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o caso da demissão do ma

rechal Alexander Papagos, do
comando em chefe das Forças
Armadas da Grecia, tal como
é resumido em um dos despa
chos do serviço telegráfico de
ontem, pode figurar entre os
mais expressivos exemplos
que possam, ser encontrados,

entre inumeros, das pesadas
e desagradavcís responsabílí
dades que recaem sobre um

grande pais quando este é o

brigado a assumir a liderença
mundial em pertodos de crise
e diante de uma grave amea
ça. O despacho a que me refi
ro é de Leroy Pope, analista
político da United Press, e se
refere à círcunstancía de ter
o embaixador norte-america
no em Atenas, sr. Jolm Peu
r-ífoy, procurado obter, do rei
Paulo e do governo grego, a

recondução do marechal Pa
pagos ao comando em chefe,
Ao que parece, a opinião pu
blica norte-americana estra
nhou o fato, considerando-o
uma intromissão indevida dos
Estados Unidos nas questões
internas do reino balkanico.
Leroy Pape então explica as

razões dessa intromissão. Os
Estados Unidos têm todos os

motivos, bem compreensíveis
pela experiência de fatos re

centes, para desejar que as

Forças Armadas gregas atin
jam ou se mantenham no mais
alto nível possível de eficien
cia tanto mais quanto preten
dem incluir o país na estensão
do Pacto do Atlântico ao Me
diterraneo Oriental, projeta
da para breve. E o homem
no qual Washington mais con

fia, para levar a cabo essa ta
reia, é o marechal Papagos,
ao passo que não confia mui
to, nem no rei Paulo, nem no

governo. "

Eis em que consiste o pro
blema. Um exame mais aten
to desse estado de coisas reve
lará o mundo de questões que
está envolvido nele. O mare

ehal Papagos é o maior solda
te dO partida recebeu com satÍe_ do da Grecia e creio que po-

- . - t derá ser considerado um dos
ia ao a sua elelçao para o pqs o

I maiores do mundo. Foi ele
de vlce..presídeme. (Conclui na 2.a pãg ,

letra B)
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RE aTE EM TODO.O TERRITfIi>RIO NAC/aNAL A
VELHA·· QUESTÃO,· DA.REV/�rlt! f'CLUBE MIL/TARU

rQolízoção de uma assembléia especial
"8antoo Coelho nada tem feito em�beneficio

'� �

do úartido que elegeu OSf. Getulio Vargas"
Conclfição S. Maria dá o prazo de 8meses para II esfacelamento
lotai�'o PIO em todo 8 país.. Rpoia o sr, Dinarle Borneles
RIO,.20 (Mer-id.) - ,Encontra_( são de re.esrruturação do mesmo "O ;;:1'. Dínarje Dorneles muito

se ne�ta': Capital a sra. COllceic- partidO, em consequencia de de- 'pOderá fazer se assumir a díre.,

ção Salif;a, Maria, <representante sentendímentos com seus correli; I çã'O do PTB. Trata.se de um ele
elo PTH de São Paulo, de' cujOS gíonários. Não Obstante ter LidO I

mento t1'abalhador, idealista e,
quadros '!.fOi excluída pela comjs� aniStiada há pouco, com outros estou certa que uma grande par.

companheiros que Sofreram tam_

·Exclusão dos
comunistas

, edegaulistas
PARIS� 20 (UP) -'_ Os lideres

dos panú!Os centristas da F'ran.,

ça, que t'érão maioria na Assem,

btéia Nacional, já decídiram ex,

Nova proposta russa

às potencies ocidentaiscerrios a autoridade da comissão

cluir Os cOmunistas e degaulís, de re-estrururação da secção de

tas do futuro governo. A coali., São Paulo, para nos Impôj- perra ,

são governamental será, enrre., lidades. O PTB de São Paula es,

tanto, c-entriE'ta com ligeira [n., ta esfacelada e, nós temos quase

clinação para a direita. Os Iide., CerteZa de que seremos fragoro.,
res do .. paa-tj.jos direitistas' mn., samente den'otados nas e'lejçõe5

derudos seTão oonvldadns para municipais. em virtudes da orí.,

fazer párte do futuro gabinete. I f.nt9ção qUE' vem sendo dada ao

Os com_upíst<'!s Obtiveram o mai , Partido.
DoU o \J.razo 'de

bem aque[a rígcrosa penalidade,
a Sra. Conceição Santa. Maria
fês hoje estas declarações:

- "Juntamente com Os meus

colegas Cassio Gíampoünl e SCRJ

larnandré Machado, não nos con
,

sideramos atíngídos pela anistia
dO PTB. Porque jamais reconhe.,

observadas:
Quanto às despesas e arze

eadação; evitar novas emis
sões Improdutivas, que darào
maior poder' de compra, mas
promoverão a subida ainda
maior dos prêços,
Aumento de Iíeeneas de im

portação para qU:/�la.ia ma

jor quanctdade •
de mercado

rias, estabete. ..�lfd 1 S!", co, "nr
rencia c!' ];(,1' úlrímo, o ii..' ru
ciamento in',i!;' Ltdl f.ara au

mento d� vr ),l •. ão. . I
Os importadores, entreil'.u,

to, não têm coriespondir!o ao

imperativo das facilidades per
mitidas, desde que <JS l..rêços
(le utilidades couti. ·mam ele
vados, não oferecend.o mesmfJ
a mais leve esperança de re

dução real nos próYÍmos dias.
No entanto, as licenças de

importação concedidas. nos úl
timos três mêses, ultrapassa
ram de 50 milhões de doIa
res. Verifica-se, por isso mes

mo, a aquisição de maior vo
lume de mercadorias sem Que
se registre nos meH;ados CÕ'l'
·sumidores, talvés por culpa
dos importadores, a mais leve
concor:rencia, indispensável à
baixa {los prêços. Diante de
tais fato, o l\-1ini�t:ro na Fa
zenda resolveu agh', IlllCIan
do, a l>artir de a.nt<:·õnt�m, a·
taques cOAltrJ. os Que sem ;:10

tivo jusi.J.fi'Cado, ',ltl •.ucnt,l n uS

prêços das ,�tdidaúes.,
,

Assim. por det �:rrdn ...ç'ão (lO
Presídeníe,th f"'pi'b,Íca, () mi
nistro H:H:ado L'tfer ·.:ssil.<;u

.

mês e s para que
eSse :esfuce!ame{l,íq :COmpletQ ,\'i�. �

'Se'"","8 a'dve"tencl-ati�ja to.to o país o snr, Danrori I,

Coelho nada tem feito em MnE7 da Inglaterra ao
ficio da organização do, par.ido -...

que elegeu o sr. Getu:i'O Vargas. governo IranianO.
A sra. Conceição Santa Maria

disse, ainda, que o sr. Newton

Santos é um símbolo da época.
A ingratidã'o que "ofreu demOns_

rra bem o clima em que vivemos.

Quanto ao retorno do 51'. Hugo
Borghi <1.0 PTB, só há um obje.,
rívo:

Malik receberá o cientista Jo1iol Curie

RIO, 20 (Meridional) - O
custo da vida vem constituin
do um dos problemas que mais
preocupam o governo.

Por, isso mesmo a atual po
litica financeira tem que ser

baseada em providências ten
dentes a prover, primeiro, a

estabilização, depois, a dímí-

nuícão do custo das utilida
des: Visando ésses objetivos
- sendo de desejar que venha
a prática vencer a teoria em
beneficio do povo é em. dere
sa da própria econõmía na-

cional - o l\-Imistério da Fa
zenda assentou medidas espe
dais, entre as fiU<lh podem ser

Completar a Iíqui.jaçãc do �ar
tido.

POr fim, reterlndn.se A subs-l.,

PARIS, 20 (UP) - A Russia fês, hoje, nova propósta as

potências ocidentais, durante a reunião dos suplentes dos

"Quatro Grandes". O sr. Gromyko indicou que seu :p�ís está.
disposto a discutir seus tratados com a China e os satélites so

viéticos da Europa, numa conferência dos "Quatro Grandes".
Mas para isto, as três potências ocidentais teriam que concor

dar em discutir o Pacto do Atlântico e o problema das bases
militares dos Estados Unidos no exterior.
________� NAÇõES· UNIDAS, Nova

Iorque, 20 (UP) - Os Esta-
,

dos Unidos negarão, provavel
mente, visto no passaporte do
cíentísta atômico e líder co

munista francês Jolit Curie,
si este tentar vir a Nova Ior

que para visitar o sr. Yakob
Malik, atual presidente do
Conselho de Segurança da

LONDRES, 20 (UP) - O ONU. O sr. Malik, há pouco,
governo britânico advertiu, informara o sr. Joliot que re

hoje, ao governo iraniano, ceberia na próxima semana u

que recorrerá à força, si fôr ma delegação do Conselho
preciso. para proteger a vida Mundial Pró-Paz, patrocinado
dos sudítos britânicos naque- pela Russía, e do qual aquele
Ie país, Ao mesmo tempo, ad- cientista francês é presidente.
vertiu as linhas aéreas comer- --�--

ciais britânicas para que este- TOQUIO, 20 (UP) - Ur

jam prontas para partiCiPar, gente
- O Quartel General

de uma possível evacuação da Quinta Força Aérea norte
dos cidadãos britânicos no americana informa que no de
Irã. correr deste mês foram efe

tuadas mais de 11 mil e 800
tutção do ministro Danron 'coe_ WASHINGTON,20 (UP) _
lho pelo sr. Dinarte Dorneles, a "C0!l.sidero que a disputa pe
deputada Conceição Sãn a Maria. tro�ilera Anglo-Iramana e

t

J muito grave. Mas tenho espe-
disse:

-

(Conclui na Z.a pág. letra E)

ataques aéreos contra os co

munistas chínêses e norte-co
reanos. Durante o dia de õn
tem, os vermelhos foram ata-·
cado trezentas e trinta e qua
tro vêses pela aviação aliada.

a queix1J-crlme, seu julgamen
to estará à cargo de um jud
especial, previsto pelo decreto
número 24.776, de 1934, com
posto de um' juiz togado e

'quatro juizes tirados por sor-

teio da urna dos jurados. A
dianta-se que, apesar de e-

iproYa�o na Camara dos, Depnta�os o projeto �e
lei que llbera a impDrla�ão �e Ja�el �K im�rensa
Iniciativa do sr. Ichilles Balsini no Legislativo do Estado
,. FLORIANO'POLIS, 20, (Do Correspondente Mário Trey- d!nheiro ell1.�atado u. {.p'�' t
�slebell) - Foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, no çao que re'11n:<:I·.
Senado, já está em vias de ser sancionado pelo sr. Presidente Destaca.:;e, por isso, esta 1l'i
q.a República, o projeto de lei que libera a importação de pa- catarinense, porque virá com.
pel e outros materiais de Imprensa.

_ • . _ pletar a liberação da importa-
Não há duvida de que esta sançao tem consequenCla na

ção para a Imprensa, aprovE.
grande repercnssão que teve nos meios nacionai.s e mesmo jn- da no plano federal, faz"ndo
ternacionais a liberação em questão, que virá favorecer �s-

com que o nosso Estad,) seja o costa laz a grande curva pa
traordinariamente, não só a Imprensa brasileira· cumo o bom primeiro a projetar-se na es· ra noroéste, em direção ao
nome do Brasil e do seu Governo. fera nacional e internacional, ponto de Wonsan, que se a-

Diante desta noticia de tãQ igualmente vem au encontro pela elevada proteção qL!(: dlS- credita ser o baluarte da no

importante reflexo, é justo sa-I
dos interesses da Impl �msa da pensará a Imprensa. va linha de defesa comunista.

lientarrnos a inicj;;,tiva que Estado de ,s.ü1ta CatarlJ1?,. f!,- - - - - - - - - - - - - - - _. I. -
-�--- -

teve no Legislativo do Estado, cilitando a esta a aq.UlSli,-ôl.! �era' conslr'UII�a alln�a DO corrente. de papel eSiTs.nge,n, lmha d'
o nosso compar:hmro .

de 1m-
agua, de 111.1,1.) a-.que lhe seja

p.r�n�a, depulR�o Achlll�s Bal
facultada uma apresentação

��'a������oÚ� �:,,�bf;:' J.1� ;���:�::�::ili:,:::: ano, noia ponte so�re o rio ItBiaí·mirim
jornalista, ba'.'atE'ar em quasl:. J
dois terços as deslJes;13 com t) B

.

I 'd I d g ver ador Barpapel pelos joreais ccltarir.en- rusque me u! a no p a no o o n �

ses� isto será' c6�gtlÍd;"d�s- nhausen - Declarações de um procer udenista
de que se lhes faculte o con

sumo de papel estrangeiro,
que, apesar da elevação de

preço que teve, continua cus

tando três vêses menos que o

melhor papel nacional.
De aci)rdo com o t:'Lojeto

que apresentou e será muito
breve votado no plenário do
Legislativo catarinense, o Es

tado promoverá a aquisição
de papel de Imprensa, na b�
se da importação a que for
autorizado cada ':01'1ial, de Q

côrdo com a respe"tiva legis
lação federal, feito c. q�!e, os

mesmos jOLuais ·teceberao pa

pel impoctau), rl"('diante o pa

gamento G.o custo corre�i;{};"'
dente à iM'}O�·'·1Ç'L') f�. a, (J

que conío{'!ilr: ficou dito, se

rá dois t2��.:;OS lTle�(" daque1e
que vem ;:Jag<'.lldo. E' estfl '.:"'a
lei de auxi.l.l.o e pel'l q n!, af;·
nal, o Eshdo r!-cupera todo

Com respeito às operações
terrestres, informa-se que nas

últimas horas não se registrou
nada de notável nas frentes
de batalha. Observou-se, ape
nas, que as tropas comunistas
continuam se retirando para
o norte, inclusive na zona de
Kansong_

TOQUIO, 20 (UP) - Com
o último avanço das Nações
Unidas, as forças aliadas do
minam agora a estrada que
corre pelos vales para Kosong,
no Mar do ;I'apão. E' alí que a

A nossa reportagem pôs-se
então em ação e por curiosa
coincidência, o alto prócer
udenista que entrevistáré!mos

acabava de regressar da Ca
pital, onde estivéra com com

panheiros de Diretório, plei
teando junto ao sr. Irineu
Bornhausen, algo para nossa
cidade.
Declarou o nosso entrevis

tado: "O governador prome
teu ainda para 1951 a nova

ponte sôbre 'o rio !tajaí-lYIi
rim, junto à artéria principal
(Rui Barbosa com Av. Lauro
Mueller). Aliás, não é preci
so que se diga necessitar a

nova construção rápidas me

didas, pois caso contrário po
derá ruir e causar sério de
sastre.

De qúalquer forma, a pro
messa aí está e é d3 se pre
ver urgentes atitudes para a

consecução do plano. O pro
cer udenista conti,ll10:' diz(>n·
do: "Voltamos sath;tc=itos cem

os resultados de ufts.:n encon·
tro com o sr. Irineu Bo:mhau,
sen, pois na ocasião demons
trou· bastante bôa vontade, (
isto já é alguma C'IUSô.".

será Em ação OS, comandos sanitários

Vi iladas. aDI· -ôRlem várias
paRincaç-es�em Ilumenau
Novas. descobertas do pessoal do Centro de Saúde

, Sob a direcão d� dr, Abelardo Viana, diretor do Cen-

\autOridades
sanitárias.

trq de Saúde local, conti:quatl} os comandos IlIsanitári9s Quanto às irregularida
agl:qd.o er;:t Blumenau. no .mtUlto <.)e por um paradel!,o .as des encontradas vêm os
falslÍlcacoes de mercadonas provmdas, em suamalOr;ta,.

'

de outras cidades e destinadas ao COnsumo do lJOVO. Am- com';I.11._dos to�a?d� as ne

da ante-ontem noticiámos as diligências efetuadas nos. cessanas provIdenclas para
estabelecimen!os de fabricação de café'.1as quais !"esul- lreprimi�las rigorosamente,
tou a apreens;.w de 200 sac,as dessa �ublacea, conslderl:!-- I evità.iido, dest'à.rte que a
da refugo; POIS a ·mercadorIa Que deslgnavam coxno caf�, !

,

,.
-

h 'fnada majs:éra· do Que uma nüstura onde menos apareCia I populaçao ve.n a a 50 re_r
o grão do precioso produto. as consequencIas do deslel-

Ontem ,fora� VIsitadas alimento, quando não im- x:,-mento de Uns e ganan

vanas, panificáções, cons- próprios ,

e desaconselliá- c�a de outros.

tatando. o pessoal do Cen- veis à produção de um arti- Sabe-se, ainda, qp.e den

tro de Saúde, em algumas go, destínado à manutenção tro de poucos dias b� g'll:a�
das padarias, grande falta do povo. Também o exame das do Centro de Saude 111l

de higiene e aparelhamen- da farinha de trigo é uma ciarão visitas aos estabele
tos ineficientes para a fa- questão que vem merecen- cimentos de lacticinios e

bricação de tão nec�ssário do a.melhor atenção das xistentes em Blumenau.

FRAQUEZA EM GERAL

V�O CREOSOTADO
(SILVEIRA)

Brusque, 29 (Do Corres
pondente) - Quando pelas
páginas de "A Naçáo" foi di
vulgado e1n sensacional repor�
tagem o plano administrativo
do sr. 1rineu Bornhausen, llO

que concerne à aplicação da
verba federal, muita gente
em Brusque ficou boquiaber
to. E náo era para menos: -

naquele majestoso plano qua
se todos os municipios ganha
vam algo. Brusque por sua

vez, ficaria para outra oea

sião. .. Seda assim mesmo?
Retribuiria assim a grande
vitoria dos udenistas em

Brusque, sobre o candidato a

governador pelo PSD, nas

eleições de 3 de outubro? Es
tas perguntas eram feitas e

ehegavam� aos ouvidos dos
próceres udenistas como que
alfinetadas.

-:- Scgun-
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;Ra9iot�rapia - Raios-X - Fisioterapia - Metabo
, ,lisIDo ,,_. RESI'DENOIA:' Ruá:'7 de Setembro; iS"

TELEFONE, 1441

,DOENÇAS ,'DO CORAÇÃO
DR: CARVALHO

'

, (El��troc'a�dibgrafia)
�, ., ,(

COLECIONADORES DE OROUtlJEA5�

. "
'"

• 'I
•• (>. �.,I � -

CIRURGIAO·DENTISTA
Rua 15 de Novembro, 760 -_ BLUMENAU

TôMBOLA PRó.CONS'l'RPCAO DAS ARQUffiAN.éADAS DO CLUBE ATL�Tico CARLOS RENAUxI, .:_' ;

':AVISO
'

"
,.

Em virtude de não se acharem totalmente vendidos' os
talões 'da Tômbola em benefício do C: A, Carlos Renaux.
sua Direção, avisa aos porta'dores dos respectivos talões,qúe, 'transferiu 11 data de sua" cxlti;:�ãD �púTá 2;f de dézeín
'b'ró de i951�' véspera de Natal.

Esperando a devida' compreensão dos distintos cola
boratlores, o "Vovó do futebol de Santa CatarÜla", arrtecí-

J
01' numero de vo!.os na' pleito, se.,

�=

ª
. ;:i ------�--��--�������-��------�-'
:'
�= �--------------�����----����----�--------:-

....
-

-
-
-
-
-
-

ª
-
-

:::::

�!!..n-!l-I-�I-II-II-I!-n-!l-!-II-!l-I!-IJ�I!":"!!":"I":':l!::I!:::!�:::H::-Il;:,;:II::n-;';n;;'U;;'II;;n;-;I;;llliu'iiu:;;nWlllllli!ilinlillllnilini'iiultf!iiliillnnll�

A DIRETORIA

E' um depoimento corajoso 'Il síueero

que tentaram transformar laquêle Estado e o
. terra de 'níngu-m, ou, como diz veementemente o

numa t-e-rm arrasada •

'E' úmllll acusação formulada através da voz da mais
dente verdade.

UlMéR ,LAFIRONT Preço: Cr$ .25,W

c O R R E T,O R
Em. tôàa-s as l1vtaria-s Ol� pelo TB_'mb6�(} p'.Qstal,
Rua do Livramento, 203 ;_ lUO DE JANE1nO '
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Nada impedirá
PARIS 19 (UP) - As pujen , rats encaminharam ao gnverrro

I
não CCrnpOl"tam em que uma e no "FGI'eirrn Officc", Concordnr

das ocidentais renovaram sua SOvieti.c'J �OnStitUi uma nova v.entu�l conferencia qundrípar- Cm Inscrever �s quesjões do

Ofertll à União Sovietica, para ten ta tiva, VIsando convencer a hts slrva de pretexm para o de_ Pacto do AtlantlCo e das bases

que a reunião dos quatro chan, URSS que a França, a Grã- S('ncadeaUlel1tO de uma campa- norte-americanas na Europa na

c{'leres seja realizada em "'\.Vas- Bretanha e OS EStados unidos nha de propaganda, dectaracse 'Ordem do dia da conferencia,

hmgton, nc dia 23 de julhD pro-

aos russos. que
problema em toi:no do.

tratem do Pacto elo A.tlântico

,\

.i

.,."

qual. as In preteXt� aOlr'representantes da s� ab�tiveram de não l�eferir
URSS, declara�se em éircu�o5- in-I P(ldido'sQvictíco' no sentido de;' ten�ias ocidentals eStas arrrl"n_

".' ,. .

," .

gleses aujcr-ízados. ser .Inélutdos na ordem dO dia

E' por é�ta, fp.zão, (la
'. cOnferBncj�•. ' os 'proble�as

"upl�ntes dos :,4 g,r3ndc1i .se es ,

forçaram iriliiil�ente até O pre•

sente momento para, chegar a.

um acovdo, st:!JCÍ;t �ornecer aquc_ Kcminfo�m .

. na Europá OeL

P t d
n

B III t
· dental, e a questãb rias" rilíariçaS

re en e �o rass ornar mais ����r�'oscQ;'�:�l:U'�a Enropa

U .

. '... o ". •

I
Cen�ra� .

,"! Orjerital, alguns .!los

con orfâve I a v·d·a nos cam···p·····-os" ��i:lS�C:m;��!���a:�:;a�a=u:;
•

.r

• I .

'. ..

. clal.lsul-as :rrulltares de seus t.ra-

.

.

rados de paz.
", ",

".'

ximo.

Emho,'a não ac�itilndo- a íns,

crição da queStão <10 Pacto do

At1antico na or-d=m elo did. d:1

reunião dos chanceleres, os

três governOs ocidentais frlsaln

que nada impedirá que 'os de.

legados russos tratem da qucs

tão e. rambem das bases amerí

canas, quando o Conselho dos

Minis,tros do Exterior se reunir
em Washingbon. GENEBRA, 19 (UP) - "O cão, f) sr. Reale fez uma am- nio é vasto. <? Brasil preteri- �gríiola'� .,'

.

.. I seguida os prog.re�sos al<:az:t�
Washington, 19 (UP) - Acre., desequilibrio entre a cidade e pla exposição sobre. as medi- de deter o afluxo constante! . tiEN.!'..BRA, 20 (01') .-- O I' çados em seu pais no domínio.

'l'l o campo é, do ponto de vis- das tomadas pelo governo do dos trabalhadores rurais

pa-I'
delegado dos trahalhadcres

I
social, expondo

.

em partícu-.. l a_se de bva fOnte desja ca- . '. >-<. .'

ta social. o problema' mais Brasil, particularmente en- ra a cidade, tornando mais argen ti nos, sr. Eso=jo, fez, lar a legislação referente ao

pital que a URSS concordará angustiante da nossa civiliza- curando a revisão dos salá- confortável, mais digna e uma exposição perante a Con- � seguro contra a velhice." A
Cm pariícípnr <la contercncla ção, declarou o professor Mi- rios mínímos na agricultura e mais proplclatoria a vida nos ferencia da Organização In- crescentou que decidira apre
dOs quatro minish'os dO Exterior guel Reale, de São Paulo, co- a extensão aos trabalhadores campos. AD mesmo tempo, o ternacional do 'I'rabalho, sobre sentar uma proposta relativa

mo delegado elo Brasil na agrícolas das férias remunera- Brasil procurará facilrtar a a. situação econômica de seu a uma "Declaração Interna
�Ue será realizada, provnvolmen Conferencia Internacional do das, até aqui adstritas aos 0- emigração de estrangeiros, país, oade,-' segundo afirmou, cional dos Direitos dos Tra
te, em Washington, em agosto Bureau Internacional do 'I'ra- perártos" da cidade.

'

embora não nos interessemos não existe o desemprego. A- balhadores. e .a uma "Declara
r- e não em julho _ como pro- balho. Concluindo sua ínterven- por elementos de assimilação crescentou que em 1950, 243 ção Internacional dos Direitos

O delegado tomou parte sa- ção, o profesor Miguel Rea- difícil. Para atrair operários contratos coletivos de traba- da Velhice",:a fim de ser exa
'Punha o governo americano, 15_ Iiente na discussão do capitu- le fez as seguintes considera- ruais, que se fixem na terra, lho foram assinados, em bene- minada. pelos delegadas,
to lCria se tornado- inevitave: em lo do relatorío anual do Bu- ções: é que nosso governo pretende fício de mais de 3 milhões de "A situação geral no meu

virtude da necessidade de prepa- reau, concernente ao traba- "O programa governamen- prosseguir o aperfeiçoameuto assalariados. Segundo o ora- país é excelente, prosseguiu o

ral' a conferencta,
lho agrícola. Na sua exposi- tal do meu país nesse dorni- das leis sobre o trabalho a- dor, o rendimento

.

do traba- delegádo . alrgentino. No últí-
--�-------------------------,--------- lho auménta incessanteníente, mo ano, a área semeadà au-

PARIS, 19 (DP- - A

l"P5POS_1M A th""
.

t
o .que seria resultado de uma lQentou .de 5G por cento, em

ta das pOtencias ocÚle�t3is,
à. ac. r" ur a' ac·a. organização justa, promovida virtude de uma dietribuição

Jlvta' d,o governa S'ovjeticosohre'
pelá sra. Eva.Duarte Peron. equitativo de terra a� cmIl-

O sr, Espejo enumerou em poneses".
Ia reunião' das quatro chancele.-
re:;, foi {"ntrcgun', «'!TI Pari�, ao

: G��:�:.:c;�"�:,: "s:���: O goverf no Truman
Anow ,ln Ittgln1crrn, Frall('l .

e J!istado!l Unidos prcconizn, nO.

varnCllrc. a :M.o"'-CQll, " ncc';ssiU;t_
ae da r�uniã'o dos -1 chanepler�;,
l'ara cu:nprir sua tarefa q\,le é
a de reduzir a tensão exiStentE!
na Europa c no mundo.

EXPOSiÇÃO DO SR. MIG UH REAH' NA· CONFERE NCIA DO BUREAU, INTERNACIONAL DO TRABALHO, EM GENEBRA

Adverte sobre
•

,O perIgo
Esl:ados Unidos a "acabar com em 15.000 pes,ro"s" .Mac

di�·�e: "Qual ê u i nosso

Arthur.

'mai,or

LONDRES, 19 (UP) - A 1'0-

t'a que ps três governos ocíd?n_

SANTO ANTONIO, 'I'e;·;as, UI

(U?) - O general Dou"las
Mae Artbur, num dos .seus mais

violentOs ataques até agOra des_

fechados contra ü gCvcrno de

um g�vern-o baseado na' J1110-

paganrl� e reStaurar um gover

no rp'lílment9 reprcsel1t-ativo, hn_

,sendo na verdade."
Anle uma multidão cnlculadaTrunlan, exortou o pOvo

*!ii 'r_H! ,4:;&_

- l\iatriz: ITAJAJ' -
Fundado em 2:i d{\ Fevereiro da 1035 Endereço Telef:rr. «INCO»

Capital Integralizado . " ... ... . ... ... (!r$ 15.000,000,00
Fundo de reserva legal e outras re servo Cr$ 29.417.,252,10

Total dó não exigível .. , ... ... •.. Cr$ 44.417,252,10
AfXENClAS E F�SCRITO'RIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATAltlNA, NO RIO DE JANEIRO E CUIUTIBA

.

Taxas de De põsiros
Depósitos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS

.

Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite de Cr$ 50.000,00 4:,1/2% DEPO'SITOS' DE AVISO PRE'VIO
Limite de Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4%
�E::O'SITOS POPULARES Aviso de .60 dias 4,1/2%
LimIte de Cr� 10.000,00 5% Aviso de 90 di.as 5%

Aviso de 120 dias

5.1/2%1CAPITAI,IZAÇ.i\O SEMESTRAl.. _

ABRA lJMA CONTA NO dNCO» I� PAGUE COM CHE(!UE
.&d __ . . __

...
__ R __ _ . _ _ .rEzai _

. ,
. .' _

li

..
-----

interno'

:perig'O interno'! Eu cCn,,:dero

qUe deVeI110S recomendaI" o FO"

vo a acabar OOln um governo

illvjsive�, baseado na propagan
da, e reStaurar um gCverno re�

pre.sentativc, baseado no. veL'd�_

Mne ArLhur araco\!
mellt� o secretario de EStado
Dean A::h('son, dizcndo que ele

eõ<H,iu um ::t55ombrosQ con,��i�'J

cle moralidade, nH,S suas decla.
raqões, pre,.-tadas nO S2nado, no

falar das iI1struções 'aos orgãos e

inf(,rma(;ão de qUe tl ilha Forrno-.

sa tem pouca impoTlancia mili

tar para CoE E�t!ídos UnH.;>s.

HOUSTON, Texas, 19 (UF) -

FalandO perante vinte mil pN'_
sóas, aprcximudamentu, .no ES�

tadio de Houston, O general Mac
Arthur rlisse que "as insidiosas

forças, tra·balhando no iDtC(lor
do país, con!O'tituem a maiOr ",l

meaça para a nação" c que sao

esass forças e não as ameaças
de ataque <lo eXterior qu� os

Estados Uni,los. devem temer.
O general "ndverriu COlltra o

�entimentO de t!'mOi' qUe prl',Va

Irce, no país Pola "constante
m(l$ f,,::;a flropag::1nd� de qlif� �()

mos .-!<'))njil c niío' {'t;wmos !lnlJl�I
rndas· pari] (1�feJl4er_nos COnll'''

qHCm qn"l' 'PIe nQ� 'ataqu'Í, e

l·l\H', (('1,t1'fJ todas nossas ind;.
n;:,lf:;i)p.� e tradiçõ,'>!'�. dCver;l��� �..

paziguar e entrar em trU1S,;_
ções par,l tirar .dos rt�n1'l;". (I

d�s"jo d.) � o!': a:ac<!�·.

--------------------��

--�----

Aj'lolc J edi fieal' lima s,l(·ie_.
dade moralizada C crwiquecid'l
�,m ,Se111J vnlo:'cs de· cultura
, ,QOpf!r-'fc PU C;o:lInp'II!lla de E-
,hICll�'[,v de Adu!t05.

.

"'-..,.---- -- ---

--- --� -. ""-- '--

'lINDOA 5ÃOPAULO
NÃO PEnCA SEU TEMPO
PROCURANDO HOTEL

DIRIJA-SE AO

'CONFÓIÚO
OJSTlNÇÃO
LUXO

Á PRECOS MÓDICOS'.
115 QUARTOS
COM TEL'EFONE E

COLCHÃODEMOLAS
A SUA DISPOSiÇÃO

Banco do Commercio e �nduslria; de São Paulo SII
· '_ \__ .

Fundado em 1889
SED�: SAO PAULO ESTADO DE S. PAULO
CapItal .', ,..... Cr$ 150.000.000,00
Fundo de Reserva , Cr$ 101.121.775,30
Funqo de Reserva Legal Cr$ 12.540.278,60'"
Lucros em Suspenso ..... " Cr$ 12,273 .. 669,00'

Balancete em in de Maio de 1951 '. '..

.

.
FILIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

--.--.----.,....----'-�'-:-�-,-:----.--�--;--'-'--

i\ln(!l'ltal�a botucatu t7al ...·.<J,". PUH.cicaba
.l\ntpal"O' nTa,��nç:t Paulista Jabotiru.lUl.l Pres. Prut)ente
,i\raraquara <:afelânclia I,ins ltilJcirão Prct()
Haurlt ('í.��npina.1j i\1�.rr]ia. ltin C1aT()
IlriJNj')urrl 'C�Jal!((ltv;'

.
Olqupia :O;,wtos

llí1"i;;ni 1"ra HeI, (llLrin!tlls. �il{� {:a.rlos

: •• ".!!II ,. ••• 5"" .••.••••• " •• ,. fi •• !!"I""" ti t '''58'' s " •• 41.:I'�S 'fI". ".e ''''� •••·'''-•• e.�
·

.

: O. .,:

COMERCIIL VIEIRI BRUaS S.I. :
Peças e Aces:.6rios para Caminhões, e Automóveis :

'Distribuidores dos ·insuperóvei's produtos:

Baterias "GOODYEARII
Óleo para freio hidráulico uSTOpll :

·

B•
•

I IIN 5 U·
.11

ICIC etas
.

' .• ·
·
"
·
·
..

· -

·

·

*

"Comunica que acaba·' de. ; rece�

ber uma partida das afamadas
bicicletas alemãs #lNSU".

SEJA INTELIGENTE! Compre a melhor bidclet8 na

COMERCIAL VIEIRI BRDIS S.I.
.... "

.

15 de Novembro, 923 (00 lado da
BIumenau

.
.

'xiÍp.a�ao das' e1éiçõ€s g�iais !la!
França contribui;' numa gra11de.
medida, para diminuir . O i'itmô '

dós trabalhes do" suplentes, 3d�

� Cômoda e perfeita disposição do teéla<)o. Teclas de
forma anarômíca, confeccicn'adas' de' matêria ';Iásr{�a .,

fol'lca., eliminadora dós reflexos brHh�ntes tã,o prejudiciáis
:ao� :olhos. do seu Operador; ,

•. ,

�. Qua:tro tamanhas diferentes: de carnos p�dem S�r usa..
;,

.

dOs. em uma Só máquirm base".
- As réguas guLas, de vidro, permitem v!Ír o fim do

papel, bem COmo àjusta'r com exat���ó a Unha. a: pre'3n.
che,r ou letra 11 corrigir; i o

•• ;; •

: •

� Com apenas três fáceis: m,?'Vir�lmtos, retira-se tOdO
o carro da máquina pára limpesa ou substituição;

. .

� Igualm�nte fácil é' a retirada <) substit�iç�o dO rolo,
d'sponiveis ·para papel, com 27;· 32; 48 'e' 65 cms, de' largura;
- Dtil e prãtico di,spositivo pernlite tl!!lçar linhas hori

zont.ais e venic'ais, sêm o moroso'imprf!go do tipo dê traço'
'.. . -

. �.
. -'.

..

- O capôt do leito dos 'Upos e carrE�teis, ergue-se aril":'
:pHlmente_ com facilidade, pára limPêsa daquêl�,5 e SulJs_ >

.

t�tu:íç�:o ela fíta;
'.

I

.

••• __:_ O envóiucro protetor" da • máquina, de bela' e moder"
.

;na' forma, conStituído, ��ma üllica peça, fi.Indidl.1 erl1 me

.ral leve, tamb�m é. retfiitvet faciltilent�, de5tarra:c1iãnjJi)�s�
apenás' 4 par-3.fU/JcS, "'Ó que ra�;lit�

.

: . '.'

JOINVILE BLUMENAU

900''':_ Blumenau

S, .João d�. n. V. Taubaté
S. José ({n R. Pr. Tupi
São Manoel

.

VaJinllQs
Sürocaba

.

, Valparais!>
'l'a'la))i.. '- VotuporaJ�J;a
TaquarItinga Escritório óli Salto

.

G -'- EXIGlVEL
J) E P õ· S I TOS

.ã. vista _.c ·á curto prazo,
de Poderes Públicos 16.Hlíl.147.90
de Autarquias 22,295,40
em C/C'S�m Limite 650.176.174,10
em CIC Limitadas 216.634.096,60
em C/C Populares 7.406.174,30

CIC Sem Juros 53,233.758,40
em C/C de Aviso 42.561L713890

. Outros depósitos
.

20.287. 476,3()

. .
1.271: 692: 5il3;90

OUTRAS. RESl'ONSABU�IDADES
. . .

Obrigaçõe� . diversas
.

Letras 'a' Pagar'
Letras Hipotecãrlas
Agencias' 'nó -Pais
Correr,p.. !l.0 País
Ag. no E.'{tcrio...
Corresp .. no' EKterior' 12.295,919,00
Ordens. de ·pagamento. e . " .- .

.

outros' crédJtos 59.16i:;; 750.10 .

. Dividendos a pagar
.

'847,397.80
'

...l-l.-:- RESULTADOS PENDENTEs"
Contas de .resultados ..

.. '.,
..

f- CONTAS DE COMPENSACAO
'DepOSItantes de' vruores em ga- >' .: '.' : ",-.
rantia ·e ·em.· custódia' 1.002':552.821',60

DepQsltantes. de· títulos em eobran<;a:
'..

do Pais," 340.965:259,30
.u l!...x..:\!rior· �,+-215.267t60·

Outras contas (Contas de Ordem)
21 99U.503,00

I
.

"

1,534,734.575,20 '13.553.413.001,40 .

S. E. ou O.

1\1' I V O

, /\ -- DISPONTVEl,
Càixa

.

Enl J".I\J-€:tla currente .

Em depósito no 'Ba'nco do Brasil
Em clep, ã ordem da Sup, da ",

Moeda e do Crédito
Em outras espécie5

'i!1, ;;"f:I.852,OIJ
.14'1.252

.. 783,50

17.705. 111.10
15.521.112,70

B - REALIZAVEL
Letras do Tesouro ·.Nacional
Emprést, em C ICor. 133,898.135,50
Emprést. Hipotecârios 256.524 70
Títs, Descontados 1.1l6.110.422:UU
Letras a receber

.

de Cf Própria 153'-569.30
Agências no Pais 2(;3.418. OOO,(j()
Corresp. no Pais 22.087.412,00
Agcnc. no Exterior
Corresp. no Exterior 40. 57ü. 237 ,2U
Outros valores em
moeda cxtrangeira

Capit.al 'U realjzar
�

.' IHI.flOO,rm
011tr05. crêditos 2!i. 337 . 1II7.11l 1, ümL !HO, :JOrJ,5Q

33L132,1l0lnlóveis
'titulos e v�I'Ir�' ffiQhili;i.rlos;·
Apólices c. Obrigações F�-
dera;s no valor nominal
de Cr$ 18.008. ODO,OU de
positad8;s no Banco do
Br.q",il S/A" nrd<:lm ·ó ....
Superintendencia. da 'Moe-
da e do CrcctJto' L2. '/47. 726,10

Apólices, Obrigações F'e
derais, inclusive' depÓsl-.
to de Cr'f 1.1)00.000,00
nn .O ..... leg;ncin Ii'j���ll., D�-

cráto Loi 9.60Z 1.221.107.30

178.220,30Apólices' Estaduais
Apólices' Municipais
Ações () DCQcntures S!}; 222, 4W,8r} v2.3()[).171ilf)

24. 071. 548,90

c - IMOBILIZADO
EdiL de uso do Bco. 50,875.66940
Móveis e Utensilios 4.888.335:00
Mterial de exped. '2'.358.589,20• Instalações __

D - RESULTADOS PENDENTES
.Juros e descontos 2 082 80250
Impostos

.

1.' s;,n :579 :20 '.

Despesas Gerais '(!

outras contas 18.092.121.30

E - CONTAS DE COMPENSAÇAO
Valores em garantia . 474.156.730,<10
Valores em custódià .

.

. 528.394.01)1,20
Tftulos·a receber de C/Alheia 385,240.526,00

'.
Outras COMas. (Contas de Ordem)

. 14.6.941.226,70

S'I" Paulo, 5. ele ,Junho dI' 1931.,
(a) NUMA DE OLIVEIRA - Diretor_Presidente. .

I(al LEONIDAS. GARCIA ROSA - Diretor-Vlee"Presidcnte
(.::d '\lb��r!!� L1A' SIL:V.:\.· (10IIDO .............. Diretol'-St.ilJi!l'it.iteltdêlü�·
(na) '1\ Q(J�i.RTliVI .BARBOSA � ROBERTO F. AlV!Ali.AL. Dir,-a"..�ntes I!

.

lHum,(�nau
:cutitUia
11l)�1(tblla
Par:�ulUgt�ã.

n,�{_',ife:

. li' - NÃO EXIGIVEL
Capital '.

. 150.000.000,00
:AwIlento

.

de capital --

Fundo de Reserva Legal
Fundo'. de .Rescrva
Fundo ·de·.· Previsão
Outras reservas'

a prazo;
de Poderes públ.
de Autarquias

-

de dív:ersos:
fi prazo fixo
de aviso prévio
Outros· depósitos
Letras a ��êntio

(,,ó--l';PÚApJ10 UI'� A-Zl';Vli:OO 1,'Nlo �:"(:d",,,t<,
.' .

(a) ANCELO OnESTES l).uunn,".'-':' Contuúo:r � ç,a,c� SI', n, 2,74.'1
... \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atualidades
Dr. Pires Rebelln

, ... CAUSA DO mfpoatmit};fmtamibmtamifftaomifrmmhmb
Oausaüe cancerc,- O dr. Claude, de Bruxelas, de acordo

com a tese-que defendeu no congresso mundial de cancer rea
lizado em Paris. considera esse mal como tendo por causa um
vírus que se apresenta numa. equação bastante singular: na

galinha, um vírus é a causa do concer no rato a questão é
mais complexa e Q virus se torna latente havendo mesmo a

mentacão, condícões horrnoais, ets.
mentação, condições hormoníats, etc.

,

A' proporção que -o problema se eleva na escala dos seres
vivos. apresenta-se ainda mais obscuro e complicado como se
observa. por exemplo no!'; homens, onde a expertencía tonta
se mu íf.o ma is rest.rita e onde tarnbcm eritr-am ern jcgo .os fa
tores mais diversos passiveis, '

<',� I
'Prohlema social do eaueer - Foram creadas duas cadeí

-�"""'=,"-,,�'L"1f iI· II ras de cancerologia na Faculdade de Medicina de Paris: uma
--'--.;__jJ' que se ocupará das questões medico-científicos e outra que

tratará dos assuntos medico-sociais. O professor, Oberltng ao
se empossar numa das cadeiras recem-críadas adiantou que
15 por cento das .mortes em geral são causadas pelo cancer e

que nos indivíduos acima de 45 anos essa cifra corresponde
a 33 por cento.

Cirurgia de beleza - O con$agra� especialista ern C51'\,lr
gia plasttca. dr. Claoué continúa a impressionar os meios CIen
tíficos com seus métodos revolucionários a respeito da corre
ção das rugas, seios, narizes e orelhas defeituosos conforme
inúmeras técnicas que acaba de publicar na revista frunceza
"Science et Vie",

Contra o uleeulismo - A Sociedade de Estudos Anti-alco
ólicos de Paris chama a atenção para os efeitos nocivos do al
cool, sobretudo em relação às cirroses do fígado e acidentes
mentais, ao mesmo tempo que adverte o público sobre o erro
de considerar o alcool e as bebidas alcoolicas como alimentos
necessários.

I

(Co,nclue na 2,a lEtra D)

o tecido pc:;.- 1
::

:: '" -... ..\.0 LADO DO CORREIO E TELEGRAFO -- :
:: A' ALAMEDA RIO BRÁJ.�CO N. 8é mutu =

_ =1= .
-,

, =
I 'mlmmllIllIIIIlUUIIIIIII!fIIlH!lllHllllIUlI!!!IInUIIIIIIIUlHiIIIliUUnUlI'"

�!llllllmmlmlllllmlllllnlillllílllilll!l!lIHUmlflUlIIUUlmnmumHm�
�H. P R O B Tê
I Cirurgião Dentista I

Nacímenro com o nascimimto
.um robusio menino que na

pia batismal recebera o nome

Há. um aposento na casa que
está em continua transfOL'ma
ção; e isso p_ort;l.ue 's"" -runsfoc;
ma a pe�.soa que o hábita: nas

ce como- quart" de n:;,"r,tina reino

U'm a,mbiente se transform'a
do - que poderá encontrar nu,

ma loja: eSCOlha

meil'0S eE'tudOS, � 'a!nr.a

quarto 1e nlfnÍna e ludo
rl!tr�

dI'! brtnque.íos e di"brug�s, aro-

bi � que as, coi,'·;as C1U(_� C�I[ã(1 ti fU&'

Hm_1C 3,dapLlldo '! pl'.opordona'::j V"JLi" adquírirum um novn vr.íurdo �; 'p"quen>l 1:;·::�t'Jl''': num!
'_�-l1JLo c_ llP�(_i1!hi.t p ;:1. ç�ld:::l!-H]l!�

p allH_1'PI' l'l : '.1h :.1111 .�Hye!'.so a11 �

gula ví;-�u�.:; �T!1 ,tU! llD ...jl 1"'" t )..

nova lJ�l'SCIldljuatle t! r�eces-::a!"o I
criar um amblenrc apropriado e Iconfurrave] qu17 lhe farOl'!'ça ()

<.le',envolvim;mto, IE agor.i pj.:; algumas �uge'3,.,:
tões pl'áticaE }J<ll'a arr'ln)"l' o I

'lõ!Hl'!O de U1llH jo'/enzinha. IAntes de tudo ,lisponbH IJnm

3S móveis, d� mOdo que J;ãO Iha�a espaç,oe deSperdiçados e

lrràclOúais; se o quan0 é peqae_
será nec"ssariament�

E' o ,lia do primeiro baile e

Idos prímeircs sonhes, o dia em
l;:ito. A "prvgutçosa"

{'o]ocado junto ll}1 p,lrede, mU8

Se' nã:o f"lta espaço, encost�,.Q I
somemo na pa:"(: Ja cabeceira, �

�;���:I�:�'�:�:�I�H-------a�----D---e----D--�o-�-r-�m�, 1- rdr!,,!) ie!l,] t.. nàf) iun dívt.n !!!!f_L � r ,';;,__ _

.

,

:..:� �'.::l!tl.l dL'!-antc U ([1:1, t _� __

--

i �-�-�:;A ccbcrra dG l?itQ 2crú si.!.!l]!i- - ---

rica se for ,feita num'! bea cor

r) r:veStimento, de uma CÔ!· qhC
harmonize com a da coberta +,

_ frlhiriha I"I;::t.rl€l!€. ocorrtdo a lY p�)�1. H�; rl'!-': lç'ô"� t!:� IiJeuí!..!�, (1S .

l..;tensilios Parfl. � 1 u: ,I(lo fluent", ('"tá de parabéns o - '(:'3 ru na t.o�,
l:1r c1D S!', HCd'-('j;:€r e esposa

na de casu: ao l,�tlu da leitO ,fa l
Da. Verollica. I garot<l d caminh» ;},'!!-a l3 f-:U'I !

II bOr!'ca. E' um quarto cheia de

-. DeSde o dia 19 da viaente

I
brinqued'1�, c ll"f;im p(!rma!l.(;('� I

clJo'_ntra_3c r.ngabni':',h -� -��r POr muito!': ano�: m"'mO 'ltn,w:
(�j sr. Seb�stiã-n .To�i? (,;on€;:t1yps

dQ r�·f' ih? acrc<.�r�'�nh! t!:l:I))1 !l11 �li ... 1

TPaÍS (JltH. úrn

peuco mais Eéda, para os pri-

u.:.- :_,i�11s1!�':a d::

viva, em rum único c u

taS; empregue tecido
em Um

ser

tratamento
f e i to em

Simples
poucos

pode
minutos

um

do, por e;·;pUlvl0, dr� mauorru t.1: "(Jf_;ê C�I a. canuarla f' tC'noive:
poder llludá_lr) qu::ndo C<llL,"da.' mente, sonolenta? Não 59 dcíx�
�q.e .... Tal�1)��11 a J�'Jltr�I�a 1'0(:1" í

I contUdO, tentar pela cama, antes
.. e] _m t-c.do. E"te Pl·o que oi' de empreg�l' seus u!':uais cuida
q�i' mostr.,arpos é a <�pregnj,;t)., dcs de beleza. Sabemos perfeita�
sa" ,com ar'ma':.ã(} de fcr!'o 1''''1- < t .,

n1\;.-n 8 qUe p;!ra voe!:, (lepo:s de

XAROPE.,

St?ANTONIO

se lhe ar'OI:teé'Cl' tel' que ir do

t]'abalho, d:re}m2.ente paro. uma

reunião 'ou jantar, sem tr r o

tempo para mudar de rOl'pa, lE

ccnsigo um vEs!Ído não muL
tU complicadO c vista'C' {!t'I'Dis

tel' tfrlllÍnado o �cu dia de
tr�ba�ho. Durtlntc 'as horas' do
dia, num (soritorio Cu lOja não
deve USar �'oupas que cha,uem
a atençiio.

EXPUESSO
BLUMENAU -CURITIBA

End. Teleg,: HLIl\'I.OUSll'l'ES"
AGENCL\. BLUMENAU

-'P'iõ'6iSSQi1
,/EnY�!!!!!�de:& Stueber' IESCRITAS ATULSAS (mesmo atraza,�:.s) .

ABERTJJRAS E ENCERRAl\-IENTI.JS .DE ESCRlq $TAS
-

-

$REGISTROS DE FIRMAS ;!J

CONTR,ATOS, AI.JrEn.Aç�)ES D]G; CONTRATOS �
t� DNTRATOS DE SOCn31MJ.l�,ii COltlER.CIA!§ !Dl�Ol,ARAÇÕ�jS Dl� RENU','l _

,L§<:Gi\}.JZAfJ,4.o DE LIVi�OS ,t:OIlIERCIAIS FIS-

i
CAl!.S.8 DE EMPREGADOS

"

Rua 16 de Novemb7". N.o 31:1 G�rib.e tempo e dinheiro confiando os seusFONE, 1002 serviços por nosso intermédio
PREÇ?: Cr$. 155,00 t . Rua 15 de NQvembro, 642 - 1.0 An.dar - Sala. D.O I)AG�NCIA, CURI'l'fEA í (Edifício do Banco «INCO»)Rua 15 me N>U1i6mbro: N.O 623 '_'���-..-.ee��,.........ee:-<:"'...... ��".O!'I$,",>

pJel�', II'J"J'Ju um crcm� rico 1 m

oICG�. Não 1.'5queça que neSta

:imp'za. deve incluir tambem o

pesccgo. Cumece então por cie,

muitO jllll'ül'[tJ!t�: urn sabã"

br�ndo. ele boa qualidade. é u

mais aconsclhcvcl, Depois de rc'

tirar (J sabào com agua morna.

um r1i� ta ncativo. 11;),0

e vá eubindo, chegue ao queixa, I enxagu'O! l)em o rosto com agua

depois ao nariz. faces e t€sta.] fria; sequf-o em seguida com

ESjlalh� fi ('reme fazllndo UlIl'); I urn� 1,O:1lh" "112,'.<(', Se teU1 pele
peqneTltl {- leve n1tlsS'(\t;f nl c en �

t ul['·us� ou S(·US Jl()ros- são- n.bBl"..

tã,� renlDvu-n corn um IpnçfJ d? tO.-5. :lSi"! um adstringente eou1{)

papel ou um POuco de algod§io fina' d�ste rapido e 'Ímplcs t l"a�

Agora lave .seu resto com sa_ ,Lamento de beleza: este adstrir:-

- Festeja hoje mais -uma PI�j� I com ti g-�nti: Frta Mari:'! 1i';:an
xpavéra de exi.stencia, o interes' 1 ci�ca Vic?nte, fjlha do �l'. Pt'
:fiante menino paulo Carlos, fL I d1:0 João ViC�nte e D3.

lhO dO sr. Pau:o ScheeÍfer e de1 Fra:t':ta�c;; Vjcentt>.
Sua ,espoSa Da, Traude. 'I

. '! O Preceito do Dia
Passar hOje ma.s um '3_

I t -

,. . ,

"Fa 01' de p:'ol'agaçao da
SilvmJ c]a ue"I .

Os caE\JS- lev' s de gripe,
- � .., -� ,- "-'T �"gJi'r 'I que eSC'ipam à vigilancia

em data de' i médica, !'ão �xatamenle o"
Eart-

porCm, exi.;-

lliftf:l n1fJ1h.f"lr llr�n� nlnüi rlgrLid�i.
ve] do que d€itar a cabeçn. num
travesseiro m:lCÍo ... mas, no!' fa
vor. pare um minuto e considere
o dano que vai cauSar ao seu !'os

to, ind.o deitar_fe sem rEmOver
sua maquilagem, permitindo que

bão e "g,-la mOrna, O sabão que gente dev'! ser apjic:a.-lo depois

abandonados
e Cmp[ eir:Jdos Eo1:n·e 09 lnóv�is

por �d-, I
gnnz dias em ca!;a ele amigos, I

não é correto dar dlret�mt:ntC
I

crdens aos dome!5ticos, s� tiver I
ncce"sirlade ti" �lgum �er;;i�O I
peoso:-:1"., e{'!n�o, �or' .exenlplo' o

cie f9z�r J)2ss8r um v�sti.jo a. fêr_

rrJ, conveln s"-rnp-re avisar antes

I
já IT'Uiro ini::..ntis Para a pessoa

_

Zhlha '<l�...os utiliz.2:- uma trans_

formação "'e faz e se ,reflete no I

J

te uma eó c!'Íada C01UO geralmen
te ?contece� evite recorrer a e13
ou faça_o 'o minimo possivel.

você usa na lavagem do rO�tO é i do rOsto lavad0 e seco.
--- ---_-------------

que a circunda, Devendo Õecoi'ar " saTI sala,
não c,onsidere exclusivamente
impOl{antes a� YJal'edf's. Gi' mo'

yeis 1

e os tapetes. As l'n1anchas"
d� coros Je',em sEr dadas pelos
::í�_('s��rjos_ E' nece.ssario que O�

ollws pousem pr.imeiro ;:;obre Os

seus poror" obstruidos pelas im-

._-_-------�

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

!_-aIN'E"""i3U'§'C'H_11
_ Hoj�, às 20 horas

._

SDorothy Lrul'lüur''''_'':: flavo MiÍland -:_-Akilil Tamirof e E
21\:Iala é Boco. elTI

v

g

� '·Princ'ez3 Das Selvas'"
=

§ A película que juntou todas as grandes emocões daª
ÊfloTestal A investida dos elefantesl A luta na floresta ª
� com' os selvagens! A vin::!'anca dos macacos. li cova �
ª dos tOfl"nentos! Bogo, o l;aca�o cômico e inteligente! $'
� ACOlUp. Compl. Nac., ShOl!t -e' jomal arnericano. Pl'e� ª
.; ços de costume.. " ::
: !i!lilllllillllll!UlHII!II!I:i!!I!II!I!IIII!IIIHl!!!II!Hiiil!WillIlnlii!!mllilill�

,,-- -- -'"

purezas não plGporcionE:lll it pe
le uma perfeita reSpiração.

para' os caso�

gripes".
sabidamente'

l_Tm tratamento Simples, para
o 'eu rosto, na hora de dormir,
princip8lmente nos dias de maior

cansaço, pode ser feito em pou.
f-arcravois à dif;,l,'iu da dDel�i<a.
Eles concorrenl para que d in'

fecc;ãn se propagu� fácHmente
nas cidad!'s e ao

rle comunicaçã'J.
"'renha cOrll as pessoa:{ qu/� [1-

penas parecem resfri3d,(s
precauçõe" e cuidadas indicadOS

livros, os vaso:;;, os quadroS, 'as

l;;mp3c[as '" os espelhos. D(>pois Isebr" OS moveis, a tapec;arja €"
por fim, sobre. o chão. '

cCs miuutos
Com'oce cnm uma limpeza C0111

SNES.

o institutn Gallup abriu
_-.:..;...._.....___.__---_._ ...

---

Exi
·

em os raptores do
ao

O':melllsiio da �ext[! lla,jinfl
rários, disse que tinha adquirido aquela residência e que a

imla esta semana iria mut!l>"-se paI'a aH.
Ontem pela manh'ã, CS m�:'O!l (;aquc1a zona disseram que nãO

l'perál'ios viram U!,Il carro de rór ! cuviram ruidos d� especic '1llgu.:
cinza, cOm chapa de aluguel, pa-l ma que pudesse chamar_lhes .a

rar à IXll'ta da referida re'lidên_ ::.tençãD, adiantando, i8.il1da, qu�

Dl1de OS aoentes de: insonia PO'_
E cemo tiveEse C�(luecido qual-

as noites paSSadas, -alí, têm sida

c�lmas, absolutamente' tranqui
las. O Secreario da Segurança
informou, durante as investiga_

,de eSteve, COIÜOU a 'Vitima que
ouviu :lurante as hOras que a)
p'assou, cOnversas que gil''lvam
em torn.o do seu resgate. PelaS
vozes parecia tratar-se de juaS
ou três pessõas, sendo cerLo que
uma delas éra de brasileiro, en_

quanto que a oUtra, tinha ele a

certeza de tratar.s9 d� um eS
rrangeil'o, (,om pOuco tempo' de
Brasil.

Para
unl tistas fazem uma l:ap:Ua

no �eu jardim 1:.11t€:5 d� irem pa_

r,ii <O leito, mas n:':rp. S�mpre co�
seguem conciliar o' seno com a

facJlidade que ii de desejar:
Foram critadas.na Am�rica,uma lámpda

durante uma

inquerito sobre O sono. Segundo
Os resultados da rigorosa eS'latis
tica, as mulh€Tes doS Estados

(e tambelu os hOmene)

as noit�s fm claro e en_

gD:Cm. vara combater a insünia,

quatro biliões de compnmidos a-

Itlojãs do s,cno" (s!eep-shQPS) ,

: cia, dele descendo um OUtro in_

dividuo conduzindo uma mala.

----�- --'-------

,J�m cncontral' 'OS mais confor-
c;ões c diligênci"ls feitaS, ter efe�

bléldo v1Írias prieõcs, cun!aIldo�
�" entre rs (]e!Ít!os elementos de

após dançar
cantar e

�5 :rnulhpl Cd

ti EW'
----------- nar, tl'a",:e':�'ciros lrr';?:;!5tjveis, 8 ...

p�!'eJh02 dos qu"is emana Uu!!!

'4 � que o Cvnsclh!" Nddoll3:
d-e Eduea-ção dCH3 �m;.)i::[ld\oS; '(;nJdos
'decidiu suspendel'
de mapas do Hemisfério Ol'jenl
tal para Os alunos,

o (Js ]Jsicmlll.listas, por stln

do. Imp2rio Britânico,
doce voz qU? diz aps, que J'oneall1:

"lJllJ.c13 de p.l)�jção, dorme,
lar à Jf!!'aguá rIo ;-jul. onde iria

lJU;:C(lr (1 r\Ofe1.'Ído dinheil'3. Tudo

ROMANCE

!=UgcrCIll contar '(l' :nun1('ro
carneiros brancos, 'de UIn

nho preto imaginaria .

. "",;_

SFto '?aulo, 20 (MPri<1Íonal) -

O sr, Anc1o<;a Eduardo J\Ia.tar_
Felizm'cnl.c, lógo 'lue "cnlou ao

lUdO dO motorista, ental.Jt'lou celTI_

1'<17.0 d�clarolJ qu� fôra p;,pt:,dc,
por dois Ol' três individuos que

versa :;ól>re o. vantajoso negócio
qlte' iria fazer, {l este qu� não :J_

::Rima de Aristote!!;\s:
uma doença."
Para c,onE'el<ll'_S�

UO sono ê

o cond1Jziram, aPós c�peta�:,Iar

gQlpe, para uma casa ,re:Oi,jen
dal situada à altura de India_

ncpoli"', onde ficou sequestr3do'
durante mais de ,18 heras, a es-

I

cfu", alertou_o sôbre unlU prt5si_
\,el cilad�, aconoelhando_o a ievar

1'&0111 ,'IM 23. EDIÇAO
,,'"

ÍntlBÍramente reescrito. e: em fórm2. definitiva�
,

Em tôdas 95 livrarias ou pelo r�embô'so ,postal.
Preço: Cr$

Ê
O

c fato '10 conhecimentO da policia,
credita na "fortuna caida do

,des estão COlocadas, lapides, qu�
-

dh�cm: H,f\.. ns.lul>P.r:a·\?;;,lg'e cinco :

Padrões modernissimos
1,1000

DESDE Cr$;
...,

-
�

ao que, ;lE.pOis de muito mc.tu_
!lera da declaração de seu;; pai� tal' aderiu a colcno, Ciente elo

de quem foi rxigida a impodan-
,

c a s o, o s :m a n t e d o-

cia de 10 milhões rle cruzeit'os, r e s d a e i Sei puseram
An s�r r,bordado, o sr. Andrca em campo, conseguindo não 5'�m

(lisse qUe agredidO e impedido de algum >mbalho, localizar e )Jl'en_

reagir, pois que lhe taparam :r d:Ol' os dois malandros. Qu�m de

t.õca, passun,l,o sôbre SEUS olhos .... c ter f;cndo mujto satisfeito foi

p:-d:lçô� d;;. ':::p:1T'lldi :lpü>; -� d "1_ Co jjaC�tO ['t.Jí)ni].� qUe Ít')111úU llnli'l.

pois de 11narradíJJ fui .,"ga.:1o grai1ri:;; H.;:ãi) sam g3�T�:r ii1i1 nl_

u':ntr!J Je UlJl t:'.1!TC', Nn CC!:'icl '_'li. qm'! :i'l'lt l'

reciproca-
me'&e" os �OCiDS desse club ci

tam exemplos de Napoleã,o e

ª
RQupas

qualidade))
das.

em casimiras de finissima §
c das melhores procêden-§

-

Frederico, o Grande, que dOrmi.
am pouquíssimo. S,obre as 'Pare�

llm,'as de �etS; a

unze1j1� ...

Rua 15 de :novembro, p88/f;96 Sob,

..lJIlHllUIII::mnmmiIIIUMIlHiílHUIIUUUiiUllHilíUlWUl.tWi1i..1i.ilUl.iJ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Lornelo inici;) <la divisão Í1c

I f.rofi:;�in.:Jais seria efetuado ,a

1.0 d� jutho. Alguns Illiadcs, con.,

tudo 11'111 I'XCUl'ÇÕeS progvamadas
jw,t�Hn"nte para' 'u primcà'3,
quinzena 'do' préxnnc mês, elo'ti-

vo pelo qual 'a T'�ferida JisPutl:).
tera !ug"l' no dia 22, ,

li.' '
• .:c. ,._ ,<'"

',;2:..;_ �_"_'_:..::.� ..�

invicto e com
Está marcado para o dia 23 de junho o baile com

que' a popular Churrascaria "RANCHO ALEGRE"
comemorará' seu primeiro 'aniversário de funda
ção. ·Tratando-se de um estabelecimento que vem

merecendo a simuatía (la sociedade local, tanto pe
la sua originalidade como nelos excelentes pratos
e finas bebidas que serve, n festa, em -aurêço es

tá destinada a se -revestir do mais completo suces-
50."

,

'

',' --

"

A reserva de mesas para o baile noderá ser fei
Ia com o proprietário do estabelecimento, ao prê-
co de Cr$ 40,00 (ouarenta cruzeiros). As danças
serão ímnulsionadas pelo JAZZ LIRA,

/:1)'"

'\

Verde x V€!-a' Cruz - BOn1 Ile':
tiro x Flól·j,jg_ e rndPpend{'n:� x

onze de Careço. pois coritou CQlTI

os retores camPo e torcida a f3

f.stiveram asslm for'mac13s;

VERA CRUZ: Lazio. Huber r

"IOr. B. Camargo Rachai]
o;:; -- It!édico Operador

"

'I
_

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

Opcràções - Parlas 1Clínica médica ',de adultos c, crianças - Moléstius
de senhoras e nervosas - Vias urinârías

'

i .r:
Raio-X (fiuoroscopla.) ..::.._ Oiufu,s CUrtas -'D!�í1ermia I

Bisturi elétrico .:_, U�ti'a Violeta - .Infra Vermelho
,

.

)Htâ f:rlequência
' -, -

HOSPITAL'DE T
�ISE!1ICORDL� - Massarandupa

_,...._ VJL:A.,ITOUPAVA. . ,- '. BLllirfENAU-:'_',

" '.-

A CONQUISTA DOS

AnES _ Paul Karlson .. r-:--

Uma história completa da
aviacão. Aventuras erno

cion�ntes e ensinamentos

sôbre a técnica do' vôo ..

(2:' edição). 50,00.

'O HOMEM, ESCRAVO'E
SENHOR - Mal'ck Grau
bard -:--;- A socied�de 1�1O�!
derna a luz da, biologia. I -�"""""""'--""---�------"""'-"""'''''''''.,......_'''''''''''----'--

Conceitos revolucionários ]

li" �I
.,' 'di' I'

I 'd' "PI L

i;���::r�d��!fl;Ç��redi-11J eI a a. nova ulCH orla nO
.

:�uue,
�RA�IsEt�:���k�s Feminil'Maria toiza", �e Brúsquft:
_:_ Martin Stevers - A --="-��.

htstóría da humanidade Em reumao realizada dia 5 dera, Yolanda Tridapaili; Pro-
através das realizações, de junhD do, corrente mês, foi curadoras,' Leane .Hohé e'Or-
concretas do homem na

I eleita e empossada a nova Di- Iandina Moritz Comissão '50-
arte e na ciência. 40,00. retorra do "Clube Feiníníníl cíal: Irove . Renaúx, Gizela

OS HOMENS QUE CONS-1 Mar!a Luiza", �uc regerá os Morem. Luiza ,Bader, Iria

TROEM: O 'li'UTURO _

I d�süno3 da soçlcd,adc no pe- Haendchcn, Margít Moritz,

B'
,

-'RI"" .......:... O' autor I nodo compreendido entre Maria Neves,' Lotti Cunfia."
ruce rven

H151 . 19-" CéllUissão festejos: 'Minii Wa-
entrevistou numerosos �,.

a ;)<.0', ..',
"

Eis a SIta a' ual constlt l'1 Iéndowky, IrÍmtard 'Rosiu-, E-
. �. t qu lhe deram

'

c ,t, ,< '- - " ,_- --

cren trstas e '" -'
.

'

ve lina Sas�i, Cat�riiÜl Sil�a.
uma visão do mundo de çaop: .

1 tIA l' JlJrácv P�lli, Gertru,de� 'Ma-
'amanhã; construido pela • �C"I' C�l, .c, ' vone .

,
pper; .J

." "

d hoje 2000' \ Vice-Pr-esidente, Nelly Pef.cr- chado, Clálldia Salces, Olga
ciencía c . -,.

marm ; 1.a Secretária, Odcttc Hohc, Albertina Deíchm�n.n,
__ Pi'lIHI1Ü Dl'; LIVROS _ 'I' Mbrlfz:' Gcvacrd;' 2.", SCr-fctú- Enw KístenmacheÍ':

Pn>zarlos 5e11I",1''''': PC','O 'reme_ ria, lVl;:ria ,JaGowi!.;];:y; 1,.'" Te-
'

te" ao 111eu- endereço. pelo ;-;-elU- I
" •

I' 'M . ') '1 'l'r I (',,"lCJ·1·"r1or'ls 'M'ü'gtt' Kl'le--_

.'. snurt'lr-l rene J HYl'r ,.. ..- .'. . _n ('Lt • • (; .

bólso PfJ�:tHj. Ot; �CbtU.t1tC:; llvros:-
-' _o, 4., .' _

._ G ";,..J to

--

�ot!rejr;l, Edjj.lJ Histuw; Ora. JS!;;' ,evacr'.l:

'."01', J3i nã.o ter 'causado IU-:io_ Fernanda;' "\volgang: 'Gspi" e Ay�
res ,5Ul'pl'eS2S "D r-esulrr do do cc- roso, maiano, Anronínhc., Caro�

trjo.'
.

'ro�o, Mengar'd e �;Valdir.'

por 2 a O 'o V7'�'a Cruz já triun 'FLORESTA: Óali; Oracllío e

UniãO. Fsper('m(l� Per novas sur

presas. ::
�

I
• o.

f'ava no tempO inicial, graças a Fldler; B�ek, Balcquinhn e

Passold, Massd::-','5 tentos marcados po,lo':!. efi- Heníng; COrrêa,

ciente atac�,nt� Careço,aes ·7 "Ô 29
,
e Schippmann.

-.:._... - _.:.... - -- ---
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I

cilidade, t(llvr,s p�la [aja de um

arqueiro" à :a1lurn.' Os dois guar

i dava!as do Tupi estiveram lorigr:
'I d!?· conespGndcl', ,: princíp\llme·utO
, .
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público diminutO.

fri�at', aillda; que <.) Tupí 'alt:ou
reforçado' ..de AgOstinhO, Gordi_

nho; Lazinho' e' Lázaro, í ódos do

Enderéço ,

,
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RIO, 13 (J,Iérid.J - O Min is.,

tro da. Ag tlcuhura assincu um a

côrdo com o governo elo Paraná

portadores e para a próprio go.,

v�rno. Corn o abanjono, por Par'
te do governo brasileiro, das ven

das vlnculadas para o estr-angeí-
1"0 pelo ptOce�so das compensa ,

'ções, tal prOblema agravou-se so

brcmaneiro.. Várias so),ç;:ieõ f')·
I
cador-ias nacionais

r.arn sll,tc·id?s c POSta" rm debate
, HgTavosnS·'.

nhã, cêrca,
na 'estação Varnow, Um

dos vagõeS composição
terroviária que pr-coedía de

Barra, do Trombudo, salt:Ju

dos, trilh(}s, trazendo mo

mentos de pânico ao gr�nJ.c

não paxsou de um grande'
SU�tO"P�:s alguns rrvlriums
dep.ois tudo voltou à nOrma'

'�l��ÚC;��"�Õ::I:[��I�;�!�àd;a�:�;]:o� Bpo"S dançar, cantar e b�e-be'r p
A

lermo,da Viaçào li'errea, e- rm pato
Branco, em lOcal acesvivct

tr���SPt::�'I:'��IO���;::;';áriO.o 'ül"íO 'a eXI·stenCI·a ,lIIng,erlllllllndo VI
e

5enlo t
IT

XlIIICOdnadcs pcln::< município" íntr rcs Ifiados. Para a exCcuf;ão das 0-

��"a:()�C���.::.:�é��md�;o�g:���:� Presos dois vigaristas que lentavam roubar um p�cato culooo
Ante·ontem, na casa de mere, Lo Ou palavras, quaisquer rl<,ta- da sóbre ° leito a infsliz Paula. t.nrína EmiÜa da SGva.1

lhes que puzlessem denunciar Informada ti:> fato, a pottcía Ipreocupar-ão, ou mesma o trágL '2,q�uiu ;'mediatamentc :Para o to, A pnl.c!a local efetuou a prí
co fim QUe estaria r.ng2ndr'tndc ca�� tendo, aPós arrornba.ju '3.

< 'oão tluô vtgar i=jas J,:>ão F'agun ,

para por termo -à vida, Aproxí- porta, :,ntra�o n� quarto d3 su.i-I r'e." e José Emilic dos santos,
ma.jamenja às 3 horas, quando cida e providsnciundo a seguir '1'11:' l.eruavom passar o "conla I poeição normal nem' ramc,ompl"lumen!e conh�cidos, pôs
FU",S ,\m",""�s começaram a, se re.,""," a .,,. O exame e reinoção .to cadaver, do vigário" no co:,ono Bem i rarnu

termo :'t exístencla, ingcrindo '1110_ t· J

-

l I d'" A I f ,. I' r' I'
'

t
'

In pIrnt.o tb:ico, BascadO� em dados IErar, eu mJedm IrtlglU�SehPpra
s causas que evnram a !TI

c�, 'J-;�I"'",:,:,,,nl;!, [,I,�(,,",nll.t' no In,crIGr

'00;
,

or pOUCO ,. carro' na-oIs
n quarto, e ul'an'e as o!"as liz mulhnr' 'a praticn.r esse s('S- "

.'_ �,' __ ,

yCC lh;r!o:' Il"l'l n-Us�a reprn·ta 'T"m, , -
•

I 1
"

que SI! �I gUll'am ate o amunhe_ te eXtremo eipela não fOt-am d�,:i- ::-;":';': n lo infur mi":Ô"S f;Olhl{ -ISL,allra lcri" em companhia de,
h

.

h Ih d
'

; CCT, n"n um gTIO, ncn um ge_ dament� apu"wJas p�hs ,!lII' ri_ 1':1 nol"c, "�:'I nf'[�kn;ll dp P'J1L
()Utr"� mulheres. permanecido TI- ., t '1" -, d l'

, , .

C'
'

"

-

"

� mergu OU nas aguos o])'lIUO que co!' ,af�c o Si oncJO oa d:J rs pu lCllU,s, nps as lU orma_ I':". tlS r croques, '''pus ('onv_n-
li' ,,:; primr,ir'ls horas <]8 m"'Jrll�

1 no't" foi c",·uhdO.
'

';õ"<' ,ohtid'lS PO" ors a !'('V· ..1a- ferem () l1,cáuto (;oIOno clp flue

R b GJ:;'adn dn'llll"C dia acordad;J, cCln_
M"i� ou m"nCs às 3,30 horaS, gen'l no local. ,,'zcm '[He a d"�;_ r!cv(ri'! p;ll'tir:i�)ar de um flE;gÓ_ .- eira

....

o aspar-mirimversandon, rindo C behen,p, rüO t quando a lTIaiol'ia das mudana" '!ra';:1d" eSt"'V" drS;ludida P'o "'ncl"',,, lIvlsar:JnLlh� de queelnnd') o"ortunidade 'a que suas i já eStaV'lm d? pé. a proprietária a vida, pois além de dov,''[ SI" acertariam ° n'�'góciO em .te-l G"sp�r, 20 (Pe'lo, tell'fone) -I leram ao :ocal pr'Qv'donci�,dú n':
companheiras de infOrtunio eles- -

Ih G
'

'1'" de �'s 1'11 f '1 !'I'nl'['IVrJ C]f'pOl'" (1'1°,- ele' tJ',oux"ss',n D;�s'astre ([U'1 poderia tar a513'J_11 trunr,porte dos mesmos aO Ho�,'_I '[a casa (le mu ereS, UlOmar, 'mal ,Im" ('"rca . lrC n - r, _ � . - . 'co .... -

cohris'fm em sj?Ú cCmp0l'tam,cn_ lembt'o!L"� d� ir chamá la. 1- pós, zeircs, linha que, frequer1tem�n� Gr$ 30,000,00, que :he dariam di_ mido gTav?s proporções' DeQ)TOu, r.i.�nl. ond!'- ,.��eb�r'1'm cs nee-s_
-------------------- -----------

hate", vãt!�s vês�s na porta do I te, enviaI: di.nhe�rD aros "eus rnto a entrar para a sccieda'i2. hOje, aqui, COm um carro Ford, II· sario-s çuidal!-:)fl médicos.
'_Em�reza For�a e tuz �anla quarto '3'�m cbt�r resposta, olhou yclhcs Pa:s e ,rmaos m"no:es, 'ú tl'aTialhador do campo. aCl'edi- mOd"lo A, chapa 4_{J2'27, quq ,

, ,,','
, �>,

,

h'
'

d
.

o proce,ll"l ,I" Blumenau e destl'na_ ':'IIl!lmlll!llllmll! ... :lIliIIllHlllllllnmm(lHlIlli!mmmmlllJm!liJJlm·�·pelo b1lraco da fechadura, ven_ l'�,c:ideJ1es, ao que 'se 511 e, eU1 ,�n,I') na� nlent,ra:; 0,5 dOIS e-- _' _ ...

do, entii.o, um quadro que a dei- Camboriu, A morta éra fi1h<l de pertalhõe5, pl'ontincou_se a 'vo-l_ 'la se ii Brusqlle, �.A mais afia linhagem d a modema eletrônica:::
�alârJlna �/lllllr:r. Blumenau

xou esf�,']rrec:da. Jazia sem vi_ Amaro ,roão da Silva E' de d, Ca_ (Conclui na 4.a página) O acidenr" foi !'Egistrado
-- �- -

, rUa dr. Ncreu Ram'Üs, tendo o

E -b-
�

em Olu' en�u o Bangu V�iC'_llo, '-10 atrave�sar a pOllb

X�I Ir-se-t·a ' .. II , ��l'�;�;d� libr'irão Gaspar_niídm,

qU3'ndo de Sou fpnre(l(lo do Uru1uaCl,. �:;r::,�::eonSp��ari�se::u::Og:::
=

,

d [; .

v U • 1) a .' ,.,) �:�:,� :l:�.a;;:;: =:J�'���Oc:::� :Este o assunto que no momento atrai a atenção de todos os meIOs esportivos I· . , .

t'. 88gelres que viaJavam na v�a u_
_ O m::1dêlf)A ida de Teixejl'inha p,ara I rinha,.. quandÓl aq,ui este:,�, ren::;::" ,�jrão �e�lJ��1' uma

l'a ficaJ'am lev�m"nte feridos. 5005/6,U é um
Bant;'üu colocou em r:l,evO -em v1slta ao:) Seus famlll' tempo] <,d� pe.o o�· te,

. tendo os traunseÍíntC's que 'âcor_ heterodino para
a possibilidade de virij o co- al1CR, depois de 1'e�TeE.sar Nada c:,::·ta assent�d,o, aJ��a, - ção de ondas curtas c

d E f tere" ma� a"'sunto esta s�ndo
_

longas, cujo circuito ulira.-moderno foi espcf:iulmentenht'cido gren1io carioca 1'e- a .:..o-tlIíOpa, ez ln : "'� < .-" .' _

'

= desenhado para as condições climatéricas de nosso
aljzar u�a polcja amistosa santes cle::larar,ões n iro- nbjcto de dlRcussoe por

= País, :incorpora 5 válvulas "MinÍwatt" (técnica Rim--

prensa loca!, dizendo; in:- palt� dos, mentores eSffi;e= LICOR DE = lock) com oito funções, que asseguram alto rendimen-
cem o Palmeiras, uma vez

c1usiv:e, .(Iue S(� o3forca1ia 1'alcl!n0�, chaman�o a cu

I
CACAU XAVIER ':: to com um mínimo de consumo, mã:.dn'ia sensibilidade

que os banguenses nada
1"0 sentíc1,lo d� conse�euir ri051dade do publICO" tam- US,\DO COM SUCESSO lIA' ::: e perfeito equilibrio tonal.

.

g:aSt31'11m com a aqui'Oiç5.o· - - 'J �

.... CARACTERI'STICAS ESPECIAIStrazer até Kumenau a (Conclui na 2.a pág. letra l) l\1AlS DE MEIO SE'CULO FAIXAS DE ONDAS CURTAS g LONGAS:do mais, famOsO elemE:nto
famosa ê::.quadra dos mu-. ---.

_
O receptor é equi.pado com duas faixas de' ampla cober-eat3t'Íuense de todos OS

latinhos rosados, uma i das IU
III

t us::
tura, sendo as ondas curtas de 5.3 a 18.2 IYIc/s (56.6 a

lempOs. O próprio' 'l'eixei- mal'" C". tff,g'o"l'z,"',clas ele to- m loven 8 que- ca a :: 16,4 metros), e as ondas longas de 520 a 1650 K'cis.
� '" "

�
- dn

• =_ (575 a 130 metros}. Fica,. assim, possibilitada a caota-������--�-�-�-�-�---------�------�------------

�o u�,a�I,T�loserio ma��_ -

ção de todas as principa� emfusoras nacion�s �tfuo-

Morre diariamente grande quantidade ,�h:��;:: :,:!;;�I:��I::Ube
de

admiração e interesse II americanM' Õ Iluttlh ;::!:�= �:;��:
d e p e i x'Pr s n o R j o liaiaí-açú e PI �\�O,��,,11��:';,;'�" c:' , .. Il�'''';',�P'�"�)O'���';:·P::::; ::.�:.:.::'��':,� O",:,�:,::; 'I! - N Â: V I T A

Consequenc ia da prn longada estiagem �:"::;,":"'''"'' :�,::Ei�:,d:'::'::::::::::::�";�:.::"::::: SP'Ó�Og'�m,oaisub�'S�'d
, ca':?m'"ll!pHmelma:�-olw-nli'n�I��vl:�:1:1VC:;"�t��o;'�;;;;;d;il�OIl�i;I!�Jil-I�-"'-lr"':;',I�n(�,.me" 'lU!' IlF11":0l lod,rvia ..nl'!rta....

ii I
....

(I II U JI�RIO DO Sl'L, 20 (Do Cuneéi-' do,-; r"_i�:inly!,:; 3r,mL!!!iJrt(l�, Y!l!_ tl1t'Q ;tinrla pirr, Il�vi.cl('l seu;; !Helltl' ;", hOl'a;;, O (;1!() na ú;li-

pondentü) I do 'as r:huvns tudO em H'1:3-,'a:<O chefcs fiCêl!'; lU, inespcl'nrJ:Jlllol

OEm lloS�a IlIUma. cr:l're"pOIL na vO�,t'Jrâ à nCrma[Í,!"õe. As te, "em o pão de cnda d:a, O dD
dPnei:'l para. UA Nação": tivemos aguas nunca foranl reclunlGrJ?� t!"aba!h�'dor, tom sua llul;oria.

,oportunidade de abor\.lul' a e:;tia' com tantO inEi'tencia como ;!go- t1'abulha hoje para 'o sustellt.o

:para a constr-ução, a inda,
ano, de umn rêde de três nr-ma-

zens pt ra d['PG�it'J d:-- tdgG IF1

zens para deposito tIu trig.o na

.As uniela .lcs sel'fw localizadaS
numer-o de passagetros
viajava naquele carro,

O aeid�nte, que POr pou ,

CQ não apresentou consa,

quenclas funeStas, ocorreil
bem na entrada daquela Rl1_

da. Isto porque os

carros da conrposjção, que
oonttnuuvàm sôbre cs trilhOS
e aos quais ainda.

"

prew) 'D' vagão
servtram.Ihe de supcrje, �im_
pedindo, a"sim, que 'O desas
tre tomasse grandes propor;
ções. Os p-aSsageirc,s,
wnto, ao prcsentirem o p�_

rigo a ql'c eStavam expostos,
começaram a grirar, reéul

tnndo dai momentos de enor ,

me confl's"i.0, IJois cada Y!'l

jante procurava ahandonar o

ma-is 'iropreEsa posaível a; com

posição, Fetlzmenje, tudo

ra, Ainda bem que tivemos um de amanhã e s'm serviço nem

verão chuvosa poi" não fôra i,;_ Sabemos D resultado que ta) a

to e estariámos s':Jfrendo alnda
.

normalidade pócle resultar. Deus
mais as consequenci�s, Que 'lo_ que é bom. Deus quo sempl'�

que ,o pOvo já �ofre muilo c '�om Deus que jgllala -os hOln�ns na

a previSte, par�lização das iá-I nlorte, 11a dr. socG]'l'�:r_nos em

brícas, qUllntOl" famílias não dis_ mC'mento !ll! tantas neces�ida'
lumbr�m perspcctivas de um fu_ des. 1\ "'

, de cruzeiros. e o [>;cverno do Pa-
tricio "!xi"tene em frente à ES_

taçá:) d� Sallo Weissbnch, a mu,

uier Paula Silva, de 23 anos ele

ranã com o resbnt� da despe
sa até a conclu"ão dos trabalhos
A conStrução rios armuzens será
feita sob adminiStração da se_

eret,arh d" A;;ricultura do rere
rldo E�'t'1do. o a fis(;a!iz",�ãf) P(!_
l,) Serviço de }!;x[Jan0ftn do Tri_

idade, por mojjvog aindà não

go.

iro JoIto Cleof:1S e (J �·I·. OdaHo

j\.1l1(lrirn, !'�Prr:'!}cntantt:.\ do gOVC1:
}'.fj pür;Jn:j('n;-;p�

COmI} Y,"m ;]C'onl:(�ccndo tOdOS
'DS anos, a pxporla�;ã!) dos exco_

dentes dn. safr::I d� risicula cons

titui um pl'{1hlema para os l'x-

A V I S O
Agravalld()�se, cad" vez mais, a estiagem que assOr

li.! toda a região do Vale do Itajaí. a Empreza Força c

Luz Santa Catharina S.A. torna público que, a partir
desta data c até deliberação em contrflr'o, vê-se força
da a racionar, em cincoenta (50) por' r�CI)to, a energia
elétrica destinada à iluminação dos l,)gradol1 ros pú
blicos de Blurnenau.
Esta medida, que foi tomada de aci)rdo cr,m o Snr.

Prefeito Municipal, e que está inteiramentl:! ap;:'liada
pelo que dispõe o artigo 11 do Decreto Fedt:rLll 11.0

lO.5G3, de 2 de outubro dc 1942, tem por finalidade
não agravar, ainda mais, o racionamento já imposf.o
às industrias locais, cuja situaçi'ío. por demais pre'�á
ria, não lhes permite um racionamento mais sevc;r(l,
sob pena de lhes advir e aos seus numerósos operár,ics
maiores prejuizos.

'

Ante os motivos expostos, a Empreza Força e Luz
espera contar com a máximq compreensão por parte
de toda a nossa digna população,

RLUlYlENAU, 20 de Junho de 195L
E1WPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATIIARINA fi. A.

gem qUe vem cau:"ando sérios
tr::mstOI'nm; 1)'1 [':t o progressc
desta zona.

'

l�
,

T{pferh:no.,.nos. lil nllJcnl: ao fa

lO verificado 11m nossos rio", on_

de fJ nUtlIero de filhÚtC� tle pci
:;"s monos H'unenta dia a dia,
Com melhores esclarecimentos

l"H]elnos rlizel" 11[iora que, anual
mente, llcixc;; de ['adas a<; espe
('les [.Ogfl111 das zon:J� onde a�
fC'Gularias exPelem Cnl'l:.1S impu_
reza.s. Na fUba fjlIe empreendem .

7.821 processos�t- encaminhados
Getulio Var�as�f n.aT primeira

, '.

1216�djz.em ;jrespeito a -pedidos de coloca�ãopr)uca tnOnta u, pnl'da qnc se \,e

ri fica. Agol'H. cOm n seca ln> RIO, J(I (Merid,! --� N�, [l"ir r"" dir:g:.i,'am ao Cher". "k C.OVE!l', ';�o, l'r,mt"i'i.o, 1r:�n.sffH'i\nci,,_ P':1Jnen(!�, falt:H1rlo 3, neccssitria re_ TI",o;ra f}ulnZ�na d2 junu L_H H!li no sohcltandO �"cus jn:el'CSr.';:S :at")" <,p'12nntndc.>I'1a, abono f'JJI�I-

ll()vaçáJo, de �Iguns em nossos enc3minh:vlos a clivcr.!'!os nl1n;!':- DC!::'Res proCe::AO$ 221:1 dizf_rr Har,. matrículas c bolsas' dr! c i_

rias, GS' fijhõtes dc mandins. (;a_ tériOs, autarquias e I,IUtr'l.3 rp� t'cspeito a pedidos d� "oto,:<�';;10;' 'udros, pag1m(lIltos, d"vid,o:i, fi_

rfis, ;iundiás elC .. estãO' mOt'l'&n�\ p�rtiçõ.�. pelo serviço de RPla_ 939 Pe(li·jús de a'jxiZ:c, da"<;ô:.',� nanciument.os c' empl'CSt!mOB; i

do aos montes, Quem atravessa �'õ('·, Púhh'as, insl.alatln n:'c Se_ e sUln-nc;ões; '370 pe '1,.10,; .1", i;>')_ sEnçãn de imT'O';IO� e bX[ls I"

de "b,üerú" para Iél Outra mur- (,l'rb;lj3 (la PreEi,iene:.' da R'�- du1tO C comutações d"pell'tS t"rrrs; npoio à pequena ;avC:l'
gem, procura sempre evitar o pública, 71\21 proce:;"o5 re 't'j'i:r.' sendo os restantes relàUvos ara, esbbilidade_ efetivHÇ5_r, e

mais que póde -pisar em cima te� a aS9dl\toS de p8SJ.JDS que Pedidos de reintegração, promo- permanência no cargo, me'h·,'_

.'o,; peix<>.s consegu"m 10,[lEzar_
E'C numa, zOna m('lhor, srm'Jo ric

NUNCr:1 EX1�Ttu 1GUr:tl

que

fação di! Estrada de Ferro

Sanh Carartna, na chave (h

cll'�vio ali existente, ° 'va

gão, após salrar fdos trilho",
pendia tentamerne para um

dos lados, � depois de estar
com UlI! angulo de inc)na_

que aDené15 urna scnhorn a

presentava aranhões, mas

cão basjarit.e fechado, pará:"
Iizou-se, não vn.tanão à sua

�id�d�, Conatatou-se, no final,

cionar.

_ Especialmente para' ser utilizado à cabo,:cjra. ':lU,
B ;nda como segundo receptor na cas:J; ,[oi elaborado f,I

:: modêln "MULLARD .. 5005/6�U, uda :ÜL\cnle· (',!i'�-l
de matél'iéÍ plástica de
dimensões re,luzidas, e

pequeno pêso, torn'am
no facilmente transpor
távd a qualquer rlepen,
dênéia onde deva fun-

Bru�qll'\ teve ensejo d3
o cnl'ÍO:3o relógiO aO êr: João
Cat'],o:> Vital. prefeito do DislrL
tO Federal. Chega-nos agora llma

n�tÍci::l dO Rio,
,

segundo o fIlial,
U 5[', Gc tülio- Vargas aealm de

elar };.o i�ventol' Sanguino Silva
uma bolsa de esrudos no valor
de Cl'!p 8,000,00, para que conti

nue o apcrfeiçQ'�mentll do reló_

mét'do de mais êste invento

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO)
Passageiros e cargas para

res salãl�ios e pensões, 'fi T'!Q !,o

&======:;ç==�R==��' para qU�'-'�sLões juclicÍniS• l�n·i:;:·L..,

P A R A f E R IDA 5, g Os, aS'ôÍl;t"nc;a hospiLtlla", mf)�

radia e relevação de mUlta;;. 'ns-
E C Z E MAS I t�laçi)ec< t(·l!'fônieas bem G"'mo

ç O S 193 sug�stõ�s e 631 qlleixa.t'�I N F L AM A E I Ao Ministério ela 'Edueac;[i,!,
C O C E I R A 5 I

foi en�:llninhado .a nl(!lor num"_

1'0 Iles:;cs prüC'lSSOS Cu :icjam
F R I E , R AS, 1,151, 'eguindlJ_lhe ao do Tr'lb�r

E S P I N H A S, ETC. Ihn ,.I'rl1 111 t. ,[:1 JIl"lÍt:a ('"U'

�_........_��::;:::_;;;,:;;;:;;o;;;�-iii_�·i 801 e Agl'icultul'n ç.om 52-1,

BALTIMORE NEW YORK PHILADElPHIA

e Portos do Mar das Caraibas:

GUANTA PUERTO LA CRUZ CUMANA
MARACAIBO -' PORlAMAR - -CARUPANO

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agenfes:
elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA MAlBURG

Telegramas. "Mooremackll' lTAJAf

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




