trajes que pOd"- J._.l"U g-ll"l.i a, onde Esteve Bm ean-

1'50 bel' usad03 até mesmo dé<qui tátJ dil"to cam os Caíapós.
�t v:nte anos sem que pn'eçam' "0'; Cniapós - diz ele _ �50
antiquaQos. "E' uma maneira I tão manso.s, e tão dign.os de

I'gal'lnte de c'Ontra.dizer Cocte.1U, confi':nçl que os hOmens br'ln
- diz 'l1"gTelIIEnt= Castitl0 _ CO- dos nossos paÊtcs de ar "a

I

Um novo, tipo d� plraquedét:i, í Sv'nslm Aq'oplan
recen temente pravad� com �'xi-. L'nkoping, conseguiu finalmen'
te n:1 Grã Bretanha, ofcrec81":l I te - apás um ario de vôoS ex

mais proteção acs pilotos, quan- I perimentaís - alcançar o númE

C::J 11<;:;; velocidades e 1l1titudt:s: ro Mach çlesej:3:do. O SAAB-29,
elevadas 01','1 :lting:das pelo'! �:-_J segundo caça a jato cOI1struidO I
viões a jato, Um .antigo pal'?-: pela Suécia, é um avião de in

qu"dista do E:{érr'ito
-

s'llt'Jn de 'II tel'cepção monoplace, monom')

Um D::tkota a 4,5(){) E1(tr05 d� I
ter e de ,cabine de pres<,ão, fa

':Jtul'a, levand::J U;;l cnr:õme:r"! c'lmcnb reco!'hec.ivel pelO n_

, 'f' , I! 1 f t"p:u'P Y-Tj 'cal' a velocldlc!(! d:. I eSn,uaeo en lexamen o ",e guas
,

queda, O nova para f{uedús f' 'a�as e pelo yo'nme da fusPl�-1
:::b�r,to par un: (USp()�:itiv;) auto-l g:�rn, Emh�ra oS protótipos se-I
mabco b<lrometl',co, '�Oioc}d') ]1'" Janclue na 2,a pga.. Letra H

lado direito do cinto e permi�in'! -�-- -- --,
----

<lo ° aJ'llstam�ntn dn FAÇAM SEUS AK{J-r-::-CIOS
v v par', qu,'- NESTE DL4.RIO

das, para funcionar 3. d8termi
nada laltUl'a. Além disso, o lll�-

<

caIlismo contém um pequ',ll'l I'C-

lógio que com['<;n a

d 'sde que o salco S0ja f"ur, de

Ullln altura menor 'l'lC ::;, fixada

I no cI'''po,ütiv:J le fll-, ..tnrro, SU:i

I
homens que o acompanL,'l\'am
rião tOrd3.rom em brigaI' c� ['1 'e s

,

selvíc.:Jla.s, matnndo muito,
]eS:

finalidade é atraz!1I' r,

flll1Chna-1menta dêste último, fltl, qU!! o

p'�raquEdista se livre comp1er<1- I
mente do nvião, De�ta 'lwnê i-

'

Em vingança,. os indi .. .,

meçaram !ai matar brancos,
Posteriormrmt9, em 19,11,

seringalista, de nome Jacinto
l!ruHa emp,l'eendeu uma cam'p:J,
nha de- rnatança. de ind1-Cs.
Mote':', auxiliado !,,:lr um indi

víduo de nOme João PingP" deu
cabo de mais de 50 Caiapós.
Entre este,,,, figurava um .in-

s2rá passiveI bnçar
'Segurança,
AVIÃO A ,TATO

TRANSôNICO

O novo caÇa H jato �ue,:o

Em

M, Notu 111llsical. 5 - ApC'ttar
COm arcos,

VERTICAIS: Part� post�ri:r!
II - P�quena embarc'1ção in-I
diana. III - Pedra, IV - Fie- !
xão femlnina de Nu, - Tecjdo l-----'-�--V - Enf(út&r� I

SOLUÇÃO N. 235 1
HORIZONTAIS: Respeito, 811-1ra, to, sã, ad, tua" aru, 050, �al,

l<

<ra, mo, rã, Aida, alimento.

VERTICAIS:" - :Reitoria --I

o�sa
- .sa, - ao - ao -:- pus --I

mIm - er,'l! - ode,- ia -

:'Sj•
- :ln - 1.il'lir -- ondu1a<iü,'

Pr�çc: Cr$ 25',00
RUa 15 de novembro, 588/596

-- SOBRADO

El1� t{jd'as a>3 111.'1'U'1'ia.s ou pelo ?'fL7nl)ôlõ1{}. postal,
Rua dO Li\'r:lmento. 203 - RIO DE JAl.'iEIRO

Edições O CRUZEIRO
Dr. A. OdebH!cn.t

:RadiÓtera.pia - Rlllos X
FisioteralJia - Metabolismo

Rua 7 de Se!.embro 15
FONE 1 440 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



{j'(iiôbo·f jdsli'ffelía .sua tàltâ pt '�Rodada de
dest"aqu'e anüõilâ'. certatlne da segllodona

Leva nó

Tod:.s ,os aficion:ldos, ou 1l1C-
t

lhor, os amantes do futebol da j
segunda div:slo, devem f;;ta;:, a!

par do que aconteceu per Jé1-

s ão elo embate entre F'ler'Idr e

Bândeh'ãntes. O juiz não àpaÍ"'
ceu, não houve jogo, tendo o r '

presentant t da· entídade lo�al

recolhido :1 rend", de CI'$ 22t.ílO

á tesouran-, [la. mesma. Houve

corno

�- PROSDOCI1vIO SOOrÊDADE ANONI!dA

cada.çãn iO, Bnlr'-gue il' uma h,""

1.ituição d� ("'r.úade, o Hospibl
Ssnto Antcn.o por Intermérrio

do Prefeito Mun:cip::ll pma at!.

tud�. d;gna dos ma.ores elogio:;; e.

do apcío de tectos 02 'esportisfs!!
blunihlwucnscs. Quem mais sa

Ú�felto deve L, r fic'ldo, foi, aque
lo pequen·!) numero de a5sist"n� I
tes qu i foi :;té a Fortaleza, pp-'

tcs, justif ccu sua ausência. ,A...-.

Br.UlVIENAV, 12-5-19!i1,

o
.

ce
•

campeão da •

Palmeiras.

mal, na

Colccor-sa mu:Co; do a vencê-Ia em Brusque. riando assim todos c s prognós-
.

,

campanha, mcs na '}
,

E llgora? Será desta' vez -:pe ttccs que s� fazem em torno do

perdeu pnr3. o 'Paysandú, ch�gan os palmolr-enses irão 8m8!'g-:U combate e que dão és ssmeraj
um révés cantundent e ? Há equi- din'os locais CO!1l0 favoritos. SI'

Iíbrfo. E�tii s� refazendo o earn- falhou o jogo d� conjunto, e')t,�o
)l�?io de ceritenár!o c niio vai as duas esquadras formad:l5> par

. ,

querer que �ua t:.1r(' J:l, b::istaY!- -elelut:ntoB de. c:tegoria.. cupazes

te entusrcsta, vOlt":l ficar d,- de com grandes jagad:mcs ín.tl-

tu.:li""'
J

ccrtcrnu pr : g.:ir SU1'�): t:_- �....i>.;tencia que por cert.o.. ir-i :-.0

zas e não ·sE.!'ja de adrnlrnr- nuo campo tia A1Gm?d:J. DucrJ8 d,;

viesse a. ;;:.urpr�(ndel'. cnnt rn- Cax. :�.

"Ii: _...!, -- X - X � X -- J( .... � X - X -"li:' - 'C - ".-"
2:: ?JJTI.,UmllllllillIlIIlUl'ilIHll'!! [IIIIlllH :!nli 111;11!IliIIIlJlllllnÍlnnm�
- -
- -

; Dr. Gebhardt HrGwada 'I
�{Das Faculdades de Viena, 4ustria e R;io de Janeiro} ª
ªCmURGIA, OPERAÇÃO DQ BACIO, ESTüMAGO,§
=VIAS BILIARES, UTERO, etc: - Neurocirurgiâ,::;
:: -- Moléstias de senhoras alta Cirurgia -- ª
� � .-

� ConSultas DO Hospltal: das 9 às 11 e üas 15 às 17 às, ª
?!-- Blumenau: - Hospital SAN'l'A CATARINA- �
-,.dUmllmmullllllllllllnulliSlUllUltllllíltllllhIIIUllllllliUlIiII!iUum ••

confiante a viSita do Flórin.1 r

, � f •

Fortes e reststcntés de ütjma c�nf.;;rução por preços acG,'l,S·VCLS

P{,S31' de estar ínscríto
juiz da L E.D., prest:I, S:US ':'r- na. outra pugnu, Agu a V I(l� c

viços, cerne jog'.d=r, 'ao onze üo FIOre,sta farão uma batalha de

Guaraní. Búdlnho, como t:1mbeta' sgnal, de v:z qu : os flOresí:ir.x

é cham:J.lo nos meios espar.Ivos
-. e<;:ãG n1"lh::lr prep�r:l(lns e Im;'-

11l'CT10 (;ct- 1 1
. 1 I' te) animadc s com o pl·!·m".·.·"o�.. '.' �m' ') ·CGUC;[1C.J p . o

I
� ,

"eu clube, :ll.[j1él:u a um pcd.do triunfo.
do pl'cs:dcnt� dos bugrinns pJ,'t I
qlP (SUVe:,;e d= .prontidão 11::1,1·

. _ t��---'-�-Íllrdc ,.L, d Jmmgo Jura :1b,,:' E'
,. ai t' '.eoun-a o Ca rlox R�nÍlu:�� EÍn v'i.; m "an a Catarina

(:�l1Juniccu o fato ai' • O quadrõ do
ii L B.11,. s ,,'Jn{;:P��: COfiOU!"! dê Porlo

C:ll!�';!:· li:!. "ar:" que '(nvou ,,'Illegre

Depois doNacional, que _

daqui saiu invicto, vem ao I::
BandCoirantef x Vast.:> Verde. nOSSO Et:tado a equipe, do ª

Independente x Vera Cruz, 11-1 Cc:'üitians, dá. CaI)ital o-au- .
::

. e -

gua Verde :i[ FlorêSh. c Uniã) x �'ha. O antigo Força e Luz. §
Flc.rida. : Tendo em seu plantel valo- ª
A s(lnsa.çiio d2ssa l'orl::da, c.:.- res de destaque do socceJ' ::

podia deixar de ar,or;- riograndense, 0[: corintia- ª
tecer, .será o chóque a tt-avar_f,il nós e:;peràm mostrar aos::
nO campo do BnJeil'anU<" barriga-verdes o valor exa- §
quando esc? c�ube terá que st:! to ÇO futeból dos pampas, §
11'1\,e1' COm o V:2'EtO Verde. Am- provado, aEá�, pgr oc;asião ª
Ms (dão') sem p:nlo p:'rdido, da visita dos P.iacional.b-
devendo, por isso, disputar uni tas. ,

.

dos mais sens:le;iOn3ie comb3��s ° tr:C'oIor o'ancho ch�p'a-
.

.
b . � =

do camp:onato, rã amanhã em Florianópo- ::
InMI)eridcrite e VfrJ. C:'UZ l�'::;J devéndo bater-se, iJ.

tal'-I ªªreuncr.l, bmbem lJ'cas. cr=dJn· de cem o AVaÍ, nunD, match §
cia.is, ap}s 'r dDS rapaz:s Ja que empolgará oS tor�2do- I::
Tesb Ccnlr:::.! r:�Tem Lworitos.

r�s il_h!o�. I-_�_Bom c�'nfront.;. p<l1'3. O puhí·co .

����������.:_�_n::_'�!_:=���-L �"� & ��II
. l':?sporfe -em Rio do Sul

. Rel>re�e,n�àçõ�s, Seguros e I �

'�.
!

.c.1 'U'
.'

• - ci "1_. ,'. -/ .. - Contá Própria. - i=.

êIlC;aOO '

..
;'180 .e olr.ama pe a Aceitamos repres?ntaçõ·sl§

para o Estadp de Segipe. I ª
êõnfã "êffl de tre�e tent(;)s: � i::�io se���e�;;::�:ii��,"âOII
:I..."" !.L. o ..

".

,"'-L.� - p"'·:··a'··I"'�·�;a:r' i.:n� X F'órêsta Rua�JoãO Pessôa, 207-A - 1 ª
IUlm a;;uv v"u lLIUI'Y'a 0.... ,Caixa PJ:5tal, 274 _ Telegr. I ª

IhJU a.:é Abril
.. (J5 19i)1.. ,,' ,mêlhor entendimento tlçv� €_

«Sildias» - ARACAJú =._c

O 'ilr�€i'n;e ;.'� sJ'i di eríormc' xjcitir €iüre 03 players acimrr

�x TRIUMPH WERKÍ1l (Niirnberg)

CURITIBA .;�-,� JOINNILE E:--
(

i;3LUMENAU

n!::da do C-0rtnn, (h Ség\lnd:l di-

I

, G. f. Olímpico e Guarani
I F.Cj na liderança do extra

F,avorú::v.el ao clube <1'8 Íwülu!.Va Nort'e a d!:r'�sãd
da Junho D.isçirlinal" D€G- pnrtiva Ót ,Liga Blllmenitu�
lelL-:.e de D.�spc:rtos.

"'0 Rei'rigcradfl'J; de fama múndiàl está n�yamente
a d\s[:IIJsir,;/iÓ de, r.ossa vasta. freguezia.
Antes de adquerir um Refrigerador,

consuiternás sem compromisso.

N.O ROR
conjun.t{) selado, traj, () selo

de cinco �ncs <ié gar:ln:tia.

Visitem á �lpoSição lias I DJAS

PR·QSfJOCIM O
r:iia 15 de. No�énÍb:r:.o, 900 - B1umeIJ.aü

,/

vif.iio, c�mpo"t:l

Ficou ó clube «bugrino»
C'om os dois pontj,nhos do

prélio qúe�alizou com

;Jiil;;. - -- - � - --

conjunto da Alameda.

Segunda. Convocação
P:'jO pl'eserite fic3�n cOnv:dadoS\ os s�nhcrcs Acionistas

panê. a a&sembléia Uer:;l -ordinrÚia 'u; r'eaIizà:r-se r:.o dia 28 do

corrente mês; 3.S quin:ze CHi)
.

hor:Ji3, n� séd�' s:)('jal, afim de

deíllJerar�m Rô!Jj'e a segllintíl
ORDEM DO DIA:

1) D:scussão e àprovação do bala.nço e mais docum",ntos

referentes no ex.ércícip de. 1950.

2) Eleiçã,o do COÍ).selho Fiscal.
3)

.

Outros al"suntOS'de interesse social.
Blumenau 2 de maio de 1951.

,

HANS KUEHNRICH - DiretC.r_Gcrenle.

19'50 u� s-:'1' a!:sin·:�Jáda uma }"\e

Ii:n :náxlma contra. ó Floresi:'il;

esb:çou-"e eno�me sururú, niío

tendo (} pga sido !el·rlliÍlado'.
Inf�·lizmenb registramos C'Jrn

multo pEz�r um,}! c":na, id!;:i1tica

e como uns defendem e· outr(l�

apaiám as resoluçõ,=s· de seus I
atletas. somos de opinião qU2, ,Im

- .--'- ---

G{::,s a:nda S� coment1 a rec'?'uta

do conhecidD '):l'�.
qu�jl'O Árdré, da ES'p:JrL9 CIU1)2

Ccncól'dia; para o DÍlqae de Ca.-
A dat::: (I" H de

m�ncio·nadc.s, pai'u crgulho

d:SpOlb ricslllens�,
familia dUqllist.� é de im<:nsO jú

bilo, p:;,jti () l'fbrnJ 00 v:llor::;�O

gUlJ.l'da�v3.1a. VeIL1 aUl�' nta.l' {l

podcr:.o (:'0 erluipe pm'3. o '::::lln

peOll·,to qcle �'e anunc:a. j

SURUttU' E MLONTRAS

. "., '. ,�

_ INSPETORIA DÊ V:íiírbULOS E TRANSITO PUBLICO -

DELEO)..CIÁ REGIONAL DE POLICIA

ji. \t I iS 9
FESTA NO CONCORDIA

,
'

festejad.:L pela turma con�o1'd-

nana., v's�o asdnalar o 'natalicio

de Osny e Galego, d',)is d�, '> 'ús

meíhcr"s e n1,-is disciplinados ':)

tletas. Osny fóra, da cunch� .:

um entudosta, e fervoras). ';Ieu
to�' da Radio Mlrad:Jr enq:uán�o
Galego ocupa ::s f,;�çõ:s 'de ,1\1"

xiliar de inspeção da Fazenda. !'lg
,t.átlual. MS conhecidos pla;y€l'S,

que tanta,., glorias ccnquistar ''ll

pn,ra o "azul e br.aillco" as nOs

['aS felicitaç62S sinceras exten

sivas :,"s suás d:gni,<;simas fam!

!irLs.

QU::!TId� preliavam
i palmeirH"',A Del�gacia .Regi0l'l:al de :policia, recomenda

proprietár:'{),s e �ondí;Itores de ;eíéulo�, a fitÚ obssrvâncb, d03

regulame-ntcs de trânsíto. S'

'c.. Êspecial a:tt'.nção é ,pedidá. quanto �:a transito e

llamento nas ruas princip:ais da cidade., t
.

_., d r. -
'

lt r'Ogul"menta-Aos tr.'nsgresSOr�s serao nphca a", ."'" mu .. 91! ' <l.

final b1113nUO lJ�l'k no éncç�-,
tró c>m que o clubJ de, Alb'l'to de L�ntl':;s e I,',or'lSta, de Tr:'n1-

.P3zza DurepujDU {) União, d" I, bud; Áltc, eJ,mpeüo c vice-c·lti1-

bir3.mfl, pSla e,{Í'(l.vag-ante cou- f p'2ão da. L R.:b., categcr;ia dê a-

I mê'dores d'1 ",s"gunG..ona" d"

, T mb vindo de. Tubarão pi'lra

J
D DuqwJ de Caxias, a1gum teM-

}JO depois, 'p0r niotivos que d'}s"

II conh�cemc:t lúúlr� transf3ri�-�i�
.

.. I :para. o Le�D d� 8_.'rra onde .h

��������====��
. '

GEORG

Delegado' Reg�on.'al de polícia

Dinamoe
Formação de nov;'s türmas par� fi éónclusão . do Gin:'i.sio

em um ano. CÓnheça 'lI! eficiência de nossos métodos, pedin
do, quanto a1'lte� e sem .compromíss.:l.s ieJformações à secçãD
de co1'respond-ência. .".

Rua �ula Gomes - 6'18.. i'
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8.reitk!i<J)f It'"i;nã t; _

lI.A.BR!CA.ÇAO !te earrouer1iU1 !COruplQ� � ""_'''II'} §
�clul!lve p1nturA.

OJ'1CD1A (la 101d8 ox1gama 1,11 l!16t;IIlB, _ ._
Tolda ti utuf'lWlfinto. dG ,.utomóveiJI -

ftwa lIlDas Gel"� " - m:.mONÀQ �ê
lfIlIIlIIIHUlIIllllI 1111111 I nU1II1��l_" i III! 1111 1i!H1II I '11m!, IlIImmmll!um �

•

conceulon6r!os Int'if.mallonal ..._

comir,hô6� Infernatior.oi poro�
Ih.! auisMncia mecõnica r.-oc�

(1'3
i.
i ----�.----,

t

I

...quando a mocidade não é prejudicada
pelos males femininos

Se pt':t você nem todos os dias do mi!.
são azais, experimente (.omar Ofereno.
Oforeno é O moderno regulador das fun
ções femininas, uma fórmula cientifica
mente perfeita, de áutotÍa do Professor
Fernando Magalhães, especialista etn

moléstias de senhoras. Oforeno é encon
trado em líquido ou em drágeas.

/

E
- oRMo - REGULADOR INTEGRAL-

UM Pfl.ODUTO /,:,6

UHHHHiT{HUO no LICOR DE caC1W xaVIER Sa III
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P
do

•

I

faI;;:'::i::io (rue após o crime co�

met.ído, evadiu-se rapidamen
te, sendo desconhscido seu 1).')-

Rio do Sul foI ::::gora cenari?

ui
II ,

I
Exado de cearenses • Procuram ospoUciais FOI"

"

"""
"

Abandonam a agricultura e a lavoura à descobrir. o paradeir:o
1 ��S rU(SSOS

p�ocura depassagensparaoutrosEstados �:�"t�)���:a;.��:���::�. :�q�,����,� eXlbullos
RIGOROSOS

. 'Deve O povo cearense resolver seus problemes sem �1·:e:u�.��r'sl�:�_�U:a("Sddp:lodl�; COlalch�ÍJCJ1:C�1-.]1
'

tant�m'-nte "visitada"

c � 'e.. c amigos do, alheio", a cidade ;;:c.

sair do Ceará�}1 declara o governador Raul Barbosa

·'e:.::perto-lar3pio" �

erieilço ([O.

que tam'

de dinheiro falso em profus3.l),
"made ln Rio (1.J Sui".

.

FORTALEZA, H (Meri- j Capital
um suito de desin

dional) - O governador

I
teria, atribuindo-se írrom

Raul Barbosa deu, ôntem. pimento da moléstia ao fa
uma audiência pública, <1- to da assombrosa prolifera
tE;_ndendo c�r�a d,e 200_ p�s-I ç15._o dr.s n::o:;.:,as que conta-
soas, a maioria vinda do in- m ,:·°:111 CJ alimentos _ O di- FORTALEZA, 11 (Meri- b'"m C:Jmcteu crime idílntie'l

terior, onde abandonaram a rs.tor de D, S.P., reconhe- diona1) - o desembargador, Em T,Lió_

asi lcultura e a lavoura, a-
I
cz ndo a existência elo mal, Boarnergee Amaral pediu As n·"ta" em sua tot&lidad'3

fim-de procurar' emprego declarou que a mesma se de vista ao processo que trata pref'eridus pejo uudacloso g,�
e passa gens para outros e�- V'2 não 2Ó a proliferação elas do cu SQ da convocação ex- 'tuno. eram de- 1 mil crUzf)ir{)�>

tados. C' governador decla- mO.:C:38, cerno à deficiência traordinaria da antiga. As- e :J. fábrica t'uuciouave. as m'l

iou que' não fornecerá pas- do ó'Cl'V1ÇO ele água e exgo-I scmbleía, a qual é conside- maruvuha » si tevarmas _C�!l

s!gem para fora ,ao Estado, t('�.? cio serviço Je ympcs� jl:ada ilegal. Ficou adiado o
. CCtlSitlel::çflo o grande. numero

,:;ob nenhum pretexto, de- I;�HJ11(,:1. porque o ltxo, ft-. julr:amfnto no caso, (jp p:l!ft

vendo o povo Cí'aren(:,� re-
.-

80]V€'l' O� seus problemas Noticias do pais
�::��:�:l�,il:)d�?I,C't:!��t�;! T;;��\�{�: provada pel pr sEdente Vargas a,:sa que a maior.a dos ho- I
111€l1S validos procura I) go-

g'[lH<nto Jlê,,:':edi:"bs e Jl'"�.-

vemo, mas não querem regulamenta
....

o. da, "le.-' .Co unllrollsl l]);,';lils
(Fs,;idenles da. COmÍ3$io

empr-eg(!� nas obras fede- g;':êcutiv:.L Estadual feiltejam 'J:

raís, desejando embarcar vitGria: de VOlney. ColaçO de. 0-

���a p:Ui�l�l�����t�:: Pt���� Elabor�ção de listas de produtos que devem ser exportados e importados
em face do grande numero

.
.

RlC, 11 (Meridional) ---

r pital e 110 norte do país .. :-:,ia'J sub-comissões compos- i ültendimentos com a Islan
de pessôas que tem J).roeu- r) p

.

-1 1
�

bli
'

c_ ,'O::fl! Ente (a liepu nea Em coneequencia dessa, 3,- tas de representantes do l, da não chegaram a resulta-
rado o Palacio 11GB últimos -

aprovou, lrojo, afinal, a r'e- pr-ovação as promoções dos Itamaratí, ministério da, do sntlsfatorio,
..

porquanto
dias, vai criar o Serviço de '

t
_,.

gtuamen .acão da e11:1111a0;1 l'eferinos oficiais serão ime- Fazenda, do- Banco do Bra- � aquele país não desejava
Msisiencia Sodal; afim (ie ., - , ,

(,Lel CtWi1llilIFÜt:·, (tUP, co· dintalilf'í1t.e aSisinaélo<, :úl, ü delegados estrangf:t� 1 propriau1en:te a acôrdo, e
planeJ'aj' e eXErcer assistün- b d

.

r
me He sa c, man a promo- ------- 1'08 realizam trabalhc'5 ,que; sim, veuder-nof.:' bacalhau.

cia do modo mais eficiente VCi.' todoo;,o� milital'es que RIO, 11 (Meridional) visam a elaboração de no� i €!TI troca de café.·
que a!':' audi.ências em Pala- -

parodparam de operações A Comissão Consultiva dos vas li�tas dos, produtos a II' ---'--
FORTALEZA 11 (M

. qu�, VOlney traiu O' governO', U-, pleti:Jmentc' dentro d'gua.,
. , €rI- contra as revoluções comu- Acôrdos Comerciais está no lõerem exportados ti impor- �

.

RIO, 11 (Meddi.ona1)
dianal) - RegiE.tra-se na nistas em 1.935, nesta Ca- momento em atividade. Va- tados, mediante os. acôrdos I Devemos incentivar por to-

dcnista -enquanto outros apôn- !�4t��'"
• tam Volney como fiel lideI' ,de cueuncQ notici:1S

firmados com a Austria, � da maneira possiveI a for-
Getulio va.rgas,

rrchecoslovaquia e· Portu- mação de cooperativas de

gal. Por outro lado, o repre- produção do consumo e cre

sentante do g'overno br3J3i- dito. lI! através dela:" que
leil'o está em negociações se pode finanô,ar o pequeno
com 3.S delegações de varias produtor, vinculando a coo

paíse::, para a a:."sinatura de! perativa ao Cí:'edito forne
nOVGS acôrdos. o Brasil,! cido -- com estas palavras

li! dentro de breve, deverá fir� I o sr. Loureiro Silva, clire-

TOQUIO, 11 (UP) - As ' ::ltlro8 nDrte-americanos 8'.3-

'I'
gente - Toda a frente de ma�- convênios com a' Ar- tor da Carteira de Credito

fOorças das Nações Unid�s �ão fu,;.;t;ganào v�olentamen batalha da Coréia _;e acha gentina. Finlandia, Japão; Agricola do Banco do Bra

,J etOl'maram o baluarte oe te as :,oncentraçoes de tro- ago:"il Tepleta de soldados Hungria, Países Baixos. sil, enütiu a sua opinião :sô-

��j�r���, ��r�:rt�r��n'�;�a� ��� tO�í���I�����a·d����:::;�! {Conciui _.na 2,a_:á_:_ lel't�:��n��::���� _os ;�e;a:;����:!�ntt;��e��� IIlribuida -à politica oficial de' colações oficiais:,
leIo 38, �em disparar um só Enquanto isso, tropas de ACIDENTE EM: ITOU P!:VA SECA leiotinc_au��OtaPneCral'atdivois(;Oamod°oSppaí!�O" e II-vres a eXIMi!'lenCI·a des'se come"rC'"'lo I" lega'letiro, DeEpachos do front, infantaria aliadas atacavam Ii Ih I �

:: ..,:: - I .,

(�ízem que há indL;]os dos 08 ve�melhcs em seus l'ctu- p9ng "g_Q3 Rum!is nzo8 o posito', do governo. O SI', RIO, 11 (Meridional - Em duas cot�ÇÕ3E, 'uma oficial

'31
franccs sunÇ:c:ls e Gutra,s m'Oedas ... c ..

�omueista; estarem Em rc- tos, i,ausando-lhes enor- UpU U �(j U li li b Lourei�'o SHv� fês

,Eer:tir'j ._longa re_portagem, um '�s�;_ o�tJ'a: livre, desviou a n1ai�tia �ue trouxeram serv:m parlll J'8,:,.,::

i!�j�]:" In��;l�����e;'es����: ��c�� ��i��e�ha J��!a�e C�j���� caml1nlla-O e jllD�'ou o car"'ro Dl1ma' vnla ���:���:adea l;pref�:�j�:�� �el��:':Ca�:qUlc::�i�_::�:evl:�:. :::a :o::;c��o:�:�::s:;�r����:� I ��:;�::�lor::tra�;:;as cumprar

,lo f1'0U;':. entretnnto, a re- giam pa;-a as linhas de
" I ,I ti r mente- cada ves maIOr da.I

nosso .pals, mostrando CvTIlO fe ram -ao BraSIl bllhoes de crUZG -,.
, UI_. b 1" ln-'-" " o" C

_ -,e-, t L -

E:!stenda ve;:_'lllPlha esta au·
'

fr::llte fo;:_'alll detidas. depoiE � _ _ I doutrma cooperatlvIsta a-
. lU'. ai illI "1. e >lei ...av r-cem 09€- r.s (13 capl""-'-S per ence'n,es :'-

;1'l��ntHnc1o_ j ele sofrerem centenas de
_. QU�;'(lO trafegaYa jJel2.j' _Segundo mforma�oes. co-, través :lê maior apôjo da I �',J,ções ilícitas_ .I�forma, -. ssSa Rumania� BU1�ari:a', Húngria ' cada interno.

_____ I baixas _

lua 8",0 Paulo, ontem, nas lmdns r,o local e fo' necIdas - (Conch.1l na 2.a pago letra D) i JOI'nal quI'; a pollbca atual c!e .TcheeoslovUqUla, O oS dólarct,

TOQUIO, 11 tUPi _ Ur- I proxhll1daéies das oficinas FeIo chofer do CQfrO aei-
.

'.

gente '_ Caças e bombar-! TCQT.lIO,11 (UP) - UI' (k..\te matutino, na Itouprc.- dentado, este teri.a se atra- R�'-' eIIllVII!f.nO�I*iCam OS mOIOfla'slas o· dllllrelll,to Iva Seca, aproximadamen- palhado com os farois de
_.

- - - - - - - - - - - - ... - ,.,. ..".. ...... -'� --- -- - te Íls 17.00 horas, a cami- um caminhão da Cia, Lo�

Roubo� det.bl"Cl·cletas na. nhonétr; chapa 4-01-80, da. rentz, que vinha em sentido

I' e o aum''enIo de C"O!D.·lsso-es· e s·alarlllosg vizinhú. cidade de Brusque, c.ontrário, e que conserva� i.

eledade de Blumen'" dirigkía pelo motorista. va a� luzcf: acêsas
'lo,.6-U Leopoldo Rainos, perdeu a mdhOl::manob1'2! o ve'icu-

direção, '.aindo numa vala, lo.
.

- Preso o médico que tentou subornar uma testemunba -A Polícia tocaI. fmtrctnnto de ,2li aberta 1),2108 operari.os da I O :�r. Leol)oldo Ramos,p;)sse de dado.s' idEnl.ific[ld:',p;
(!"i> três 1'2sU,ntss bic1clct::s, "., Pl'Cf'�itura, Mu�1icipal, onde que tüV€ � visão fus,tigada
1"".')',"

executam serVIco:, de llle

I
pelo darao dos farols do

,� :J]Jreende-Ius i}['êv�ml'nte,
l'un IHh (,,, ludrô:� CO[i1 n (,::i�ti- llHyramentos no eneanamen eanunhão, não observou o-

lO d-3 água. (Conclui na :l.t\ pág, letra 1)

canelo acumuladn nos, quin
tais, provoca á- aparição de
um novo inimigo à popula
ção, que é amaSiAI..

radejro. N "da .R_ - A notícia acímn.
C:·nsegulmos

pol.icn, está ao

transmitida pelo. nosso c:orl'f::;
pendente em Rio do Su1,

bastante significativa,
geito, houve ver-dade'eo derL,J

rne de cédulas falsas de m:l

crnzeu-os rraqu'Te munictplo e

outros vlaínhos, eis que não, �

pequeno o numero de pesso .is

ludibrJad3.s. E por certo, eomo
sempre acontece em ca-"os

dC!3sa natureza, esSe núm-r »

(1 f-l_U t Z'!lll-:..,por·le, HtÚ1[O nu tf'::'-

tl'ário, auxilia Ú -liDllgo do .an".p;�·1
a fugir mais depres,,:!.
Nada menos <12' quntl'O t1·:21-

'flurecimentos desses Velocíp'ód('"
chegaram ao nosso ccnhecimento
nodes últimos dois dias, um

dos quais foi abandonado ('111 u

ma m<lccga próxima iL Electra

IAço, nobai!'ro de Houpm,'3. Se-
....

ca e jii, entrc·gU8 ;;0 "eu l'e;;pEc- RIO, 11 (l\i[ERID.)
Uvo dono.
___ COl1sid€ramlo-se politica-

FeJ:';,d3:�, Espinhas, Mall- menle desprEstigiado pelo
chas, Uh'eras e Reumatis- des claras uma püsicão
ELIXIR DE NOGUEIRA! decidiu agir por conta p;'o-

Gn)_J�de D:=puratlvo pria na Camara do:> Depu-
do Sangue. tac�os, marcando em atitu�

Resolveu o agir por conta
próprianã Cdmarii elos deputados i

a respelto do tlo rílm-:-I'Ü�') r·eH ..

f:'fJ�' pet,J/sta.

FRAQUEZAS E1'YI GERAL,
VTh�O CnEOSOTADO

noth� {lt' ü que (;uvÍlnDS.

Jiv:;jr'a, p�r� a. Pr·::sidéncia. ::ia.

Ai1sen.1Dléia Legis�a:tív-a) a maio-
rire dos udeuístas e petebist<!!3 f
que votaram cm .Irin"u' Bor- I

n��li:8n, cr t ioam o candídà;o I
i

Vlfün0'50,

'Temos procuraria ouvir à.1gU115 Na m!inhã �de 11 de

1!,Fl":s d,.st,. ,Rl\l11ieil}io (' crn sua ao

qu,_"j m',ú:;riil sã.o da.�hleFllU o- d::;. '1':0 rumo ao batente., fômr:;í

pinião, julgnnà:o uns de um lado surpri'ilndidos com a BalSa :!Om-

.. Esperada
-

a

U
segunda fase da
arte

os aliados
deJInje
ofensiva comnunista

Nos cafés 'os cOment3.rbs são

1grnndes e 'aS vezes f€rvorOSOS
com p:1:Ipites tanto Pl'Ó eomO

Retomaram
h 1o

,

Os gatunos vo'jt::u-am ii ;"',1;'
em Blum'�n:LU, d"sta vês, Púa'{ lll,
deixaram de ai'saltal' casas 1'('

S.itl('l1c:"ü" :-;urrupiandu o� Ul,

jdoi; qUi! fneOntl'àm, pal'a, tI,
djcilrerl1-�,-l! ao roubo· dp. hiclctr'
tas i;;ÜíJt t\ pl'ovavehnenif1, por ::�

UlU:1 "mrreac!oI'iu" di' real v"h�J'

FORTAL.EZA, 11 (Meri
dional) -

.

Os motoristas
de praça entraram em dis

[;idio, reivindicando o direi_
lO de ferias e·o aumento de

ccn�i�;,!ões c' sala.rios, além
de ouÜ'a::: vantagens, 03
pl'opl'ietarios dos postos de
automoveis vem desr€:�pei�
tando as tabelaE:' ofícíah vi

gorantes, e pl:ometeram aos

inütol'ista _, aumentarem a&

comissõe;, A. promessa não

lider da maioria

_,
fei (;Ulllprida,

dCR daram uma posição liderança. do sr, Gustavo. SALVADOR, 11 (Meri
hostil ao P. S.D, . O sr, Capanema, tomando a si e ciíonal) - A Policia exten
Brochado da Rotha, lide!' ao sea partido a défcsa do I em tÔlllo da cstacão da Cal
trabalhista, ,que vinha muI" governo. sem considel·ação.- çada, quando che;;'Gu o trem
murando suas queixas jUl1- ao bloco majoritalio a que

::>

to aos seus colegas de ban- ;<:!€: 'I'Yltbord1i,nalra antel-aor- especial trazendo as vitimas

cada, decidiu desconhecei' a mente, do dezcarrilamento ocorr'ido
Dcclanaçõ'es do sr Ero na pOhte de Itapicurú.· A
chado ([Ia. Roclm. medida foi tomada para

Rio, 11 (Merid.) - O conter o. grande numero de

deputado 'Brochado da RO� (;ui'Íosos, e facilitar a remo.

cha, em palestra com a ré- ção dos feridos lJara 00 vá
portagem,' declarou estar rios hospitais da Capital
no firme Proposito de a.- baiana,

ro-A'SSAG prEsentai' diversa.:.
�.

.

EIROS E CARGAS :eARA� das à Constituição, O fa-

B I N V k Ph I d I h
to de o lider Capanema ter

a timore - ew 1ar - i a elp ia �e;J{I:�� ��g?t��V:�;eã�)!�
. �'!e.ORTQS DO MAR DAS tARXIBAS:J tido n'em o pl'esidente da

M "b G
Republica de uma refor-

araeal
.

O nanla Puerto La Cruz 1 ma constitucional, não a1-

enOlaDa ...- �orlamar - Carupano
'

1�r{�1'I'� �i:P����:oae�n�i:er
Reserva de pi!'�, _passagens 6 demais informn!:ôes com 011

sua ideia. Finalmente, . o

"AGENTES: �J;�, Brochado da Rocha a-

CIA. CO 'fElltCIO E INDUSTRIA �1ALRlJRG centuou que o Partido Trà
I �A J IA I Te!l.'gcs. dl00R�IACKlt I'r A I A I "f

balhista Braf ileiro nada
tem a ver com .o sr.

_ _",ao ""lO _ ..... .._ ......_.._..... tavo Capanema.

._._-��--�_.;.--

1'a' Criminal, em virtude de í morador na rua Estados
haver tentado subornar Unidos; 1.522, no Jardim A
uma teiltEmunha do proces- merica,
80 em que· figura coma via ---
tÍlna a. sra. Flora, Veiga de RIO, 11 (Meridional) -

BarTG::í, o medico Antonio Violento incêndio irrompeu
Ja;'ixts Vieira de Barro�' 110 predionúmero 40. à rua

G€m�ral Pedra, onde fun
cionava o deposito de va-

seF.TIl e rolhas de cortiça,
, ne.Gt1'ltiincto IQompletan:pnte
o mesmo, Os prejuízos 30-

�.;,�m e 400 inil cruzeiros.

MINUCIOSAS

Il';'"FORMAÇÕES

DUROVIC EXIGE

Desprestigi1ldo pelo
RIO, 11. (Mtirldional)

o dr. Napoleão Laureano
recebeu o seguinte telegra
ma do dr. Durovic:

«Recebemos os .bolBtins
até 7 de maio. O ulthno é
escasso, e incompleto. Man-

----------------�--------------�.kC � �� _.

·Moóii"
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