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Assim, a ACIB. como em t':'d,J,;
c?; mOD1entOS cr'ucia í.s de qu�j:.:- !
quej- setores d-= atividade.i q,-!'.:-:
ameaçam a vida eccnôrntc. .,a
.região, surgiu logu como I1r.. �_l

taboa salva.jora, e d-=1ig-un� IJ�l.

dentro do P()S�Í'í'el, as rn 'rll,jJ.,

{)�Jla;:s ,de -evitar a 1.JTruizil':u
,

das Jabr�caf5: zelando�, as=:·!.,,),,. P" 1
18;:; int-ere�::�B;:; dJ i9gião t, dr�'
Próprio Estado,
Nestas condi�õ;;-.s Ú ptC:ÚC1€I:-!

f.� da ACrE, 'Sr. F':;derico '·!,lrl·�".

Allendc, obscrvan.jo de ,L r' �
. "---:l

a�e,�ça;. Qt1e, ])�il'�t . .,õ�r.e. u� in_

t çdúsu-ías (10 '\ s]e,.<1"1' ;J:tal".l, '.' ,�-,: .. ,

nhecendo a premente s.u l<,iI::J

que enfrentam seus dirigent'-,�, j
enca�ir;hOu dor= t;le�,gl"'2", um I Marshallao- :M:10lstrà iia,' ;Agl>lCultm':;', e

OUtro 3.'0 gcvernadcr ,10 Eo,bd('·1 'V,-ASHINQTO}J,
apelando no. sentido ele qu; �"-!' Iniciando o dSPo;meuto
jam enviadas i':tviócs�' pa relh ; -

prestou, novamente, às cormssões
•tos para provocar- a aparícão !;o) anatariais, o general Mazsha.ll
precioso líquidO: a chuva. I decrarou que nenhum japcu0s

SabemC,s, ainda, que ::. Prc_ se encontra nas forças das Na
fsitura Municipal e a EÜlpri:�., Il!"orça e Luz S?nta Catar-ina , �,

nela ram no mesmo sentid".
....

Eis os, telegrarnae enVÜtJ{�� ;
pela ACIB.

Ao L:Iinisti'G dô Agr'cul'ur·':
I
••ld en.jendo o apê lo do.s iniu5-

uia is d') Vale do Trajai, a Asso

dação Comercial e Indu�tria] .to

f_:lecim€ntv� u re

partição dará ii famíl,a dn fun
cionário, a titulo d3 funeral. um

mês de vencimento. Os j,nativ'Js_,
em vez de um mínimo n'" um

terço, tel'ã.o um m-nímo J.9 deis

-r'l.tllHln ae·LCsL�nb:.u [lU;'. tU
élJlt L' dl' L] t venlual dade; ,J p:. is
tcm urna g runde dificuld1Jde a

ts de lf(1fJf'HII,bTO•

Teleg.: "LIMOUSINES"
FONE,1002

PREÇO: Cr$. 155,00
AGENCIA CURITIBA

Rua. 15 [;:6 N'()vembro N,o rurais,
s:-:ciais

çõeE UnIdas na Coréia, como

medida de pl'udenci3, iSlo pCr
que o Bmprego de nponíccs con
tra os comunistas chineses PQ_

"Ne mes O a paz na Coréia poria tim
ao perigo de uma agressão soviéUca"
Truman :1idverte o povo americano sôbre a
eventualidade de uma nova guerra mundial
vVASHING'fON. 17 (ÜP' --_ ]'-0Ut.J ti':. m:;r;;,.l'h",f c mundo conn-cres dn i';::dução e de um

flDeV"en1.�,s no_:; prepa:'ar P'�l' �1 u·; num UJ"'"O c c nftít.c ". decla!.·ou o cnergíco pI'og.nnnn anríinftacíc ..

ma mobítizaçãc ra.pida, V1Sand01 pr<;;ídc'utc 'I'rurnan. em discur-
.

urna guerra,' no casa e�l qu� o [ )3:; que dir giu a um grupo 11e
':Kremlin j;eja temerario ",tI) uI in;:ludl'i,ü" que '.jsram:l "Vã-

I shingjcn, como eanvidados dO
____

o ----,---- ..�----�- ! D':pn1'\:1l1lGlltt) do Interior,

Prolongue
twa n_1oddade

com

HE!\';:-3.1 dlficuld-�de �

ú (.I sentilnf-Utn dtJ que
j){'r)'c m�� atenuar Q nO<;SD esfo r
(;n. unI'"' vez quf" não t1r.S en
(> ::'1{L'HD1.f!\) Clt I �·aF.-rra tot.ai. ISEi}
ê :.iOmcllte um el') o terrivé!l. por-

1 (lll�: o :rerig:t ê Iunudial, nã'..)
Ok�fll1te o combatQ m:litallté! se
cit·!...lun:-;cre;�:"l ,�: c('rtag tt:glões
I'vlas nern 111e:::lllO a paz ::13. Co
rê,,, poria fim u)' periga mun

d.a! ,;c Ulll} :'lgr:",iio sovlátiç,l".

vos liyres, pode
na lula cQntl'a

tie NlJvemiJro

O�iU d'3 S1.H\S

tremo Oriente.
As declaraçõe� unteriore� do

general l\.f'l:e Arlhur, ae,'cS\len

tOU -o depoente, tiveran'l unI "e
feito curnulativ.o", mas a em,ta
[lO sr. ],fartln f01'ÇOU '3! .j�cisij,o
gOv�tn'amental. 4'Com sua·�� de'"
do rações", frjsou o ",ecr"hu'io
dJ Defesa" 'o gen�ral
thur ÍBZ com

<) 1"",('0 de perm"!,n�cerm')" só!"
Desene''ldeOll el'� 11m

10 P1UltO gravê el1tr� Cs no5;:;CB
vos progr€;�sos.
ma e Nagaeak1,
IDentO da bomba

OR O

� ':::r��eqLH'ntell1ente, r.rr::�nna11. .:.11-
" t'u ,'vobt'� a nece,,;Ridad2 para
PS in lustIl::lis e o pOVO or.(l8rl-

:�:1l�nd�:g�:()��ti����:C��'���l:8��;� q-u,;11--1e�I�IArm-a-s-ttl�on-eg-ar-a1--50 "II ioo""es c���l:!��;O��:�;�U�;.f)miCa
":'" a f'i'O'jue,;'} pa,,,,, defe� 1

,;�.. . (:onfirmOu que prossegUiu o pro-

l'B"i\:mni. Rp.v"lol1 q l'e�l'eito. Is.. .
d (li!!! ., grama de experiencja,� 'atorniCcl'

flUCo '30b�'':! �6 hH1Õ,� dr� (lo1are.� 8ru EnhvP.to�:k ni1.:::: r{':cUZOh 5': :i

�;;i;;'t:�i:::,"�::;'E!t�::: a'ravés do segura doIa I Bre in I �nc�u':c::,r;,a�:i�;�:E��:::;:::rJcquena part':) d' r:Quina�nellt0s

l ���:,=nt:g'��'l)i;;!es IS:Ú��i��: Seguros simulados para fugir ao imposto de rendaI ;'���;�:: i�!a���re;e ��1�'J.:;:;
I p:1:''1 ('oloca,' em en('om�nda, do . bomh:� «e hidrogenío ..
I RIO, 17 (Mer1dLonaD _. 'l !'PS-! C;:l;5 e de carater obr,gatór1c ,em

< trlbuint�s ahot'dos p8Ia deeIu1'3- ACO�lss-ao ,10 Ene,·=,,'.1 Ato·
I
T!1e,"'"nlD ,_ino" ad,,-ertiu o pres'-

_.r..a.... _....

peito dos 'leguros simul�dn;; pa_ i ficando evidenciado que nãl) dl)-
-

[In '·('Ilda.. M.irmuu C!..u? a
n11ca, !!'uarda o luals at, ..O]Utl)

li 'lcnL·". 1';',::11'.'; Pllc�ruenda:;: ';';1"31:: ! t ad '., 1 "-2 1 Ia íeIt�
�

i
1'3. fugir.ao imp:-slo de rent!a, 'J Tum eu r a com 'os �hU os e �O e 'UCI, va pel' a-

.sjgjlO, Entret[lnto, circul.::><;J ('11-

"ncami!lh:d:ls aos indu$tl'laís sr. C�sal' Prieto disse qU? mui-I nem a receita da.'5 impOl'pncias mente;O 0E.9UntO,. pois todos a- 'togorizar.1os dizem tratar tis ex

, "":�un'lO "fÍ!'mtn. nos p"·c:,:tm<J.9 tos seguroi'- ser;;,o simula(;;)� l'e- \ relativas aos. muito!!_ a_"':,cr;::ura- 'aq':8!CS que haViam usaà�", 011 perjencia dom bombas dperfE'i
ll�C"i'". O pt'C_ id"r<." .nslStiu de- presentando tão ,só a. cOmpra de d�'s. dOt3:S ':l,�Slm reaIlzaaOs, p�- meIos, cOn)provadam�nte ihclpS çoadas e. sObretudo. ri'! dl>rigo!'>
TU' . ,nbr. :, ueo,"s" �s,..l'? do c'Jn- um título e3p:z de ,".-!tar o 1'3.- ( lo que ��rá feito unl Jançament3 par? f'.l_gir ao C'.lUlprrment.o �",:: c"p9zes d'> resistir iiI.s .1e112;;,""

p�'�<;' ,. dp. snlad'-'s. '!l ga.rnent" da :mposto. Nem {j pn- \1
do. ex .ofic!'o nas mesmas i<npOr-- obrlga.ço�s C�ll1 '3';; contl'ibulJ1- cões atcmica.s. E'Oscs meio, 1-;1>.-

p'.-itar "infração. que ga.m,en!:(X da premio por pait.� co ta,ncias. Numerou s 11�tH de teso se�jam htnç�dDS no, <::<;�i' j !i..,nnrn, com !'teit:> {l'le I) 1'\1'0-

poueria S"-!' pl'o;;ocada pela. e- assegurado, nem {) C.Úluieq,:�:u.t<' quinz.e pesso'Il,s fisicUs :J.ue so- 0:0, desde que os s,;gurcs dO,als, 1 !,�T"me d'" dpfes'l. passiv'.' f, e'>ltS

r;.{Sl.!l" nlll:5Sa õe encomenda:::. d� empi'éstimo Por. parte das cetn1 ...
! nBgar.Gm. �Ó a elas. 50 nl�lhões com 'Prazos irif€:.rlo·�s a clncc trtlcãJ de abr�gc� eSrá senrl('j ps- cr)ser'�QI".

guel'i"3 P....tem disso� fri�Ol:i. 'lOS p:'nhi8,<;;f. e1....�1tn efetu.�dc$a Tan'" de cruz-siros stravés do {:�gurtl anOS de ,-igênci.a.. nãio r:ã..J -à- tud':::1.J10 8tualnv:nte ê 011e �"\ �,;f"gi_ E"1:!:cutivq
n'G;,ím':� doi" un-::s p.elo menos to 'a;;;,;im qui'! na. n.!luraçíiD :lU� deral de premio. prOvados :pelo Dep�TtamentO N<l� t�" 'd" ",;� :;t"u'" Hm abrig,) -pes·1 conl:;-guÍJ: uma _va;sia área (�e

I
visttar Rio

:."' o .;,. untes de que a 'P't'úduçãO agora. 'vem ;;Iludo lev.uda a et'lÍ- Tudo. portanto, represeut:aJ1dO donal ue Segure,f. . Privados, de (;oa1. para, o presidente, 1:'_'1 C"·

\
terras, no a{;'l'udavel suljurh ()

a m(;l k::::,na seja, tal qu;) pos!>-a, tO dos 1ucro� re�is, declarado:; premi'os de ssgUl'O em cem mi- capitalização !c, cúmIY ia], serão sa Branca, ':l' fim do; que o Pllis de Can&a�. ,se_ndo e.�tq Q pri:neiro
!ltençiel' ao consumO mUitar e 'I por 1:a.i.a cC'tl1ponhias em fOl'!l1'a' lhõ&s de cruzeiros, pago,g 'j)or '1- invalid'9.dos. não fique püvlldn de ,1ireç1,l!:l llÓ passo em pro! da oonSrruçao da

eivil. ,,!'rã llecEC,-,�ã.rjo dispor de ção de ,"liaS l'\;;5ervas mal'''m:.>.ti- pemllS quinze dos maioreS 1;l'In- (Conclui na 2,a pág, lerta F) caso de uma "pea.t'l HarlJou"' a- pente tão rí:clllmade. pelo� m_'· Po.sto
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o moderno

traiamento
das funções
femininas

Prof. Fcrnanck,
Magalhães
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...... () P o R T UNI D A D ti·
�

mentes i121....� :::\�l' cQU$il1era']a fn�eempreendesseai i.!. necessí-
d p rimeira l'U;<-i ....

,
o que 50!;I�r.. tedad,� & imir-se, e prepa- r •...

rar-se »ara a defesa I -�., lJU":t"ü !'�'i:!lCl']S 1:C'ldiOntj_S I
• <NA � J:' �... "" � � •

I iA eh' e 11 ' Ileri-.n1 a 01,·i\.::1�·;,Cl ''::3 anrcs

n-,_,.,_ _ma v rme la poce-
--

,
4 t

.. tas- :JS rel;J."'õ�:3' Gv.<; ':;�Ug f� rma-
ra, 1_)Ol'Lan o. acel�ar a paz

-

_ . .

I:1:a Go�'é.ía como '1m argu-
monte,;. ,,,-� n1{;OCS :leI, en'.:';'o

I
:..__

t
'.

f cc.ncOl'da·'3:rl t_.JlJl :l lt,tinld t.7S2.
-'-..........,..........__.b-.;

men ,0 para evItar a .. orma
.' .

cão do pacto do Pacifico.
Ul�''l. vez <l'!" .' torça ,11Jl',';r d:s

I mimillm1íl�I,flml!nl�1_!,!Ja!,1JlU!1

��i�!� '��� ���'i� ����r��! �;!��!.����."l""!' n:'''. ,'adi:,
��l':

'�::::��')!��1J::: l' 'OarnhJJ rdl frma�OS S/II:entre as ,democracias ebstaá_1 J2��1l�elí�;��;:J(I�!;,n��:.�:����:�;�:��: 0.�a �rus�111,��.-"5.N:-o�e 14}2 11 U lU-
-

com.eça.ncto a pesar na ., -" I
lança aos acontecimento,a. �r"te,_'pret;:do ·�r�OlleZ\.1�nte I) s:i:; -L --- In\l{;stris. e Comércio de Calçados e ArtefatoS' de

P
. nííiC::ld'}, '1'1 pr0p'�"'.' lll-,-,-\ yez g Couro - BLUMENAUreclsamente porlsso, as i.í;

1
�

, --. ... que pediu 1�1; Jlidad<' Xlra ;) di"- _ ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
(emOCra-ClaS nao lllLerrOm-

CUfEãa <}') ;')c;1: �,'ms sciJl'e " Ó' !,_ l1i�;tas ,i,á haviam irrompi- Sfro convid3dos cs srS. acionistas desta sc(.'.iedade a com-
perão a construçãO' de sua ..,

d 4' . :-nil:to?rjz3':;J.o ,1'1 A!e�-l::-,l1hJ <: :h1 do na brecha, avançando pErEcerSm à éssCmbJéia geral eXtraordinária, a real'zar-se nO
(.LeSaS mesmo que OS' C'O-

.

tI' n50 ""t';"" "!I!1 harnl0];'a V�HI0S C·jllilometros. ID".S eu di3. 10 de junho:) de 1951, às,8 heras l1a ,séde ,desta .so�:ed'ade,mums as 1'€,30 :vam aceItm ,-- :!. - --- <'

na Coréia. ° c:opi"ib tl.1 pr(1)0StJ. eoníHu·�.m verdadeira lnu- si-tuad3. �1J Bé{:D São Joaquim, neSte_ ddade, afim de toma-

ralha oposta peios norte
americal1o�. Estes, a se-

I
gui:, CÃI}'ui�:aram os cou:m

.s�\1:::ncn!Ul .... JoinvHíj
Ilagena rar-,ldl1.l! e s€g-unu. '1{. nistas da brecha, os Quais

no sofreram milhares de
-

bai-
EXPRESSO ITAJARA .I xas.

\��l;:fi\������_':).�;; -:'�'��_:.
_ _ _ _ -'- _ _ _ _ _

se ,ao centro a PJ.tsta e Galinha IUmmmmmmmmmmmn:mmummummnnm-mmmmmnHlW

f�::.' Il&.��"'R&UA� = assim, o remo do interior. pitadamente, porquanto sa,-
Fer',do..'3, Espinhas. 1Vfan Ls-vt. se <lO ú,,:,.o utn"ant'� ::0 mi- � W -

_

"tI;j� g I _ Já_ ll�viam _ .OS diret,o.res bemo� perfeitamente que'11»s. Uh'eras e

RBfu-natis-ll1utOS-
Tin1l�C tl::t fôrma e S,,1" - -

C -Xl A
- 1 t I d 1 d 1' � ..,.. = dO . J� . merlCa, 5011('1 i1- nennum _OS a Qga os pe alP.')f,liV'R'V T:l.T,' N.nqTl1!J;Y�,A v<,::e com as Et'I:ilh<l:':. lJ:J.�atUS e ......_ ., •= ....=�'" =� 'U''L''l1l.JJl:4'''''__ ........". ::: do a dispensa ods seus ü- 111e.'31UU são aceItáveIs, e

Grande Depunú:ívo vagens. Q ª ilHas, em ofícios dirigido-s. 115,0 nos €i possivel compre-•

E' ;a-le br'2ve, minha, am:g3..
aoS empregadores, con:tra-; Cllder... como tais dirigentes

-- 1( - � - tado bem como a�1quirido! podem cancelar uma regata
_ as pa.ssagens para o� pró-! dois ou tres dias antés de

prics I t.!ll1adores . I sua realização, indo' assim,
- Ora, é natura.l e lógico: (.'Ontra os interesses dos clu
- que iESO acan-ete despe�; bes já inScritos para a mes-

":: 83.:, e muitas outras foram i ma.

§ t leitus pela Diretoria do c:lU-1 Entretanto, para os

:: bc vcn]e e preto, que num Jlhéus tudo é possivel por
=- esfOlço bastante elogiável, quanto fazem e desfazem
: não f(!('diu �;acl"ifído3. l)f) quahdc bem entendem, e

sentLf.) de 1p.var até a Uh;], não resta outra causa' aos

OE re]!i'e�.:(:ntalltcs do 138" clúbcf1 du interior senão
� port.e

-

náuticu blumenauen- (''bet:eccrem caso cOlitl."ário,
se, afim de Cjue os clubBi:'l devarâo multas pelas cos�

ilhéus não 5C vii:;f.iem na ta:::;}."
--

ª CDl1ti!1bêl1Cla dn terelTI ,que Ê ehega�la a ocaSlao de

,ª di�putar entre si 1). h!rccint ;_:plkannol'; aqui· aquela,
e iranf1e R8':ata Oficial de frase de Cicero à Catilina:

211vraio, {<Quout;que tandem Catilinã.

SI Ignolámos na verdade abutBl'€' patientia l1ostra»,
E qual motivo tenha levado á laté quando Catililla , abu

ê 1 FAse a agir, af:sim, preci- sarás de l10üsa pacienda).

_,
- ................ ------';If........

! Dr. B. Camargo RocHa
--- 1\Iédico Operador --�

Ex-Assistente da: '2.a C. C. H,. Sta. Casa e PCliclina de S. Paulo

Operações Partos
Clinica médica de adultos e crianças - Moléqtias

.
de senhoras e nervosas � Via�__

urinárias

Raia�X (fJuoro8eopia) - Ondas Q:urtas --- Dia1letmia
Bl§tmi détrirn .��� mtr.t V-;oIetn, = !nfI:a Ye!'�llio

--=-- Alta fl"eqlÍ�ncia �-�

HOSPITAL DE JMlSERICORDIA - Massaral1duba
- VILA :rrOUPAVA BLUMENÂU-

Veqde-se

Vellde-se
na Ponta, Aguda, um terre
no com 3Ox45, pOr preço ti'"
ocasíão..

Informações com ANTO
NIO MARLOS.

lVIATRICUL4.S NO CURSO
- PILOTAGEM --

�4 ... -i'='l C'fTfYlrr for. o M�l�?;.! dtO
Ar+o (!e �!)o- "P;'Fil"_ n'-(,:1'!l V)�h·ç�
t"V>-, 3e�tl�"...nT rYil"" '\jin:::;'):n
T{r€i:'S (1; I\r'llf"�?� �rV('1! n S'11 "h0-
1:'.1 mais glr-'J�i-� ...a": pr}"rq"l 10';�

Aêro ...Club� (le Blumennu O" "',:n:ne::: tTr,c: .:: r- 1", n'''n''l 'f":! ff\
,..:�:liZ'lc?'Os -r'i:1nt"! (,';- N'l�.'" n ir,J':'�'
� •• l,,_ <')."-r.·.. ·_..,,-1-'1" • iJlrln ,_.. ('�.

efe�jv.qm "'nt� d "�!}'!7C':'f''''
� hl"l"r!;�"''5--.

'i>'[;jiS .;o\tHl:1n((:\, 'J;lOUtl'<L � 1]-'

chéia de peça" das nov8;; cole_
ÇÕ{!� l{ress, cncon tj-o a UH)

"marchand" cl? qU'3'drüs f,anCd�,
Ml\ Seligm.an, de quem cs Kri'sS
são fregues?s, Ele veio 'de I... )n

drr.s, faz cinco d-as. Conta
que se E":abe ali, no cOn���!'cio de
quadros. acerc-. do hxi1a que te
ve a galeria de Sá<J Paul'), dis�
'puLando à Lady As'-ül'"

Lauro Miáller-. �'ralt;,l.:r com

o propr-ietário ii Alamt�da
Ri.J Branca, 4_ {) 3.

,<"'1" díscutid«

gãfl, pois ao ccntrárío serí a farOl3cia
dl-Plantão
Ue 1:1 a 20

t.
Farn..'l-"h EI�ingel'
Rua 15 de Novcmbro

538.

D

a generosidade, 31n }l3..do Ud pres
teza. que no.s pcrrnttiram rEba
ter lI, ultimamffi de Lady A51.(Jr·?
Ao sr. S?ni_�_;; V'ahlis. 'O- ::.migo
vG]Oroso' das artes, que tem tan
to c]e intere;:;se COmo de de;::jnte
res�e pelu g2.1'�ria bandeira�te.

-------,--�---

F
A 'anulaçiio da op?ração do �c

guro, antes do térm�no dO) CGn

trato; não' comporta na de,juç;fto
dos prêmio,., correspondente, co

mo 'abatimento da pSnda Ílrutt:
ta· pessoas _fi.sicas. P;naliZml!/O
rE'velou qúe

-

há dezenus
-

d e mi
lh:'res de pe.didoS de ratificação
e uBclarações de rendim{'llbs.
ta.nto por parte dos seguros dP:
tais� como dns outros itens que
denota: oue na parte dess�s não
está lÍa";endo d�,srespeiro às leis,
e sim repulsão à pratica
l10sa da sonegaçãO.

E
f·or.!'R-se conl 11m:!: c-:;n13.d�

de pão ralado, €nchendo'",�

seguida c,!da um:!. _das m"ltade2
com um dos purés e colo::ando _

Ac;sociacâo CO ..

'

-' .' - .-"

mefdal e "ndus .. ·

tria! de BJumenau

-IA V I S O-
Tendi:} chegad'o �Oc cCOnhecim'i!ntü deEta. AssOciaçã':l, que,

fiscais do Instituto de Aposentadoria e PenSo?s dos Indus

[ri·ades, t'5tã; no.tificando as firmas de.':'ra praça, para 'J. exi.

hi��fr elos llvro�'3 HDiari�JJ. - HP�a.-oH -_ uCa,!xa," - (ILiv.ro
J.e Pvl1t,c�1J - E,oolhus de PBgam'Cl1tt_)H -- RCg!.stro clt.;. }1;ül1:q_'�"
gadcls" - llDcclaraçã,o da Lei dou 2/.'31f - H_f::'ccibo5 de Contri

buiç;ões" - etC; 'etc., cOID<:nica -esta Assedi'"ãQ qUÇl (> ürrign
135 do Regultamel1t"Ü' aprovadP pelo decreto. n.o 1918, d>J 27 de

agosto. de 19S7/ cit;ado Cm 913 :alud;das Notificações, tliz o s�- If�_
&1�n�l'Os d91 F�� ;a
p.fodulor�!J 41iOt. ..Art: - 185 -� Os cmpregad,orcs sujcig)s ii!) regim2 do pre

sents, regulamento são obrigad{}s a preStar aO Instituto .as in_

RESALVADOS UNICÁl'\1:ENTE GS CASOS . DE SEGREDO
COMERCIAL EXPRESSAMENTE GARANTIDOS PELAS

Diante' ,do' .artigo :p.b 185, da Lei 1918 de 27 -de Ag":f:tO de

-1937, não vê esta, A!>soçiação a "brigatoriedatlC' da, exibição ,lOs

RUA MARCILIO 1.)1:.11.8 - PERTO DA BALSA
---- ITOUPAVA·SECA ---

PARA BREVE ENTRADA MECANICOS E TORNEIROS
UM FERREIRO.

OFICIN.A lIDlI LTD,,1.

1

de
e 1 eontra-mes-ro de TecelagCm.

1 clet1'icista e 1 sot.jador ,

Os ímereesa.jos deverão aprescntar f!e no

Fábrica de Gazes Med-cinaes "Cremer" S. A,

Escritório da

�--'� ---"�-�------�-------

erd u -se
na estrada Blumenau-Río do Sul, sabado dia 12 deste mês,
um a: mala, csm copa de' lena avermejhada, contendo fio!'!, ,e
inStalações elét.ríoos, Qu�m entregar esia mala e seu conteú
do ao próprio dono, receberá Uma boa gratificação.
l'r::Jcurc o' Ck,l:_.:) ilJ um dos endereços seguíntes:

S��. J:-:�u ptH'tf.I, I�tt'l 1[1 de NovcmLro, 983 - Blumcnau , ou en

t�J: ar, F'l.JYd Bc-,,·ere.�;n, Rua. 15 de I''!GvclubroJ 328 - RIO
DO SUL.

1'''',r nFlt"'(J d{� mudança vcn.je-se di\'-.'r,c;:;s vacas �':iteil'as.J
c rvalcs. 1 par do mulas, 1 tcuro 3ersey e dívrrsos pássar-os.

,_ ,ue\-) Macucr g e J'acú. Preços de oC·ilsi{t::J.
Ver � tratar ccrn ERICH lU-UGE,

- ITOUPAVA CENTRAL-

-- ---- - _--- -- � ------

ATENÇÃO
A EL:n;THO-OD'ICINA H. MtrTZE comunica ![lOS seus ,jistÍu
lcS fr€brucze,s, que transferiu a sua c í'icíua «;1, Eu'l. 1;)

vembr« part a.

RUA SJ_O PAULO N. 1. 2 7 4,

A ELETRO-OFICINA estará. sempre á disposição d·� sua

cfent?la, Cm consêr-ns .de Dínamo"". MOt01'es. Transforn:H!dc_
�'f�', Rai{ls X. etc, - Que será atendida com atenção. e pres

teza por técnlccs <specia]izad.os cem 35 ,�nos de prática. Ex;;-
curamos o s�rvi'-;;o de qualquer apareüio -ehhrico e

mês máqu-rras sspecíals de qualquer pcrência •

ELETRO-OFICINA H. MtrTZE Ru,ól São, Paulo

rEm conhec:m?nto das cont�s para liquidação
BLUMENAU, 8 de Ma:f.I de 1951.

EDGAR BERNHARDT - Diretor-Gerente

da sücieúade.

M

I
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D tes nos Co uo
nuncíará <l 5',�8pen::;ão em �: r'oVt, quela cídêl(iC' d€�ret'Branl UI;)

em-I n[c:(�o quinz:-r:al:uente p,,12� nu- t:ação seguida por Hong E.Olll5j'
'de roda a exportação de bOIT''<- bo.rgo total .sonre uma Iisra de rcrIaades brf tànicas as ncr-tc.u- em suas relações com ;1, China,
cba da Malasia e Bornéu par'i mais de 200 uroduto.s de! impor- mexicanas, a fim de permíjf r a eram observados dois f,!Xcrt's dO

aquele país. Simultane�i1nente. tância estralégica, 'àté111 d� 11i'O- f'st'as fica.rem a par dO c'ont,:,;;- grande Imporiâncía: 1� �- E'
II Grã Bretanha proporá .à CD- dn.cs petl'clife"o<, veícuto- 11,0 le exercido p'zlos ingtesas sobr'= preciso evitar toda Jíl'i�uldad9
mi.ssão de I\1ed:da.s. !)U,)1t;.lnent3.·� tor-íaadus , Precisou qu-e tiS dn- o cornéi-cio de Hong Kon�'; com .: de c'aTater polí�co com peltuin;
res a' suspensão das e;�p�i'I'-'(:ÕI1E doos relat�vn::; à� expOl"taç(,�, 1)'3.- :3: China. Este fato, friso.! G mi·1 2. - Hong Kong depend'! Ü3,

·'paJ.'a a China de. bvrra�h.1. peo- l'a a Chtn.a l'ela,tivos ao mês tl(� 1"!i,Stro� não foi asSin3.!�l;!U lii21u China no que diz !.·!�pe.i.tQ fi:ü.::;)

d_UZida em úutro� pais?:�, inclu ..

i abril acu�::-va.m uma qu ',la 11:t- genexal Mac Ai-thur-, qur tam- supr imcntr-s de produto alimen-

sive a Indone,sia. I quele comercro , bem não indicou que cSrtc�. pro- tíeíos •

.

-Abor.lando ':1 questâo J'J co-I ReferÍndol-Ee Úi; ,:'(..:ll,:.:lçõe:: .dutO,g m:ncionados �as liii�\'; (:�= I O mintsjro relembrou, em se-

mêrcio enn-e HOng Kong e lrTmulad2's pelo i general IlIJ,; tadas Somente haV"l';-m. sruo ,e.,: , guida que pelas mesmas razõeS'
Arf.hur eontra ék� aut,c.ridd.!€�� J';. pcrbados em quanudfides lulnl-t ;::. aul'or:dades nGrtC';3nl91'�c�na,C;;
Hong .Kong ,

D m íntst.ro ,'e\'elou mns., , haviam auiorlsado 'o .J'lpãiJ ;'lJ

que tais acusações se baseavam Sir Hartley asseverou cm se-I elrvar [J total de suas =xporta-
.

.-
-

---- ...- .......-.-.--

nunl ··llocurn2nrO secreco" f�'r- gU1da qué's na política da expJí'"" .

d
�...r��"'''7I'Y'A''''.;>'' I

ções men.saís para a Chll1&•. e

M á q u:i di a"S! '�-�' Na=o-:§'e:- � b--en'e'-f'I-Cia'-do-
- - -
---_- -

meio milhão para, t rês :nilhóeS

de eastaea�. I O P eq ue nOllÍe"����;���"2onduill D !lÜn�sÍi'o.

nevas e :a::, :8 :e- i p r o d u t o r
-

com -o Ifinanciamento II ��lejn���e:�����:l"�;:�i!�·��,. t�:���
lJiofils marcas rte pt, i Preen'lV!'13 mamfebcadp,< peloS'

de mão e eiétriá;g
•

• RECIFE 17 (UP) - Ã 1 totalmtnte esqueeido, nã.o

\'
E�tados UnidO', a� qua1s, í.') cn:'

, \ ,

I t t'
.. _

ia
....

I
: propü�ito da u'iacão dt, ela beneficiado, pois somen an o, na n.OS&::t oplllla0, ::Dn!

( B ,'" ,�� � "IJ "d st" 1'0-1 prGvo('adas em grandp. p"l'te pc�
t

aIl�o _ou I OI e e,
.

p
. tCOllelue no :!a. pag, letra C)

•

inform'açõ.;s inexatas".
.

� \
pc:sta }leIo. sr, HoracIO LI-, 'C:_ X � � _ T � X - 3' - X - X - X - X - X -;:s:

) ma de, pl'z;:ndente da Repu-
blica, ouvimos o sr. Aga-I

I menon Magalhães, que nos!
I declarou: - «Na cOllfe:::'en I
1
I cia que tiVemos aqui, eu e

I o mini.sÜ'ü, €:�tudamos_ de
moradamente a questao do
credito. ou melhor, do fi-

IIcIsa VOLtES nanci�lmento da produção
Rua 15, fIe Novembro. \! do Nordeste.

.

I

,i � N. 730 --- � I ",Fiz sentir ao minist1'0
.

.

- B L li M Ii: NAU - t), ,J'l w"zellda a ('e"'lir-iencia

�.fX;:���'Il
�l<." L C'. ' .1_

__ .. __ . ,_ __ __ __

do n08SO aparelho banca-
l'io, que tinha finalidade

I exclu,;iva, ele operações co

I mer:-:;i<�is. Isso imp�rtava
i em t12,Ver só credito ã' cur-

.

; to ]::1'3,20. com altos. Desse

I'I .'. .

! Cl'lterlO. somente podel'la
i beneficial" 3(' o il1tem1edia-,
1, • _ !
! no, L�. nao ser para. o

acu-!i cai' e te.jdo�, �)S pl'oduto
\ re,., não tinham credito. ver 1
l 1 ificanci.o-E;8 nOi' outro lado I: que o creditô para as in
dustrias ll:;sun'lira -tambem I

aspecTo comercial - O' des
conto das duplicatas. Não

I existia credito para reequi- ==
!
pamen to das industrias. O

,

�ropriD .B/:u!co d� Bra�il o-I
i perava á dlstani�la, sem a-1
: tender à� peculiaridades de

Ii nossa',s condições economi
caso O j)equeno produtor, I

-
.

I
,

ter, mclS ítIã.� penso que l1!Sjà .:'.

Dersonalid''lue indicada par,').,
pOStO que lhe fOi stribu"uo. E'

possível, aliás, que me-i ponto
de vista pr'?va,eça".
O Sr. Chur-chül ccncluru

;sua intervençao, dizendo: '·Te·.'
mos o dever de m{lStl'!;L·. 'üravé::;
de ato""" que SOmes os fiéis cl)}n�
p3nh�iros dos ESt"idos UnjdC�'3:,

I
em tõdas as LircunstânciLiS",

,

, Fazenda uso d:a -pal13.:Vl'la, o li-

p,..···z
.

der da opc,sição',' sir Rartley

'-& I
Shawcros;s, presidente do' "Boru',L
'Of n'ade", afirmou' qu� "') �('�.

Por AI::. NETO verno britânic::J apüiat'á ':J:'; prO�
. , . ..' . ! pD'Stas l1G1"te-a=erÍcanas 1:::' Goo-

�:\.
_. . IU-l mUltos mese5.

_ . I na.
ASIa esta :s�l1do' modlfl- missão' de M"did8S SuplcIlwnta-

fluirá deCISIvamente na I Mas as Naçoes Umd3:3 caao com rapldes. 1'€'.5 da ONU", salientBmlo, uG

C?flstrução das democra- I estão fazendo o possiveI .- t'
Em primeiro lugar, o t5a entJ3.ntO,. que não a�oia"b �J';)�

elas. '.' j dentro das normas da_ dig- lado cll,;' paz com o Japao pOosJ,aS que abran�es.en:) .�1l1
• - '.. -

t"'d d d d
.

I
.. .. , ba;rgo total do c··mer-c';) '.tu, a

�Cl.S naçoes uvres .con mua- I Dl a e e o 83peItO pe os eSta 1ll1mente. eh:- '

t
' ma. AcresCfUtOU que ()

l'ão preparando-s� .pará: eu princípios qUe defendem - A China comunista sabe vemo bri.tânic.o publicar:í a

frental" qualquer situação. para chegar a um acôrdo que, si insistir no papel de qualquel:' momento uma lista dd I
Ninguem mais tem dllví-l, com O� conu:mistas. agressora que tomou na prOdutos cuja exportaçãJ

:;;etã'ldas de qU<a a melhor for- }te" Coréia. tem poucas proba,., rE',<;ervada e"clU,Sl"'3_luente para
-

,..
�<j. agora, tq_dos oS es-. ..

,as nações amigas e a!iatbt$ ,� �""
1113. de desanima os agreS'- forços têm i5ido em vão. bilidades ele ser êonsultada
:"ores em potencia, e pi'eser '.Mao Tse-tung '_ o chefe sobre (j tratado com o Ja
\'a�� a paz, é manter-se forte da China vermelha - tem pão.
]Ji"0UtfJ para revitar quais-, feito· ouvidos de merc'ador Ora, dos termos desse

(per ataques.. I a todas as sugestões de tratado dependem muitos
Naturalmente. a paz na I naz.··

- - interesses chineses.
Coréia representará Um

ali-'I
L

Maü:, ainda: as ultimas Um doS' principais é a

vio
.

n;� atúaI tensão inter- noticias da Coréia indicam j ilha.�ormo�a.. .

naCIOnaL ,que os chineses estão can., A ChIna esta aTISlOSa por to
Neste moménto. e nnpos centrando maior numero de i mar conta de Formosa. que

sivel pi'eclizer si a g'uerra tropas na fronteira pertencia ao Japão e é, a:-

JtJreallCt terminará logo, ou Mandchuría. tualmel1te,. o .quart�l- gene-
EI continuará ainde, por. panomma

l'al de ChIang Kal-Shek.
-- - - - - Noticias de Hong Kong LONLRES, 17 (UP)
_

I dizem qUe Tse-Tung anda <KA lnglaterra não está a

sondando os ingleses, para reboque dos E�tados Uní
vel' si eonsegué o apôio da dos e, quanto mais depre>3-
Inglaterra na questão da sa. deixarmos de atacar os

Formosa, norte-americanos, melhor

Ê claro que. a Inglater- será», declaro:! (} sr. Em

ra não apoiai'á as preten- manuet Shinwell, miru3tro
. ções chinesas enquanto o da'Defesa da Grã-Bretanha

exercito de Lin Pia0 cOl1ti- falal1dc no Condado de Du-

mwr matando ingleses rhan. ('.0' governo britanico
Coréia. ' prosseguiu, realiza, como
De qualquer forma, a é natural, consultas com. q

condição premilinar para governo de Washington.
,que a China tenha .alguma Os norte-americanoS' fazem I
parte na assinatura do tra- pedido�, às vezes que não I
tado d€· paz Com o Japão podemos aceitar. !
é a paz .na Coréia. Outras vezes ,é a Ingla-
Todavia, o tratado de paz terra que faz propostas que

com o Japão não é a unica os Estados Uni<;ps não po�
coisa que pode forçar

.

a dero apro�,:ar. Mas a Ingla-,IChina vermelha a aceitar I ter:a e alIada dos �stad�s I

a paz na Coréia. I Ullldos e, ru; _atual sltuaçao i
A s�gunda razão é igual- I do m:1lld_o, e'apsolutamente I

mente poderó&tl.: .é o pacto 111eceS;Sa�'1? termos os nor- I
'do Pacifico� I te-amerIcanos ao nosso la-

'jD� acordo com o que

'?'-l
do». �borÇtando depois a

,11unciou há pouc'os dias o questaa do prograrr:!' �o re� IIpresidente Truroan, as na-, armam;ento, o �r. i:::ilunweL
cões do PacificO' €'.5tão co- declarou que nao era com

gitando ,de formar uma a� o corfi.ção alegre que o go

liança defensiva similar ao vemo mgles ��:rvara a 150-

Trataclo do A:tlantico Nor:- ma de um n1llhao e trezen-
.

te. '

J
tas libr:as para o orçamen-'!

Tal aliauca, uma vez fii'a .."'''',........._-..
' -'.._--;.�,.......--------......

--------------------. �- ������������������������'��� .��������.�
ma:Ja. representará o pou':' ItO' final em todas as ideias

"

de conquista que a China f1 h' B
,12

t .� S I IÍJ
:�.?;?o�z:��� I Lomnan la

..

oaVIS a uB I egnro8 I [i_'iI!!> _'7I'ip1-5t ��_

é precisamente a guerra lIa t'
.

.
"

.

\C_O�éia�gresSãO comunista Séde: Riu de laneiro", 8,.. 13 de M�i�, 2� '" 8..o_�andar 1'1Ccontra' o povo coreano �ez
...E_'�ItãT.ODO�.. S_

os ESJIADO;s DO BRASU.I i

VI'E.IR8
-, "," com· que aS democraCIas

_�
, (Co!Del�e na 2,a letra D) \

seguida ao ,iLular {lo "F8roig'1. tI'o num (fscur�,O' que
Offíce" que ,slli<>penda tOu:n aS 13m melhor na COl'éia <!gQ.�'� �ll1e.
remessas de borracha dsstinlda I Ml3:c Arthur foi aias"
à China comunísia. "Um,,,, deci- tado", frisand,o que o gOVeI'Í1o
são nesse sentidO <bornaria a si- hritânicC' i:i:nhao o dever de
tuação mais, elan3.' e mars 1'<,_ estimular o isolac:oniEm'J
ceís as' negcc:ações com Os 1!:';- EstadOS Unidos.
tados LllÍdos 'sobre a 0pol'!'Íni- Um deputada p:·abalhÍi;,3.
<{ade ou não de nôr 11m termo a diu então ':::0 Sr. Churchil!todo o c'omp.rcb� cem a Ch'na

Discurso do ministro
;to da deiesa. acrescentaI?
-do: «Se a Russia ",,8 desar·
ChiaSSe ou adota3s,:; liTíla a

titude maiE: ami::'to.sa seria

lPIOssivel (1�2.)}�3.r de exF'CU
�ar o n03SO plano :ie rear

mamento, Entretanto. as

inform&ções de que d1::;po
mos não permitem outra

ef:,colha: é PI edso dedicar
aquela. soma à defesa.

A'S AVESSAS

" .
�

l
I

\
I

,
.l'\.gt'i(;ultur.a ,1

/��1-::"�
'1;, '/�-'

._ O

,

- E' estranhO, " Ael'ünautica na terra, " :cr Agricultura no ar ..

'.CJHll'ge de AUGUSTO RODRIGtlES)

.

RECElTA DE PREMIO S . El\I 1950: l\fuis de

CR $ fiZ. 000,000,00
(iR !ii IH). (!Q{i ,000,00

OPEI�A NOS NA 1\108 DE INCF�NDIO

GERAL ACIDENTES DO TRABALIIO- ÀCIDJ�N'l'ES

DE TRANSI'l'O -PESSOAIS

CASCOS

- ACID1�N'l'F.:.S

RESPONSABILIDADE CIVIL �-

DE BLUMENAU

Rua Dr.··W'ereu Ramos No.. 49 ." 1.0 Ilndar

.

SUBAGÊNCIAS NAS PRINCIPAIS LOCALIDADl<]SDE SANTA CATARL�A

féS ln ..

BLCníENAU, 18-5-1951 -"�M
_,:

I
fi

MUITA ATENÇÃO:
.1- Para cldmder.1I4I OOl1triIL as �p!HI,
N6fri&d0l eJ toBseB, 11M ft �Q Iio
Alcatroo XavIer•

Z - O CGgnao de Alcatroo Xaviar <\ •
6lillco medicamento existente 00111 li

dt!lllgnaçAo de Cognae de Alr.atrão.�
lIuê li o úni€lO Cognoo feito l!. base M
alatrão q� !em fórmU}B. medicinal.

li - A el'icAcla do Cognae de Aleatrb
Xavier resulta, pais, da SIll}, fórmula qM
nllme 'V1illosoa .lementce medicinais:

10} Pod_ ..rej..d......" .. �Q
0......_ ii pubnõ"". "",.De e ....
_� bálaam.o .;.. tolii.

lo) Um _de "",Iclll".,."bit�
.. bipor....nto d.. e41cltt.

�) D,,1a .,.,peeto......t...__ a pP

llpola • .. aIcaçú...
li) Um crand.. .....m...nto da_
-.. lO mnlunp.

., ,- () legItimo Cogna6 de .AJMlr�
X&vfer ad é vendidQ, PQrtanta. _ r
� ti drl>gsrItw. porquê - !llMJ H

� - � remtdio e como tal'�
lide •• vendido em oome bigala

'c li A. L

DRUIS S/I
Peças e Acesrrorios para Caminhõc:i e Automóveis

I

I !

I ,Distribuidores dos

III produtos:
I "'G o fl o Y !; li R�'BATERLiI,.S U L II

!
I

insuperaveis

OLEO PARA FREIO illDRAULICO

BICICLETAS "fi S UlI"
COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER tJl!iA
PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICLETAS

ALEMÃS �INs,rlt'·
Seja inteligente compre a melhor bicicleta na

COMERCIAL VlEmA BRUNS 8·A. ;_ Rua 15 de
Novembro, 923 _:_, ao lado da igrejaMatriz.
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"';tida" e sabOm ,1iz�r clrist ss, CGnt1H' a.nedct a corno ningU"m, eles

mesmcs se incumbindo' de bnç�'l a g<trgalha,l'a Primeira a que
há de eacudír feito um chocalho a deu ob�sidade que Ih3 apri-

'nlQl'Il: O volume do C01'P:l, OUttos exisrern conhecidos Cerno s€gui

; dores or:lhantes dOs feita.s ds Dou JU3U Tecnórío, Os guapos irni

,tad;:;re3 de, ídolos cinem3log'l'áficOs que acendem fogueira;; Cl'epi

t;antes na' coração ingénuo das empregadinhas jovens e bl)ni�3s,

ISlo, sem esquecer os filÓSOfOS que. andam desf ando um íntlndá.

. vel, monótogo; 0.3 fazedores de "rneet ing", c s que ficam vigiando o

:céu Sem dizer na&l� cs vendedCre� ambulantes de imuiávo fi.,:(l

nomia patética. 1\[a5 exíet.srn tambem, peramnutam pelos- bairros,

• cxcêntricas rguru,s de mulhar , N" meu h:il'l'o, 1":1' eX"mplo, :'l I

lc�ponsável pela cc r luca l e urnu .J'J��m irnpt'ee>ii011.��tel11ent" e'- ,IgUla, nem feia 11."111 bon it.a, apenae um simul':cro- de be1dad'é, '.1h1

:fl'CUXO esboço eTc mulhea- fatal. Usa rvupas tão imensameme jus

tas: e bizar-ras, pinta, se com tal' exagero'
<> negrcs, impri-'1 ao andar, (WS g-estos, à voz artificics tamanhos

qU'2 todo ssu €xctk<mo f'guradíssimo adquire a. função únÍC'i de

- t.ransrormã.ãa em ma.ríonete de um teatrink) de ::'alti:-.lpancos, I

Cerca-a uma, 'auréda re sol!dao fá11.üi',tica, cnãe a função do �i
,- gar�'o, ugíndo da boca v"T1nHhissima, a.Iensu. desdobra, acalenta

� em ritmo stnccpauo a nota pl'Jngente do misr-rto, T�ntai imagi
ná �a :oêlb as cores e faTInas m3is ibdomáveis e imprevistas, "

"vereis então, q:le, pa:'u um bairro paoajo, não se PQd:rla exigir
ICngsl:,te m'a'.s extraordtnárto

,
CHRIST:QlÀ

tesos. pl·�nr.:t"l '1.).-,

n1105 U. noite e solte ,!:IS

Figura
Todo b�irro tem seu tipo excêntl'Í<!o, aquele que, .se óu+ras ap-

tidões não tem, !l;erve, pio menc s. para dar cor loca] à pai"'oagem, t b li
' ,

..
t u o 1 �<.�, que no prmcrp.o

Alguns moram rras esquinas os e[�rnú-" d";õOcupaclo� qu fumam -

t' ,

recel'lIO tc.I'IUl'an CS mn"

de>laSsúmblcdamente, andam qua-e sempre em ritmo sinuoso dS depois, com s, práticel f] C:lU)

Acha ';:!e '.?nt'�·l'1"'l "1J ._- � r r O

bem si� terna. p:;:..'..;::,al á :-t

parte dos sius hábitos,

Ern prH·.L1�i,.;:) 1G:;::trr ,Jtl,.·f' f:-

z2r um'} 'iSta cu ql:e PIC!..,'l::1 [1-
Ao aptlcar o pó de arrvz.

l-:h'3: o cul.Ia.do
�

de es:!ovat'� '1.5

brancrlh:::s e cí l cs, para que
a- J:',

vida o jO'.r"'1 011'")' 'e <';il\l�a, j
Tl'anSCD:!."r8õl ";;'l i:> lI) cor:�n-I

te � ani;l�t>9�rio l�··:all-c]t· do s- . \Jose AnlOll!) ,lB Na:t!"'lentc, I
mais cOnhe':;d) ')9",. ':::l,�tlnhr, ,'e I"Cartola", i')l"·in-.r)�" t-r.'1.:" da po

Iicla local. TJC>r 1 L"i t;i"!ta f:.i:e ..

!J!eride O lfll ,-- -: l�-: '+! �n Ici

r...-u10 cUtn]Jri!llR1."C{./;.:J pr: J.Jl.i

�'.::. r :'r}nli",,'tjtJr-":'

NASC'.NfE"'T, '_;

ANIVERSARIA]'; ,'::3

A data de hOj<:> assinala a. pas
sagem do an versário natancto

da, sr . Oswaldo Schwabe pr-o
prietário da. Relojoaria Schwu-
be, �

O amvcrs'lriatne que é pessoa
bastante benquísja nus meios
socíais bluurenauenue, por- ",eno
na data de' hoje >Fzrã "Ivo de
inúmeras homenagens, 'ai' quais
prazelrosamentr, nos :JlialllOZ.
'I'ranscorj-e llojló :J, d'lh l d",

lida da PXill • sra )a, G FT tru,

('r$ Mund VlI'!'J).í t'��usa ue

'S<'l
sv. Vleenl'O B"", • :h. �II" c,

Elmo .M:U'1d, :UCdO'l-Jr[r> dr. fit- ma I'13PI)[;::t j;_• .11-_I"1t 1l:rr1;jla

nJa Ca.tlc.' IId�p .l(�. f':' A 1',nS- Bane]., Ct):n 4'r '1d';"_Jl'� J. 1� (,\1,.1 I
ta cida:llL J ',lgpn" J(' :!lTI ,r: \.,t ) lo' [(,to

J?nz ano:;: hoje �� r..:ra.ej(F.�a. fjP- "I flue 11(l pt'J. 1 • f,' 111.) I -;' eco L'Cl Ü o

quena. R"seli, fIlha do u'gt), nome de Lu ",

Paulo Andrad(! e de ,sua.c'püs') D",leJ !i' '1 .:li) ,orrlr,!e :,-,sra, d, Adelinu Andra",e, r""l-
(1: ,-se Em r,' ':"u ' l-TT ,lo H

dentes r.:) bairrO do Garc:�,

Defluí bOje' " �fpm�r:",e nall'- Alberto To].') S�,lr'"

,1ignif',s'nla �O:1 ..�;!�t(;

cCn1. o na�cL�l�!'1"-.._\ t1(1

uh � Sil";1ü ,'l:<lri,l,

c {:� <õU -1
1

Dl'!, lllf::;, I�u 1 ldh:--

águ:1. mOrna, sern

empregar:

€.'::i('� Inas de s-:bã:J d� cÔcr.).licia lia �entll 5;" i FiJllmer:3 8:-

c:;nO Siqueirc', cLlm0, t: "nte nO

bai1'1'0 da, V�l'l \

Aniver2·:P'i:l.-:::,..6 '_nl .!al;;} t3e 1"j.)

je: o ,':31'. t;�L': \�: lI.!.C 5J t"'n1l' re

sidente �m bJ ...i:lI,

Festej'l bOle ma.. _';: l.fil �PI{� (l.

existenc;a_ l. ;j,t'd D"
�
ls'1b:1 t:':!

Olivsira. dH� >t.J c�lJO-5!. d �J .A;

bcrto d .... Oli,l'''h'�( ';''''1 '')n';·ifl li."l

Empl'eSl T,' ,�l'l'ÁJi G-,l'C:'i

CQnlem('r'l. ..:lOj2 ti t:'l s ... \�. ITl de

!--cu ·aniv�!' .. :�tl,) 118..�1Ii·;..., tJ JO

ven AnlalP'Y P·�(.;h:(' J (.P" ,�f'��,Jr

da Escola �'�",'nl,!' r-::t'<) II.

A data de h0J'..� .. ·",t· ..d ii ..... tlaT,5

CUV30 de 1 I ll�. uJn I 1" inHlvt:.t 'l

de e:....iSt�llCi·l tl J gPLh.q : .. (:, � dl-

VL\. r <\y'r '::;
CarC1I.1e apres�l:ta
l·e 1'0 frnncí�s. ,

FALECIMl!lN I r ')

Ocorreu

Faz allC� '<J'- (,

Elias.

"Santo AntCln;'" � S li

Cl-'ra Gl'un,-' , .1 ' n f 1;]
Rua 15 de novernbro, 588/5!)6

-- SOBRADO

lugar
Sn;nto.

-

=

)l,a]' R-h� lo, PI'St"t 1 ,;': [:'h' <l0 'C'1to ,felUGU-õe ;'lJ.'"

sr. José P.?'�u::!il""', '�ni.l�(;tnt:::' l�i:HJ. �airldo . :'>'1"'�'0 q

em Pont1 <\)lI.b, mo hCdpit II p" 2 I) c rr:""!'I.

FEITIO
Católjco, ('f) n

nhamenro,
1:- j, ,"rla

.era Ainda c Il! 1'551-': st3. à;; Jnúmc-ll�OnOI"J, 3-::lnt,Oti, i:i"!_l :.

Guilh:rtni!H Sant.<:�,

Ainda en' ifSHül .J�tf!
I
ra::. leitora':: que UH: e3CreVf'.i11

"fI Pa�- i P€"d�dO rec€ita:: subre 0au·n dn

fiar seu n't11ic1iJ, :) :31' H P;�ul) I pr,OuUtOb' e,nLttallC;; !qui teln�;]

Piske, I
mmh1t amiga, al;;um-'s SU;:;"stõe�

de , que lhe agrtldm:ão por CertU,

LINGUA BOVINA COM 1
, . __

REGINA MORAES

PÂ I;�:VRA� �HROZ , '. '
\: r �-:,-

-

NUlri��onis/a-cl,efe
CltUZ IlOAS I

1 lata Ih' llnguu> bllY nJ, 2

{!{I-j
nos, netll'!; (5 D!mcntõ\!;." l'�- J

PrObleIlla n. 244
' lher�N de sopa de ma�teig't de,' ch�antlo-u- rom Vl,'n�latld �Ol'

1 colher de eha de ceblJ_ tada em l1edacinhcr, e ,)

prU�SUNTADA A'

MTT..A.NE.::lA

Manto; Luz, fogo,
7 Protoxido de caldo
8 - Trabalha como agen

te
9

EHVTr,HAi:'

1"lt" ,1e Vian,luc!H, tll"j') qui
I: de b'lutas cozidas cOl",Dd!.!6

em redeJaS, 1 1uta de e,\ ilha.5,

ME'-rÓnO: Ponha num Vr;_L libelo contra um

e

to de ir :ao fôl'nO, alternad.:men

Relativo ao bumc-l
t(!, canlaJas de VL:;>nd3da cort'l-

l'ismo, da. em cubOS, enilhas" hatD-

VERTICAIS I ta, cozidas, Asse em f5rn:J

2 - Ovarios dos peixes; I
brando,

_ Plantas ,la familia oxa· VIANDADA _A' HUNGRIA:

lídacea I 1 lata d9 ViandH13, 2 x;c3ra3

3 _ elar ão qu� precede 'I de nlilho verd"', 1 xícara d" lnô'

O< trovão. lha de- tomares. SaJs� e I'Cl,jela;;

4 _ Meteoro luminoso, I de limão, pá::. lo]'r8do, :; Ou 4

em forma de arco - Ao pimentões,:2 cOlheres de sopa

d� farinha_de trigo, :1 colh�r de

chá d-e- mólho ingles,
:ME'TODO: Corte :l part'! su-

Ôo. '

p"'r ,()r dOs pimentões, the 'eiS �e'

que ave.5�!
mentes- €' fen'a_Ds Itgeiramen�e

�nC:l"i�1C!a:' Eb �6 "t�ü-:o de ��ü3. q·';!:TI:2

dut::mh; 6 1J1int1tr�, maiS ou lnt.:-

nunla terra arrasada,

E' um'a acusação formulada através da VOz da mais can_

dente verdade,

lono'e� ,

16 - Nota mU:5lCa

8 - Variação do prono
me tu

9 - O mesmo

trut .::.:... Ca1nl1�hâ

Pregr;: Cr.$ 25,00

E 11'1, trJl7a� au Ilui�iI'ial; fllb 1''''[.0 re 11L1Ji)l'lll V'<JstaI,

l�ua do LivI';jrn!)IÜo� 20;J - RiO nll� JANEIR.O
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'-.'

'1,

re: pensabiliJade·
QU?n1 S;'; arrleca a fazer

um balanço sobre as possi
bilidades dto ambos 0:\ con

juntos ter-á que reconhecer

fCi:'çé:::;a1íH::nte, que QS rapa
zes da. Baixada, mais uma

V(Z sãc favoritos. Neste 51

como.,p favorito.....__.,,;'
mais um feito notável nes
ses encoutros os esmeral
dinos Iutam com uma fibr'i
impressionante e não sel'i�
de admirar que viesse�k a

triunfal' mais uma vez.,pa;:
i-a gauc1io de sua imensa
torcida. "

e1e.3 pPi·deram ao que pa
rece, duas partidas, sendo
Que uma delas com. um

quadre: míxto . De resto.
---.,--�-...:..;..-_.;..;.�_;_;__'I tem alcançado .resultados

hcnrosos para o nosso pe
ból, como suceder recen

temente 110 ' Quadrangular
crer, ,desde' já, que o €,st,id:iI de Florianópolis.
alvi-rubro: :;;3rá pequeno para O Palmeirae, só ultima-] I
cGnter a grande m::�,sJ: t:I,� (:"'5- mente tem progredido,

Vil�-Ilportistas que afluirá ao l,)c�l do de atuações pouco, .h.1Cl
dn.s eompstíções, :::;fim de pre- (:�,l:\; .Com su;,s tres ull1;na:: I Caixa Postal. 506

.

senctar ta primeira exib'çâ� du vitorias. está embalado

rI: BLlTMJ:BNAU - S. cat:1
-famoec "fivé d:>·23.o R. L ; (�:lpG:'to, a leva]' p11'D a A- ,.1 '

'

.

. 'I
,

lamcda Duque de Caxias t::=----=-----
"',

i'-O V O GADO

Edifício «l\ffiTUA»). 1.�
andar - Salas 13 14
Fones: '1150 - 1315

ii;).e, Londrirra, ás 6,30 hrs.

EM TRAFEGO MUTUO

não
h�tv;a (l.e:;, da '1 trans

ferenCia de Oscar. lá
da, ConfedBração Bra
sileíra de Desportos;
para o Palestra

.

Itália

\

nlJVIDOS� " N....
6ABGANrA:

"

DO
02:. WILSON Sk�l.'B1AGo
Aa!!1!tent& da Faerudad. (1"

UIÜnmd«�
-- do 'Sraau_
CONSULTAS:

',,;Hilrário': dás '10 ás 12 hOI'RS

e dás 14 ás 18 borae,
ConsultÓl'!:o: !tua 15 de No_

(Ao lado' da

a'

-

em BeiJO na
�

,

Apesar dos' comentários

I
to, foram vencidas. entran- tae, (r.le: terão a op�rtull1-

.

"', d .ord dirizentes daele ete ver em acao um
�em contrário, Bera mesmo o em a'. - o ..,:,

.,

. .>

�mâ.nhã á tarde o prélio trícolores e elebeanos. do; 11(,:: res da tabd?: o clu-

enti�'e Guarani e Marcllio' POd�1110s assesurar, pO�'-1 1.;(: eh'. Itoupava NO�Le. U�
D;"", , tanto oue GU31'aní e }l[llXC1-1 embate eh gramle .

mOVI·
1( ... ,). "':l

_ p.. \:.
,

Os: buzrinos haviam dis- lia 'Dias p:'eliac':J o na t;�J:-1 Jn�ni acao e quo ,U l',:stala
cordado �om a data do re- de �e amanhã, para í3a1:s- ate. o �ut�·o lado t!.o 1'10.-:ffi

j ferido eneoniro, tendo co- fdÇão df� tecto;:; o;; esportis- tom p�bhco, Cl'emm5 110::"

I munlciado á €ritidàde seu

desinteI �::;s;; pela realização
elo mesmo, em virtude doe

prejuízos que poderia acar

retar . Alegava' o. clube da

Itoupava Nort'e que, em

se tratando de .um dia ,útil,.
a assístencia seria diminuta
propondo fosse ° match �ea
lizado após o termino do
torneio.
As dificuldades, entretan,

. ;.-,.

Di��ipaJ�5
«(Marc; lio»

as dúvidas a,c.:Bugre» é
14 arte

do G,

sensacícnaj intermnnictpal

Florianõpoli'l,

basqucta e vOleibúl, entre') Du
que de Caxias, local, e o 14 n,C.

Orientados pelo

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

seu preside;nle
Com a ida do técnico

I
foi dirigido pelo própríc

Ed;S'ür para Curitiba. ficou presidente, sr, Werner E

ECIn l�l'f'P.a:rad;J:' a equipe 1 !X:'hald, que dess� for:ma
do Oíimpíeo: O apronto da, 10e esforça por seus pupilos
lu: ma alví-rubra, levado a vencerem na tarde ,de do

eft ito na tarde de ôntem, mingo.

(,

11 --.:;.4. - - -:- .........._ -

.

1abajara Tenis Clube
JL

�_ •

tenário da manchesrer, qu> por

du'�s vezes consecutívas fez ba

quear o esquadrão eh Alaméü·'

Duque de Caxias-,

1 \ CONV1TE

I '

1
• .

I' '1' ,

I
São ccnvidado.s 0:-; Sr,--;. SOc:.:C.s e e:L"113;:;. -i arru 1BB parJ,. as-

sistirem ao torneio de 'renis a realtzarcse ctm o'Boav:st;t,

Tenis Clube, 'de Jeinv:Ie, nos dias 19 e 20 do corrente.
"

F:cam .. igualm •.itc, ccnvídàdcs p2r:: o jantar dançant9 que,
em ücmcnagem aos vis'rantes, será renliz::ü:> domingo, (Com

í início às 20,30 ho.ras.

j
------�----�--�------------------------------�

A DIRETORIA

Cr$
. 180.395.093,70

"

I '

..bar solução:, ;�' ,i'

p'ara seu prob. a de entregas

'�'
,,'

.
' ,

�-.;
�

I

TOSSB
BRONQUITE

ROUQUIPÃO
Se, o seu problema é (} de CIl[[I!tF,;J rá

pidas, em zOlJas de grande lllovj1U�llLo,

os furgões TtÍA:MES para 250 c 500 qui
los o I'cso!ycrão a seu inteiro contento.

Estas cinco razões lhe dil'�o porqw,::

Além dis"" ... o !'urgiiv p�Hél ;;00 quikF. t�::.'�

• :qrwL,\ LAnç;.i�: . ,

I
I JT���1fn·�It;· J
I

,b,([\a�[í.��t3
rnODtHQ2i [.'!\ H:lRP

IFGl;"A I,

COMPANY'''',

fURGÕES

.. 'lHli,w C'\l':'lO de 2<ltli6i .... iio
• ulanulcn<;ão f'lei! e ('1!0!1('lllica

• sin�p:h:idade dI' nlanfjo
• vc}o�iJ:tde t� resh:tên(�ia

• pe!;:\s e assistêllcia Ill\)('ú,![ca
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I s
rg n<IIIIIIPo e'stll-.-a d' m o Repelido o ,primeiro grande

II as�ano em massa na frente
U aom II e impost TOQUI�ci1�e�1 d�:tjf;�a��a(� p�!�?as

-.- Duas classes de contribuinles no Brasil �!G!�T!ldado::��:Urii��' TOQUIO, 18 (DP)RIO, 17 (Merid,,� � Re-,
algum, .pen:uitir qualquer f atuais d� econômia do país. tas chineses estão atacando lJRGENTE _ Os exercitas:cebendo ern audiência os aumento do Imposto, I A r€1U11ao reveste-se da

furiosamente as forças a- 'das. Nações Unidas assesrr/�mbro,3 da ;Assocjação, Dentre outras conside- maior imI�},rtanpia, uma
liadas ao longo de uma taram tremendo golpe àdos> Agentes FificaÍs do

Im-I rações sôbr� essa afirmatí- vez �UC, e�tarão presentes frente de 190 quilômetros, ofensiva comunista chlnê- Se na primeira divisão o I c?loc�rá em �'�co sua prí- domínios-posto de Consumo, o dr, va, o presidente Vargas os prmeipais delegados elas
na Coréia, Contudo, os ul- 'sa, repelindo categoriea- embate Olímpico x Pal- vílegíada postçao, 'enfren- Em Blumenau o UniãoGetulio Vargas disse da exortou aos fiscais do con - classes produtoras, " meiras .ê ° assunto dami- tando o Vera Cruz, Eis aí de Timbó tera : um com-

�

timos despachos da Coréia mente o seu prrmeirogran-. .contíanca �ue deposita�a S�l1:n0 no sentido de inte:- No final da explanação, indicavam que as Iinhas de assalto em massa na nante, na segunda não é uma verdadeira prova de promisso fácil com o Aguonesse., seI,Vldores, de ?�Jo �af�carem os se�s: tra�a�o"" cuja parte principal será aliadas permaneciam flr frente ocidental da Corêia ,
menor o entusiasmo pela fogo para OS' colegas de Verde, massacrado, em suaquadro saíra o atual Minis- pois no Brasil _eX1�tlam referente ao congelamento, mes a despeito das arre- Os norte-americanos, numa alIl'Üximação da telleeiria' Viçó, qus nesta campanha estréia no campeonato, petro d� Trab�lho Revelou ��as classes contribuintes:

I dos preços, haverá debates metidas suicidas dos! ver- espetacular manobra mili- rodada do turno, que com- estão fazendo o possível lo Floresta, por 5 X O, Não
que nao deseJava, de modo 50 porcento daquel�s que com 0& assistentes, Ama- melhos , As: forças aliadas tar, fecharam a enorme preende mais quatro jogos, para repetir o feito do ano acreditamos em milagres,-- honestamente cumpriam os

h
-

B" C b nos setores oriental e leste lJ{.',echa pelos comunãstas sendo que dois deles de e- passado, quando 'se sagra- nesta pugna,deveres com o EstiLdo, e 50 fo, a�o�;�i'ec:l�a�!�a��l�� central recuaram, ° co- chinêses nas linhas sul- norme. ímportaneia, ver- ram campeões, Mag�ica O Bani Retiro viajará pa-porcento daqueles que fur-
'" M t dadeíros clássicos da �"'- oportunidade para OS' vera- ra. Indaial, onde o ag'uardados Vereadores, para e8:- mando do Oitavo Exercito coreanas, perto ua ron a- ;:, '-' . ,u "''''-

,',tavam-s-, ao pagamento , gundona cruzenees alcançarem ,seu o .Indepenõenté. Pouca coi-
,�. � clarecer vários problemas norte-americano informa, nha Oriental da Coreia.' , ':.,', 1:.'das dívidas fiscais, Nessas ! Lá 'I'.L C t 1 adversário na tabela de. sa tambem pode-se esperarIigados ao abastecimento entretanto, que se trata de Milhares de soldados comu", em ,ez-I,.O en ra, um ..,

_

,
"condições, qualquer aumen-

na Capital. um movimento tático de (Conclui na 2,30 pág, letra l) dos lideres, o Vasto Verde, pontos. E .o cartaz pnnei- 'desse encontro. dada á pa-to viria, fatalmente, agra- pal da etapa o mateh em tente desigualdade de for-
:LONDRES, 111.Tjp, --,\) ;;0- var Os que agiam com lisu-

acusada a RUSSlllla de p" ro'',vocar complt" l!IIcaço•es na
questão. ças. Deverá vencer fácil-;\,erno ,pa. Inglatcn2" depQj"õ de ra . Por isso pedia a esses

...... mente o quadr-: de Longo.ccnsultar 0" EstadOS Ül1itios, defensores da Fazenda
O outro ponteiro tarn-

��;:I;�j:��i� I�F�::����:l�� ��: :�d��:s:�a���:�P;� C O n fe r eA n c II!!I a dos d e Ie g a dos
'.

dos' cha'R"el'er'es :��;�i:tea h��7��l,C�eu� \�_.��- "-,

---�
�:;teC�� ;;'�':���� i����;:�\�l�;�. ;���itfe��i� �:troc����� ,

,

-

U II' �!����t�je l��i�;ue se s:�� 'Campo de
_

�-

a menos que es,c aceda em '"!O. sem os contribuintes fal- G
.

k
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t I t fI!JIr do da ii posl quizer sofrer um sólpe da- cooperaçao;�c�:�ll:L��;�:', ��Pl�;:����f�'\u�:; dtoei'v�?e�' ao cumprimento do ,-PAr!I!!VUl'� _ I� l1�i�SPI!!ta!�i" �lr!!�n�lª!el}�v�ar !Ul')��çl��a �P.f� discussão �clLc; ��untc�, �ê!!õ� dO' peJo Band�i!'annhtes, Es-

a g r I" c o I ap� ll.0ls palse�. sua :ahtude

ten'l
1 '

.
, "�'"

"_ " ,'" o, _ '. te perdeu I)1S0 amente
"

, .'.. # • bem lnf'O!'n'�do::: '..:h'cla � '�r'l t"l1'E: seJ� C01.i);;':l ::::';"'l (,l't ..-C ae: oü'Z'::',' �s rene!a JDa ·let'ê_saa.0s jCs ��:':'J1:r·w cem C.,::;a.
-

-Il·tl1 ·rn,a .io�]a 1 et�·ücü-
t 'e 1 re 'd 'Telha

�onsequenCi'3S lmpreVI,5JVeIS, ' .. -, ..,,, ' u,· -,.

,'1
-,

'_ ,-
. _ _ ,<." para o'; 1'1 o. o -�' a _

,RIO, 17 (Merid,) _- O pl'ovnV'elm;3�H� (b tl'ah3Jh�� (lOS sabre ('.S :l'lUt" se C;'Jnl1':l!Ja T/(!- l"1'es, ao .r'l:er a h31_h o <3.SSU:t!- der a dtS::l�Sa'] "L fa:�e. lil'.Clt!l.
mas isto não quer dizer

sr, Benjamin Cabelo, vice- suplentes ':;"5 "4 gl"...ndel'." ],i"o' ra 'Ulll ac'ol',o", O 'i<'le�'arlo 60- to "obre, 0 l-ra'at!u ':0 Atlan:lco A queStâ.'J Uf.lOl �_, fl?� depel'-,' _ • , rRIO �O SUL, I! • , ,'enid 't d CCD ',' ,_
- terminarão "lll malogrO wai- v1etieo', cOnbli.!tJ, dr,rmO,t (,'ue Norle,

I
dendo da 1.':115.0 Sl.!VleÜea a PH" que nao possa se reabllitar p"mlent,,_ -:, MUlllCiPl? genUi�pr '" eü e a .!: , lIa, nO

.

, . _ ,_
' • , , , ' llamente a�r!cGla 'DIU ''J SulJ'e à COllledel'aca-o Naci"'- grado ne"lc,ü'U iJ"ogres-:,: re�J não vê razão para, '12")' l'J(��.s as O delegdJ) 'J'.'11<-2:, _,;" .1>.:'" }lC.Sll'J tla. aC=lta.;<.o '�:J, rec·!:.::'.!. elaS e eXIgIr o maXInlO dos

,d- h' t
lo

:_" ...... :'0 ..

"

�

"
'-

�,
U·

_, ,�

"f'
e a emp,os 't'111 "e I-sse..-11a1 da Industria, afim de tsnllQ, t;jdo L0useguid.o ,l.Íá a,o' sugestõEs ,1'):5 O:ldeat<a19 Sejam xandre Pa"''j'li. f,t:<mdo em 11")', Jll'OlJOEr2s .1prt;;::n,u ;:1S pfl:oS" ]ogc:lOre:::: de RIO do es-

'I tindo de estabeledmentús capa'. i fazeI' l1ni.a expo;icão deta- 1'a, Os .J91".5'a:los ocidcnt·2i" jn- acerta,,,, enq1lHnto qUe n,;o cr'N'jme dos ,'C\l;; "negas ocitien!ai:O,! nações oei:l,<.'l1.'a1s, ',to, ,Cuidado, portanto, flo- zas de �tender _-;IS ccn;;rantes e! Ilhada �ôbre os' p-roblemas sl�tit'am <'m qil" -) tem'l. "d,,�- ra' 'O Mesmo cJm rela!;�,() us, disse que :" r-: p�'ebEnt;,>1l' �'Jvjt'- r O tema m ú::; lmpOrtar�:<.) !:>',!- r-estInos, de ve� que OS ban JUStas reclamaçõfs de no&Scs cO-
---------','------- -----

propOstas s[>';ieticli O õr, J([;.I tiCO tinha <} direito de traZSr �\
i

:1om:lue na 2,a pga;, Leu'a B deiranies jogarão em' seus 1onos,

'rumim um ano antesJ:iá estava �.::::::::�:;;::�:li::::�::;:lalilude inexplicavel' dos diri ntes da di:!,:�;��1::�;,!�:
propenso a demitir o gal. acArthur ��::";;��;�;,:;:f�;�::flfederação Aquática de Sanla CatarinaAprovada pela .ONU a moção dos Estados Unidos �:; :�,_;����"���;: :o�':;;;:CfJisas que só mesmo em'Florianõpolisacou-ecemWASHIN'GTON, 18 (U «De;:ritui o general lvIac a;:sunté),�, além dos que se e sObre, a :,'ii�Gl;:;nl:'"

, I Com:oante noticiámos há! Tudo' pronto para ii. ida te, entre os diretores e a-[P) � O presidente Truman Arthui' quando este publi- referem aos problemas da por ;5U') ':th o : l', F':J;'.,;h (i'" I. ,

I'
,

, 'C -t 1 tletas-do clube americano,:fl�����'ou hoje, aos joma- cou �eli 1.11timatum ao, co- estrategia mi,litar, ora em f'!nJc� o P:Fil�:) !� v:"n de:; üd' ! ��l�)a��oa:'d�s�a;!�o' .:;;��= ��!:��e��aa���t:s l�:�p:�á� considerando os esforços emandante da,;: forcas comu debate publico pelo Con- denta.:s d" pao '.lC"lLdL' ;la pra. I
t d' d R del'Xal" esta ci Ciespesas ,que o referido du-

�

_;.

I
' '-, "

, i e, 'ommgQ passa o, a e- vam-se para -

nl'�ta'" clu'neAsa" em fln;;:, ele O're«so desde a demlssao Xlfi-a c')UB:':'l'(;' 1 �'J.: c '(!i1«'1(- I t "CI'I"" 1 d M' P 1. d
' 'u' apal'ece um be' havl'a dl'SP'endl'do para

� c

�1, �'o �,'

,
" " ,', ..' ,_ ga a I.LICla e aIO, a- I a e, eIS q e .

março, T!Jara que se reI:: do gener�l Mac Ar��UI , I r�,\ qua_lqll��' :lt_�CU�""-ü �.:t,�\� i trocinada pela Federação telegrama da FA.SC, can-" poder atender ao pedido damatodor desse_ Um ano antes eu, �a Trum,an CItou e�mo PIOble-11 r�C"�
,_

do A ..L�,.c�,. fuei:'_t:'l Aquática de Santa Catari- celandü a_Regata e trans- Federação, e representar,mlllllllll estava propenso a demItir mas lmportante,';'; ,que o po- p,rr,nC.J!"�lnl�nl'" '-1":" ,;,so ii:: JU�"i ria, (t,un ('tp.verl'a tel' 1)01' 10- ferin'do-a pala ;unro pró lo pl',ogre'E,so sempre cl'E\iJceUte
la '1lr -

d'
� ... - J (Oonclui na 2.a pág, letra M) desta zOna.� (J.�le- = J'víac Arthur de se�e postos vo n()rte-�mel'lcan? eve tIflc,a, pO'�:ll';:�tl' _ 'i. �U'i,,,,� �nf<:J i cal à Capital do Estado, 'ximo, sob a aleganão de

�,_. _, o ,..... _Tribunal - de comando na ASIa». pen�al' ,sena?-:_ente: _ e<,Slgna�a,:Q _L,��,�.fll!�(, ,,:::'�c!(:'1 ParJ a referida compe- que,motiv,os d�ver�os, in-, Nola de Irl"Florianó- --_

, ,i
A c,-,mpoHçao das forç�s Lnalme,. __ , e l-�O qu, ,-"" 0:, i tição, pelo que os dirigen- clUSlve a reahzaçao do t.i -.,...__-.,.._polis, ahsolveu o in-:::: Wa3h1llgtcn, 17 tUP) -, armada;:; dos Estados Um- ()h"erV'aclc:.,� 1 .3LiPor:·�n que d � tes do C,N, América n.os Campeonato Brasileiro de

E
III '-

d' pli I ddivlc1uo Irineu João § O presidente Harry Tnt- dos; A ajuda dos Estados: conferenCIa. Ch�gara ::ill1da, 11 �m i informaram, estavam ins-I Remo, realizado há algu- 'xpOSlça.O e I·U U'a - a:Pereira, que assassi- :: I man pronunciou, esta tar-I Unidos a seus aliados; A aC'ordo, o 31'. ':';I'll(:,�t Da, 1es ]11': critos apenas t1�es clubes mas semanas atraz, no Rio II110:1 com 14 facadas, § de, cm, to discurso ao povo: estabilização ec_onõmica pa- rüstiu sObr" '� !1e{;c�;;i.laJe ,d� _:l' i da ilha e um do interior, de Janeiro, haviam levado '
'

Z f
l;; ii

I
-

�� ��l��� ���:�\���:: norte mnericano, Disse I ra prevenir � lnfJ.:çãOo; ,"0 t,:rn>: €X:qll�.�-�� ,,;.a, renl�z:;:a� I que ,no caso era o,C.N" A- os dirigent�s da «mateI'» do tlrl,"sla e' er,-0,.1, l.rlB D.TrumaIl que c.s 1l01'te-ame-

j a�m,e,'nto dos lmpo;:;tos paLa (,- n V'd c "1L. ,L,a QUad,Up,) 1_.1 ménca, loc:a1, haja vlstoll'emo catannense a tomar
..

.

- seu de:::afeto, João g 1" n ograma d defe <:o,s challcéle'.?;;, mJ.5r(lO ,oble .

,riCa1l0f: devem preocupar- pa a o �r
"

, e;-
-

,�

,

.,

....

, q1fe 03 dois de Joinvile, �- essa atltude,
,

Henrique de }�,guiar, .:::' se hnnbf,m, com outros I sa e eVltaI a mf1açao, e

f h.U�,� dte: uma (Ji'Ú&]U .la did 1.)'1-, tlanticú e Riathue,10, e 1n1-! N,atura!mente que tal C'�b o patrocínio da 'Socie-
i ZEFERINA MIR1ATO re-:im!iH!lll:l!lmililm�I!llilll!mllml

I
'
-'

I r
_

ou,etc, },eLLela,

! l'ànga de nossa CIdade, por I del1beraçao dos mentores dade Catarin{mse de Belas solve os prob�emas ineren.,-"""""�------......_,---,,_--_.......- .....----

,
, , -' 'moicivos parUculares ha- J da FA�C, repercutiu bas- Artes, inaugurou-se ôntem, tes 'ao gênel'o, destacandQ�d .... �

t
- Fl?sI:_mg, 1� ,(UP) -- A PARIS, 17 ',UPJ -- A:; r,�çt:es viam desistido da wmpeti-,I ta:nte mal entre os despoi'- às 17 horas, uma exposiçãO' ,_p,e o da per:::pectiva aérea,

,pura a a Impor anela ComIssao PolItIca da As- ucidel1tuis aC"','lrau. :t RU�<,iil c�9 ção, tistas iocais, pr:incipalmen* da pintura da consagrada Ê a natm'eza morta (ex':'sembléla Geral da ONU a- -----

'

artista Zeferina Miriato, pressão aliás bem pouco fede Cr$ 1'1.223,60 nal���vp=�:!t;:��i"; Suicidou-se d,.epoisc/eenvenenar o �!:Iaii�g��,a:t��� l��a:: �i�gl::sC;�e � ��;�:��o��:; ."l d D E S t . Novembro.
'

do tempo) um gênero deresta o IJ li an OI f::aa������:mg'iC:pa��� �lIl:h' � "t cI ' cI Ft · -cJ
A -expo!,ição, ·.que é dedi- pintu;;:'D, a2saz apreciado e',

I O com O• e oqce e OflnlCI a cada ao Prefeito :Municipal, a êle se tem dedicadO' todos0>=�'l-'e�v�e--I"'u-l1 transcorre? Avisam ainda .que os nU- �hina. ;O'mumsta ou Coréia
"·@J",.,.consta.de28quadros,des-osgranJes: pintores, desde

movimentadissimo a festa meIOS l'remiados da gran-
o n01 e· I Im' lIr8""

II

t t "dOI d I da
'

b
.. ta.cand�-se as' na:turezas os elmo· escolas :c1ágsicas,do Divino EEpírito Santo, de tômbola, foram: 14.4, de' �

- - - � - � � -'''''
',III �slonan e rage la 'esenro a. num arracao· - . -_mortas! gênero ao quàl se aos modernos, Dentre os "

realizada em Bluinenau, em Osmenio Pfau: 406, da Fá-I· ."
"

.
NoVcias procedentes da lea, na cidade de píraeica�' ro<!iva, vindo a morrer ills- nota grande afeiçoamentoG

-

if'edi" AJude J edIfIcar vma S·ll'lE'_ Cap't 1 p r 't d-' 1;7 't d 1 lid � t t t
'

'AtA 't' J .

t S- dm."
.beneficio ela Igreja Matriz, brica de aze�' 1\:.L

,

cmalS dade moralizada e enriqueeidíl
I a au IS a, nos ao na. li 01 Ou essa oca aüe an aneomen e, \J' con 1- dOo arbs a. ao a lraVelf3Cr$ 77,223,60 foi a :impor- Kremer: 694, da 8rta. Ce-I �m seus "aiores de, 'cultura conta de llO,V� e impres�io- há oito dias, não procuran- nua, tomou Ma'garTída,' o estas it:elas," pririfipalmen....

iancia apurada e que des- cHia Sauei' e 85, do sr. A-; l.oope!nre na Camp'lll1la de E� na;o;i;e tr,agedia, QcorIida do, porém, o antigo compa- restante do leite, morrendo te quando se observa a
'

l' - ,d'lCaç�h) de Adultos, há dia" mm la ' b'" h"
.

, t' 1
"

d f'lho 1 . �-,
'

rl:_'t.inar-ze-á para. i.:Obril' as cal'y {TUlmaraes, j

ummlmmlmmnmmmmmmllJ .• 1 1 po I c, ,n e11'Q e SIm UH. seu 10. ao ac:l.O o 'I m,lo, ti:;'ÜnlCa aplllr,a"'X'l,' com que{1_espesas l'esultantes: do de- sendo principal protagonis- No dia 10 ultimo, ao que _. '. - .. - _ "'.....__ ...... .... _

��;�·l'��g::op:a: fe:�el:�: dPáSCCOQd �OS pp,1?éel�O
s I, i:�,��o��:1��m��� c:� ::i����2�:;a;!a��: �"m"aHmy!imslil.!aI!Hinmmdil:lIu�lInmxlllll"'!!1cmllammxmnl�lalllllsIlll=_=��Sl'S. Hermes Buechele, Al- Q Q 810" U lCa _idade, suicidou-se, ingeriu inUmação do Juizado de

cides Garcia, sras, Mary __ _

I
do o resto da droga que Menore�, poIs parece

Baier Weickert e Silyia Sob a orientação do sr, rel:di5simo \}Joaquim Ome, ministl'a!':;t ao. garotinho, eI'a SlU::!. intenção pl'etelY 'nlltlllHlmmmHUHI iltllwUJImmmmn»
Nóbrega, agradecem ao co- Valentim QUÍl1tim dos San estImado paroco de Blume- I A polICIa, crente do fato, der a pOSSe do filho do ca- Em Jaillvile o grande intermunicipalmércio e à industria as va-I tos, comissálio .de polícia nau, I apurou ser a mulher, 1vIar� saL Admite-Se que ;:;eja O Paysaúdú, depoislI'o;:as l}lelylac;: enviadas', nesta, cidade, rea1izou�se na � garidR. do,s Saritos, de, 40 es�e o motivo que levou

d b 't
- � �

I
e sua o!u a apresen-bem como das A.�sociações manhã de ontem, a páscoa COUkóOU a maior simpatia anos de Idade. e seu fllho, Mal�garida a praticar o ato
tação fI'ente ào Pal-,'�ue tão abnegadamente dospl'esos da Cadeia Púb1i- esse ato de caridade cristã Tadeu, de desespero,

trabalharam nas varias ca local, cujas cerimônias da administração policial Ouvindo um tio da tres- Nu dia seguinte, depoisbarracas, no dia da Festa, foram oficiadas pelo reve- de Blumenau, toucada mulher, a policia do jantar, como o fazia ha
poube que Margarida vivia

bI'tualnlPnte, a mulher deu-- - , -

B l't 'l
-

amaslHcta com enetlI o <: e' banho no' finlo, vestindo-'o
Oliveira, há quinze anos, em seguiçla, ,pa.ra colocá-lo
tendo dessa uriião o meninO'
Tadeu, Homem impulsivo, na cama, que tambem era

" a ,UH!" Prepamu o leite de,BenedIto naco 1 aro provo-, ,

Tadeu" mas nine-'lem perce-cava brigas· com a comDa- �

nheira, 'tendo até espanta- beu que,Margarida colocou

do- Margarida, Depois de no alimento, forte dose de

surrar a amante, o homem fonnidda, As"üm, deu-o
ao liraI.'otinho, ,que 10e:o sell- frecolheu-se ao leito, en- � �

.quanto qUe Margarida. ins- tiu os efeitos da droga cor- ;
tantes depois', começou a ---,--------

dar banho no filho, Foi
j

nesse moni'ellto que Bene-
ditÇl, novamente procurou
surra'!.' a companheira (me,
tendo às mãos uma vasilha I'com agua fervente, atil'ou-1

ilhe
no rosto, Provocou es· í

sa atit.ude a separaçãO' dos'
dois, 'indo ;Mar�3.ridp�, en�

,

....."""_""""�� .........................._..... ...,..."........' ........""_..........'4<__ • tão� para a casa de pal'en· fiiiJJi).t)JJA;;:tJ424�'I!rq F$t 5f!X�! j i!iEli ;PiíSnmaiWiiiiiiil

I

, -,
-

Segunda Divisão �-...,..------,....,.-...,..-_�

is grald Jogo
parle da··· terceira

--------'�----�---------

adverlência�
do governo
Inglês ao Irã

I �Vat i JoinVile?
:\'iaJe com 5eg"..ll'angaf DO

EXPRESSO lTAJARA

Sempre que t'2U1CS ótin13::5 nG
tíeias aOs no,sses l.eitores, trans
mitImo-las �,0lU' imenso jÚbiío,
'Pc'rqúe riosulens'2.5 não sã:>. so

mente aquele.s que .aqui tó'sef'
ram C sim tOdOs nós que éOllt1i-'
buimos com ,pequena parcel� pe'

:::1!mm��1I ,

:s l'·IoliO)[;c,
= l'LL) - O
ª do Jml, de

Bes5rva de pm�, passagens e demais
AGENTES:

,,,_.. CIA. OOMERCIO E INDUS'I'RIA MALBUBG
I: � A ;J ti I - Telegrs. eMOOBEMA(JK:a. I T A ifA I:

meiras, rUhiará para \

Joil1vile, lio próxhnó
domingo, onde terá pe-
la frente o remodela-'
do conjunto do Caxias
que ainda no dia 13
triunfou sobre o Il1ter
nacional de CaÍnpo
Largo, por 3 x 2,

Se 03 alvi-verdes li
nha,'em aquele estupen
do desempenho, contra
o campeão do cente
nário entào podem es-

tal' �ertos os johwiléll
ses de ,que se agrada
rão bastante do 011ze

de Dirceu Mendes, Já
se fáz 'senth� o traba
lho do ':famosó' pla.Yer,
agora como técnico,
Seguirão todoo os titu
� pa,ra 'Q 'manc'h,es..
ter,',

Il�SSA.GEIROS E CARGAS �A�

Baltimore -- New York - Philadelphia
���,;��,;�:_,'. (I!ORT_QS .DO MAR DAS CAR,AIBaSJJ .,��!:'

Maracaibo GuaRia -- Puerla La Cruz
mana .......... �fJrlamar -- Carupano

inform�ões com 08

f
� vOCÊ tem uma' res,pon.

"

.

sabilidade social. Já {'-}operou

.,
na 'liquidaçã? do. a:nalfabet�
mo no Brasil? :AJude a ab:ru
um curso de educação de a...

dultol!� .
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