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Ar REVISÃO fiE
SEUS PROCESSOS

U'nico - A importância
estimada em três oitavos

arrecadação de que trata o

artigo primeiro, da lei nú
mero 156, de 27 de novem-

,

bro de 1947, I

Artigo 2,0) - A taxa a
," "",'

que se refere o artigo pri-I
meiro é, para tal fim, ele- I

vada de 5% para 8%,
Art. 3.0) A dotação

r:1 (�ni11 esta rE.:llitlade.: S{�lI

ilfl3Í f�:pl pi'i""iünelt.fJ� }):II H l ' ..

; V},:i'F t-'":: \'}'';.1. Ü t:afE na fiI6"i1-liií,je;
ã

a
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RIO; 11 (Meridional) - O presidente da Repúhlfea san

cionou, hoje, o imlHn..tanta diploma legal que díspôe sôbré a

renovação da Marinha de Guerra, alterando a taxa à lei 156,
de 27 de novembro de 1.947, que fica elevada de 5% para
8%. A lei em aprêçc obedece a seguinte redação:

'"Artigo 1.0) - O orçamento geral da República consig
nará, anualmente, correspondente ao Ministér,o da Mal'inha,
além dos recursos para o custeio dos serviços afetos ao mesmo
ministério, uma, dotação da verba três - serviços e encargos
- destinada à. renovação da Marinha de Guerra, inclusive da
construção (lo grande estaleiro de construção naval da baía de
Jacuecanga,
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(lUe S{� dirigi' a KUlllsüng,
novo }UlllÍ<J dt� :lllllifi dc-

lia é íensivo dos comunistas
ca, chinêscs. informa-se que

O debate sôbrc H I'CSp{Hl� I h:í. ;üml:t muitas forças

sab�lidade do d,csf.a,lquc c�-I comunistas chinêsas en-

. '. trinclleiradas em Yon-
meçou em 1919, Esse
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Orgão 'dOS "DilÍl'ios Assuetados" I' _

A
' '

I;pr,efeitura. ,Muni ...

c-o' 1 desde um século a essa parte. é' deve admitir {: que, dentro de •

I de' .DI Teve ele acaroraüa discussão com

A N A A .

o)}ra, sua; é o caré .Quem d�, Co- mais alguns �nos, .

o US.O do café
I -CI"pa' ',-II 'U" .

demooruta 'Valt�r
• mo e generoso este f,Tlto adotivo da €n1 nossos dtas, E duvrdoso sur-

S/�\.rOWAietlNad: �':�, fi,H. I nossa 1<,1'1'''\ Ele {, () "pai de todos. jam de novo as temidas crises de I, :mànau
George, quando este diSf:'! que

A ti t. y u
os prodígios <lo nosso {·t'eseimenw' super-produção que nos Ievnrnm I -, ti '.não via disGrepanc!::t 'algum:l. en- '�.�••��ii••�.�.

> i fi�;co " {'("ünômú,o, a, _sahiamente, <ti�:-i��� ,n�da �n:'1 Pede-se, a quem souber, tre ri. mf;nSug"ifl rI" Mae CAl'thur . �
Reda(iio,. ltdI�!.ini'1tr:1fio EniYF\3Titü_ 3:' 312,e:t ('nír,elra ,llfiU'" nos de setenta r:.t11ho:c�1 de sa. as .

�"P f 't M
--.....;,;.���_;.--'--.;........'-'--

h ". I ' CO-r'Il'l'I'I""'l' a re el ura" '1- n n púil't:[Cil cxrerna dos E::;(ldü!'l
-- e 01ldíl:1S �.--�

Ili"'tfi, mais o cale. LÍa, '.wi;, ",b "e Com fi acrêsc irno d.l pupulncáo I' �, '-<t
'

'"

Rua São Paulo n. 2G9 contrní. Ainda ",'amo". 110 ano de n;llndb( r-- a ascensão de seus ní- nicipal 'de Blumenau, o a- Unidos,
Fone: ltJ9i� ex. Postal 3& [33, 1 bilião e 400 rnilhõd, de ca- veis dê' vlda, o clti...que se lograr tual cparadeiro da seguinte NÃO DEU CREDITtJ

I fceiro� em 1)1'odur;ii.?: ,�lll 1,,4:. n�o prodnzír. encontrul'Ú f.sc�umento pessoa: A dísC'usSii,o- sobre fi lilCfisn-

Diretor: I pa�5UVrdTJO" til" r bü",o e :b ln�- Jrnedíutn e, rmnun��al:or, I �l' ISS': J E' r 1\11 o K o S
lUAURICIO XI\.VIER Ihc."-s, Crwt::n'am·�(· quase 41J0 rru- mesmo, o rntcressc do Brasl! ter-á .'1. \l gcm verificou'se quando Ache-

=s-
.

'" Ilhues no eUI'iO ospuço de Um dc_ ele consisti,- em reservor o PlanaI-I.que, junto com a sua fami- 'i'fJn rovetcu que ,Ofici.ai'l do se]?
Redator-Secretáril1: I r

.

B 'I Icenío. to banderrnnte, onde terra, � c nna lia, chegou ao rasi pe o viço de Inteligenda de Mae Ar'
ORLANDO SILV !�mA 'I! NO'1S0S mni�0i1 Anosío Amaral, sempre se mostraram benefIcos ao "Charlton Sovereign" em

l.JOãO ?,:',lIiio e Eugenio "Benoti, "ouro ver-melho", para a explora., .

'. d'J h d 1949' .
em marco -do ano passajo de

EXPEDIEN'rE I . derrunaram prntícamcr.te :l teoria ç5n int,"nsivll dessa planta artstn- 1.) e un o e , e CUJo í.hur j'G(,\;,enm uma lnl'Drmação,
A"',sínaturas: . I úe nue fi terra j)01' onde l)U��:1 o er::.tica e benf:.zeja. último onderêro neste Es- ., . .

I',<'> " que os comuurstns iam InV1l, Ir R

Anual •... Cr$ 100,00 ,caíô em s;;" Pa\l!o. escú mor-tn pn- Vêde , porém, por detrás I tado (em Novembro de
Semestral Cr$ 60;00 I rn a cultura oeonõmica dessa plan- deste batalhão de algodão, tt-119501 foi: ai c, Máximo &

COl'éia em jUl1bo nras que Mac

N. Avulso Cr$ {I,�O ta, Nosso I'nst.it uto Agr-onômico íctc. Arthur não deu creditú á mesma

1 colá, a :100 metros de distân- Parisi, Cxa. Postal, 10 -

quem todos fi�tn(JS discij)\�lo,; ,e já que informações nnt;;riel'�S'sO-
Sucursais cujos rumos 5"0 os nossos runera- cia, um. lençol verde? -E' .a ARARANGUA'.

RIO rios) tem por aí no "caturra" mais barba de bode verde, que e5-1 .. Blumenau, 8 de junho de
Rua do Duvidor que uma e,.:perié·ncia, porque ele é t' d

..

10- 1

Fc.a�s: 43�7634 e 43-7997 uma brilhante realidade, QuandO
a comen o' como um araCnl- t �,J.).L

S, PAULO se diz na Europa que em S, Pau- deo voraz nossas terras roxas, 1Rua 7 (te Abril n, 230 lo se considera esgotado um solo a terra onde medra, como'

4,0 andar - Fones: cultivado durante quarenta e cin- ides ver, daqui a pouco, em I ,A Prefeitura ,Municipal Unidos tIo 'pi "lO' das Nações U

4-8277 e 4�4181

1 quenta
anos, o francês, o suiço, a "Sete Quedas", a planta que é Ide Blumenau aVisa aos ln- nidlls de [!'egua U'� C:J!'éia nãO

BELO HORIZONTE alemf,o. o portuguÊs se riem da
o 'laSSO l�at'Or tesouro porque I teressados rq':,le se apha a,- .' A

G.. 2;t;
.

� H '"1. "1 significava apuztguar!lo:ntO� -

Rua (HaS, .... nossa espessa ig-norància acerca do
b t t 1 d d

Porto Alegre: Rua João tratamento dos solos agrícolas. E' é a <fata borralheira de São

I
er a a rua rlCU a e can 1-

cresCClltOU qU':l os E5�ado5 Uni·

I�Iolltauri, 15. a terra, núo func:ão de solos c:m- Paul�. Ele está sUloc::mdo o datas à ESCOLA DE A-
das, não m'odifical'::im seu ponto

CU:;'itiba: R. Dr. Murici, sados, mas de bons nu maus Javra- café,' no seu pequeno 'lehens- PRENDIZES lVfARINHEI-
de vista cÜ'ntrrq,i_o

"illa - 2.0 andar - Sala 233 dort?s, Corta a consdi'ncia e <) ,'n-
rum!!", C",fú, al,f,'(odão e açucar jH.OS D1p SAN,TA CATARI-

JOl!NVILE ração a hirta h'anquHidur1,� com
l\fA

?ua S. Pedro, 92 que "da Mogi::ma, de lamas Td', siio u:� "l!ig threc" da econo- •

.

'e COl'DunlCa qth"! :lS rêS-

________________.,
ras \'i,i"elmente 1o:wuí"Ídas, é con· atia l:.andeil'ante, I\i'tas IS preci-! pectiv�s _i,nstr�ç�es 'se

.

a-

siderada o distr;tn decadente rlus
:30 que cada mn este;'a no seu cham a dlsposlçao de todos

"""�..:.::.-.:,,.:::.�:..'�'� "

t Q t' d' NENH1TMA PRESAO

T
pau",s as, . Ulln -as W,ZES Cúr,vel''''''

lugar. E' a terra roxa, do pIa- os jovens que eSêJarem

r ......ncisco' re'ska
-

con1 nquele adn-dr{rvcl Gno;;tiio ·Vi.. � .. II
- .

1 1'-� Déclnrou, ao mêSnlt) terüpO.
� I a I '. � eUgal. um dqR' POU,"OS 1101""11;; l'ú- nalto bandeinmte, o mundo serVl1' a l\ilarm la [e '-.:tuer-
- I B '-l (IUP "S nrOpo5ta.:<: fdr.as pro1 194"'"' .•

bllco" clarividente,.. do Bl'3;;il, ,5(>' ideal (",il} que d,ove aS!:f'l1tar o 1'a ((} raSi. r

:: ,junl"or ' =�=1 b
•.

I 1 10 nc Ej' 1 nfJ ele -j\tr�'lO e "Til lS·l" para () in,",r,}sGu .10"-

i
.

-

re a carencUl (e um i1 a 1 � 0-

poder ccollúnúco de' São Pau- UH enan,':',
.

'ii;l. "

númico da E5ITadu de Ferro Mo- d 1951 f:.nn:nmis(as nO gO·JCl'ê10 de ClJi':ng
, -:ii: giana, esti.mulnda pelo Esta,I!). pa-

lo c do Brasil. No dia em que e ,

. El',J'OID1."\[HEmO l�nQ�:: 1
'

t' __
- E:'li-ShEl� f::l':lt1J r�illlS llelos

.".
� ra redimir a zona rural atravc"sa- a e a renUnCWl1l0S, para Toca-

ti Pxojetos e (J1lru.<.;ra�>t;:;· '.E da por esse támco fcrroviúr;o, Es- ia pela cana, que tem o seu C e nãp ühedeC'Jt"am ':1 "llre'são"

i Rua A1wip ,Schrader, '6'2.1 � tau cei'to de que se o lúcido ban- habitat ideal na zona litoranea ' , , ,pr:wrios nneion:J:liStfis chíneSEó<

I::li -- BLU.M�NAU, :;;; queil'O e politico, n50 tivesse lÍCS:1-
�

P 1 P' dantes dn llllC:lO das negocla- , "c'�' 10- Estadás
"'4mímlmmUmmlmmIIllUlllm.- pal'ecid(J tão preluatummente, ele de!:l, <lU o,' arana e Esta o ções; 2 _ deve ser enviada ue (.�IJ .. ew ·,"_;;l1l'l:"t , >i

_ __ _ �_, __ haveria levado pc!' tiianle seU PÍ3_ do Hio, haveremos aberto mão quanto antes uma delegação 1 Unidos.
no Cie soerg"bnerlto do vale da da realeza de PiratiningQ. Em britânica ou pelo menus deve AcrSeel1r,OU q'Ue 3. pr'ineipn.l fi-
IVl:ogiana e do Pardo. dentro de ser' informado o governo da

um alqueire de café se con- p
,

I d t duma politica baseada na reabilita� e:rSla (a a a mn que eve

<;ão dos seus cafezais e de seus 00- centra um capital de riqqeza esperal a chegada desta; 3 -

los agrários. que, em tudo difere da avidez A Grã Bretanha deve 'adoçar' AmGr'ieana neutralizasse

Ir A nação qu<! mantin,r, senão a-' de espaço c da fome de: solos as' negociações, colocando fun-
,

f" I dos ,à disposi,.'·ão da Pel'sia.
lagar: a sua �rea ca eelra, empl�-, ricos deste gavião da terra,

,..

nhara. nas maOS tl'unf<Js de

Prl-I"
Oficialmente, (J ,:primeiro

mcim ordem nas halállIas econit- qu:. é, ,a cana �e açucar, ministro Moharned Mossadegh
micas, ainda da 5e�l1nda mdade Dll'1JO daqUI uma exorta- mal1tem-se atento à lei de na

S CATARINA deste século, Cumpre educar os cão à consciência cafeeira dI) ci0!lalização do petrole?
.

A

paulistas na con\'icção de que tIS
-

_ " Gra Bretanha tenta evitar' a
ConsultaS: dás 9,30 ás U

regiões onde medra a cafeicultura" povo de Sao Paulo, E precIso
I ocupação

das propriedades da
dás 15 às 17 hOras.

contam-se com os dedos, Os paí- defender o solo agrícola de Anglo-IraIiian Oil CompanY",
Residenda: a Rua Bom ses fadados a fazer dessa lavoura café desta nossa provincia Ontem, fontes berÍ1 informa-

das d�clararaln ql[e 1\"'o"lsa tenh::t "detido" a :lJ'ud-:ll nOl-te�
Retiro n. 253. FOne 1258. i

a sua econom;a-do!lar não em nú· bandeirante a todo transe, co-
� '�� -

'rr.lm fr& t" .�.. 'I:r..........;l

I
mero limitado, Como a tendencia degh decidiu protelar a ocu-

.!-"" '" ",,, ""'''''''oVO mo d.:;fendemos o nosso chão, -

d 't 1
Santa Izabel. 'do mundo moderno é para a e!e- paçao, esperan o O reSl)� ae O

��...o"'...eo"''''''''''''''''''''� vação do "standard of living" da o nosso lar, as nossas tradi- tado das negociações, Desta

I
maioria rIas na.;ões; " como o en- ções, a nossa honra e a nossa forma, essa indefinida sLlspén- eSr'iv:m, ne�se momentO'; em

:�,JnnnnUIUnm"'li�JrlJnH."lmJi: _
riquecimemo dessc ou daquele po- bandeira, E' um testemunho, são da encampação ql\C devia condj(;ões de .fo·rucr .ajuda mili-

=
' ::;,: I \'0 conduz inevitavelmente ao a- ser efetuada esta S,en1ana, re-

- :: ',d
'..

de
sobretudo de degradação in- sultou num certo alívio da

§Ulme'r LaT'frontE I
��;1��;�� d:\I�l;��ad::!g;;oC���nicas, telectual, São Paulo trocar, no tensão, O embaixador GraddY

= :: hem como de produtos, aos quais planalto piratiningano, o ou- . decl:;trou que o goyern;;; .pe�sa
:: ª �!e não deseja renunciar, o que se 1 '"1''' el '

r� da cu-
demonstrou b?a�dlSPOSJ(;�o ao

:: C O R R E T O R ;:: Iro c.o C3 - P o coo <: <

, protelar as oraens'de enviO de

:: iE
na de açucar, Joga-se aqUI, I uma comissão' composta de

::: Rua Maranhão n. 2 :: 'n, _ -_ _ ' 'paulistas, a sorte do Brasil e I três homens para ocupar os
= -= 'nflJMJt115/ttO ó destmo dá nossa patria, co- r P�)(;Os petr,oliferos, ,pon�o .c;!ll=.ammmnuumnmumu!iUumi '

..

� .

... ," . "," i· f VIgor à leI de naclOnahzaçao
___ ;......!. --,-",,_ "-'-' --'-'� �r# "':;=Jr,'!"�J ... ulO .pllmelr: � n�'ia? lat:no-a- Manifest:tni Gruc}dY q1.Jc a �ttí:
Q-qnUmllmmmlf:ml$Q�mJmnm;.:: 'íT-;;/'-,,'9Pt"'-J)Ofr)'C merlcana, VOsso surto mdus� t\lde de lI:(l:ossadegh 'consbtt!1.
_ - '\�."--" 1_!:� rtEJ b'iaI. vossos nivcis de cul- Ia las€;,'m[us 'alenfadm'à da �,l-

§ Doenças do
ª ",\\\';x:0�/j EM6EPAI..· tura' pOlíti,ca, vosso alto st��- Iltuaçã(,

neste momento.

=: ::: 1\ \\ ;'. "'--H-J dard de VIda, vossa tranqUllJ- .--'---------......-'-

:: :: \, ;-' --''<:-;------
D:: ::: '\g��::;-:., j chlde dornéstica, vossa cstubi-

,

5: coraçaA'o :: .

n '-'""2�":=') h
. !idade coletiva, vosso panora- II' ,..., ,

5 ...
"

iIiI S �! {2:;5/4J ' ma de civilização, tudo isto só artr,go prU!le,lrO desta leI,
::: DR. CARVAI,I·IO ::: I'�' í�!: ,/JtI1�·:.:1 ,

t - '1 urw chave (LI -. é o café sera transfenda para o úln--
::: - � ::;: "�� %,\',.',J'/IIir"L, til I. , 1 \;

'd 1 I' d d
Á

:: (Electrocrdiografia) a '<'';:.=,'� '�....... :, Sobre a j'uina dele mui to pou-
o nava e.ap Ica ,a e acor-

::: Tratamentú de neUl.'o:!ea _=

ll!fqJ,�Eff/TO féijfiJitiifJ,f I co s0l'Ía possivel consü'uÍl', do com
..

a� resp�ctlv� regu,-
..._= (PSicoterapl'n,) ª . I t'

I l ....mentacao Esta leI el1t"'au
- SAN'ffP, 1f:JJ::J' It:l.fJl, Quando convidei' 0, gO,verna- � �"'..�' ::: Av, Rio Branco, 5 (sobrada) -::::
_.

�J L"'LJYAt
dOI' ri" Estado do RIO para ver

ra em
.. vl_gor na data de SUa

S ,AG lado do Ctne Busch) ª • r," ,

bl
-

1
... '"4mi'_JiWm�mm�iI'�.4nUlhL

", '" ..... I este nosso pequeno esforço de p� lC�ç_ao, revogae �s, as

. 1f ......__ _ __ recuperação agrícola, não foi ,dlSposlçoes eUl contrarIO,

II' por_nenhuma vaidade .pessoal,
I senao para que daqUl e de

I' E
i "Sete Quedas" ele levasse

I e a j'ênúnciü individual

,. uma lição a aproveitar pelos liam um.l gt'llnd8 fOl'r;3, E
fluminenses, Que a tomem, os (;:ida um transmita ru todos os

paulistas, se não desejam con- ('olllpanheiras a paldvra de or-

trair de uma forma alarman- d';m de', fi'l'E:
te as linhas do seu atual edi CETULIO VARGAS".
fício de civilização, A cana dá .� ���� .__�=_

em quase todo o nosso litoraL \ F'O café exige clima e altitude, Iflue só aqui temos à vontade em ({ue ('(}utinuam ([ÚS iJi'r
>'.ra lhe dar, hlemas, deixúH insolúvel o f

.'

funcionamento regular e \
t�{mstantc das curteiras hi-

I

potecárias. 'I'odas, em todo
o Er3sil, csü'io praticamen
te fechadas, 'pois a tanto e

quivale (I periodo .incerto e

curto em· tlUe operam, sem

aceitação uniforme de pe
didos tle emllrestimos, sem

preeedênda �rollo1ogiéa, 0-

brigatoria c, sobretúdo, sem
a analise de finalidades so-

�.a PA.GINA

Doenças de senhoras
rações.
Ccnsultório:
HOSPITAL

UmODsioes
.

�ara LOD�rina
,- '�'-"--�-"------------

Conheça c- Eldora.do Bra'3i!eiro, Norte do Pnl'lnã, viaja.ndo
confortavelmente pela llova linha d:! LIMOUSINES.
- EXPRESSO CURITIBA-LONDRINA LTDA, �

Nova linha de LIMOUSINES que, ligará diàriamentP, :J; Ca

pital do Estado do Paraná à Cidade de LOndrina.

HORARIOS

PARTIDAS CHEGADAS

De Cur.tiba, às 6,30 hr5,

De Londrina, ás 6,30 hrs.

Em Londrina, às 16,30 hrS,

Em Curitiba, às ·16,:30 hrs,

Elv.i TIL'JTi<':GO MUTUO COM O EXPR, BLUI,L_CURITIBA
PASSAGENS: nésta cidade à rua 15 de Nov" 313, Fene 1002

Em Curitiba, à rua 15 de Nov., 622, Fone 634,

·f

Praia de Camboriú
Vende ....se lotes DO -melbor
pODto da praia em frente a ilha

Informações HANS TOENJES
Rua Paulo Zim merann 120 tel. 4287,

iIIi..... 1IZlII1'iíiZ = e,=

Dr. Telmo" Duarte
- Clini� MédiOOl -

ESPEOIALISTA EM.DOENÇAS DE CRIANÇAS
CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SETE DE SE'.I'E2>IBRO. �

.RESIDENCIA: A,' RUA SAO PAULO, 24.0 - 1• .1 andar,

Atende chamado. pelo Fon. 1.197

dia sentei'me e cOlU"eei u refle

tir sobre· a l'iquBz.a, Não me sin

lO tão fr.1nciscano p'ara pensar
que se pos.�a I'Cr feliz COm um

gole dagua c um pãozinhO duro;
creio aO" c::mt1'ario, que é neccs

ó"ario ter tamllem cigarros e u�

"' i'l

..'._1:l_I_.·""""'-'- �__..; ·_S_1IiIIJ__l_._"_m ��,1
I

Conserto::! era rádios da qualquer marca. Montngem de rã"

ãlol:'! de qualquf;r tipo. Venda de peças e aceesórlos para rádio.

Venda "Õ6 válvulf" AmerlcaIlaa e de válvulaa Philüps H"')llau,'

ílaza3.
Rádios; diversos modelol! e :marca..

Rádios: usado!! "ótima llcasião".

Rua. 1 de Satembro, " #,. � :<1.11);
BIiUMENAU.

AV IS O

de 11 à 17 do

Farrnacia
Catarínense
Rua 15
n.o 503.

hre o mesmo a5�"Ilrtto 'não foram

c,onfirmada;;.

depois, que o -apeio dos EstadOS

O S'=c:rett'l.rla de ESU::dO diss"!

FfJrlUo.sa aos (Onl:lni;-�tns e no in

gresso ria. CiJfn'-, C(Jll1uni�'tu
ONU,

I,anicúlar;
I'

! ,

tOupav:3zmha ..
,- í I

InfomHl�õee, cCm

RUdOlf'l•

Mt'He, rua São paulo, 112,1

:BIlUMENAU _,__

'

i

! j------------����--�---

na lidnde da ordém de 'l'rumun

par:), que a 7:a: Esqu3c!ra NCrter

For-

mosa era jmpCclir 'ii? invasão r',IT

ilha, peles comunistas, saU, ri-
t'-lndo que is,;(} seria

"iffiPOSSi_jvai" de' realizar se não f.ossem

p1'(}ihid'l'S as incursões nadena !iR

tas contra. a. China continental,
Ache!.:on desmentiu que alguem

Duas mesas de sriooker em
ótimo estado, Ver e tratar
na Rua Arllazcnas. 2350
Padaria Tierense Fone' , ,

1 2' 5 4,americana á Coréia do SuL Dis

s� que os EStados UniJos não
-----------�--------�

==I
I

MUITA ATENÇÃO:
J _Para��_'It 4IOJltr. &II rri.x-.
�(18 fi 1� 11M .. Oopa ..
Alll&trIO Xavier.

.ga ..se
1 sala de frente com entra

da il1d;"pendente, própria pa
ra escritório, agência, ou con
sultório,

Alamt�da RÍo

NãO hã democracia com

'1;Tlt)ranchi, A C:lrtijha é·a
chave _do COUiHJcitnento,
MatriCUlemo"," ()'> analfab>!.

, tos ntun 'Ctll';�O de educação
de fU'!U1t.OS.

'AtID.a ..se
Ci\SA :'BANà�ALÓ,,�i\SI
TA A RUA SETE DE SE-

B

Com 2fiO Paginau • 243 TSJ=;tcs
!{O G�V1_."S· Formato; iS x 23

�3!lOC?iTjP.A DE LUXO, , e,s {G,m

quero encontrou, 1I111

!'(,ióg-Ío <1e [;(:uhOl'iI ! ti·
po "Cúcil) ('IÍ:'!'", 'a Rua
Ptll';Jná (, li Cíne Buscl!,
PrO,t:urar (} dr. Arminív

;éTávarps.

Cho::Vl1X ,:uténtica CUSla mil

quinhentos, dois mil cruze i-
:ros".

"E' uma ,oc3siãe.", disse ()

venll�dol', "Um rie') cstrangei1'O
qu," partia e tinha necessidado! K
urgenn de dinheiro, vendeu-nt'"

! "�t? porta'ch3ves por apenas

1 300 cruzeiros". O marquês. Fro

i belius olhOu'me e disse sumaria

I mpnte: "Ouve, nã:) te ofendas,

J não .quero dizer quÜ' sejas um

pclb9iã!l, mas uma ocasião como

I esta: não acharás mais, Compra.
.:) tu patO €Ete preço, Eu farei vi�

um de Pal'Ís, pOr pa.pai", Para

não fazer má figura, tive' qne
comlH'âr ,aquele p�'ta.-chaves ao

qual d marquês reunciava tão

dais".

.
':·El1!- dia da' semana passada,
um ,l,ovem, natural de Minas
Ger.aI_s, que Viajava pela com
poslçao da Estrada de Ferro
Pa!�ná-Santa Catarina, tEmtou
SUICidar-se nas proximidades
na estação de Rio Negrinho,
O moço, que procedia de Por
to União e destin<t\'a-se f, São
Francis:::o do Sul, alcançando
a .p!afniorma do 'vagão 'em que
t1'1aJf1va, praparáva-se para jo
$a1'-:s_€-, 'pelo' vão. existente. na
Junçao ,de dois vagões, no lei
to da VIa fCl'rea, sendo, porem
�egur,o ,no momento em que
lltlplllslOnava o corpo para a

,mort,e. E' que o investigador
MunlCk, que viajava no mes':
mo tr�m, observando a pI'eo-'
c.upaçao que dominava ora':
paz, seglliu-o quando abando�
nava o carro, salvando-o mi.:
lagrosamente, Desconhecem-ó
?e o� motivos que levaram
mfehz criatura a recorrer
esse gesto estremo.
---..._--

G
fiqlle dura,

CREME

Tempo n€ceS.,nrio: 15 minUtOS.
Ponha no r-og.r} 100 gramas d'3

chOcolate cCm 4 c·olhe!'inhas dU-

gua.. Tire

10;;0 que

dissolvido.genet'Gsnmenr�· a-meu favDr.

Uma .0e<::O-jáo única; Só 900 cru.. silha, funda 4 gemaS. eom pou-.
zeiros, e por um verdadeiro ehou ,

co açUC"ill'. una. o ehoeolate' der'
vax, compreendem? E naque:� retido e mii:t',ll-e"�energjcamente,

Bat'.· ('ln neve as clar:ls e, quan
do e(ltiv!!rem nO pO'nto, un3 'fiS

às g2mos e ao. cho('.a!Hte, Deixe

em lugn.r frfSco, pOr meia h!ll''l

Co t!'mr;=> -aI!). que você �el've o

j:ntal'}. Sirv';! com biscoitOS, -
-

,
-
-

..=

BI
Convidamos ,t(Jclos os associados <lo· Cl�he. de" �adr"7. (I'a I EUllH'lHlll p'lr"a � A" r 1

�.

G . ,
�. ..... -

g'liado3 e, ue um modo ge-rnl,!II] 'li" 1 r ti " <. �� "o;He�11) ela era! Ordmal'iu ;) l'p:..1iz:.u·-s'c '=
�� ':? O corrêlh�', as �O 1l01'HS. no salão dI} ClnlJ,· N::itdico

1:=d€feHH ·'nti'at'l'e", dr, L"rl'irol'j'l I 1elICa, cum fJ séguinte programa:
.

-; 9
naeiOllH! Advc.l'tiU•. led!tvia, quP,
"nr-m agol'a, nem em futUt,O pre-.

a) l!el�lt.?ri() da .Diretoria, .-

b)
. Elelçao da nOVa Diretoria -

visivel,o país pDdería gar'lntir fi Assuntos de interesse da' Sociedade, '::
imunidade COntra um ntaql1e· a� .

Sol' 'ttomice" e notou. aimM' que "50 mo d
lel amdos a presença de todos os associados, assim Co-

, �

, os, ama ores de Xadrez desta cidad' -

aS mfol'maçoes tl� que Sé! .-líspôe reorgar:lis'lr O Clube e p
,

e, para que possamos -

_ _ ,
: t' 'I'

" rosseg1.ur com novo entusiasmo as
-

nao .saO erron�as, 'ClS comunl�t'l';
.

a lVIC ades, enxadristas em nossa cidade. _

]1.o"suem uma 'aviação tatiel' mui· I Blumenau, 11 de jurih,o de 1951.
tO impü,-tUIlI>J". ' I CA:SSI.O MEDEIROS

Preshlenle

C01UjEi!UHON &IIU 01111

BreitkDPJf !.l!m:ã'f"t,t

H
�l-d�rl1l$,
.� Nortlll

Ot.h! f:ízer pr0f..;·l'es�:; subStanciaiS
no, <.k.mínios des lH'ilje,::;i.s l'adio'

(l'le náú f:.lJufüguh·ei sei� verd:'1-

,hil'mllFnte dcCr, Se tenho mil

rruz�;.!:'os pur'n ga!1t�fr éln nnlf�n

,toin;,. achCl!,: i eempt·e llíll nltlr,

que,- Frnb"Uus flue· tcm doi;; :mi!

Jl�ra dm' de g-�I'gcta a quem v'lli

CGmpral' os amendoins, Os me

nOs ricos do (lUe eu h1e- éonsii!e,

'1
rJ.l'ão um "enhor, os mais ricc'1,
um mendigo, B isto 'acontecer&.

qualquer que s$ja o m'"U patri-Ij ml111i(), um milhãO ou um crllzfÍ.
iQ I
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.... a.rmaSllO
SovietizG1.dos"." .. .'" ... ", '. '

.. ,

.

sdehomens
-tesdaRussía

. '

os países da "Carona de Ferro"
ara

titúição dos comunístas locais encontra ainda em mãos dos
por oficiais sovíétícos. c) - Ieaders comunistas rumenos,
HUNGRIA - Todos os postos todavia, oficiais treinados pe

los soviéticos têm chegado em
n úrnero cada vez maíor à Ru-,
mania, durante os úftimos
seis meses. e) BULGARIA -
Neste país, o processo de so

víettzacào atingiu seu ponto.
mais adiantado. O mínístrc da
CIlF'TH. general Peter Pa
chencky, é um ex-coronel do.
exército snvíétíco. foi chefe
de estado maior soviético e
comíssár!o polítieo.

neral Stefan Bata, é um mili
tar sovtétíco de carreira, de
origem húngara, todavia, D!lS'
eído em Moscou. d) RUMA··
NIA � O comando rntlítar se

superiores do exercito hunga
ro são ocupados por oficiais
húngaros treinados pelos rus-

sos. O chefe do Estaâo Maior
do exercito hungaro. recente
mente nomeado, o major-se-

COMERCIAL VIEIRI···BRUtlS· S� ••
Peças' e Acessórios para Caminh5es e Au�om6veis'

Total do não exigível... ... ... ... .... ... ... Cr$ 44.4:17,252,10
AGI�NCI!\S 10 ESCRl'l'O'.RIOS NAS PRINOIPAIS PRAÇAS DO ESTADO J

DE SANTA CATAlUNA, NO RIO D-B JANEIRO E CURITIBA
Taxas de De põsitos

Depósitos a vista (sem limite) 210 DJ�PO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite dei Cr$ 50.000,00 4.:,1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Limite de Cr$ 100.000,00 . 47r) Aviso de 30 dias 4%
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias _4.1/2%1Limit� deCr$lO.OOO,OO 5% Aviso de 90 dias 5%

IAviso dE' 120 dias 5,1/2%
CAPITALIZA(j/{O SF.1l\1ESTRAL---

. ABRA UMA CONTA NO ·dN CO)}'}!} PAHUE COl\1�ClJEQ.uE

Chuva, de improviso ?
iMaq�tftaj de escrever
!

.

':'; ".

'

... '
.

.

�

«T R I U ·NA· P fi')
- cômOd�;�'�erfeita. disposiçã'O do tec1adq. 'Teclas de .:

. de matéria. plást:ca

.apenas 4, p�af.nsOS,

Um dos melhores meios de
evitar um resfiriado é tomar o

Cognac de Alcatrão Xavier.

que atua como preventivo da ..

infecções brônquicas e

pulmonares, desinfetando e

fortalecendo os ôrgãos
respiratórios. Anticatarralç
expectorante e sedativo da tosse•

..

. �MOUfE�SE COMO UM. I'INfO,
MAS fOME o

COGNA(; D� ALCATRÃO XAVUIt

UM Pi{ODUrO DO

LIBORITORIO LICOR
f

DE CICIU XillUI S" I"
!
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IIusão Das AituraS C(L1111T de gl':m,-Je senhor .. "Estú.�" co, mas -que- eram -"neccss'lU'ios então
TI' t5.o bom olhar a cldad� do alto, ,i, ""lllnha., 'lUlI.n<Io ns luzes se endínhelrndo", di::";; '-me -() aml-,

'

ft",nn"om 1', numa conrusão , ',",,' vezes- ,{'edma. às "'Zl''i :ll:itada {le fim 'n'.. O II' "nc'nel' (lt-� p'�l;1(:'" U"< I. .1. .,. n. � gn. "!:)tnl f r({rp fie; 1 �'l .. - �.I. q.fé ser qurlS)' um .rnpnz;-maS-�l-
;le 'esIletá,eulol us pessoas encl\(�ht !lS ruas, (·",ocalH.io as cunsequt:il{Ü.:LS
-da torre de Bahel, Lâ de cima a geute 011<" tado sem participar de testõc,". O mpnino era h:·m e- nalmente os .pcssuf.: Senti-me ri-

niz.d:i olua com ternura que dcsc!unha in�vit!tvelmente pura a ma- duc[\,;:J, talvez filho de, alguma co 'OUtra vez e eOlJ.vidlli para o desp;:sas imprevistas,
dez ·d:J.s grandes ilusões, A gente assume, sem querer, li sensibilidade

duqu2sa, € não se pôs a rir, so- .cínema- uma garot!l.,�J)�poi�, ao A l';quezR então, €I'a
-de um anjo que, reclinado numa nuvem, tivesse por missão fjsca.li-

,

t- 1 •. m ente me disse: "Minha cinema e'a ,ti.',se que ouerla ir cinquenta mil réis, Passaram <;.
'zar' os movímentos noturnos deste fado (le cá da terra, e ano a- os num -"

relatório, o qual, seda, em termos r;emis, quase sempre o mais alen- rne dá todas a� manhãs dez tornar um Forvete, Ni:.tUralmentc"', nos e também eu.. tive' 'Os cin-

tador possível, dadas as suavidades ínerentes às longas perspectivas, mil ré:s para fi ll1inhl'.S rlpsp9'i· eU lhe rli"se qu-e estava, mal e 'lul\nttl. mil réis 'Jl'lH'2. zis minhas
Porque, deixando o olhar cair lã do alto, a ciuad!> parece O aconcne- ,

11' 1 M'
'

gante lar, doce lar da Velha Ilalada_ ing-l!!sa. Respira limpeza, con- nhas". que: i,3i para. , (!1l;Sa.._ ':porque, '09 (_ €�P'NIn,laS, as () ,me�. am.go
t II

-

ue Enta-o cornpi ecndi que dez lOS,' I dez Dl',I rêís na-o hasjararn, e ela Artur tinha cem mil reiS e osi'Otto, ordem, felicidade, lIIDa deliciosa 'luen ura e cOmth-eensao, 'v .' _ '"

amor, de messes rartas. Diminuidas pela clist:lut'hl. as cr;attlr�s se tõ':' s 11f1.o bastavam para ser rt-

�����udero��n�a�s�e���AruRC��� �=�=-----�--�-�--�-----��-��--��-�7---- ailis� um�ciod����3

:�:::, ,:,�:n�:d,��. ,���:;es�\1�����r�.;�� /��:�:�" ;lOJl,!):,r���:�,d.�ã;i'J�i�IO�ra;; I

S'
''''''

Vo'ce'" tem"
,

um,·""';" 'U'U'ffel: a-n"t -Ig,o', V(l�,�_'>e�,eosa���ar�aChaaSveSs'l}l'a,S �bra�
-maís linda. valsa vienense. Há \lma senhora. pn.xarrdo pela mão u'a

iI e . ...'l-
oJ

_.

,,t" 1.
--

::rnenini,'\ba e�l\ 'Jra.nlO o s soJuçn_, 1�.ll",�.·.!.·n ahaf.1.Vf:'i :lt� J;i1�ti. E .., pran- .

�
_.

-

I
HComo �tó 9DO cruzeí-os.?" psr-

te parece desabare pueril, provocadO com tnda a ce r teza, por um \
.

<

•

<

t

� �
< �. : ...

TI" b ]

...

'"

��loO, Od:;e hmoOm:raenll:,.fJ q:e"::�::lY�'a.:i::"�X:;�:;,.��;.:ej:�t<tl'CO::�ir::�:iri� O-,s' t n _ �paradoj' c �ma, es.anre. Quan" \l'snHol'mad:a cm jardineira, €n- ,::::�'�all�O :a;���!�nha ;�: ::��
,u_" "

mOv2u' do bom empo a n �,

'.

brilho dOS sapatos, E as mulheres <le aspecto (·""",,10 " d,·cad"n te que

têm c�rtamente O seu '1,'3- do à grade central. comum n��' chendo-a de pequenmos vascs tte de Par-is. uG,,:r-almen�� um

passam, difundindo ausenctas? 011, é apenas o r-e ttexo d'l !:ás nellu, tigo
ses movl2is antigas, potl:rá ser, com plantas verdes. -, (Conclui 2.3. pág, lstra

"lue lhes dá. essa al}arenci�l. lIlclancólica. Tudo vai belll !á ..m baixo" ler; hã. 111.uita gent'� que p3.g�
As luzes aladas e fixas, o nlostruá.rio de estrelas e a vigilJ.!lCt.'l da In'..

hanl dinhE.iro por eles. "!vias.

·no céu limpot a distor;io das C01'CS da nnite. as pessoas ;u;a��:h2"1�.�, (l:lnndo pertenC"l'vm 305 nQR�OS
o quase silencio das coisa.s trazcn1. para as �llturas a. ilusão e umâ

�ella familiar tt'açada ã maneira de f>ickens. J� a gente hesita mUl:0 vslhos nc -: são dutllr.mEnte ca·

�ntes de dizer adeus a c:ss:t ilusão. Hesita muHo,., CIUUSTINA. Iros e pO!' i"��G cbi-nos eJ!min,í.'
}(.; C{--:. I l. ü.s fi: l cn'j-I, t lntn lna.i�;

1

Da. In;:��
I
qn - ,-- Jl1: tl"uitlos li,,' h':Jft rnfo df'i-

ET'r.i?�lí) rs .-:1-0"" tI'?- .]fi:�nl !I pa;:o::.aet�n1 ·1'1

queria �'er fie! ft todo custo, t°(,- --------�-

----Inuu-<c, c;m R p2! missão e iarn- I ��mIE!�Ay - JOlt'-."VILE,
I'

. I Vlugeue rupll!ns e segUril5 f,(J
bUm " Ol'd�líl I a 1"1, nJn per'filJ(O

1'1 no _'UmIUJlmmmlUllllmmIUfUUmmmUm mmmmUmlUlilU1!tmllJoligfltllO. EXPRESSO ITAJAP..A ...

__=_.:
--

ª=----�-......,..-,,- E--- --�--- ª '.
§
§ =

= <:1

ªEspecialidade em 'Radiografia dentária para qualquerª
ª ---- exame médico ª
S Rua Brusque - - Telefolte, 1203 _.' ��lIll1nllllllmmuullnmllllnuUllulllllllu'IIJmnlmIIUlnllmWlmnll •

A�!�I����,:i��!�s dnb n-'t�jj-!
t!i� !la galill1te mênina LÍ!1, filj..t ;

do sr, Gahrl:! Pamplona, PI";'

'prietario d1: "Loja P3mP!Gna'

Vê passa]' hOje mais um ano,
íte exist.encja, o se. Antoni3 p�-I
�'a', {les[1:IC:ldo artista d:) Radio I

Clube, onde atú:i �Ch 'ao p�(urlo'

lli�o de "'fangará".
Aniv�l'sariJ-, � cm dara .Ie hO

je -a qrta Entiu"s ,I� Sousa.

Fsz ano" hOje' () sr, Luiz Zen,

;funcionário eh Empreza F<Jrça
e Luz S :nta Calarinfl ELA,

fi -.. C�{i:;l!:- !l�iCt" :1 _. r1

l�pd-,:i"� C-��(�S3
� dI] :?í'.

1-;:q')/'l', tET:J..p,t. l\1.aí", :-j 'lu! lfl7.t:r nOS 3i:i'i.*

hiCllt-:' d" ll(�j o ('t,m nm tlllEf' t

tetn o alÜ\yel':-::lri:::> do menínu
,

do genero'?
� Ih �l '·ug-cl'i,r.Eveiazio Lourên';o, fiiho d3: Vva, .Iii' l) que ,e vam • .., ,> -

Merc�des Loul'en<;:J, Mand'! sepqrar a parte supe-
ricr do bnffet: msdifique a par·

ie inferior, suprimindo ,;(); p?_rl::i�
de m�deira t, colocandO em lu

g�'l' ("'la,s pOI'l�lS dc vieIro, No

crl1tl'O, (,nde há a pOfta,cscul�i-
da, mande nd,ip,[lt' '.1".3, pot·!a

de nlad(!ila t:or!lll�n"ada, hem a

plicada c na l!H sma eôl' ,lo,lnD

cri.sraj eOhri-

Nascimentos

A data d" hOje registra a pus

S'ag:m do .,::miver>al'io nllbJicio

da. Sra Da. Mària Ja'G P.lmplo-

lá dn par[lb�ns G �r, Irineu Pc'

EncOnlt'â-SC em [e;;L::;s o ]:H

rio sr. P:t!lU José ela costr, e de

SU:l esposa Da, Tiófi[J', com o I
n:seimêntO de Sua fiJinha Maria;

; ,llc,h, ot'DI'riJo a g do f1ucn 'Ile,

Dêsd2 o dia 10 do c.orrent� es·

vel. t'ma tar.IJl<l de

rá �l �ullerfici(' da tlOVO Dpar�-
reil'u p psposa Da� Darcy, com

advEnt,,) <1, 'u 1 filhinha Il�c, ,101.

AprQv�iu; " pal'(! sUj)�l'ior (j:)
VIAJANTES

na, de� SanLos, eSi) s-a do SI'. Sa·
huffEt ,,'irundo a. As cOluninhMl,

bina Benigno do� Santos, r�si- .EstevJ OntEm entn nós, n ;:', ,
- r' ada-

BUturité C,1ll'lPQS, comerdan:e ,natur3Imente, serao e InllTI "'.

dente Em Gaspar,
. . I -assim cemo (;; cnf _ites de cima.
e ('m Camboriú, I

Deflui hOje u '�femerlde nUta- I Suprima a- Ir:rtUS later3is cne,

lida da sra Da. Elz1: Teehelltin O Preceito do Dia I tloi� vãos descobertos (l(l:1pll!
Pac'lCco ,1i,gn�, esposa do sr, '

a�r." O [,cido úrico tl�s pés prat:leil's[ para l,v]'05 e v ��"

Laureana 1":checo. t umOs pés dev�m s�r lavados, tO- • O tampo s'rá rccob�r o com

Está cGmp':tando hOje mais '

ed:>s Os diaS, com lig'la e_ nhãO

I eEpelho qlle lambe !lI pOdel'lL S r

,

e prlferentem9nt:> anteS de cOlocado como fundo. �
deitai', E' prEciso fnxugá,:os hem I T3rá ccnseuid:J ,s�sinl dois

IJrincipulmente, entre cs dEd';s, I EIE;;antes m(v�is de um Só: um

porqjJtl a un:da:le 13vorcce o

um ano de, idade o sr, Francisco

Pereir:J. "

A ,datl de hOje a�sínala o ani

-versátio n3,ulif'io do sr. Oswal

dO' Ki.-�l.
d-:.'�cnvolvhr1cntO dt1 "f['it:=il'as" e

l�tJlh �s. crt-'Ut:hlrtl'.::nli! al1"ilJuidn�'
;�) áCil!') úrico, mns, na Vi'l'11:1l1(\
dcvi(lrl� n 1111:1 j1rjI-uf-;itn.
"L'we o;: p.és ted�2 (Jq d::lS e

unl anr;

o creme (lue llrote ie
a cutis. ,aumentando
Ih.e a resisteneia
natural

procU\'e enxugá.los
I �m"nte". - SNES,

conv",nien'

---------

O Creme Nívea disting!le
se de ()ULI'O� cremes fle he
.k!za pai' f'" r tambem 11m

creme de :aúde da. pele, E,
sa distinção provem do hto
de ser Nh'ea fa')!'icado tom

Eucerite, substância de ba
se cientific.l, de composição
oelular idêntica a da eplJ'"r
me humana, A sua cu tis
pr'ecisa. de NIVEA, O Cre
me NIVEA evita o reSse
cnmento da pele, o apar-;
cimento de asperezas, m in·
chas e rugas prematllI'ns.
NIVEA é um ótimo CI'el11':'

par:) o dia e para a n')l�e e

presta-se mal''lvi!h0S lInente
como l1'tSp, p'H'a " !ló d� ar
roz e no rouge, E' tamhém
ideal pa.::-:!. :J limpeZa dl. pe
le. Creme NIVEA contém
tocIos '(Js elementos nntr'iti
vos ne(!er.�á.rios ii con��rva
ção de 11m" cuU:; b,'la e l:'l
dia.,

,Dr. irt�DrBalsiui
ADVOGADO

IEdifício «ltIUTUA», 1:1audar - Sala8 13-14

-IFones: 1150 - 1375

Caixa Postal. 50G I
BLUMENAU - S. Cat.1

I
-

LICOR D:�

C.'\C,\U XAV,ER
USADO r.Ol\{ SUCESSO 11:\'
MAIS DE l\IEIO SE'CUU)

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

IBom Humor
,

A Ilrul,(;:;!:t nâo foi acE:ita pêlo I
marido: e então :1 e"!JOSa diri
giu,;� au Tl'ibuna� que, viStO c

Um ct_eln'{\ Escrito!' ach9.v;)_'''�

em p,riodo de repouso numa

linda ilh'f d:l Europa; {) encan-

to da pai�'t1gem, o magnifico e Ces) pat licul;,u', C!'rlenou ao ma·

suave clima, o sSI brilhante c rido que :>:üisfiz�sse o deseja dR
haviá.m tornado sincero e eH! 5�

ab'::l-nclonoll a algumas confiden

cias, entre às quais dis"e ao 1-

:migo que .0 ouvia:
- Imagina tu, foi pt'�ciso'qu'�

Se p3s�assern dez anos par-a que
eu desco!Jris"e que não Lenho ne-

e�jJosa, As,;im, este marido q11'

E O I C Õ E S'
O CRUZ'fl'RO

lll1:ium ta:�nto p:1ra es:!revt!r, , .

- E cntão que coisa fizest�?

CascalhoParaSte de

- Con1o

lebre,

escrever?

llodil'? Já ;:StUV,t Cf!-

o avô aO netinha que havia
-COnduzido ao teatro Ptll'r!: ct'Í-

anças: , r
IH E R B f ft TOS II L E S'"

o mundo misterioso e bárbaro dos garimpos de! .

diamantes nas páginas de um livro profundamente\:
realista � humano. Milhares de vidas dependendo de I .

um minuto de sorte: Um romance violento, cheio deI
drama e ação, retrattmdo afl lutas, 'OB ódios e as

bí:�ões dos homens.

ROIUANOE

- GOstaele, pedrinho?
- Sim, Espscialmente daquele

perSonagem que grirawl: "Balas

chocOlate", e o qual
você não te..,.:! bastant�

gencia para apn:cLlr,
in! I;)i

lIá aínda :lgun!� IJÜvo;:
per!jlit�m a um maridO ,'"1' m!li�

de um!! r,'pos:". 'tllIo"s 'ollr-":ld \

entre Os mJhamctau:m ucnntc· I

cem fatos muís estranhos, A es'

posa de um, v:nc[2,lOr de. livro.o.
cOnStrangida a ajudar o maridO

na Sua pequena loja, pediu um

dia: a,o consorte que tomas�e unn

:OUtra esposa, que poderia aJO'

ua-�a noS trabalhos domfstícc�,

Ela so�inh!l. hão pOdia. at�n(Jr,-

DCDRI EM 28. EDIÇAO
Inteiramente reescrito e em fôrma, definitiva.
Em tôdas :'IS livrarias ou pelo l'e<embô'so ,postal.

Preço: Cr$ 40,00

Ia tu'c1o.

�----------

de prata" pl:_eÇo. d3 CUE'to, na rná-:

ximo, 300' cruzeil"Qs, O ven,ird,oi',
porem, pediu 900 cr-uzeiros, DisS2

UUvarus, de Oliveira)

I
oficializado! MãS o 'vulgo clta

Com a chegada do mês de ma apenas de ' 'balões", , .

Junho e os seus dias frios, Estes são muito mais peri
.nas plenos de sol e de ale- ! gosos que os outros, porque a

I
'5ria; cheio destas noites gé- llingua ,humana conünúa

iidas mas de um, céu marche- ser a pior das armas ...

tado de estrêlas, e iluminado Foram criados até Ministé-

por uma lua tão viva e tão
dara. ,. Céu que vai se co

brindo, quando vem cami
nhando a madrugada, por um
véu tênue que a neblina nos

joga, com Junho tão tradicio
nal e tão brasileiro, chega a

época dos' b31ões, das fe§tas,
das fogueiras. , .

Pobres balões e pobres tra
di(;ões que a civilização vai

matando .. ,

E:nbora os prédios da cida

de l'nodern:a sejam de cimen

to armado, a civilização te

me .. ,

A Humanidade é assim mes- I
mo, cheia de paradoxos." I
Quem pode provocar um in- I

cêndio. , , quem mata

homem, c,astiga-se,.. Não se

castigam aqueles que Íncen-

Propaganda, pelos
Que mitra

coisa não é_.senâo Por tudo isso, quando olha-
ria dos balões, . , mos os balões de papel. fino
o que os outros multicôr subirem no forino-

ruim é provocar incéndios, brasileiro,
isto quando acontece.:. In- seus volteios e revolteio:;, sem,
cêndios de verdade .. , porque destino, ficamos a cismar.,
também há incêndios de "ba-

f
nos outros "balões" que, ao

Iões", quando os negociantes contrário, têm destino, mas,
precisam do dinheiro do se- nunca so sabé de onde vic-,

guro. .' Mais incêndios pro- I r'am, _ .

conhece Seu mi: l'ido:

l�ch�ga no ultimo momento para

jant::t,;' c. o que é pf::n', com um

amigo qu::' enCCnrl'cJ n3 rua. Po-

E LIMÃO

Tempo nt'cEssari-o:

de�::un o mundo c matam po drria tê-la av:sn,jo, pensa V2(';','
pulaçúes inteiras!, , , I

. .

C 'l I '1 b
r nws C:JHlO 11:n homem vai{IOso d:J

AqW na alJI a ' os ce e rcs

I
'

ba15es de,DaDeI fino, são ta- seu 1:1', tl:; qUêt' mostrar- ao no,
,

d 1
-:

t' )'1i',o .�ue "ln �ua ('''<;a ,'emIll'e di' (' Jl'ílê ou de aglHi ql,ênt(', Le.
xa os (e per1gosos, para 1'1S- 'b " ' " ,.. �

.. ' '. .

, d
.'

1 h' "'- "o'r� \)em m�smO (lUall�() hii \.,:: no {'.go numa fl':gillê1ra [I �
Leza a C!'lança ce oJe; no

- �. � .' '"

l " .'

nem chegam à estra-I um convidu.(�.o de ultima hOI':!, c,aSteJetas n"c9!'nal'lll.s, f!'lt(!_ .IS

tosfera aL)arCCeUl apenas nu- EntflO, lmd� de nervosiSmo GU.", cGro uma colhei' de

ma época, . estom:lgo vazio. AqHi eStãP bon! qH!1n(Í(} e.stivél·em b�m

Há, porém, outros "balões" pratos, que }K;t!crá preparar ra- ,te:; dois lad.,s, jUIl(l a

mais nocivos q_uc vão além da I pidamen(.'.
estratosiu'a: - Devastam os I PASTELÃO

céus, tiram São Pedro da me-
I Temp:J neces�1rio: 15 minu!os,

lhor secular, �alma '.
'

-,
dando

I Faça um molho bechamel espes- ele m�,io limão

que fazer ate a Meflstoieles, .•
50 cCm meia litro' de: l�ite, 30 .,as eosts�etas, 'tir:;ndo

I São os balões de toda éPO-! gr�. de m9n,leign; e 30,gr;;'. de fa-
ca, . .

P l' I rinha, Misture duas colheres ele
Em outros tempos, a o 1- t _, ,

d " l'd d I
p3rm�za:> ra�ado.e as claras Cc

tica chamou-OS e rea 1 a e. '

, " • d,:HS CvOS cOZIdos cortadas Cm

I administrativa .,. A socleda- . ,

t
d. t· vellc'o i p<.:dacinhos, Ponha a m]s ura
c, oe ··men Iras con 1 -, '

,

nnis" , ,. Os negociantes cha-j num prata de vidro,

I mam-nos de "bluff" e os jor- com' aS àuas gemas passadas na

nalistas, de "blaglles". Houve Leve ao forno qUê nte

ocasião que eram "boato" 'e

-- que,
seu númel-o de habitrintes, o

Uruguai é a naçã';J qu" pos�ui o

maicr funciol1ulisn.!_O pÚblico das
b'és Amél'i� 1!',.

cifi:-:G é

'içiic d3

n�<:n!'3 c

CrisôE'nismO', p,oristo

cal' o 5·:n;0 Crucifixo em

as lugar?s p::s'lvsis, nas

�I
em cash11iras de finissíma � I
e das 'melhores Ptó�êden- S'

DESDE cr$,'�
:'::'
...

I
convêm:

588/596 Sob, �
,

éjlmunulm:imíulInlnnhnnlJunIlUt�UlrIJUlIllmlJllUllW,.!lminrn.i}

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Guuranl e dois para o Palmetras, I dissvmox, dois árbitros. s rndo

'íGrminll ,3; p-nrtid:1, sem mais :i-o- ··quenlé o!' 40 minutos <l'�' J)!'imDl-
cidente, I rn f'a se flpitoU t.acrtc Póvoa!! e

QUADROS; � GU:1r::my; lJO l'eStnni� Viana, '-:J'fjn?jm â"
I

partÍ<b, ;,ob a n�:gu(;iio ,le que

I
DaniFl, Edgar e OCtá,.. io: p�.che-. G .E, Olimpi�o,

_o !Qrhitro ;:llteÜ�r ,haVia daixa-. quinho, Schramm e L,"cl:,,�; ·.��;;.,9�"'''':·''-·
do o jogo correr Instante ",;0,; Nandinho (Abreu), Nascimento, A renda foi de aploximoda-

l:n\0't Bódínho, Michel e Ahreu íC':Jj'o ),1E!lÍe Cr$ 1,500,00, o que cc ns-
- 'i

,

Na 1'egunda fuse, foram mais retn). Palme írus ; - Oui eo (IIi, rilue uma fl'at'" arvecadacão,
frequentes c.s 1lt.nque3 da GU)l'�- nho J, GOl'(Jin!�o I! Aur i : Lll�1L�

t3S paca as SUtlS côres, por

in-l
GEder, L,uizir.ho, Lin:J, �"dinh3

rermcdio de Nascimento, Com e Filipinhc,

placard dI:' qUllt)'O t�ntos para o I Dirigiram a p':1'ii�3, como j:,

Por 5 x 2 II ledep te F C
liquidou fom o ·Ig a Y rde
-. ,':: _,' 'E::(,,'ftpoii 'tiá;:!"lirl !1 fil' j,Í!rfl da l,orfi" - C.1m !1r,�n&.é, Il�7. jO::,:rl:'i"': n J"I,:d,c,jq'

dir..às" uma ;Vez ,glle à:i!!ilJPZiad;t
do :il':'i-�erdd' �tJ:itàt��'à" alturri
dOs "'�\l<; adversãrtcs. Púr�ln, há
um atn'1ue do, G',),'fl.J;3Ilí, ti Mjchel

�s l��� �nt��s inci9-ent€s, ..

ng"ol'a,

p��'=Í1f; ;�ol"Úns ól'Mns ,Ia pODU1m"
.

-.,. � l"
. ,

" ..

Vis no , ,t'sc61h:do pela �ireloria
(Ias q·:)iF- elUDeS para clmtinU!3r n

,,8Gb as ,oí'dens do ârbãtro

Laer-I'
a imPr'f'são do que os bugri"nOs

.. te 'Póvoa'i, GS duas equipes deram não pas-arfam eom muira facili�

inicio ii luta, e de inicio tivemos d�de pelos "brotinhos" esmélral

:arquEi!':) (lU'} ;.egurll o b:J::1íO
,

I

1:;rg3 o cin seguld:a, do que SI'<

UPl'OV- ira para cOloCür o couro

no fundo- d'�s re�es.
P;]!'1s,l!n-s� �Ji;;uns m inu-o.s ,i"

"luta, e AgoSti�ho. cobrnndo uma
pénalidndc mãxi'm;", para, ,rys alvl
verdes, empata a p!irtída. Logo
a seguir 'hÍi' UUl ,'lvun!:o dos pnl�'

e Lino. em posição
compl!'Ü',ffiênte Cegal marca c s�

gundo tenta p'1ra as f,:las cores'

flcan.tc o P;lmeirns cm posição
cl� SlljJel'i:ll'::l:!llc aos s�us adver-

ny, que mo rcou mais dois t cn-

. (�iJrd.iLJ1Ll r: 40gn p p:�:Hit"�í)
'P(}:;� A jJi"f·U ('.om HIll pfjif'nf.�

�--,�--==' IfLUl\lEN/\{l. 12-6-1951

(NelSCn) .A.;:;ol:'tinho

PÍzSt'nn'l :.l !ll'pHrninar o� rn

pazes do juvenil do Pa�l11eii'as
e o ";spil'ontc do Gun ani,

'

t'l'

minanrlo corri a víjori tIo pal
meiras paI' 4 lClió{)S a dois,

----- ---------_

qd' "no }'jn'�i til. fl]rd�n", C�-:';'ltilho f'f)rn !;�U Gn.7.f� f�'lJtnpli<
�

ttjJl!�lt� Jntlil.l�; f:tILlf� ClY01:i.·.

dn entre (J Agll:t Verde f! Ü In." J.it�1 S' .),,�j·i;"jlll(JB l). l{n(7 t:-;l:il�in r·:- VL'1;-., a. f'�rt', ��: Hd:J t:<JJnrd3sc::c:nte
à' pendcntc, u juiz Licln io Pe- servr.du __D eonju n;o 'lu'� C,lllrGl p,,,.,, "OI,] os inJependdltC', R :Ihh

pri, rei!'n, "eul:"l na lenha". Shn" em ocawllo cOnl 'aS h:nr"" eH' l'Jeglij-:H', d.. C,'� :;!i(j,OO.
m:'ira f;,�e, ([uomb surgi'J um mf:U� :imi�ros €'1:. plt'l' H:lfU-j f::n·.O)'itÜ, Com mais est'!> fcitc A-; bIUirl"� Cillí':l!':llll Cm C::lí1°

itlCidrnt" "llll'(! Sn;!inh::J. c l'a rar l1;';VO C!',�O 1u.1II"o c'lmpo eles j)'Ji'lnn:o, o InuEpendl:l1l" p-nn'lo po com ;;�, seguitlle3 constitu:-

chc([uinh", que t"�'mi!1ou cOm agu:lVerdi:.IlH!:J3, 11�jS o ál'hbro llCC(\J na vicc-:it[cl",n',n, <:õCf1:

"OCOs e )lont�-:JpéS', fica,n,lo pal' UHe·u de doi� p S1," e d'lllS mi di-
I (rês Ilontos p!Õrdiü:Js e cOm mui Illdependent�: Ari, N::J!'h'rl,:J e

consc.,'uit,b pnt'l1izab: a 'lHil'tida d, ';; em SU:1,<; marcüçõtos. chegan-I t:s e�p'Õl'!lll(;a:,; ':?, mClh�"'a�' __ SU:l Al'llO; Clallbes, Hep:hardt (' 'ViTo

1"-10 lJn:: Nll1"rg'nill1;9 COil�{[Lilu', I r,<} :;(, prejudicür, ,cm alguns Jan'j Sj�tll�,(:;�o n�s PI'O',JlUo: JO:�c; '. P 1J'I'; Edg'l', Eugênio, GC!1ésÍo,
Paehc(fumh.-, (1 S::J<l:nh" esbHI�L CE!>, o qu�dro blUlu-n3ucmsc_ CUlll.lg.rn fll1al fOI .le " }o -. l\'fan;ilil) ,� Oswin,

l'nJn-:�-', "('n,to f'q, .linho., ngl':d',lo O A 'V' 'd - • o
• Cem3 jií. dic,émuq líl �;s ',1 :,:ll!<' A'�'U:I Veul!: C:lstilho Aif,m' I)

.-' U ..-)...... .;1;
A

- [{Ua tI- e C-fll .. çuU a pe l�<o
. �

,
.,

10 I to O' Licínio pereira niío foi U111 j:il'ó [ c \V:dl"}'; AkL'u Blltzki e '\'\'Íll'
Ja. ovnI ::;!Jenns c Cmeu 3,

'
, ""'

arquei,'o 'Wig,oltl, .que 'l(u'lu H'l
{lU: corresp:Jnden. ExaltélU ,;, \Vi;:;<l!L[, AI\'in 2.0, p,t1I]O ':, Fi"-

-

,
'. I fallfl (lo AF,l1r1 Verde, 11ui" deixou \ hJ,prÍõJiIÍünr'J:, teve que fOrmal' ,,'l �

.

aLnqU'1, V.is um do" il1t(!gran",s' o

nO tlmc não 6DlJ1plreCell, C1'i�li

do uma dtuaçã!J aflitiva pJP3. �

direção técniéa do cIut'"' d� ye_

1111', Mcsm!J C,3m ,:s'te desfaiqu(!.'
00 locais Dll1€'açaram DlUitrf) ve

zes '0 Ilrco indaialense, r:y.to que
até uós 30 minutos ,�) ;� 'gundo,

se deixou surpreender
novamente o onze do Vera

chUt", TJ1fi r'Cil ii r:f;:�:ljndn g�1j pa
rfl �1 ('qll :P" liugi'il1;].

p ln a']V'lS;il'ioo, 1.evi.!'}1Jdo ri se'

��uil' " alaque, {) llu'! levou -ó ,:LI'--
1,jfn �1 E:xigír a eXTm1!lãoo dos
doj� pl',m2111{)s tio c�l1l'no,
Continun ,o jCg'fJ COJtl ':s du�s p.

C}uipcs def'fuJeadils de ',um eTe.

monto, e termina a prim:ir:l f:l-

Libelo mais ou m�N"", {) pIe
éaú1 acu,SD,va uma v:lnbg�m 'WI'

;':I'l o Independente, P�t' 3 ';: 2, .

(fi cümpanh:i:r-os de,

E' unll:i aC!us-ação
dente verdnde.

llEUORRPIDA'S li-"vA:iüZEá III �S

o���P=J�7�:��:'-�S,
UD-1BIANA, FISSURAS. ÇÓCEhtAS NO ANl:rS

OORAÇAO,' P�OI18.,1QNS, BZXIGA, DGADO

1:D�. . :4.
.

Ta�borda
M1llDJ:CO ttSPECIALIST It.

"

, ':, __.' " " ' I

C1Inl� � de ...... Mulheres. (jrlaqu IITOt;.PAVA SIlCA: ,-;AtI ii IS 15 AtI 17 tua. .. BLU1D'iNAV...
.

',,', ..
, 1

:!lhn tõ,UM tis llín'tl'l'laS ou pelo reAnlJôlli\{} p:o.stal,
Rua do Livramento, 203 - RIO DE J�EIRO

:A ,dãr lQgCl p,assa
'q,uundo' "S,e 'p,asso

\
\
"

�, ....

\, I/
/
./

---
--

SmiçôSjernós�ruzeiro�dulU�a,
Aviões mistos Douglas C-,17, com 25'/; dê abatimento
de ITAJAí para

SÃO PAULO E Ria DE J/\NEIRO
com escala em Mafra, Curitiba e Ttararé - DomÍngns

----- Segündas e Quarta-feiras

de RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, para
lTAJAí.e HORIANOPOUS,

com escalas em Mafra, Curitiba e It:uãl'é - Dmní .... ·,üs
---- gos, Terça:.: e stlb:Hiü�> ���

Agentes em Blumenau:

MACHADO & efA. S.A. � COM. e AGENCIAS
Rua 15 de Nové-mbl'u, 1;{26 - 'l'elefunc manual, 13

3 x 1 o{) p�acar da p:l:ju. no campo da B:ndeiralltes

D:mingo não !".� d·:ixou

surpr:'ender Glltra v2z o

Vera. Cr:uz, R'm' precllvida,
o;; éomponent();< ,1fJ <]uaduJ

de '1'2.510 C?t1traJ a::;tllne:.1Hl

cem mais cuid:Hlo Que 1"':0-

tra o Flóridfl., hatendo ,r, H:m

,lcirantcs, em SE;1t prôpl·jo
gram::do, 1)01' :3 x 1, Jii na

fr .s: ini�ial v:nciÚE�l ns 'Vi

fitallti!S por 1 x O, goal de

W;jdil', No í'll!ll Ant-=,ninha

Caroço e. pinga, e�s�, p-:1'a o

13:lUdeir:H1t�S, completaram

<Í m'3l'ctidor.,

Salvador Lo.mOs

I'on!> foi o juiz, saindo se

bem do SU�1. luies5.!J. Boa, n

------
---

'Wliscular'es siio

cem [) p!i(![H;Õt�S
dcsitli'lamu. desC'ongc,,,tiona,, c estimula
a eireul:v;ão, Twoduúndo agmdávcl

ti e bem estaI',

Clinicl de olos I
o� �ABIl' ;.'
,",

���À
D" 'WILSON 8AN'rBJ.A.GO

- As8rBt6i1té da J'aeUldà.(1. d.

'Í[�ctii& 'da
'

Uitt",eriIldÁd.
,

-..

_:.:... do BràsU ,__
dONSÚLTÃS:
H()l'ário: dás lO áll 12 ho1"3.S

e dlis 14 ás 18 Íl'oras•

'consulh'i;;'i(l: Rua 1lS'a. 14'0_

ve�bro. 742 (Ao lado
, suàiamia>."

uM

"

- -� ...","';;"',,--,._-_'-'.--._--,",------ .. -. ,.. ...�-�- _.

r:nda. Ce C·::� 622,00, Os qun.
<h'ln apl'('s�llt'lI'::Ill1ose assim:
VERA cnuz:

L:lzio, F€l'n::lUr]es e Follnl1fln

AYi";::o, C-:pi e Heindeu;
B!linno, V:lluir, Ct1í'OÇO,
1Y[,nga,'i-J' e AnloninlLJ,

DANDEIHA,N'l'ES:
E.:JZ (1d, AlOisIo e Afonso;
.1{obnl. C:_u'v:tlh)' e C'!hiqui-
nh,,; Pin:;;il, Chieo, Eng'er
gi'rhf1T',1t, TÍllll':l e Mario,

EXPRESSO
ELU)',iENAU-CURI'l'IBA
AGENCIA BLUMENAU
'l.'i de NffVsrnbro, N,OJ!.1

End, '.releg,: "LIl\iOUsn'lES"
FONE,1002

PREÇO: Cr$, 1:'5.00
AGENCIA CURITIBA:
----

-_._---

t;dÇA�i SEC"S ANUNmO�
NESTE DIARIO'

Caiu mais u a vês· I
lime do '8 o m ReU r o
Vinoll· a principal figura· da cancha
Foi o Bom Rtlro u. Tbl1::ó e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Comercio entre os EEII UU. e
os países .Iatino-americanos
.-- 'aum�nlo' das cOnlpras norte-americanas -

NOVA YORK, 11 (UP) - u I 1s,6 dEU um excesso de ímpor .c I xímadamerne um quinto das EX

oíetím de JunhO: (ia; Q-uarant}"· çâo de 260,900.000 dOllars cifra porrações 'para toda 'a America
U'nJ gl'llnde espirita, (IUe 5;;0,. '

.... "a�o las ['U010Sn" í'crta.lezas "O"'
--- � � ',TruSSt Company dtsse que os esra que confere. ao Brasil o Latina, elevaram-se 10 por cBn-" f Ú� a.� � a� ,. c

\ I prerrogativas <los hPI'oís da "an- dor-as B-SS, 'os Estud.os Unidog

�
.

.f
'

..:.rg.:is
tidadé';.

-
. .

0< sut.nmertca- metro lugar no comercio com os to. Sobre, a elfru, alcançada em

de E
•

o J
'

f" U Q
um íusntls- Estados Unldos durante' -O' ano 1!:I-19. Os emharques procedentes

v riam c npet'V:ll' l::JSCS a.em

Pio XII exaltou
:fatorio padrão de comercio, que de 1950. O comercio com Cuba, d:: Venezuela, que tinham cem'::-I

de seus mares, par'1 l)Orlel:' uti]l-

5
·

U·')h'}gica.� (le seu ven�rflndo pre- existiu durante a segunda �f.lef-I
subiU 20 pó!.' cento enquanto as ça.do n. d�crescér nos meados de zar 00" bú. rubn.rrlc>adol,'éS .

mÉodít,S.'
I

• deCf "c. - tIl .
.

.•

Srà. �""" n" t a�m ã r.,.a
j�,; r. acen unnoo uepors uS.· n dí I d' f' l' portacõe 1'1'

.

r; 1'<.19 eomo conseouencía (l� C',"_ ProJssel.',ultldo, o secrerarm .U.l. A ..

?"1'
ru Iilun I[f., teu '-'m. 'R ser con lI'- m j'" -,o�s eU}l um l!nUS [) por- Uot """ � " '" � �. c

f
grand·'s Iinhlls da chT'a ]lor ele ln:�dos pelo reapa.recimenio d.3 centa em relação aO niver',3:lcan- pan�ãó do petroleo, c'ontinuaram

I virrç",) u,sCglll'ÚU que üs E.:!tnilO·'i

I
-

E b" R h t
. rC'a:iz'ldo nos varios domini,os dO 'excesso de importação'em janei-! çado em 1949, As exportaçÕes pa- a c·ai!' afrav{,s' dos primeirOS\' Unitl',s "s,-, encontram em Vill�

cusaçoes
_ a� srii ele 10 oe a e 011 ros membros do pra fi li rtIagi:;t€rio aJl�stolico, t:lUfO ro e f=vereiro. De,'de o- cOmeço

I
ta o MéxicO, que' (!obriam ;aproo meses de 19!}1). • :;ondue na 2.3. pga. Letra H

S, PAULO, 11 (MN,dil.lual) - Um VfsjJ!;nino dp;;!a caril.!!l Ilotieiou TI: " 1 S L
_

nOs €sl.lldos cjfntificos e filo-,' \
.

���d��a�9��si�$ffinu.ad�pnb�hd��be���� r jlli JOO (te �m 9�eeue �fic� B�nl "IO'OS �a��na�HnM�eMPo�91' --����--���-�-�-�-�-�-�---�--�--�--�---,--�--�
',,' __

.. '. I"
-

. -

.1 moço cve como obJ'e'l'vo' ", '. dnf) ,., 11 ,g,('. Jntlno n nrlf'" o r t'
1.t""rl:1. futo {luE �stava p r-ll!lJilPfitP. Ue .J.C.Oi'tlo t>oiil !l drpnt!i,la ('{H1Ci'U;!i.O Jjr---'-.�. __ ..

L
9 ."

U . o.lfú ...
-

- -n S l€-m �nl t,rna-

S,mtamaria tia, bosws p"t�hl$t!15. (.;fi'H o ��ulpromlsso do [l- como OU!)· rl,r[(, f::J."l'fl.. n�l' Ciltf-qUr .rem-,:;e novamente

inCSPscít:a(l[;51CDmo (lfa iie f'Sper!lf, f-SS3. J1otirb. i'ai1',úU �lHpi'?'i.á uos IDéiuS: poli"" cjt:_'-tR flr"'t�s_:dt��nte ....

da Conllss�o I z:J.çã na. ação rl.Ol)· ía{c'Os riiriciP!i':'
t: fi?S ru ur""'coo do PTB .

de- r·::[i�i:r;.Gr �,.nrilPra5 TIG.s E�:i1.-
fi.r:os üpsta Ca.pít!tl. piiis Cilif' j- tlf"fJii.T!ül.1. iv�.. te V:.lIg;1s ffirillOU na, úls.. � .:._. -

. 41........ 1 enl -

.. 1"- -
..

1;':)-'"!S
..ao. l'aU.lo, para integrar f,."

nu (I.. ,' llerürqülu EC c; iafit1CR, C .

dO- II 'd�
sldência. no l!TB, lH't-s1.it;iando 41 iU!J._Jüi' Nt=i.,vt,au S!inrD.s f'J t�6n§rt1U�flt,'l... f

....""J � fil -us�
!letras elo Partido Soebl 1'ra- :1c-:rt:sceDjCU: F')r >iIi'l' Ii6SSô'1.:mente :t Ili'Jj1ita[J:t COllCl'i<;iio S:ifltam::rÍ<i " os demais Jj!lrí.ui1i'lltarf� b l'

.

O
fiéis ao antigo !Jr"sl!lPIlLe d� ('omi,;,;:10 d" Itel''ilruwrar:iío. !! lllst�, prEçO dessa ade- dCSE'j.'lu fll'?Jl{lI·ar .'1 ig-r"ja pflI'�

POI' {'r;�;e llllll.h'o, ouvimos. [, ..In í,'ldmLP iniH1irllano,
. .

sao seria este: o sr. Eurico de. t f
.

!i n<'Imr.'lil3. Souza .Leão, como rct)l'{'.Sall-
TIl'; .nÚvas ::IrC c:Jg ,õ:rrtUflS que os

Ivet.e v;l..fgast (l\_h� tléel:Lfon: t:j t
' ,.

3!lt? cto PST, seria norcwado lf'mplR futuro:.. tão calamitosos,
mll1Jst�'o do Trabalho f- o se. lhe reBervam". 8e fl igreja, longe

[Íf'eLwoH a Euzebw Rocha ficaria com 1
.'

posto-chave daquele IViinisté-
(;" l'r-(,ll�r hüjé. ante" as forças:

rio e-m São Paulo. Hoje, três ([IH': ,IG�imem {JS VIlllo1'Bs cspirL
anos depois, o sr. Euzebl0 Ro- tuais F()fre e ;uta ('10m a ajuda
cha viu realizado seus sonhos '.

atrazados, graças ao sr. Dan- dlvma, avanç.::; e vence, dêve:se
ton Coelho. Mas eu, como tra- em parte à llçã:n clarividente-" e

balhista, nego-lhe autoridade à Santidade de Pio X", Sr'TI a�

moral para axpulsar quem pCslo:,ado no Trono de São pe.
quer que seja, especialmente I
elementos que sempre foram

dro foi de ai:nor e de redenção,'
fiéis ao PTB", I pal'U preparar Os €'splritos.

MAQUINAS DE ESCREVER, DEI ---:---,��---�
SOMAR E DE CALCULAR I BaIle"a caIpIra

. Mo rabo,

th'�n' deu IÍ Uussia valloso mate
l'íd parn o • program']' contra

,
Os EStados UnidOS, quando en

viou sua. "perigcs'l." mensagem
sobre Formos'); os veteranos das ções de que Os EStUdos VnidoS

'I'rum;n ..

aprovejtou das pal3.vC1"a.'l de :M:ac

Acheson di>'se que n Russtll. se I
Arthur para apoiar suas afirma-

I Heatificado
O Papa Pio X

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

para Iii.' coisas terrestres .e nã-O
aspirando senão o CéU mostrou

, .

[ndomave} .firmeza, robustez vi,

rit, U grandeza €. fi coragém de

NAMORO

Pio XII· enalteceu' as virludes
teológicas de' seu predecessor
CIDADE DO VATICANO, 11 {to, durante, a cerímonia que ·ce

(UI") - "Tu, cujo 'coração :;8 Iebrou, para' render uma hO�"
rompe a vendo nagem ao :

seu Santo Predecen-

501'•.
'

EvocandO' a figura. de' Pio X,
disse o Papa: "Foi um jlll.etor
e, bom pastor, em todo o '""o:n

tido' da. palavra, que nunca es'

queceu a terrível honra, da Ptin

tíríeádo. EI€, que fugiu sempre
das honras e da dignidade, cc

mo outros fogem da vida obscu

ra, e ignorada, aceítcu em: .lu

grrmns 'o calice das mão s dO Pai

lha]" em luta sangr-en-a, durante
a qual. a humanidade se viu ex

pOPtél a tenrlveí s provas, cbrsm
da Mis�ricordia Divina. 00 dom
de uma paz duravel e, para istQ
coni:9g'uir, a votta rios espiritós
a esre sentimento de. rraterníca
de verdadeira, que só pode fa
zelO para os homens a cnncordta
c ';j justiça, desejadas pelo se

nhor. Assim seja". foi cOm essa.

exortação que o papa terminou
� long-:J panegidco .pron;unciac!o

pelo Papa Pio VII na Basilk:'l
de São Pedro, anta a re:iquü':

,

do cO;'po dn novo -Bem-Aventura-

GETULIO: --- Pude co nve rsn r, seu Adhemn r, mas nada de hUlãi) 1)()-
b:I".,. "f-A'.fI"""llIBU

IChal'!:;e de AUGUSTO IlODnIGUES)

Contrária a sre.

exclusão cla
lvete

- rlCOll10 jornFlli:�tn. ell U"IP pn· r.. i.p;:; �[1i-(ln f ..-Lf.PI"'.
vergonho quando lneun ('Ül1ll);�- Prf)s�egujHdt),
nheirns me atribUEm afií'mati\'!I� f'Ull'p\<istada;
que n,,() fiz. ElI tl;�a poder;,} eR- -· .. ·

..0 sr. Euzehio Rocha,
tar de acordo COn, a expulsã" da ([Ul' (,IH 1945 foi eleito pelas
sra, Santall1arÍ!l, porque não pac- !;übr<,s da legenda do PTB,
tllO com nenhum ato dos fonto- (;111 lD48, quando o sr. Getu
ches da Comissão de Reestrutura- lio Var<>'as se encontrava no
çüo do PTB. Meu e"ruter impede- osiracis;;'1o, no Hotel Vogue,
lne de ton�ar parte. nas ba.ndalhei-Ino Rio de Janeiro, almoçou
rns que sao as lImeas COlsas que COlil O sr. Vitorino Freire e

X-X-g_- li: - li: - X -X-X-X-X-X-)l

do
Clube"

NCvamente abrir-se-ão as por- noitada. diferente, na. qual os

tas dO mageStOSO Teatro ."Carlos, I dEnçarinós .deverão 'll.'pre�,entar.se
Go�e''', dia l� próxi�lo, para J e� f1!'aje ã.. �aipi;'ao'

.

m:l1s um grandioso baile que le- PHil. curio",idade e

vará a efeitO a novata SOciedadt' q\le o b�tile plogramado 'p-::ra'c·t:
blumena\ten;oe "Marabá Úlube". dia 16 vcm despertan(lo ncs m'ej'
Ag.ora. poí'ém, seu� di-rigentes .os sociais de BlumQll:lU,. ]ll'Bnu'O.

'

..sempre pr-eocupac!cl; em ·pr,oPor- cia .. se desde já um brilh;y �ncO.

. PARA CONSÊRTOS E REFORMAS, PEÇAM
A VISITA DE NOSSO TECNlqO

e,

WlIlIIUlI(

MACHADO & elA.. SIA
Comércio e

.

Agências]�� . II ciOna,· aOs ,::ssociad05 do jovem.
club" fESrue que pl'imem pela
beleza, envillndo esfort:}os no ,sen'

ticlo ti" qu'€) as mesmas alciln

çem o esperado suce�so, provi�
rl!'ncia-ram ·na rea�jzação de um,]:

·.r,:H'·;i
be", o que virá compens�r o €s

forço e dedicação de Eua direto
ria, Para mais eniusiasm·nr o.s

dançarinos,
cOncurso pê:'ra e".co]h-a. ,10' tl'll-je'
mais .original, Os vencedOres te-.'
rão direitO it valiosos premi.os.
que serão entl'€-gul's dllwlnte as

danças.
ContÍntlll., pois, o. '"Mar,há :Clu

he", IL d�senvolver �atisfatbriar
mente- seu programa, deÚciando
seus G!>socindos cam fest'A.� ine",

que'cíveis.
Ohs. neSill"Vas de mesas c'om

o zBlfldor di) 'l'eatl'O "C:l.r�Oi} Go'
me.::'�..

Filial Blumenau: Rua 15 de Novembl'o, 132(;

--- Telefone Manual n. 18

P A R A f E R IDA S I .�

ECZEMAS,
INFLAMAÇOESt
COCEIRAS,
f R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

'��������;g.�

..

(Concus 1'..3 '2a.

c NAÇõES U:rUDAS, Nova
York, 11 (UP) - Prosseguem
as cHseU:;SÕES em Washington
entre os representantes dos
países cujas tropas combatem
na Coréia, sob a bandeira da
ONU

.

� declarou um porta
vós da delogaeão brítaníca na

ONU. Acentuou, outrossim,
que, desde há alguns meses,
estão sendo travadas dícus
sões em Washington entre o

Departamento de Estado é as
diversas embaixadas a respei
to das possibilidades que con

vem encarar, na medida dó

�etra

NO HORA'RIO SEGUINTE:
NMO HAVERA' FORÇA MOTRIZ PARA FINS'

--- INDUSTRIAIS __

Aviso de racionamento
�de Energia Elétrica

AVISO DE*RACIONAMENTO CORRETIVO DE E
NERGIA ELE'TRICA, por motivo da estiagem reinan
te no Vale do Itajaí, para BLUMENAU, inclusive Bair
ros da GARCIA, VELHA, ITOUPAVA e PONTA AGU
DA, para o período de 10 a 14 de Junho corrente,

,

Dia 12 - 3.a Feira: Das O às 22 horas
Dia 13 --:-.4.a Feira: Das 18 à:i 24 horas
Dia 14 - 5.a Feira: Das O às 22 horas

NAO HAVERA' ENERGIA PARA ILUI\'ÍINACAO
_'_ RESIDENCIAL ----.- : o,'

Dia 12 - 3.a Feira
Dia 14 -'- 5.a Feira

(das 6 às
(18 horas

IMPORTANTE: Fazemos insistente apelo aos se

nhores consumidores de FORÇA para obedecerem rrgo
rosamente o plano acima, porque..caso contrário, .nos
viriamos obrigados a agravar a todo momento este pla-
no em prejuizo .de todos.

.
.

BLUI\'IENAU, 9 de Junho de 1951

EMPR;EZA F(}RÇA li: LUZSA.l.VTA CAT.i\RINA S.

pesar dos pregressos da nvíação
'Pesada e: sobretudo, da utilizà.

'c '() m: o' ,9

1 ,:1' t i n o-am�l'i.c[lnos thl
'0 ano de 1950 resultou <m

um EXt'eil<;O de imr,ol'tf\t;ão para Relatoria dá Comissão
.dR 239 mmíões ri� d:,l�. NAÇõES UNIDAS, Nova Iorque, 11 (UP) - A organiza- Brasil. etn. consequênCia

ção internacional deu à publiCidade um resumo da segunda I modificacões ocorridas na

parte do estudo econômico sobre a America Latina de 195G 't
-" A' . d' 1

preparado pela secretaria da Comissão Econômica da ONU
SI uaçao eCOllOlUlca mun Ia

O deficit suegido depois f1e·

'I' pára
a América Latina, reunida atualmente TI') I,Iéxico. desde 195Q"'!

.

quatro anos de- intensa export'L- ,A respeito .do Brasil, o docmnento c:eclara:

çáo, foi trr.zido pqos aumentos I
"A economia brasileira

.

�9�1i.:0Ll vigoroso ressurgimento
na Americ�' Latina d'JS preçCg'

desde o seguJ?-?o semestre d� 1049. Esse res.surgimento repre-
'.. . I senta a terceira fase do lJenodo compreendIdo entre a econo-

dilS matcl'Hls primas, aumento, mia de tempo de guerra, que terminou em 1945, e a economia
es::·9' re�l1lt.êlntf' de guerra cON!a- i do rearmamento, que começou em 1950",

c

na, A..,. !lllPortações procedente;>; I Após explicar suscintamen- to as alterações ocorridas no
do .BraSil, fOt'llm de 29 por een'� te a situação das duas pri:.. último período de cinco anos, i
mms 'tllt�s em 1950 do que em. meiras fases, o relatório de- párticularmente com relação
1949. O aume'nto :f.')i devido "- aI, darou que, ao analizar-se a ao volume. de inversões que
t.a: do café. O café 'CObriu quatro terceÍra :fase da economia bra- fazem a economia brasileira

sUeira do após guerra é facil mais independente das flutua
definir os prOblemas ,ct?e sur� ções dos mercados estrangei
girão nos próxhúos �mos, re- 'ros; 2) - Quais os problemas

alta Par cento em re�a- sumidos pelas seguintes inter- que contribuirão para o de
rogações: 1) - Até que pon-- senvolvim.ento econômico
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