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ires, o que ele fez nas palavras
que Se seguem:
SCnhcres:
.A. Fundação. Antonio e Hd�Ila

Zerrenner é uma outra Santa Ca
sa de Miõerico.rdia. Ma.s enquen

to a. maio. opera com a ajuda de

dnís e meio milhões de habitan.
tes da metrópole bandeirante, es

ta aqui só tem um pomo de a

poio, que é a Companhia .Ao-
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como Herr Pires, ou anglo-per--,-, ." A�'U�I'�UESTIONA'RIO --

rograma govBrnamenta� auli .. inflacion;sta 1101 �i��:O�=�:t:om�r:!;�í�::NSt���
't'UAiÕ!HINGTON, 22 (UP)
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t di l'
. � ele" têm Mesa Administrativa,

•• >J glU a naçao nor e-americana. mun la e e necessarlO opor �
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A ameaça de uma agressão uma defesa mundial. Executa- usam a expressão beneflC nela,

comunista é mundial, repetiu WASHINGTON,22 (UP) _ mos atualmente um enorme se 'chamam "pia casa", ,e se tra-

Truman, no discurso que diri- O presidente'-,Truman dirigiu programa de mobilização que tam entre eí, corno �s Irmanda,
se ao povo norte-americano é absolutamente necessarre des portuguesas dO RbO, por VO'd
para pedir-lhe, em discurso para impedir os dirigentes so- sa Caridade. Juridicamente, o

transmitido pelo radio, que viéticos de iniciar uma tercei- 'ObjetivO é uma fundação, Social-
apoie o programa governa- ra guerra mundial". mente não PasSa de uma autên.,
çao, principalmente com a tíca e portuguesa Misericordia,'
mental de luta contra a infla- _ , com um Provedor, que, é o di:.
manutenção dos controles go- B10menan _ Joinv"Ul'! I 'Valter Bellian. A medu,'a gera
vernamentaís sobre os preços Viagens rápidas e seguras !tÓ I européia, pela incomparavgl.per:
e salaríes. Acentuando que o

no f€içfJ> dê)S .ser-viços, Mas o rito e

problema do preço é o proble- EXPRESSO ITAJARA como se rude ,ocorreSSe no par-
ma de maior importancia "que

_ _ _ _ _ (Conclui na 2.a pág. letra B)
surgirá para os Estados Uni-

_

dos durante, pelo menos, dois-
__�:::::_====_-_-=--:.----------�--------:anos ainda", o presidente lem-

brou que os poderes que per
mitem atualmente à adminis
tração controlar os preços em

alguns setores expiram no dia
30 de jnnho. Indicou então
que o parlamento estuda no
momento um projeto de lei
que permite ao governo con
tinuar a controlar preços, sa- CUR1TIB9, 22 (Metid.) _

lartos, credites e alugueis, e Continúa em fóco nas colunas
afirmou: "A decisão que será dos jornais desta Capital, a
tomada pelo parlamento terá questão das terras levantadas
repercussões pessoais sobre

por alguns municípios do nor
cada americano, sobre todo o te do Estado, onde alguns pos
nosso esforço de defesa e so- seiros se mantem em agitação,
bre as possibilidades de paz procurando alguns manter
mundial".

suas posses, enquanto outros
O orador lembrou em se- reivindicam salários e pagaguida, brevemente, os efeitos mentes 'de benefícios prestacatastroficos que poderia ter dos. O sr. Albino Silva, chefemia de um país tal como os de Polícia, deu longa entre

uma infIacão sobre a eeono- vista aos jornais, historiando
E,�tados :Uúidos, ci�a:p.do o faJo, os acontecimentos de Poreca
d_e quevem um ano, a aseen- tú, afirmando que tomará' e
sao ,�� preços antes da entrada

I nergicas providencias afim de
em vrgor dos ��l!:troles aumen- evitar perturbações da ordem.
tou {te sete bIllO�S de doIares A verdade é que se chegou à
o custo do matertal de guerra conclusão de que a agitaçãoencomendado pelo governo está sendo alimentada por co

pa�a o esforço de .defesa.. munistas ínfiítrados entre ,
os

Temos necesaídade, afir- posseiros, pelo que a Polícia
!Dou, �e uma boa 1e?- con,tra _a paranaense VCln contando com
mflaçao para sobrev�ver,� crl-

a colabol'acão de delegados es-
se atual. Alguns rmagmam �.

que, se as hostilidades cessa
nima de 6% ao ano. Finalmente, rem na Coréia, poderemos di-
as taxas para depositas de avi,50 minuir nosso esforço de defe
prévio se b�nificiar1io cOm um sa de modo a supl'Ímir o pe
pequeno aumenta. Suprimindo-se rigo da inflação, isto é falso,
porém, a,5 contas com aviso de pois a ameaça de uma agres-
30 dias. _são comunista é de carater
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S. PAULO, 6 - O comandan
te Amaral Peixoto e sua esposa
visitaram 'Ontem, em companhia
cio governadoe Garcez, a Escola
Vocacínnaj Antarct�ca, no Ipi
ranga. A diretoria 'da Fundação
Antonio e Helena zerrenner pe.,
diu aO sr, Assis Chateaubriand
que saudasse OS visitantes ílus-Caixa Postal, 38 ": BLUMENAU, (Sta. Ca tarína),

DE 1951 _"';;"'---'-

---_....._

-

Ummilhão e
Quinhentos
mil grevistas

110MA, 22 (UP) - Oêr
{la de 1 milhão e quinhen
tos mil funcionários pú
blicos paraltzaram, hoje,
seus trabalhos por vinte
e quatro horas. Toda a

O problema com que se Italía ficon sem serviços
defronta hoje toda a Asía de correios, telegráficos,
é o da alimentação, vesti- telefônícos, ferroviários.

1 Os transportes de õní-mente e alojamento de sua bus e bondes nas cidades
crescente pCpaIi:tção. Os ho- tambem não fUllciona-
mens precisam ànrender a pas em Formosa. Milhares ram, afetando muito mi-

produzir mais ,elo que ja-' de novos teares estão lhões de pessôas, Da mes-
ma forma, não houve au-mais produziram. A roupa mentando a produção las nas escolas mantidas

deve ser produztda cam (I tecidos. pelos cofres públicos. In-
maximo de eeoncmia, pala Essa assistencia do povo forma-se que a greve ge-

d
'

d
. .

' raI foi efetiva em noven-que to cs p_oss!l!n Q quíri>
'

norte-amerícanc ao povol (Conclue na Z.a pg. letra J)
O qus necessitam. (Conclui na 2a_ pago :etra A} ','_------- _

Continua grave a situação'
,

em atguns municipios do
norte do Eslado do Paraná

pecializados de São P sulo,
que estão agindo, porque os

agitadores se valem da fron
teira para llrOcurar escapar
ao assedio que a Polícia lhes
está fazendo. Presos os prin
cipais lideres dessa agitação
comunista, estão se realizando
prisões de outros elementos de

segunda eategorta. ligados ao

desenrolar dos acontecimen
tos. A Polícia apreendeu farto
material de propaganda, ha ..

vendo entre estes um boletim
de impressão com doze pontos
das" pretenções mínimas dos
lavradores e posseiros da re

gião.

POr intermédi,o dos prepostos
.seus a Superintendência da Moe

, da : Credito farã submeter a ins_
,

p'eção ,toilos os ,estabelec
'

hancarios da país, e,om O fim de
colher elementos ,que lhe ,permi
tam ajuizar a ,eficácia das, in.s_
trucões baixadas e vigentes co

mo· 'orientação geral dos nego_
cios de forma á prevenir difi
culdades e "sclarecer as duvidas.
bem comO aC'lUte1al' os interes�es
nacionais e dos proprio5 'orgãos
fiscalizadcs.

H.Jan

,abonar juros sUPfci'ores aos fi_
xados a seguir; Pura contas a

baixo relacionadas" Cu Outras da
naturêza identica por acaso. a

dotadas em nomencluaturas dife_
:'entes:
'" Deposito à VisLa sem limite, no
máximo 3%. âó ano; 'depo,sitos
limitados a limita de' 100 mil cru
zeiros, no máximo 4,5% ao, ano;
limite de 500 ',mÍI cruzeiros, no

'máximo 4% ao" ano;, DeposH.os
populares: ;imite até 100 mil cru_
,zsiros, n'O máximo 5% a'Çl ano;

Feridas, Espinhas, Man

chas, DIreras e Reumatis
ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo
do Sangue.

RIO DO SUL, 22 (Do
Correspondente) - AI

gu�s pessoas procura
ram o Correspondente de
"A Naçã,o", para recla
mar contra certos abusos
verifieados ultimamente
em Rio do Sul_

Alegam, com justiça,
que enquanto o preço dos

spinos baixaram de Cr$
7,20, o quilo, para Cr$

,

5,00. o produto base para
nossa alimentação conti
núa sendo vendido nas

condições anteriores.
Desue que a materia

prima sofra uma rt;du.ção
tão acentuada, serIa JUs
to que o preço da carne

ao consumidor tambem
baixasse em proporções
idênticas.

Deixa,.mos consignadas'
as reclamações recebidas,
na certeza de que assun

to de tão grande impor
tância será por certo ob-,
jeto de estudo das auto
ridades competentes.

prisoes�efetuadas em,B.
' Aires

Defjpitivamente resolvidapeJas autoridades
a constru�ão de umaponte s6bre'o rioCan6as
Exilo nas demarches realizadas enlre o sr. Waldemar e Irineu
Bornhausen-Será remodelada a ponte que liga a estrada geral

A fixaçã.o d-e 100 mil cruzeiros RIO DO SUL, 22 (Do Cor-
de limite nas contas populares respondente)' - ,Finalmente
com jurD.s de 5% '130 ano, nO má.- hoje estamos em condições de
ximo, visa incentivar a pequ9na fornecer aos amaveis leitores,

Essas greves' compreende- eccnõmia e mobilizar os juros uma noticia devéras sensa
riam os operarios dos portos, em disponibi:idade dO numeraria. donal.
das estradas de ferro e dos Alega-se qUq s"rá contra:"produ Trata-se da realização de
frigoríficos, p:dncípalmente, cente a liberação das taxas de melhoramentos reclamados
devendo as agitações serem

pela nossa cidade e que ago- A atual ponte Curt Hering,extendidas li todos os setores juroS sô1]re' 0.<; de'P,Osi tOS, ,de vês
ra estão sendo cOl'ados de ple- que serve de trânsit,) para to.

onde a palavra 'de or�lem de que" necessariamenJe 'acarrPHI_
no êxito por parte do íncansa- do o sul do Brasil, está em

subversão encontrasse maior ria uma ,elevação dOs juros, apli- vél prefeito Waldemar Bor- ruínas, e não é mais possivelreceptividade. c:weis em emnrestim'O? n,,+im1'_ nhausen. alguns reparos, pois trata-se

BUENOS AIRES, 22 (up) ll'ndo. h-ansações de carat"r fi- ,

Em suas recentes viagens à de um "enfermo que não pó-
_ Renunciaram,aos seus car-

"lanCeiro., , -Capital do Estado, o esforça- de �ubsistir abaixo de paliati-
, ,',.',. do prefeito riosulense tem en- vos , 9u�ndo .

,sabemos de um
gos o,chefe' e o sub-chefe de t dtil d f 1 1
polícia da província de 'Bue-

'As c('n as de. CPOM O;? Iml1a_

tVidado
esforços para conse- reme 10 ln a lve -

nos Aires, respectivameúte, dos, por sua ves pOderao de a- guir O apôio necessário para a -.

coronel Adolfo Mars e major côrdo com a nova' instrução, be_ construção da ponte Canôas e Assim compreendendo, o

Guibur. Foi desigl1ado o coro- neficiar-sp com juros até

4'5%'1
remo.delação completa da 1)on- prefeito Waldemar Bornhau

nel André Guaita 'para o pri- quando o,s seus limites não ex_ te que liga a estrada geral. sen levará avante a constru

meiro posto. Não foram divul- c�rlam de 200 mil' cruzeiros. ou ,Com abso.luta certeza inLCir- ção da ponte que súbstituirá

gados os motivos'da demissão. 4% ao anO, qua.ndo tais limites mamas em primeira mão, nu-_ ratual, com capacidade par:a-
, atender ao gigantesco mOVl-

-,' -De,sa,strl ,lO Itajai-Ilçú ", i<, _

�s���� �� s����Oca�!�i;: ��

I d "
� mo também do Paraná, São.

'I' ChUC8,ram-S",e, Dzma ":y,,,U e, ',O,� merlca pa:l:'o���:ã�:�J:;{i�:��:���_
tá satisfeitissima com as pro-

� e o vapor BZUI-enIU· Da E F S C ��e����SeIJila�i��U�l���e�e�=
,

'

"

, ,.'
,

"I"
,

"

,,' "II.. 'II ��� �s =f!rt�O�iI�e :�;!��:���
__,__ a ordem dos governos do .Es-

Elogiavol ,ação' do emle. Manoel t��o; rOub��,��iO é uma só:

deposito de praza fixa. e prazo
de seis mêi:cs, no máximo 5 e5

dccimo por eento ao ano; depO
sito de um anO, na máximo 8%
aO ano" deposita de aviso pré_
vio - a) aviso de 60 dias, no

máximo 4% ao ano; b) -, aviso
de 90 dias, no máximo 4.5% aO

'é:no; c) - avi::o de 120 diaS, no

máximo 5% ao ano..

Quando entrevistamos o

chefe do executivo de Rio do
Sul, ficamos contaminados do
entusiasmo e alegria do sr_

Wald�mar Bornhausen, que
teve oportunidade de decla
rar da sua satisfação em tra
balhar em benefício do. povo
que o' sufragou nas urnas em

3 de Outubro de 1950.

Reclamam o

alto custo
da carne

leiro hã alguns a1105_

J:)issc, a este proposito, o minis
tro tcheco:

ma sensacional reportagem' construcão Ponte Canôas, por
que dentro de pouco.; dias de- tratar-sé de um suburbio po
verá chegar em nossa cid;:;,de voado quasi que exclusiva
um competente engerlheiro mente pelo operariado, sente
para estudar o local apropria - se recompensado ao noticiar
do para' a tão reclar,lada PO:l- assunto de tão vital impor-
te Canôas. tância,

Agradecemos as gentilezas
do prefeito Waldemar Bor
nhausen, augurando-lhe felici
dade na tarefa de dirigir os

destinos de um povo que ja
mais faltou com seu apôio pa
ra um futuro grandioso de Rio

Ido Sul e Santa Catarina, no

cenário nacional. ---------------

lt-X-X-X-y-x .... x -- X -- y - X-g..-.J,

_ Julgamento do arcebiSpo Groez ___

Dirigia uma cons�ira�ão contra
o rK�iBle Yermel�o da Bun�ria

,Em diversos setores da ad

ministração municipal já vi
mos' observando ,o pulso firme
e empreendedor de Waldemar
Bornhausen, que tem sabido
ser um prefeito que ausculta
as mais justas aspirações do
povo de Rio do Sul.

Este jornal, que cerrou fi
-leira nUIna camoanha nró-

Icusa O Papa Pio XII e o cardeal Spellmao
BUDAPEST 22 (UF) - o arcebispo católico J05epp Groez,

declarou ante � Tribunal comunista hungaro que dirigia uma

conspiração contra o regime verm!:lho deste país. A�rescentou
que contava com a ajuda da Iegaçao dos Estados Ullldos e. que
visava restaurar a familia dos Hapsbur no trono da Hungria.
.... Disse, ainda, que seus cumplices' eram o Papa Pio XIlo, o

cardeal Spellman de Nova Iorque, o ex-ministro norte-ameri
cano Arthur Sch�enfeld, o secretário de Estado dó Vaticano,
monsenhor Montini e outros.
BUDAPEST, 22 (UP) - ó I dentais, que o consideravam

julgamento do arcebispo Gro- o continuador dos ideais po
ez começou às sete horas e lítico.s do cardeal.
quarenta e cinco minutos, ho
ra local. O alto dígnatário da
igreja católica mostrava-se
calmo, De pé, com os braços
caídos, não fazia gestos; mas
falava em voz alta efirme sen

do mesmo um dos poucos acu

sados cujas palavras eram cla
ramente audiveis., Interro.gado
durante uma hora, Groez con

fessou todos os crimes de que
era acusado, inclusive de che
fiar uma Drganização destina
da a derrubar o governo hun

garo. Declarou ter mantido es

treito contacto, desde o fim da
2'l1erra, com as lel!acões oei-

LONDRES, 22 (UP) - A
United Press solicitou visto
para mandar um correspon
dente norte-americano a Bu
dapest, assistir ao julgamento
do arcebispo Groez. Mas o go
verno recusou, alegando que
as declarações não. seriam tra
duzidas. Diante disso, os des
pachos que estão sendo telefo
nados para Londres, pela cor

respondente da United Press
em Budapest, que' é hungara
e pode ser responsabilizada
a qualquer moment,o ,pelo que
disser. _:....' , ,

,

Ocorreu na �oite de ontem, nas águas UQ rio Itajai-açú, I v��::,iam, exec��ar qualque_r
mais ou menos às 19,00 hora..;;;. gráve _acidente que, graças às manobra que evItasse O cho

rápidas providências toma,das pelo comandante MonueI, do va- que da yo�e COm o casco do

por "Blw.nenau", pel'telleente a Estrada, de Ferro Santa Cata- vapor. Fehzmente, no mesmo

rina não'lev,ou o luto âs fanú:lias de alguns,remadores do Clu- tempo em .que os remadores

be Náutico América,' que se exercitavam no manejo do remo davam o smaI de
.., alarma, !::

,

,. àquela hora da noite. coma_ndante do B,�ume��u
I

"

'

'." , lo.calIzava a barca Ruth, e
Nossa r_!!pó.rtagem, ci�n�e dI) sucedido,

_ transferiu-�e Íme- pl'evelldo com ,arit�cedênci.a a

I
«iatamente a se,de do AmCl'1ca" colhendo, ;nmto �os trlJ}Ulan - , impo.ssibilidade 'de' se evItar
tes do barco "Ruth", infonna�õe!<,sôbre o lamelltavel fato. o chóque" mand.Oll' que o

,

'O, acidente, registroú-�e .ta-voga, Ullrich Koenig; so- maquinista par��iz!isse: imedi;:
próximo à ponte qe concréto \ 1:a-prõa, Reinz, Grog e prôa, tamente �s. m��ma� O e11-

armado da Estrada, de Ferro; Fellx Hindelnmaye_r. '
contra �Ol .mevlra:v�l. sen�o. a

sendo {) barco conduzido por Os , remadores ,somente ob- yole atJnglda VlO.entaJ?_r;te
uma turma éie ,veteranos do servaram a aproximação do na a�tura da fot�u��a da proa�
conhecido clube :de remo que vapor "Blt.lmenau", quando partm.do"se a Seg1;11r. Os, r�
se prelJarava para as p'róxi-' este distava aproximadamente .Q1adores fOl�am at!rados alh�'-

'd
,..

'! gua mas ogo apos reco 1-
mas competições,', estando in:" 20 metros, sen O Ja �mpOSSl- "

l' d d
tegrada pelos, seguintes ,ele- vel, tanto pela escundao e

,

do.s por um esca er man ? �
I mento,... : Patrão, Schweiden; proximida<'!e dos barcos,_como

I de�er lPe10 c���:n:r M��\
"0"'''' A lfrprln Rrpitkonn: "'0- n"la velocIdade Que desen- ne ue na , a,
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tO em Braga,. ou em. Santos

deI
de linhas macias fl ave�udll.,I'i.'.

Br2Z Cubas. Os países neves são quase sem ruí.jo, t.o.ja gcn',i'
'assim. SãO' Paulo nãp passa de Íl;norando {JS seus "comandos"

um miü:O' lusltan.lo com um mun atrevídos e armados dentro e::

do de justaposições: camadas ncije, O comandante é o n:« rr,

ttailauas, espanholas, árabes, do. Mas quem faz

hungaras, germânicas erc. é ela.

Há 25 anos desejei ccnhecer as Comandaüe l'manll r=eíxoto:

duas �ociedades italianas mais c Brasil tem dois, fabnlcsOs pr�

imPo!'(!.mtes do Brás e da Moó- CUl''; ...s ,l"'5':,1 Ll',-, sociajtsta d: da, paI' no,slOo intermédia, todos
_ ca. Um italo'brasileiro levOu_me Getulio Vtlrgas dona Sinha que

_
a visitá-las, Uma chamava_se ernrcgou aquela gorda l'ap,.dura

_
Gil Vicente, a outra, A:meida da Usina Junqúeira, mal �e frl

Garrett. Eram velhas rochas por' lou que ELE voltaria; e O x,\\'.
tugu€'''as, que as vagas de Iml., Wàlter Be:t1an, que agarrou An�

grantes haviam ccberro do fi':U f arcricn, Ciu, Cnfeeira de' 'Stj j �
•.........•.. # •••••••••••••••••••

novo sangue e· da sua nova in- Paulo, a VaI de Palmas M!)nt·

fluencia nas.distri tos de São pau A I ver n ·e, 1;'[ . o n t e

10. Nada roais tinham de portu- Alegre, e de tudo isto �"'z Unia

guesas senão 00 nome. fun.tação, na cerreza . d'� que· o

E:;ta. FundaçãO, mo:,u caro go- Menino, que já a .',1 .J "0:11& pod�
vernador, não tem sido através ria mOrrer, naqueles ler:' ,lI'· ;rr:.,'
,;a sua hiStOria, propriamentei ressuscitaria. (;0;;1.0 .� �p." 5"l
só urna ('asa de b'3neficsncia. E- tOU, rara inquietaçâ'J 'li' ',,�i0�

la é especifica.mente um fortim, os membrol,; á;l f.::m'.ll (':Jj1itall�
um baluarte, uma casamata., on- ta d� SãO' ;t>aulc, ti;!

.de a vigilancia tem de ser c.-ans. \Valtel' Bellian é 'ol'l:1 !J. "--r' d<'_

.t'!lnte.. S'2U p3trimonio, 'pertên- sel'tOr, e 1lÓS O'utroS, iU(ll'n·õ,(çnis
€lendo aOs ê,.r,fãos da sociedade, e in'olcl'.ies aben:;2-·Cl:5€n·. Vl'
é, comO os benS ds viuvas e dos va Q capitalismo, ,>,1{' f,'JCI-" rrl- vo", a.cOmpanhadas de' preleções
filhos sem pais, eternamente (luzir obras cO'mo eS'<i par!'. ';\,5_

cobiçada. Npsso amigo dr. Bel- 'Pende,· anu3�ment� m;<!,e ....� vin·

Han se vê a"'·siduameme atacadO t� milhõef em obras :;r,cjni� • 1

pelas vagas de assalto de quan- tinguinãO' ° trac.o.il1 �
•

,. � IH "Jl

tOS nãD querem que esta, Funda- e o amarelão. entr" 'Yl'l;S I Ió! cin ..

ção, seja, como de fato ela ,é, CO mil c'l,boclo.s dú

de prO'priedade dO' povO'. per li -tu.
isso ele, que já era prussiana,
tevE! de � aperfeiçoar aqui em

Paraibano, e andar de cl'avinot'?:
m', um r:hefe boje reeducada nCS

métOdOS de d<:fesa e ataque do

cat{)�é do RO'cha. José AmériOl)
o ch'alll.a de mf'U irmãO' .. A Fun

dação tem Pessoas. do Umbuzei.

1'0, com(l cirurgiõeS em seus cretO e· da repres�ntaçãol
hospitais, par::. enrijar o. CEtilo da porcional?

_
casa. 6.0 - SugOre o i]l'. M1nbtro da

= , ,__�-_�,_.......;.;.�_:__:_"...-�----......�...,....",-.--I- J:i' '\'1 o dr. B8llian nas grod('s,
." 'l'rabaIl1.O alguma reStrição ti all-.

A :lO de outubro de 1945. Não Ij"l'a

_
um Pi'eso cam vocaçãp para o tonomiiJ. doOsEstados e dOs Muni.

AlOIS PREIS1NGER
martil'io. Ao cO'ntl'al'io, consSrva- dpios?

.

'

va um senso de humcr deliciosO' 7,0 ._- Quais sãO'

Dentista Prato Lic. - nas g�cnàs do general AmarO Bit
= tencourt .. que 'o tendo preso co-

.__ COM 20 ANOS DE CLINICA __ mo qu?remi,St3., lihertou_o cOmO

Especialista em Dentaduras .4n.atomicas _ burguês, cuja liberdad� ele re-

.-- PONTES EM ACRILICO -- _ pUJava indispensav.el à esbbili- tureza? E cOmo pOderão'
Rua São Paulo N, 2938 -- ITOU�AyA SJj:C.i\ ª j9c:Jde

deSta e outras ,obras sociais rorilp('t'.se?·
;:1 = Nunca Vi um �oldado ter tanto,
'---------_"...----:-----------___,,_-:;: como" ""T'.(',,"1 Amaro Bitt'?n_ S ..é) - Não dispõe

_______--'''- '--'-- ---a Coru[ a ;Ot;ão dos inconve'nien- d"nte- da Republica
'·a· t'P.s s�eiais decO'rrentes da prisão maioria p:arlamenml',
: ê' de um' chefe de grandes ·nego· concedc!1'.lhe todas as
::: cios. _ cias que repute nec8ssarias ,

=
.

E' nos grato ter hOje aqui :0
. a� Campinas, nO E::t.ado de Sá,1)o

_ comandapte 1\rna-ral F,eixoto. e adminiStraçãO', desde que a àmo-. Pau1,o, a zona rural do DiStrito
= Sua esposa:, Clas9ifico 'Os l}omens rizadas pela Constitúição?' Federal, o �l'orte do Estado r]e
..,. public0s do Bra,si�. Cntr'l poli.
_ ricoe dagua doce e políticos ela-

Sil.o Pa'.l!o·, 'a zona .rural do DIs_
Souza, Hermes trl' o F I. 1

'

= gna salgada. O gO'vernador do t ! e,,�ra, o nor(''! do Estado-
E t d R' t -' Dutra, Wil1is d R'

.

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

.

s a o do .W € nO'lr cau�(\, e
.

o .10 de Janeiro, {1 ZOna da

� .. ' K A R M A N N de agua salgada. To.m a sentido Jost". .. .. t .,

_, J'.La·[1. Mineira, nas proximidades
=: do mar. E' um adminisft'ador

'_r:! .

-.

D
rla! aUto-estrada Rio-Bahia, a zO_

_ CIRURGIÃO DENTISTA :: que tem hprizontes e enxerga até

_ Ra'los�X
.... tiO' 'OUtt·O lado 110 Atlânlic'J a ]J':-

na ('Jolônial do ESpírito Santo,

_
sição dO' Bnj,sil no quadro inter_ PARCIAIS ;)fJ· áre8s do fumo U'(1 pe'locava e

E
.

l"d d R d' f' d
,. : nacional. Devé'-lh� muito o lú" Habituado,s a '�,S' vaZanteS rio' Rio São Fran,�I's_

:: SpeCla 1 a e Cln a logra la cniarIa para _ t'ldo do Rio, e mais lhe ficará fi

::
.

qualquer exame médico E dever. se os flumin�nses o aju_
e 4esaSsombl'O, cO, nO EStado da Bahia, <as ecr-

Rua Brusque Télefone, 1203 .ª darem' a realizar as vigorÓSas unica e exc1u�ivamentc como .al·� canias de Aracaju, em Sergijl�, a
.,-__-------__-_-.�....,..--_-...;.;.----..,.,-,,--. = idéia.s de g-overllQ que acalenta, ma poderosa - 3, verda{le - a- z0!1a de Arapi ra,ca. no Estada

___...... -".,,.--=,,_.-__"'-
Conheci-c mai!" ,a fundo ,Em seu pelamos para os bons leitores no, llas Alagoas, as diversas áreas

- semi-os_tracismo . politico. Habi- I· ....

_ sentido de cumpreenderem nos.' ,I n(\s vales dos l'Í'Js Pajeu Seri!!,i, 'N'e';�a' 'ê������;" 'd� ":M'',�'::';;
= H P R O B S -I

--

�uei m(] 'éi. ver na· Sua -personuli_ -

T
' � -..,,:, t:.!___ la li!lSoes

• dade uma das me:hores reservas ",a atitude.

I
erra :Nova e cercania da ':"rra j cGmo na. de educação de adultos

:: _ que possuíamos parfl trilhar es-
.

da. ChaPRda do Araripe, no ES-' e adolescentes ana'fabet"� co�ta
_ CIR'URGIAO DENTIS t .J d � Jama!s desviaremos dO camL- t d)

� '. ""',"

TA
- ra"as novas e 'ace."so ao> pro.

.
� I a o de I ernamlJuco, a zonn do o MiniStéril)' da Educa ã e Sau-

-

AO. L,AD.O DO,S C,O.:aREIOS E TELEGRAFOS.' I;r,-s'o nacional, nho traçado e SI as veZes. naO, BreJ'o n� Par l'ba
.

ç o

_.
_.'

• ',' c, � 1 ,a ;�ona rle a1_ de 'Obl"r O!li I .. ,

A' ALJ\.MEDi\. RIO BI:'ANCO N. 8
= Sna e�posa e urna c111S 11abe15 &gratlnmOz é porque pl'o'curtlmos' gCdão di: beira rio S ,1 .: �. mp o {' .m�Ispensa-
==

I'
�onstrnt,oras dp c'ava1os de Troya t

.

h d
.

_

,no er. J e, .... el apOlO do povo, prlnclpalmen_

_
' , :: 'l"ntro de, partidos políticos ad-

apont:lr a '!'ll a que' eve ser as S'ens afluenteS no Estado do I te do b '1' 'd t '

_ "",__�__� ..,._ ..,._ -' _ i!eguidada para qu� toda a. CO_ R'O"
S rUS1 eIraS reSl <ln es nas

= A d 1t A d
= "erl3'05 e de· €mpr�Sas jornalisti- ..

I
. �rande do Norte, a zo� 1. dO áreas aJ serem contempladas com

- 'y ú g a' ',O S lê j caso Herdou do p[ll. o institintü lstivida:!e seja beneficiaria. CarIrI e a� b�ir"s de açu 18 • • , •

•
--'---__--_- --'-__ :: 1 � fi técnica de 'operar, qU'l.ndO Nunca."llv1'Jmo.s fi�iaçi.í.o a flual-

< � ,a <'! mars e,ssa InICIativa do atual gO_

_

_ ç J ,., P !l (" S" n
no �Sta,d9 do ceará e 3 ?Ona' vêrno vizando �. bem es'''"r sn_

_ DR ARTHUR BAlSIN I
- om r O g- V l'!'l.. m ,_. gur(lS 0_

qu r p�rt'I"'O 'pol" l'C"- ... nosSa b t
v I.>{ u

" � _

:: rõe., cont,.á'rc"olucíunarios. e u u lt v .. rugan ma, nQ Estado do Pará.
. daI.

-

.' ,':, _, ':

_
. A D V O G.A D O 5 "n"ndO se c.:>nbr. ri h19tOT;n elR" linha de conduta é uma prova

_ ;:: ""''''nooras.e ral ..l;;' (ju�. �,l" fez "m de nOisi indepcndencia, pois cS_

Edifício'�'MUTUA"_, 1.0 andar .:....:... Salas 13-14
'OnO 'P?toa montar fO"r,s"" cnva- taremos' sempre :Jpoif!ndo

=_ .. ......_<::. à::. Tro"t. .. � rle;"'!tTO cio.'S -"s.so ..... i��... •

F 1150 137;.; C· P t 1 506
hoas iniCiativas peJ.o progrC,5So

__:_
ones: -, ::> - alxa os a ,

=_=::::::-
.1,.,,"., "'mn"RS�<; cong-ên-:l'es, f. ('!"fl

Ile Rio ,lo Sul,
__ BLUMENAU - Sta. Catarina --

,_.

00 fiNH'ii Sl!h�nc1.o bem ..,np,!D -

"st? brotinho fi� catld�lho 'r.(i.C:'

'ui � 'lrte infa.lit'el da prefabrica- __

=
. : �ii-c ,silencio!?a de candidatos p��
-.----------------...,....,...,--.........--------15 sidenciui5� Gelü1i.O

-

Va1"g'as não

FRANC1«(f\ TnEfK" JUNtOR GlJería ser .npm candidatD. Dcna'
== .1J \J f\ .l. R . Sê AIúra g�I).llOU' � custa de c!ari-

!E' vir]e.ncla e tenacidade, as düas

_
etapas: :fê-�o candidato, um:!; e

préside.nte. outra, :$ não é mulher
= do barulhO. Ao contrario, fez

t)ldo' ieto ue man:;inro ,'ll'f\V{'S

-
...

lnícmiecões llteis
,

,Farmacia
-íle P,lantão
De 18 à.24,
do corrente

, FARMACIA
ELLINGER

Rua 15 de Novembro,
n.o 5 8 8.

TELEFONES MUITO'
CHAMADOS:

POLICIA, .

BOMBEIROS

Ii OS P I T A I S:
Santa Izabel .. 1196
Santa Catarina .. .. 1133
Municipal ., .• ., 1208

PONTOS DE
AUTOl\fOVEIS:

AI. Rio Branco .. 1200
.Píac;a Dr.' Blumenau 1102
Rua B. Retiro .. .. 1111

chinês iniciou-Se
continental e na República
da GOI'.éia em 1948. Foi in�
terI'ompida em consequen
da da agressão comunista
tanto na China como na Co
réia. Entretanto, oS Esta
dós 'Ullidos continuam a re

'fuécr auxilio pa1'a Fói'mosa,
Bilmania, Tailandia, Indo
nesía é para' os Estados In
dochineses de Vietnam,

Cambodia.
. (FOTO

não envia para

espião. Para perfeição das relações
as companhias comercrais

brasileiras e da Tehecoslova!,!uia.
são. funcionarias e representantes
das companhias comerciais que. se

ocupam exclusivamente com assun.,

tos, técnicos, comercíata.ide ·i.mpor�
tação e de exportação- na Tchecos

lovru).uia.
REPORTER: Qual·.fi pol'içãÇl que

'assumirá em face das aeusações do

senador Hamilton Nogueira e quais
os entendimentos que promoverâ
Junto ás autortdadee brasileiraS?
MINISTRO: A missão diplomáti

ca da Tchecoslovaquia assumirá "S

suas atitudes quando se tornar ne
cessário e tem a maior bôa vonta

de em infor_mll.r -sõbre os acôrdos
com os orgãos, e as autoridades
brasileiras c sôbre diversas ques

tões políticas, cutturaía e econômi

cas. A 'J'checos!ovaquia não se de

sinteressa pelos orgãos e entidades

e pelos' �lio;.cl1rsos' de estadistas' ora

síleíra, A ·Missão. Diplomática Bra
sileira. na TChecosldvaquia, gosa,

de acôrdo com o direito internacio

nal, os mesmos dir.oitos da legação
tcheca no Brasil".

-

-

=

F

-

-

-

-
-

-
-
-

(Das Faculdades de.Viena, Austria'e Rio-de Janeiro)
CIrurgia, Operação do Bacio, Estomagoí Vias Biliares,

-

UierO',· etc. -=- Neurocirurgia, Molestias de Senhoras :=
_ - -- - - T Alta � Cirurgia =

Consultas no Hospital: dàs 9 às 11 e dàs 15 às 17 hs.
BLUM:ENAU - HOSPiTAL· SANTA CATARINA

'

Dr. Aires, Goncalves .

,
'" . � '.

-,ADVOGADO -

Residencia e escritório:
Rua Brusque, 95 - Fone: 1472

- BLUMENAU
IUllllllUUIUlllIllumUIlUlnUlIIlII1

-
-

=�------------�--------��--�----�------�-------
-

:�--------------.-�._----�...;.;.�--���---------------
-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-

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

�'.�----�--��--------�----�--�----�--------------
=

= Médic� formado pela Universidade do Rio de Janeiro _

= Operações - CIfnica GeraI - Clínica especializada de crían-
- ças, senhoras e partos-- Longa p:rãtÍj:Jój. nos hospítaís do, -Rlo 5
::. _

. de Janeiro. São Paulo .e Santa Catarina -

:: CHAMADOS E CONSULTAS A QUALqUER HORA
ª

.

-"Cônsulfói'ió' 'e residênCia: Rúa 15' de Novembro, 1393
� .-=

r DR.mM2.u2YAA!�SEREI.RA
·

�
_=_:

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANCAS
Consultório: Esq. das ruas Floriano Peixoto e Sete de

___
Setembro. Residencia: à rua São Paulo, 240 -- 1. ando =

-- Atende , chamadas J>e�o F9ne 1197 --

=�----------------------�--�--�--------------�--�
=�----��----------------��--�--�
-

.

CUNICA DE OLHOS, -

E (j-UVIDOS -r-« NARIZ ...:__ E GARGANTA - DO
:

.

DR. WILSON SANTHIAGO

-
-
-
-
-

-

-

E
-_-

. MEpICO

DR. O. R. KRUEGER
RAIQS-X

:[)oen�as de senhoras e operações, . Ómsultóri()�
HospItal Santa Catarina. Consultas: dàs 930: às 12 e
dàs 15 às 17 horas. Residência: à rua BO'� Retiro n.

IMPOSTOS A PAGAR:
EM JULHO:

.Colet. Estadual: 2.° semes
tre de bebidas e fumo.
CoI. Municipal: Taxa dá
gua.

....... �&--

Domingo, amanhã,

gu�mento, a partir das 14 horas,
terá lugar uma animada fe·Sta

popular, constando de seu, pro'--� ...... ..".,..,--.....,.--_....----------_ ......

grama tOd3i <sorte de: díversões,
alva, roda da fortuna com v:llio.
tais como: danças, ,rifas, tiro ao

sos prêmi,os, 1;iffé, doces

iras.

T.odO's Os feStejos sõOrãO. abrL
�hantados [.'610 Inconfundíveí
Jazz dos "IRMÃOS P..ABITZ"

B

os soctos e o povo, em geral, pa;
ra participarem '<10.5 'f�Stejos de
São Joã(}.

Assistente da F�culdaiÍe de 'Medicina da Universidade do Brasil

CONSULTAs:' HoráriO': dàs 10 às 12 horas e dàs 14
às 18 horas, - CONSULTORIO: Rua 15 de Novem
bro, 'H2 (Ao làâõ di Snafarma).

H

-

-

-

-

:=

Educação 'Pretende atender a5

Soluções mais' práticas e, daí,
prever o novo plano educativo.
váriOs tipos de Missões rurais".

·INSTITUTO DE RAD1UM

Radioterapia � Rai(lS�X ...:... FisiQterapia' - Metabo
•. lismo - RESIDENCIA: Rua , de Setembro, 15·.

, -- TELEFONE, 1441
_.----------------�--------�----------I

O tipo mais simple'S, cuja fL

nalida·de cO'nsiste. principalmen_
te, em transmiti·r conhecim�n'

-
-

tO'S as' massas rurais, p'Or meio

de proje"ões de film�s educati.

DOENCA5 ,DO CORACÃO
, ,

DR.. C4,RVALHO
. (E!eotrQcardiografia)

Rccessiveis às poP.ulaçõas (;0 in

terier, Gerá empregado em larga
esca�a pelo MiniStério- <lá Edu"

=
� -�. . -Tratamento ele neuroses - (Psicoterapia)

.

ª Av. Rio BrancO', 5 (sobrado) -- AO' lado do Cine Busch

_.------�--�--------------�------------------------_I
-

-

-�--------------------------�----��--------------�

-

-

AS 'ol'ganizaçõ�·s educativo_<a
nitarias de maior porte, iguaiS à

missão Rural qU€ funciona em

Itaperurta, . sc-rã,1) instaladas, el9

pl'efel�eneia, nas árRas de p"que
'na; propriedade, pCi:->, ai já se

�r1mitl' lima 8,�ão em p,'ofuncii
{jade, aLl'llvés rio tl'ubaJho dt; u_-

c
5.0 - Recomenda o �r, MiniS_

tro dO Trabalh'O u' sup,ressão doDR. IVO MOSIMANN
Cirurgião.-l)entista.

Rua Sª.o :paulo N. 2.9.80 __ ITOUPAV.ASECA,
-- BLUMENAU --

ma rquipe dc téf':nicas constituida
de 'médicos >agrônomos, lIs:õtisten
te,; s·ocíaj:1, f'11fe1'meil'as. el"peôn,-
liras dq industt'Ía�' rurnis, prnfps_
:;:óres, além dos líderes lOcais.
Como exemplo de aÍgumas zo

nts do país para. onde
misso..;; pOlíticO's que tolhem

.

a. d'ri .

to
-

d
.

"
1 gu' a a .nçao {O g,overnO<,

açãO' d'O sr, Presidente da R-_.- , •.

por lntern1.edlO daS' "Missões.. ru-
pllblica; qual a sUa 'origem e na'--

::: rais" qu� -o Minis'terjo da EQtleu_
ção e Saúde ir'á €-Q1pl'eender, :;e

gundo o plano cntem :>provado
pelo Minisb'o Simões Filho '--te-

, .

mos as ZOnas colonia·js do Rio
.

Granel:: dO Su;. Pa!"aná

o sr.

dê

-

-

. Rua 15 de Novembro; 760 BLUMENAU'

{)R�'-jORGE JASPER
CIRURGIÃO-DENTISTA

-�--------------------------�--�----------

-

=

�NGENHEIRO-ARQUITE1'O
Projetos e Construções

.Rua Alwin Schrader, 621 - BLUMENAU

ta por tenin {los caSDS, 1

Os' grevistas pedem au·

mentO' (1e doze, :por cento
ele vencimentos, m.as o go
verno ofereceu apenas
hês por epnto.

Duas salas para escrítórfo,
alfaiate; ou costureíra e

dois quartos,

Informações

Pessôa,

Ven'de-se
caminhonete'
Vende-se caminhonete

Chevrolet, tipo 1935, re
cem-reformada, vêr e tr;:t
tar na fábrica de Cara
m�los na rua· São Paulo,
420. - BIU1Tlenau.

menau�

Vende-se uma limQusi
ne em !;10m estado.

Tratar na Rua

Novembro, 11.0 COlECIONADORES DE OROUmEAS

ilueI, do Yapor "Blumenau".
Graças à iniciativa do fun
cionário da EFSC, mandando
paralizar as máquinas do' va
por, o desastFe não teve cO'n

.õequências fatais, 'pois em ca
':;0 contrário, poderiam os l]au
tas do América ser atraídO's
às grandes rodas 'que movi
mentam Q.lVapor, o que· forço
samente viria ocasionar mor
tes. A. não ser um.g1'áruj.e 'S1.1S
to e um banho frio imprevis
to, nada mais sofrer,am O'S re
madores. O comandante' Ma
nuel,. após o sa"amento cen
àuziu os naufragos, inclusive
li.! yole, até a séde dO' clube
prosseguindo depO'is ao pon�
to de atracação do vapor
"Bl!JlP,enau" .

A. P ll, Q P A G A N D �\ é uma gran$le força que reali
�a o p�o�r�s.Si> do çomél'.ei,Q e .d� iD4»:sfria. Ela or.iepta, es�
elal'ece e acn-nselha.

.

EXPRESSO
BLU1iENAU-CURTInBA
AGENCIA BLUME!>{AU
1$ de NOvembrO. N.oS13

Elld. Teleg.: "LIMOUSINES"
FONE. 1002"

.

:PREÇO; cr$. 155,00
AGENCIA CURITlJ3A

Rua 15 c& NQv�bro .ir.�

J

, .

_ portqguê:,> - inglês - a!��ã; - caEtas - tradu
çoes - V€l'soes.

-

ES�R!T?:mo JH& lHHNRWH l\'íART!NS
Una A.) de N�v. 1076 - (Casa Flesell)

1"on€ 1 4: O 8

---,
-_"0 :...... _

:emos .que.9s prej�izos são totais e se elevam a mais de trezen-
os e Clnqduenta mIl cruzeiros e,'o que é pior a finua não esta,va segUl"a a,

, '
-

Mais de duzentos e cinquenta! do proprietario e varIOS outros
t,rmos de roupa foram consumi_ objetos de valor, tambem não

d�� pe�as' chamas, além da in')' 'esc'apa.ram à. furia elas chamas.
h.�zaçao" tOtal da caldeira,' má- Dois rapazes,' funcionários' dú
qUina. de passar. dez ferros. pa. ca,su, que 'dormiam no interior d'a
ra ° mcsmo fim e Um potente lavandsrla, conseguiram escapar
motO'l' que servia para movimen. a tempo 'do' f,ogo que: se prOpa_
tal' a máquina' de 'PassaI'.,D·m r'.;- 'd� gou rapl amente,' Sabe-s9', taIll.
dia, dUas bicicletas paru homf.'nS bem. ,,<ue () prédio< OI).de' es.Í'3V\';<.'

pUl':l cI'iança, bem cOmO localizada a firma· sinistl'�da
tOda·a rouPa de u.so, da familh llel'tl'!llcill. à, "iuva Hosang:

':Corretores

UlMéR. LAFfRONT
CORRETOR

ELUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o lÚotivei·· que ---..,. - ...__

.

-'�'II'o' __ �levou

Il'ião", a f<'char o Si'U "ganilli_
pâo ", Acc ntee e que hem POUC:ls

pess-03.s Suben1 que '·Tiã.o·' foi

nomeado Fiscal de Armss e Mu'

E;VtTA TO,SS� 1� Rll]SréRIADO

CAcAU XAVIER
D�Al)O COM SUCESSO nA'

MAIS DE MEIO SE'CULO

RADIO DIFUSORA. ITAJ.iU'l' com suas 11 horas diárias
de 'irradiação está ao �eú>disp6rf e. o numeroso público
ouvinte que-r' ouvir sua mensagem de vendas.

Ganhe mais anunciando, torne-se mais conhecido do
público.

.

), !".
_.��--�.--------------------------

IDi- B.- Camargo Rocha'
---- Médico Operador ----

Ex Asststent« dia 2.a C. C. H., Sta. Cas::! '" P: liclina de S. Paul,

Operações Partos
Clínica médica de adultos e crianças -- Moléstia:

de senhoras e nervosas -- Vias urinárias

Kaiü-X (Iluorosenpía) - Ondas Curtas - Dia'fJerrni:
Bisturi elétrico ,.- lHtl'u V�oleta - Infra Vermelh:

--- Alta fr't'quência ---

HOSPIT..A...L DE MISERICORDIA -- Massarandub:
,\llLA ITOUPAVA BLUMENAU _

..

nEltl0R�OIDAS
ÇAR!Z:ES :m ULCE'RAS

D48 P:r:RNAS:� ......, U1l4!'< raçAG
DIBPEPSIAS; PRISÃO DE YENmlD. CÔt..r:rms.'.&l.f1D..

BIANA. FISSURAS. COCEIRA3 NO �'m8.
VOBAÇAO, PUI,.MOES! RI Na, BEXIGA,' I'IGAOOS� CAIXAPOJTAl

H·H

.f·I!! e SÃO PAULO
D ····T b II.'.

�qepresentanfe: ... CURf MHZGER" r•. �1Nf>I'&D'iico'! .. ' ª c,
OI' a

.'

'" t 11 -_.......,. .ESPEClALISTli .,._... IRua '7 de Setembro, - Etl� .:I'uP5' - '''!l ú, �.
,

.

Caixa Postal, 104.. "

..

'

... � I I UD.nI(:\;- Gera! de RcmeDl!ij Mnlhere_ ê Crl�.. I

.recis.a I.'�agii' O Paysaodú e V�It;a'" a see". '. ,Yollrath .' Stueber I
.

.

.

t
...

·t dfts 'AG II'l:l!ompeo'natos
F...ncarregam-se de. .

íO que .' .01.. em o u lUGI' ��. ..' ," .' E:§Ç�o>�'I'AS AVL'LSAS (mesmo a�ra�i�,l,:s)
Parec'e .que . àquelas nos- l··àÇias. cem. . sat}dação. ,O equipes �o pal�el1'aS'i Ohm� t.:i�".h. J'UR ..<\.S E L�C&.,,{RAl\1ENTGo lH� ESCRi-

sas' considel.'à1;Ões sobr,e a' To;:-n�l<: Imclo_ üa �empOla� I PICO': .�,arlos Re�au:j Gm�:_ It!�GIS'l'ROS DE Frn,j}'lAS
.

d.emora do iriíc�?�? .call1� da·o.flcla1 de 50. se.l'� m.�smo! :cn?hL:..en;es. �"pe�a...,.• ��� CONTf�AI'OS, f\LTj!:n.AçÕE� D.E CQN7.'lt!lTOS '1peo�tÜ' de proIlSS'lOl1alS do .:r,e3;h�ad� ha 2.2 Q� jUlho 1 lam, .Pay,:andu e rUpL >.;d� e D.!S'l'ltATº.� SOç.U�DAD!<:>� çójUi'�l�mlH;::\
corrente ano, foram ellcaT- .

prox1mo1 nele mtervmdo aS! ta feita nao teremos o cam DF..AJ;CA�� . .

DE RENfLl. '. .'.

� - � - x __,. -x ......: x � i �. x - x -]I;: -- ]r - x -'" I psonat_? por zon�s, uma I.EG1\LIZ.t\(lÂ() 1)E LIVROS \UOTh-W�CJAiS. FKS�

II:;.. ufm.mlummmllmmmmmnmmnmJ1Umlmminmnmmmnnu�; mov:açao que !-:U�glU no ano CAIS � ])� .EJ\'lPBEGADOS
.

.

:: l .� lN1IIt .. =1 pasE,adu, motIvada pela _9Jmp.e tempo e dinp.eiro �o!?-fiando os seus

I§ '.
-

.'. . ,
.

ê i ide�à bastante enrrado do-s ,:;ervl�0syornosso lllterr�l:dlG �.

:= ;; dirlgEntes da F.C.D., .que Rua.!., d� NO�f�n:b�o, 642 -1.0 L;!;das - Salª �.o:l.
= -;.. \ c.lJ"C·'··':·ar�m o campeonato............... (Edut::lO do Banco «IN \J(»» I= :: ' ..... J.V\...J.. C

. '.J..��'."
;0..' _. �""''''Jt:''r������'''''-f)lX: Ci!$Pit-4'lIO'4

= ::: Estadual no meS' de maIO,
- - - - - -' - �- - - - - - -:.:..;....:.. - - -

l'ê .

:: \ fem êxito, cOntudo 'Dn.ra o

l'E(. . SI' campêão phéü"
7'

'

... '

"E não se ;esqueça"!!!§
'. ª.

.

Antes de cad,i;' eertamE.
§. §.i e1ebédeano, costuma-se fa- PARA O CON,C.ER;tO DO SEU RAmo Sp\·4Ó.r3-rCINA:
ª ,§ . .ozer W:1 balançodas !J:JE.:;ibi-(1l ª '� iidades de todos G3 partici-

..� ·D'·.O. ..FU.··K·.m-E =
pantes da campaúhá. Pa- ""I e;.

= ::: ]'::t· :inidàr .(i�l'émos que O

rê I Cál'los Renaux oill1a. é O:

E ê I! que melhor pOEsüe
.

1105l:i0
-

. E. fllteboL Os tricoiores alme

�'I jam um bi-campc<:mato" e

:::, çom muitas razões', São" pa·
;

I
ra nós 'Os' mais' sérios con-

;; 'lt o 't"'lo"
....

I������_�.o»'�"":;co. eonClUTel .e a tl U.
. .

:;
p 1

,.
. :0'1',' ·�,c.;VALDO CHATEAUBRIAND j:::: a melraS' e, .

ilmpJ.CO
§ I vêm a. seguir. Os dois, fa1:p.o- � TI=RRA ARRAS-ADA. ª ses. gremióS' blumenauens,es, N L · li § I

=

...

� I ;�;a�o: l�,�g�:rn���: �a;�= 1

§
L·lbelo (t

.......
I 18ª

, � 1 r�;ã�Or���eÀ�JaI�%a������
..

on ra um governo.
� i ::;. rando-a de Brus:que, A ta- N?,s des!hS.1i0mbradas páginas de TERP...A, ARRASADA,
-

'

§ refa; é difícil, mas não im- üaz o jO,rnali;t;" Osva1d,o Chateaubriand uma anáIÍse minuci-osa

:.; :: l)ossivel. e crua dos atos delituosos praticados pelús h9!ne�s' do último

§_:..�.
d.

..

GuqJi'ani C Paysandú, Vã9 govern,o .de Sã.o PauIQ,·
.. - dar muita/::, dôres de cabeça S

.

E; u1Íí. depC1mepto corajoso e sIncEro contI'f!-' os políticos

.,:: aos (euS adversários. O al_ i que tentaram .transformar �quêle Estado. e -O. Brasil numa

�
., Vl-V,el'o.e, .que E,emp!�é' Se a- terrp.de ningu"1Il, ou, cQ.mo diz veementeillent�·o autur

-8cC!m�llh6'9ts .. ir.·(�,·nól!on!il. para.�·

I Ipn35enton cgtegorica.ment<:::, numa tC-rm arrasad.a, .' 8:: '9 MC� cm. á-xios - eS' camp.ef11W.tO.':;, I E'. urn.a; acusação fc;rmulad-a através da .ve?,•. d� maia cau.8
-

ficará mal coloca'do, caso

I
dente verdado. .

IRs I;; _ nfuo, tomarem p:'ú"ict�ncia�
:: urg-entes OS Eeus

diretGTeS'1
Preço: Cr$ 2li,OO

5_=' Da mesma forma (l TUpi.! Em tôcla8 as llV1'arria8 ou lH'Jlo Te. -?l1ból&o PostaL

I
8

Falta muita coisa ao onze Rua dO Livramento, 203 - RIO DE j"\.NEIB.O- .. ,,�..
.

gasparense, afim de que se

§ . .' 8r�jfii.:9pf,lrt.bJ.n$ ·· ••... ····E apresepte em condiç�s ;nes'-l Edições O CRUZEIRO, Ao: . � VA.8RICA.Ç";.O ii"'. earro�:'1a:� ;eom�ie� � 1ii!JJ�:; te .certame, que sera dos � . § .

.
��

lmumminmmmmJlmmnllillumHmmmmmtumuuuJJln�l,nHl�� .
!.na1s �rduos....· �.,.(�,.,er.......��.:r..r...oO"'�....oz�......._cr...�� I

" :1:.
-. ." ..

"

._.:.....oiJ<t--
-.

GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS ÁlIiIERICA-
NAS E EUROJ;'E'AS.

.
.

__,. PEÇAS E ACEssomos, RADIOS NOVOS'
"_,, SERVIÇO RAPIDO POR P_REÇO IH()'mCO "_"

Rua 7 de Setembro, 4 4 9
.

i.'

RECEBEU" NOVA PARTHJA·.DAS lEGiHMêSMA'OUiNAS DrCOSTURAHEiD .UNO NEUr· pr fABRfCJ,ÇAO ALEMÃ EM KARlSP'UH[
A "CASA �ERTA" f-sempre na �vanguard{l - comuniça qUê iniciou tambem a venda de� sas afamadas máquinas

a fongo prazoi sem entrada, como'. sucede ccm os demais artigos de seu,variado estoque, .,"�4;:f<:�.,i�-�

.

.

_ CAIXA: POSTAL, 2:9,9 - RUAd5-DtNOVEMBRO,·8.70--

BLmiENAU, 23-6-1951.

,.'"r:' ,

'tIO seu ent;..lSiasrno e inl.Pt'::'�J:]í(;.

nar, {k<p:l forma, úS tOl'Cedol'("c

Está mareado para o dia 23 de jui.tbo o baile com
flue a popular Churrascaria "RANCHO ALEGRE:'
comemorará seu primeiro 'aniversário de funda
cão. 'I'rataudo-se de um estubeleeirrien to que vem

inerecendo a shnpaiÍa da soeiedade local, ·tanto pe
la. sua originalidade corno pelos excelentes pratos'
e finas bebidas que serve. a f�sta· em aurêco es

tá destinada a se revestir da mais completo suces-

so.··
,. ....,

7' f:A reSCrY3 de mesas para o baile noderá ser ei

�a com o proprietário do estabelecimento, ao nrê
co de CrS 110,00 (quarenta cruzeiros). As danças
serão imnulsionadas pelo JAZZ LIRA,

locais, l\lais Ull!"ii vez ccnfir-m.s

mos o qu]:o fJue t:lutas vez s s

diss:mo!:: c.s rapazes da BaÜâ<lu
pela lógica, ,devc:nl vencer. Con

tudo, o E;õp:Jqe_l'ü ccetum . a

pl'e'�ntar rr suhadc., Jes2oncer

tsnt('.s, rt�-'õUltlldos €"le� qU3 f'3.
Jzom cair todo e qualquEr IJ!·�;:;· .:..._ ........ -t-t- .: ,

__,.--�'Vari·as do EsporCe_.-- ......

.

Em::aminhac/o à entidade local
o novo contrato elo meidNicola(J1
Bulinho suspenSl1 por dois préiíos pela F. C. DJI

encaminhado pejo
bro à L.B.D.

alvi-ru-Naelmenro, o atr,<:!ant,<>,]c L,jcclor foi suspenso po
que ddendia o Pavsaadü dois jogoe, pelo Tribunal de
de Brusque, nos últimos Justica D.=sportiva de San

tempos, acaba de se sane- la Cata- ina,
ferir para Elo do Sul, onde
passara a defender o Du

qus .

ne Caxias. A transfe
renda ja foi dada peja F.
C.D ..

o campeão estadual de
49 solicitou do dia 1.0' de
julho para cotejar cem um

quadro a ser designaúo, ain
na.

.

Nicolau resolvel sua si

tuação no G'�impico, tendo
assinado nove contrato. ja

Praia de Camboriú
O certame oficial de Flo

rianópolis sera iniciado na

primeira quinzena d.e julho,
dele intervíndo, tamoem o

Paula Ramos; melbor'··Vende ...se lotei DO

poo to da praia em frente a ilha

Informações HANS TOENJES

Rua Paulo Zim merann 1:'::0 tel. 4287 .

Depois da derrota .que G

Figueirense sofreu no

cam-lpCGnato estadual de 50, fn-
kIH:(l11.O regresso rb Do!,v �_�........___

",0 Rio, O g:-an(le ,Jrquf:'Úro,
f. ntr E tan tc, "·perm.<lBLT;Tl.l nu
Capital ,�) continuara BC

!_''}1tlpdioJ ja tendo sido ins
crito.

JUIIIIIIIIIIIlIIIlIUIIJlUIIIIII!mlllllmmIIlUUlllmmmmIUUI1I.lmmmm

[Dr. Carlos'Henrique Mayrl
§. CLINICA GERAL .�.
- -

=
DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - Rl\!O'X§

-- INDAIP..L - ê

Não s<tbemcB até () prc
f'elite momento quais cs mo

trvos da suspensão elo ata
cante Julínho, do Cal Ios _

Renuux. O ponteiro dÍ:;.'2itc �mmlllllIllIllIHnllllllmllllmlllllllllll!llIlll!!!llllmm!mmmllllllllll!J

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

Se pr'a você nem todos os diua do mês

são aZüis, experimente tomar Ofo.rena.

Oforeno é o moderno reguládor das fun

ções femininas, I1ma fórmula cientifica
mente perfeita, ()e autoria do Professor

Fernando Magalhães. upedá1ista em

moléstias de senhoras,' OforetJo é em::otJa

tr;!do em. Hq'.1ido ou e� prágeas.

UM 'I",fOPUro DO
.

.

UHÜHUnÓHHi DO LICOR Df Cif;IU XBY!UII 5.1 •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Môis de trezentos e cinquenta mil er-uzeiros os p"'"ejwizos, causados' pele) pavoroso,

t I eot deslruida a
300 ternos de roupa de voredes pelas chamas
- Impedido de ,agir o corpo de bombejro� da
Fabrica de Gaitas "Alfredo Heíing S. A," ,

Foi totalmente devorada pelas chamas a "Lavanderia PI'O'
g'resso". de' propriedade do sr. Fredertco Grutzmacher, situ3;dana rua von Knoblanch, nas Imedlacões da "Fábrica de Chapeus'>
Nelsa", O fogo foi notado aproximadamente às 4 horas da ma

drug-ada' tendo seguido imediatamente para o local o corpo de' '

"
"

,

.--,
,bombeir�s da "Fábrica de Gaitas Alfredo Herillg", que, entre- I O Minlstr '�lin:lÕ€.s, FilhO, tilu

tanto, nada pode fazer, pois nas redomles�s do p�)llt� onde se :"r da Pasta da Educaçã.o e Saú�verificou ° sinistro não existe registro de agua, prop�LO para os
d' _, " . <,

_
•

casos de tncênüto. Assim os homens do fogo que tau pronta- e, uerermrnou que o'_Dlre�'O. tiO
mente atenderam ao cha�ad{) nada mais fizeram do ,que assis- Depnrtsrnenjo Nacicnal de ,Edu.. ,

til' a rápida destruição da con;trução de madeira, Nada foi pou- caçâo dê ime�iiata execução
'

pado pelas devoradoras laba�ec1as. .. . Ia.no i.ntensivo :dfr educa' - o,Falando _com o proprietario da tavander-ía slll1:trada, sou- p
"

•

ça

(Conclui na Z.a pago letra 1) De acoldo

I '

Renunciaram todos os dirigentes
ela Ligã Riosulense ele Desportos
Desgostoso com o E.C. Concordia o sr .. José E. Soar

..

nio elo Sul, 22 (Do Correspon- SOs clubes c, na impos"ibilidade I
cou paralizadO e tambem o cam-

Gente) - Corn a atitude tomada de assim proceder deixará tudo peona to 'da "seguncLona"- passou
lleh, SI·. Ejí:ls José Soar, desis_ Em mãce do prcf9ito confçrmc! ao pcnto . morto.
ti udo da Pre,s,dencia da Liga Rio, consta, dOS estajujo. SAIBAM INCENTrvAR

Enf'ormou nos o Sr, SCar que NOSSAS CRITICAS 1M·
J�'m"-[s compcnentes da meneio- tia sua gestão conseguiu Iiquidar- (Conclui na 2.a pago letra D).

::�t��;i�;::;��:��;;�:';;': ���:�f::;�::i�'�::::::: "--a--r-t-i-d--a---d--e----'-u--'--t-e--b--o--:-I ioleressanle ::tn';:oox::�.:;: ;;r,i;:%Iidarie ""'da .0nu',,<O l"lo "'. Lnmen-arnos ","cedi"o ,m'

d
•

t d h· d b· d 1=Ei.:�:���:�;,::.�;,::: :':;::�; �:E�:::E:�,�'�::�:::�;:� ��pu a. a . �Je no �a�po ,_a.alIa a
.
�::::'"" .ondiçõe' higl,n;'ê'ção Catari nerise de Desportos po,ssibilidachs de harmonizar .tu- Gremlo Esportivo Ohmplc8 e Marclllo Dias lutarao amistosamente· e. d� ICVal1tamez:_tO do nível �l.eFoi nrarca d.; uma reunião pa- do da mElhor maneira posstvet, Cd' t Olimní M' 1 I d' , VIda e dos padrôes de educaç3!o°m aquela ameaça e! (ta en '·e nmpico e arei- aque e a em o Jogo, neces- des espalhafatos: Isto e.t .

l'a dia 26 onde o Sr. Soar fará com algum8s recon�iderações. c�uva, no lomi?w> passada Iio Dias. Agor�, contudo, sárío aos grandes conjun-j' perigoso para ? :.ofuhpico,..
dos habi antes de estensa� faj-

a entr;>,;a de todo ·0 patrimônio I Enquanto tal estado ,19 coisas nao poude O publico lOcal esta pugna sera mesmo' -e., tos',
_ que dsta.maneira poderáda Líga <1>OS presidentes oe nos. permanece o Torneio Elxt ra fj- aceistir á anunciada parti- fetuada, dando-se isto na O Marcilio Dias técnica-! ser surpreendida, o .que tor-

C:------c-:=?=--..,:-:-�---------------------:--- tarde de "hoje, no está- mente é inferior, mas com' nar-se-ia 'bastante desagra-DAnton oelho A,':�dl·Sposto�_�'a prestar
dio da Alameda Rio Bran- o seu grandeespíríro de iU7 dável.,

.

"'..Jl ....
's. �

co. ta e entusiasmo poderá eon- I Um iritermunícipal,I II

C b'
Estes sete dias a mais seguí- algo ele positivo. O .mo Se vê, com muitos atl1a-esclorecímentos à âmara SOA re seu

vieram aumentar a curio- rubro anil treinou com tívos e com muita coisa 'pasidade que reinava ,enV'e Os grande cuidado, nas duas .ra satisfaz i a.o'\tCtcet!.or,

ponto de vista referente àConstituicâo ;���:���esd�o���'cl1��a aEI:� últimas semanas, sem gran- na tarde de roje.
.-

� e principalmente do ex-cara-

I
'

RI'Ç}, 22 (l\'Ierid.) - o Sl'� Danton Coelho declarou-nos O nEQUERIMENTO DE 'peão estvdual. Se bem que EmllP F
--

'

t � I
estar dISposto comparecer a Camara para lJrestar esc)areci- S ..... ' _. - ezg orca·' e' DZ an amentos sobre os discursos que pronunciou na Convencão do

EIS DEPUTAuOS um sabado nao seJa '[ao a-

UI'TE, pregando a necessidade da reforma ConstitucionaL RIO, â (MO[·id.) - Em reque- pro-pl:ü:do, para uma pele-
."

- "Apezar de não gostar desta Constituicão - disse o rin1PntO entref!"ue a Mss<1 da Ca - ja de fut.eból, é de E,e ,espe-

� t· J/j III
sr, Hallton Coelho - não me recuf;al'ei cumprl-h\. lrd à Cã- b 'bli' a aflua "munau
I· 1 t 1 t ffillra l1r;,_, D'puw"cs, dois mem. rar q.uc um "m pu co valU:ll'a e areI :tus c cpu ue os (lU ,"<1S llerguntas, IWill,ha resposta _ 'ao l'cquedm,ento será feita, assim, com perg'Int<u;". b'ro,; ctn P L. e quatro do P,S.D. até ti Baixada, onde- por

,

"

({anchos pedPm a conv'Dcação do certo se entusiasmará com
-Ministro do Traba�ho para rss-

bons lances técnicos.
ponder oito i!on!i impCrLantcs
que são o' seguintrs:
"1.0 -- Quais .sãO' O" õhicos '1€

ordem constiiuciC'nal 'lUe imps·
d!'m ao sr, Presidenl� da Ue_
p"h'ie" " no"mal, Ou pelo me.
nos, O cOllv',rucrllc exercido d::

su1cnsc de Desportos, todos {IS

CORcentfllção de tropas britânicas
na fronteira do Iraque com o Irã I

condições

flntpot' órgij_"'5 a dm ;nistra rivn'3:
eI1t;c1ad�s P2i't'cularPs e interes-
EadiJS nO pr.')hlema.
UmJI ,I;J� tt.cnicus qUe ser�_

pr!'g-9d't, no pl�no

Ujn :!5 - !�.a [eira (da0 f) ÚS 24 hnrar_;
Dla 26 - 3.a feira (d as o {i � 6hor:1.5

(das 12 às 22 horas
Dia 27 - 4,a feira (nas G "5 24 horas
Dia 21l - [i,a fcira (das I) ils 12 hora�

(das 18 às 22 h(}ra�
DIa 2D - fi_ti feira (das 6 às 24 horas

(dns 6 às 22 hOTilS
{d:�s (l às J 2 hora!')
(da5 1 fi às 22 horas
(das 6 às 24 horas
(das O às 22 hOTas

Os alvi-rub('os- cstl;\,o mais
e:rcdcnca,clo, não' resta dn
viela, Com a transferencia
de dalf:1. poude scr mais a

tivado (_) preparo dos pla
ycrs dirigidos por ,TOl-lé Pe-,
1"a. Novas ,observações fo
ram feitas c as;:,im Os' olím
picos vão entrar em cam

po com gra.nde disposição c

,bem tldnados técnica e fi-
sicamente, Sua legrão de a

deptos, portanto, ag:t'Hi{da.
uma pXlbição pelo menos
�atisfatória, já que a equi
pe está ha muito tempo :;,cm
jOgair e por isso mesmo sem

A VIS O
A&!ravando-se, cada vez ma]!;, a estiagem qllc ass')-

1;} toda a região do Vale do Itajaí, a Empreza Força e
Luz Santa Catllarina S,A. torna público que, a partirdesta data e até deliberação em conlr:.ír,;o, vê-se forca
da a racionar, em cincoenta (50) por çcpto, a energiaelétrica destinada à iluminação dus l;Jgradoul'Oii pú-blicos fie Blmuenau, '

Esta medida, que foi tomada de acljrclo cc'r.l o Snr.
Prdeito Municipal._ e que está inteiramente, ap;:tiad3pelo que dispfie o artigo 11 du Decreto F0dcraI H.O
J (),5(i:�, de 2 de outubro de 1942, tem por finalidàde
niío agravar, aÍnda mais, o racionamento já imposto'às industrias locais, cuja situação, por demais precá
ria, não lhes permite um racionamento mais severo,"�;ob pena ele lhes advir e aos seus numerósos operáriosmaiores [JH;juizos." ' - ,

-

','

"

Ante os motivos'ex"'ostos, a ,Empreza Força c'Luz
espera contar com a m'i:':ima compreensão' por partec'.c todn a nossa digna população.

-

BLUMENAU, 20 de Junho de 1951,
.
EJ\iPREZA FORÇA E LUZ SANTA CA'BIARINA, S_ A.

t'fllP S' .... vai irnl"'tlantar, s-;rá. a de

"Mi"'são rura:". da qu-al o Mi_

ldas Ij às 21 horas

g-Overll?;
2 O -. Dada '1l existcncia

- - - - - -
- - - - - -- - �- - -

Aviso de racionamento'
de Energia Elétrica
I\VISo DF RI'CION,"\II,�;TO eOI�Hr:TlvO T>l'; EN:fo:RGll\ F.L';'TRl5:'A. por Ulf:,ti\·o da 1�"t.-;H�Pll' rf'1nanh_' np V;'\l'" nn Il.a.i�i, para. oV('nodll de :-!::'i a ;��) de !J UNHO C{)i,.eJlt�, confúnuc U si'!.::uintc lfl.l\_NU:

Idu" fj às 24 horas
{tIas O ús 22 horas

l�is óhice", como, pensa O go
verllO', pelo menos. como p�nS[l
D sr. i\:HnisLro ,do Trabalho de.
v;ml "l�s "er removidOS'! Em ou

tros tl'J'nlOS, qHais "ão pr�c1s'l
meDt� OS péntos da Constituição
FedeI'a! Cj.ue precisam ser em�n�

d:ldOS � �m que d�veri'io consiE
til' l<tis emendas?

3 o - Entt'� �\5 disposjções
conslitucionai,s cuja emenda o

8r. Ministro do' Trabalho p!'"co
nisn fig-Ul'R 'U lelra "a" da inci_
so 1.0 de :'Irrigo 139, q'l� pro'bl?
�! l·C"!leidio do Pr("sidentc (ln Re_
publica?

NiHl l1i,Y.:U/\' [o"or;,(',-, l'rIOTI:.IZ INDUSTRI!'I. I'.'lI'A:lH..Ul\..TENI\U, lllCh.1MVC Bait-ro
J;Birrt')S da VELHA, dH
JTUUPAVA E PONTA, j\GllDA GARCTA

Di" ::!:; - Sahüd!..-. (da:::, Il as 2.1 horw;
l.)i=:l. ��"1 '" DOlllÍIlgO (da� o i\S 22 }H),a:.;

FINS nOi'\lIClbll\ltl>S
Para o

Bairro ria
GARCIA

Idas 6 ás 18 horas
{elas 6 às 18 horas
Idas (; às 12 horas
(d as 6 às li! horas
(das 12 às 18 horas
(das G às lS horas

IMPORTANTE, - Cuntinuamos a fazer insistente apelo aos se-
4,0 - Preconiza o sr. :M'nistrc

1l110reS consumídores, tanto de FORCA '''lOTIl.IZ como de ENERGL\, do Trabr,Jho a criação de umaM,B'Tl�lÇil j'i!.ltA I,'INS OOMICILI:\RJ-;:;, p�ra ohedecerem rigoro-sanlcntc o PI.ANo acinla pontue, ca.so (�Qnt,rário. nos v:rianl!)S 0- C�n1nrD COrpOl':HivH, ou t'("Stah'"'-
!;���ado5 a asra,"ar .a. todo lnODlcnto este plano em prejuízo -de to- í 1ecim2�t.o, pOr qualquer fornu).,

nLUi'lTENAU, 2� de ,Junho de 1951.
, da represcntação, de c:assl's?EMPltEZA FORCA E LUZ SAN'rA C;\TIIAItINA S. :\..

I
"'----------,.------------------- rCondup na 2a. pag, letra C)

NAO n:\'YEHi\.' �:NmtGli\ ILU:-.nNI\I.:li.O E
para BLUMENAU, inclusive
Bairros da VELHA. ITOUPA-
VA e PONTA AGUDA

Dia ���� - Sabado (das fi às 18 honl:->
Dia 2� - 2.a feira (das ti às IR hora�í'
Dia 26 - ;1.a feira Idas 12 âs HI horas
Dia 27 - 4.a feira (das ti às 18 horas
Dia 23 - 5.a feira {das G às 12 horas
Dia 29 - 6,'1 feira (das 6 às 18 horas

!>orto Alegre, 22 (Me:cid)
--Faleceu, com 102 anos

ele idade' em Monte Berico'
em Caxias do Sul 'Ü sra. Eu
c:a M-unul·etto. Deixou 12
fii1W5 noventa netas quin
Jlcntos bisnclQs c 10 tarta
l'anelos.;

,

TEEl-:'A, 2�� (UP) -'- Uma fonte militar iraniana inf\}rmou,
que estão sendo cOllcentra�as tropas bátánicas na baía ao la·
do do Iraque, na fronteira elltl'e o Irã, e o Iraque, c1efronte aos

depósitos petrolíferos do Irã..
_

A fonte revelou que chegaram cinco batalhões de infan
taria e alguma artilharia p"i-a rcforçar a guarnição britânica
acamlJadu em l\'Iarguil,

<

em' Basra,
_

Ess informação foi recebida l)OUCO depois que {) primeiro

Jogando contra It IlgoaVerde O Vera' Cruz 'mini::,.ro l\'1ohamcd r\1ossadegh, atendeml0 a um l)edido pessoal
do embaixador dos Estados Unidos, sr. Henry' Gradoy, aceitou
�m conceder o l'razo de 48 horas

-

aos britânicos para que res

pondam se aceitam o últimatum cn viado a Anglo lrallÍan OH

COI-OCOf a" om cheque a sua l-nvencllOb8,I,cdade CO��la���ciOnárjDS brit5.nicos ção do pctroleo do Irã," ".",
• ��t�l:������ �\�i�ita�ã�ií-�t�el�� éi:�E�r��i;rm��E! que A;1��=Oportunidade de ouro terá o Independente j1ara slla'reabilitação ':�:'sá�r�� ��it��\e f�����ri1p�:; ���fo�ir���is��a ��r�o����r�d�Estamos 110S apl'oximall- dros que estão colocado� encontros em qu.e ---�r dominar a zona petrolífera, na- residência de verão do prido do final da, primeira par- nos pl'imeiTl)s I)ostos. Trê" �)arle: futll' amciltc. E' pre-

Os bri1.ànicos ::;illllcnté proje- meiro, ministro, em Chcl�ras,1 -

tam no caso de distúrbios,· grande subúrbio de Teera.te c {] campeonato da .segun- pelejas �erão efetuadas na eiso �alientar que 05 agua- realizar rápida evacuação' de Informa-se igualmente q�1C(�OllH, faltando t'·ês. roda- oitava rodada e todas e�as verdeallos jogarão no seu todos os funcionários britãni- dois membros da delegaçao(I_as para O' seu termlllO. AI- provocam enorme intere5se gramado, onde as coisas mu �os e suas íamilias, Além dís- britânica, Jackson e Ening-
guns embate:;'" neste fim do 1}Ü!r pa1te do nÚblico. dam totalmente. ,0, fls britânicos retira'rÍam sua t�n, visita;am o ministr'? das

- t'
:norme frota de pe�roleiros, Fmanças, r.lohammed AlI Va-1uI'no, são muitas interes- O União, que ainda no cotejo. J que paralisaria a distribui- rasteh, Nada transpirou sobrezantes e reunem alguas qua- iltimo dCnllngo passou mui- - - - - - - -
- _.- _ - .', o objeto dessa conversação,

����:�a�r!� �=:u��::. �O� OS aus�icios �O lméric3, ter,emOsl:pm�t���:r�y���;J�t��CACAU XAVUm tfim de se hav,er, com o 1n-
1\ d J I�

·

tu:��;�� �����i�i�;[;��:\}Lll;'\· ;�:�j�����'��l:emmí��:m bO�! 00mes Ue o uO Q8nsacionalS rena as �J��t;�f�.�.1�tg,�,a1��: i:l��=
---�--.--.--_•.•-..,_--� lOSSa segunda divisão, A 1l ,9 de ordmano em Knorram-

l,l'f,PI'C'nG'a qUe !"epal'a e". t"::'i on===,C''OI}l a tl'a{II·CJ·oJlal <>gl'''
. -

,r,,;J et 1 r' 'u chahr, nas proximidades de-

-

- ., '"
.. - ni1aç�,ü

' "1'vC: pr 'o, :ufa ,Ia. Ah;:tdan, chegará brevementel!oiS concurrentl's é de ape- o I!_líranga (' outros clubes (la Capita! do Estadt -a Teerii, a fim de cQnferen-
:12" ,rm pcnto, estando 0::- O Cl b N' ti A"

,

-t d l'd' C' aiar, com os membros da dele-,

b f C
/ �:u: 1 au co

men-I prec!-fJ.m Cf; � mo a ,I u(;e e.._,-
gação britc'lnica.!,ln1 o'msc's na rente. aso ct' pemu a L.E.D, a data portlva, maiS que quaiquc;1aqueal' o onze de We'-ner. d "'!) d

.

Ih
' .

t I te' '"t }..ONDRES, 22 (UP) - Se-e 4_ e JU o proXlmo, ou ra. s o ac nce�e, JU� 'a-
:!l.mào as últimas declarações:icariam como vicc-lid�res d

-

t··
",

d
'

�<Juan (; enlao !)u rocmaJ' la mente porque ° re11'l-o ecaiU colhidas no Ministério do Ex-,'pen:l� O Flcresta e o Vasto uma g"::-ande regata, da qua: I l';mito, aqui em Blumen3.u. terior, -parece inaceitável aVerde. jJ3,1"dcípariaM a 19u:'s gremi- Sem apoio financeiro, 110S- condição imposta pelo gover-Não exageramos, ctn ., c· 1 d 'b'
.

'1' no do Irã à Anglo Iranian,C:S oa apüal c o eSta o e 50S CIU CS naut!cos, a um .. "

exigúldo dessa empresa a de-";-.b�clulO. :se dí�sermos que '

I' 'I t r 1 e 'ga' dmaIS o plranga Joca, r,U ra VEZ ' e�:-o v t'l1ID m -' volu<;ão de 3i4 e suas rendasa invencibi1il;lde do Vera, '

rnzae algum'l disputa, fa.' ,----'---,-

C�z�����,nop�- E�an���n��s,em- :��ocumq�ciom��I.���������=�===�=�=====�====�=====��===�=��:io de ,lepois de amanhã, polgau os amantes do remo, definitivamedte, '() :esporte,'ontra o AgU:1 Ve::,de, Este
i
em nessa cIdade, pai:;; toda 'láui:ico em Blume�lau.':luadro apesar de ser o pe- as veze::;. em que "ão Hnun- Mer,ece apo�o" p,?"'tanto,:',u·timo lo;ücac1o, vEm ten-' eladas algumas prDva� re-

çSc3. n0'va inidaüv<i da a/:) atuações unjforme� e �eu I misticati, em nos�a �ídaL�e, gremiação presidi(J:a: pelo sr.'feito contra o BOm RetIro; nota-se grande satIsfaça,') Manoel Pelcira Junie>!', ini>;�rv!.r-lhe-à de estimulo no'3 I �'ntre todos aqueles que a- ciaUva qU::l, além de de.
mOnstrar a atividade . do�',
dirigent.e:; americanos, ... in·
ccntivn O 'emo IOf;U1 OUÜ'O'
1'a um dos melhOl·es em to
da Santa Catarina., Com o

Ipiranga, 5':!jJ. tra!lióonal ri
val, fJ Amé"ica defendel'á o

prr::s,tig'io- do remI] b1ume
nauense, lutando contra di
verSas guarniqõet<, fIoriano
l'jo1it:tnns, tI., dia, ,20 dt, .i:l·
lh�.

.

petrolíferas, a partir da data
do decreto que nacionalizou o
petroleo iraniano.
Se essa posição inglesa per

sistir, parece que malograrão
as negociações iniciadas, em
Teerã,

Completo "-_,"

tratado, Ije paz com o .Japã o ,

Exilo· nas conversações entre Du'lIes e Morrison:,,>',
LONDHES, ,:12 (UP) - O-s 51'S. mUn.lcado {lficial dado à pUb1jci" gu<>rnl,,'

Herbert 1ifOrri<on, ministro do dade em LondreS, apóS 'a ultirr......
Exterior da Grã Bretanha, e

John Foster Dull�s, enviado es_

pecial do presidente Trumall,
Chl'gUl"arll a cCmp!eto aCGrdo ,!lo.
bre a que�tão do trutadO

-

de _ PU?

dcôrclo

LICOr! DE
cOm o Jopão, :segundo
cia Oficialmente.

faleceu com 102
anos de idadel�

LONDRE S, -22 <UPl - "O
,r, Herbcrt 'ministr,Q do Ext{�riol·
da G!'ã_Bretanha, e, � 1"1' .John
FO�ter Dulles, 'representante CS,

peciul r'lo pres'd"nt'e dos Estad02
Unidos anunciam após_ o cncer

ramento dá>; conv'c.rsaçõelõ" quE'
mantivernID sobre ,o tratado de

paz cam o- J<1pão, que chega�am'
fi COllliJh..to 'acordo. Sobre e'sta

McCORMACK (NAVEGAÇÃO)I Não há rleInocrd.cla c(}m
,

f
19nora,neia, A uarUlha ó a I
CWl-l e do COnhecimento. 1
Matriculemo:'! 05 an3Ifab'�� I

I tos num CUrso de cduca:;áo I
I de adul103. , f

Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHILADElPHIA
e Portos do Mar das· Caraibas:

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
I N F LAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS/ ETC.

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

\.
Reserva de praça, passagens e demais informações com os agentes:

.... ...
.

,

CIA.' COMERCIO E INDUSTRIA MALBURG

Telegrpmos. "Mooremack'l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




