
Entre Campos Saltes e os esbanja-I
� mentos tra��!��j�Au�!l�gislativo I

Benancio na nuca, tenha se
localizado na cabeça, tendo as

autoridades médicas do Hospi
tal Santa Isabel, ôntem mes

mo, tirado uma chapa radio
gráfica, a-fim-de constatar a

exata localização do projétil.

S. PAULO, 7 _ Gostaría
-

parlamento. Não se trata de mu'I.

que os chefes da direção nacional atitude pessoal contra esse ou a

da UDN viessem tomar o pulso, em quele chefe no Rio. O que des,,

São Paulo, à reação que aqui se grada ao udenismo de boa cepa, ao

levanta, entre udenistas mais g"a- udenísmo de Imha, conservadora,

duados, ante os rnmos pelos quais de São Paulo, é a norma de opo
estão eles revanao o partido, nas síção, algumas vezes sístematlca,
sucessivas votações, dentro do. da direção do partido contra me-

didas acertadas do poder executi
vo .federaL
Ontem e ante-ontem tive ense

jo de entrar em contacto com vá
rias personalidades de valor da

UDN, no seio das finanças ban.,

cárias, do comercio e da indús
tria.. OS seus comentários envol

viam, todos. aplausos aos edito
riais que apareceram no "O Jor

na!", do Rio, e no "Diário de São

Paulo", estranhando que a grande
força da oposição conservadora,
que é a UDN. não soubesse guar-
dar uma linha mais isenta de pai
xão, no julgar os atos do presi
dente.

- U'SeCoütinuarnlos assim, dís.,
se-nos um grande industrial, filia
do à. UDN, correremos aos mesmos

fracasso. que tivemos em 50. E

nós. não temos o direito de fazer

demagogia, pondo em risco, menos

a nossa sorte que a do parlamento,
cuja dignidade cabe à oposição
zelar tanto quanto ao governo ...

'

Com efeito, aqui não há duas

opiniões acerca da conduta do pre
'sidente, exortando, através do
"leader'l do PSD, na Câmara, gre

gos e troianos a tomarem os ru

mos de Campos Salles, para salvar
as finanças públicas. Todos' acham
que o primeiro magistrado agiu
com acerto. Vê-se na SUa atitude
a decisão de um homem, disposto
a trabalhar não com um Congresso
uesmandado, malbaratador da re

ceita do contribuinte, porém, com

um corpo legislativo decente,
conseío das suas responsabilidades,
no soerguimento financeiro do

país.
Atrfbuern oneres da UDN na

ciona! propósitos subterrâneos do

(Conclui na 2a. vug.':etra Ai
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. JJRGEN'J:'� ,;_ NÀQÕES UNWÁS - URGENTE, 23 (Ul».
� A RussÍ:t 'pi-bPÕS, hoje, às Nações Unidas, a cessação do fôgo
na Coréia. o <Kcemlin 'pediu que a ONU estabeleça o armístíeío
na Coré�a� e' que 'os beligerantes se retirem para o sul' e norte'
do Par:à�el0 '38. ·respectivamente. '. 'Ó:

.

. NA<}QES: UNIDAS, 23 (up)�' URGENTE - No sensa
cíonal di�1,tr.so' radio-telefônico, completamente inexperado, o
sr, Yacobd)lalik; da 'Ru.ssia, presiden:'te,' este mês, do Conselho
de Seg,!�alIça,(las';N1!ções Unidas, propôs negociações de paz
na Coréia, O .sr.·Mahk disse: .

"A R'llssia acredita que é possível defender a causa da'
paz. A Russia julga que o conflito da Cerêía tambem poderá
ser. solucionado . .Isto requererá disposição de ambos os belíge- ,

rantes de entrar no caminho da solução pacífica' da questão da .

Coréia. A Bussía acrêdíta que o primeiro passo para isso será
0_ Inicín de 'conversações entre os beligerantes para a suspen-
sao das hôstilidades e o armistício. A condição destas conver- � , ...

sações séi-á' a xetirada de ambos os beligerantes para o sul e A GUERRA NA CORE'IA - Inúmeros elementos"�íe' ter- A questão surgiu por ter um

lnhia
do condutor de seu car-

norte (lo Paralelo 38, respectivamente, ra, mar e ar das forças das Nações Unidas em luta 'contra os motorista, que dirigia um ca- 1'0, que tocasse para a estação
. Comunistas na Repu.blicá da Coréia, devem suas vidas ái{ÍmÍ-

. minhão pertencente ao sr. da Estrada de Ferro, onde ti-
TOQUIO, 23 (UP) - Ur- chinêsas, após a mais selva- dades aéreas de socorro da Forca Aerea Norte-Amecicàna. Manoel Ignácio Palma Ribei- nha negocias a tratar. Lá che-

gente -;- As últimas noticias gero batalha corpo-a-corpo da Empregando hflíeôpteros desarmados, de VÔl) lento, esta: orga- 1'0, parado bruscamente o veí- gando, encaminhou-se para o

� I t b
;'

bda frente anunciam que os e_o guerra da Coréia, foram pos-: ntzaçâe de combate altamente especializada tornou possivei a .
culo em plêna rua ·15 de No- interior da estação, voltando S�)IO-eS pO one'"seO ·c 'e"&'"na e un�arosxercítós comunistas chinêses, tas em fuga pelo Oitavo E- evacuação rápida, por via aérea, de soldados seriamente feri- vembro, nas imediações do Iógo após e retomando seu lu-

"',
�

duramente acossados pelas' xercíto norte-americano, na' dos para os hospitais da retaguarda. Em muitos casos esses Banco do Brastl, provocando gar no carro. Entretanto, quan U Uforças das Nações Unidas, zona de Hivi. Os norte-amerí- soldados não teriam sobrevívido ás longas viagens de ",Jeeps" grande descontentamento en- do a viatura novamente co-

c9mpletaram sua reorganiza-
I canos investiram com a furia ou ambulâncias, atravez de terreno improprio, até atingirem tre os choferes de outros três meçava a movimentar-se, eis �llstrll�oelll panllo'los' rSVOIUClllollart'osçao, Acrescentam eS:'5es despa- de um ciclone sôbre as linhas os hospitais de sangue...

'

transportes de madeira que que, acompanhados por outraschos que .o�. comumsta� e�tão comunístas e, em poucos íns-
.

Dois helicópteros de socorro são vistos nesta fotografia, vinham Iógo atraz. Novamen- pessoas, surgem os três moto-
�g.ora .resísfindo aos exércitos tantes, desorganizaram as for- nUl11 campo de arroz da Coréia, recebendo feridos. A sínafisa- te normalizado o trânsito no ristas descontentes que, fa-aIzados. m�ções vermelhas a ponta de I ção que se vê no primeiro plano identifica a '�área de'pQuso: jlOCal, ordenou o sr. Palma Ri- zendo parar o veículo, quize- Ent1'am no< Brasil como tu rístas _ Elemlep'tos '{lU<\}baioneta.
'. <FOTO USIS) beiro, que viajava em compa- ram tomar satisfação do cho-'

fel' do mesmo. O sr. Palma Ri- .entraram cêrea de 30 vêzes no Brasil - Declara-
beiro procurou, então, expfi- do sr. Pinre utal Brandão'
car as causas que motivaram

RIO, 23 (Merid.) _ Bole- ferências secretas e instruin-
a parada repentina de seu
carro na rua 15 de Novem- tins tipicamente revolucioná- do seus companheiros de pro

rios estão sendo distribuídos fissão. Acentuou o secretáriobro, com o que não concor-

daram os outros. resultando aqui, por intermédio- de es- geral do Itamartí, que há ca-

forte discussão. Instantes de- piões polonêses, tchécos e hun- sos de turistas que já vieram

Róis o sururú estava forma- garos, que chegam disfarça- cêrca de 30 vêses para ° Bra
= 'errt ;;:".'.....

. .jlO!.l. em turistas, A 'propósito síl, por esse meio. Não restaLia;: Taihuo'� �,o�;í$",,ª:-,;ie 'd'essa:struaçãa; "ó e.rilbà:i'X�à.Qr a-menor, duvida de que eles
soquear mutuamente. Vendo.

Pimentel Brandão 'declarou à não \ mgr.éssam no país para'que a coisa estava mesmo pre-
ta para o seu lado, pois éra reportagem dos "Associados", passéíar. Este é um caso de pu,
grande' o número de pessoas que as autoridades díplomátí- Iícia e, "realmente", no ar

que procurava surré-lo, o sr.
cas brasileiras estão ao par quivo do Itamaratí, encon

Palma Ribeiro, em dado mo-
desses fatos. Mas sabem. tam- tram-se dezenas de boletins

mento, puxa de um revolver bem, que tais espiões não vasados em linguagem vio

e movimenta o gatilho, indo o chegam à nosso país através lenta a favor da Russía e con

priIT'eiro projétil atinglr o
da embaixada de seus respec- tra o Brasil, recolhidos de

chofer José Benancio. Ato tivos países, cujas represen- mãos brasileiras e estrangei
continuo foi desarmado pell.os tações são muito pequenas. Os raso Mas o ponto de vista do

outros que, em revide, bate- elementos indesejaveis não Itamarntí, é de que tal propa
.

ram-lhe com mais força. são diplomátas e nem aqui ganda não emana diretamen

Felizmente, lógo em segui- chegam trazendo imunidade te das embaixadas da Polô
da surgiu um guarda da for- de qualquer especie. Eles vêm nia. Tchecoslovaquia ou da

ça policial local, que apreen-
como turistas, valendo-se do Hungria.

deu a arma e comunicou in- acôrdo de turismo que man-
temos com os países vizinhos.
Passando para o Brasil, "tra
balham livremente", distri
buindo panfletos, fazendo con-

Duas peSS08$ fe�das

(êna ele ;Far�we5t.l em frente
ii estecêo da Estrada de Ferro

. »

Considerado grave o ' estado de um dos protagonistas
Violenta cêna de sangue ocorreu, ôntem, aproximada

mente às 12,00 horas, em frente a estação da Estrada de Ferro
Santa Catarina, tendo, ém consequência, sido internado em es
tado gráve, no Hospital Santa Isabel, um dos protagonistas,
enquanto que um outro, também recolhido àquela casa hospi
talar, apresenta lesões generalizadas pelo corpo, porém, seu
estado não inspira cuidados.

, Nossa reportagem poltcial procurou ouvir, a respeito, o
Delegado Regional de Polícia, sr. Herbert Georg, que pessoal
mente dirigiu as deligênctas, conhecendo, assim, pormenores
dos antecedentes que culminaram no sangrento desfecho.

continentí o fato à Delegada,
comparecendo ao local o pró
prio Delegado Regional. Mo
mentos depois, tanto o sr. Jo
sé Benancio como o sr. Ma
noel Ribeiro, éram internados
no Hospital. Teme-se que a

bala, que atingiu o sr. José

--------

CONHNUA 'INDECIFRA'VEt O MlSTERIO -. ASSEGURA O DElEGADO Rf.l.\LE QUE HOUVE O RAPTO
'-"

,

TRÊS VERSõES DADAS AO CASO - PROSSEGUEM' AS DILIGENCIAS DA POLICIA PAULISTA

Canceladas as licenças elo pessoal
britanko daAng10 Iranian 0# (o.
Yacob Malik' apresentou ii' ONU um relatório coiltedl uma lista
de supostas atrocidaoês praticadas pelos aliados na Coréia

.

'Teerã, 23 (D.P.) - O gOY�:rno iraniano c'leterminou que
a partir lle hoje sejam cancehulas todas as licenças do pessoal
britihiico da Anglo Iranían OH {)owpallY, agora expropriada.
:Funcionál'ios britânicos declal'a:r.àm:que essa med.id.a é anti
prática e poClerá provocar uma grev� entl"C (I i}CSsoal biitãni
co da, empresa.

.
S. PAULO, 23 (Merid.) - clarecidos, inclusive o fato do ver a familia Matarrazzo pu

TOQUIO, 23 (UP) ___: Ur- Continuam controvertidas as menor Andréa declarar que bUcado um anún,,:o no iornal
gente - As forças comunistas versões dadas ao caso do raij;. não pode reconhecer seus ral1- "O Estado de S. Paulo';, �sendo

to de Andréa IVlatanazzo. Há. tores. Tambem a polícia não o mesmo levado a esse orgão
V' meSlno muita confusão em consegue eXll!icar

sUfic.íf�nte-l
de publicidade às duas horas- OC1l: tem uma �es.pon· tórc.o ·tIo assunto. As três ver- mente como o rapaz conse- da madrugada do dia' do rap-Habilidade soda!. Já C'lOpe.rou sÕes l;��lltadás=sôbre�'co�-�aso guiu livrar-se das cQ}'das. A to, isto é, poucas horas antes

na liquidação
.

do analfabetis- não se acham ainda esclal'e- terceira versão assenta no do raptado aparecer em sua

mo no Brasil? Ajude.a· abrir cidas. A polícia diz que houve pressuposto de que houve um própri� casa já lÍ,berto e salvo.

hm curso de educação de a.. rapto e não trata-se de sirou- rapto real e que o resgate já Ace.ntua-se fjUe a essa' hora a

,,fação. 1\ reportagem acha que foi efetuado. Baseia.-se esta polícia estava em plena dili
-"há d.uvidas e pontos não es- interpretação no fato de ha-. gencia, cercando o sitio onde

a mala contendo I) dinheiro
deveria ser deixada. Admite
se que, ciente da ação poli
ciaI, os raptores entraram em

contacto telefônico com a fa
mília, formulando novas exi
gências para o resgate, sob o

mais rigoroso sigilo e sem o

conhecimento da polícia, de
vendo a família dar 'lonta da

aceitação das condições pon
do, como anteriormente, um

anúncio no mesmo jornal, que
deveria circular poucas horas
denois. Sabe-se que um mem

brô da família Matarrazzo
saiu de sua casa às duas ho
ras e pr01;urou o jornal para
inserç.ã,Q do aviso. Pouco de

pois, cerca das 3,45 horas, E
duardo Andréa chegava à sua

residéncia .. Firmou-se' a supo
sição de que a polícia tenha
sido iludida ao ser atraída
para o local do provavel res
gate, enquanto os gàngsters
mantinham' contacto secreto
com a iamilia e consuClavam
,I golpe.

pista segura haver levado os

perseguidores até próximo o

loéal que se encontrava preso
Andréas. Contudo, o delegado
Reale assegura qlle houve
rapto, dizendo que tinha pro
vas da autoria do crime per
pretado por Alexandre Mave
li, que, entretanto, ainda se

achava foragido. Salientou
que a divulgação da noticia
pelo radio precípitou os a

contecimentos, fazendo fra
cassar o flagrante do recebi
tConelue na 2a. pago Jet�a C)

duUos.

sidente da Confederação
Nacional da Indústria, in
ddgado sonre a ffiP6ffil (',.)1-
sa di5se:
- "Recebo com surpresa

ê\ pergunta. Sou absoluta
Diente contrário à remessa

de tropas brasileiras para
o estrangeiro. A nossa efi
ciência poderá fazer-se sen

tir através da cooperação
no que se refere ,ao forne
cimento de materias primas
ou produtos industrializa
dos. Ao envés de fornecer
minerio�, deveremos fazê·
lo depois de já inéorpora
dos ao esforço do trabalha
dor nacional. A grande
guerra que o Brasil tem pe
la frente é a da melhoria
(Concluí na 2.a pago letra D)

T rapas russas

na fronteira

Washington, 23 (UP) - O
·presidente Truman condeco
rou, hoje, o presidente Galo
PIaza, do Equador, com a le

gião do mérito, no grau de
comendador. A cerimônia foi
realizada na Casa Branca ..

Dutrà considera umt problema dificil o
envio de tropas brasil�i(as à Europa
Conhecida às18 horas a propo$ta russa
'de cessação do fogo na Coréia

i'r ani an a

FACAM SEUS ANúNCIOS
NESTE DIARIO

RIO, 23 <Merid.) - Nossa reportagem, hoj&, foi ter com
o ex-presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra,
afim de colher informações acerca do envio de tropas brasilei
ras pru:a o exterior (apesar de hoje, às 18 horas, já se conhe

cer, no Rio de .Janeiro, que a Russia propôs a cessação do fôgo
na Coréia). O general Eurico Gaspar Dutra relutou em res

ponder, aduzindo:
- "Sou um 'simples cidadão, sem encargos nem respon.sa-

bilídades no poder". 44

.

- Mas continua o

gene-I manda�ia? tropas para o es-

raI... trangelro .

.

- "E sim general refor- "- "Como governo, é cla
mado. As posições que ocu- 1'0 que consideraria isso um

pei, no passado, não justi- problema dificil. Ma� teria

ficmn que eu emita opi- de resolvê-lo com a atenção
niões s0bre o presente". voltada. ao mesmo tempo

para os interesses do Bra

,

- Só queremos saber de

I
sil e seus compromissos in

uma coisa. Se o senhor es- ternacionais".
tivesse hoje no governo, O sr. Euvaldo Lodi, pre-

TEERÃ, 23 (UP) - O
jornal "Farman" anullcÍa
que o Vigéssimo Sétimo
Exçrcito da Russia, foi
transferido da Tchecoslo
vaquía para a fronteira
do Irã. Acrescenta que a

Russia enviou, também,
forças de combate e pa

raquedistas à fronteira
do Irã. Segundo o referi
do jornal, o próprio em

baixador soviético em

Teerã, sr. Ivan Sanchi
kow, deu essa informação
ao premiér Mosadegh.

Teerã,' 23 (DP) .
- Reina

.

calma em todo o

motivo da efe'ti-
o

vação da nacionalização do
Irã apos as manifestações de
petróleo iraniano. Fontes bem

-I(f' dinformadas declararam que o on Irma apremieI" l\1oshadegh anuncia- . • ..rá sua renúncia dentro de ••

dpoucos dias, dando como ter- a VISita -

ominada sua missão no sentído
"

.

�e naCionalizar o petróleo. G' dNações Unidas, Nova lor- overna ar s. PAULO. 23 (Merid.) -

que, 23 (UP) - O represen- Apolida paréce (:9nfusa (!m

tante russo ante as Nações torno do rapto de Eduardo
Unidas, sr. Yackob Malik a- GASPAR 23 (Do Corres- Matarrazzo. Afirmou-se ,ôn-
pr'eseritou à ONU um docu- pondente) .:._ Nossa reporta-.,. tem que Maveli fora preso e

mepto de quarenta páginas, gem procurou ouvir o sr. Car- confessara tud!" Entret�nto,
contendo uma lista de supos- los B. Fontes Se'cretário da agora as autorIdades dIzem

tas . atrocidades cometidas pe- Câmara Municipal, sóbre a. que I} indigitado criminoso
las tropas aliadas contra os falada visita do governador não foi preso, apesar de uma

'comunistas norte-coreanos. de Santa Catarina á esta ci-
O documento foi elaborado dade, por ocasiãu da festa de

'pela Federação, Democrática São Pedro. Confirmou aquele
Internacional de Mulheres', procer udenista a vinda' do
patrocinada pelos comunis�. sr. lrineu Bornhausen, .

ín
tas.

.

formando· ainda, que o mes

Washington, 23 (UP) - O mo deverá . chegar a Gaspar
,presidente Truman e o presi- no luóximo dia 29, às 9,00
dente PIaza, este do Equador horas dan manhã, afim ,de as

ora em visita aos Estados U- sistix a missa solene,. deven
. njdos, anunciaram um acôr- do voltar à· capital do Esta
do 'pelo qual ambos os gover� do no mesmo dia, à tarde.
,nos .estudarão a potencialida- Disse, também, que a visi�
de . econômiea do Equador e ta do chefe do Executivo' ca
os melhores meios para a- tarinense a' Gaspar, não' é de
proveitá-la pára seu fomento cunho Rolítico, e sim uma vi-
económico' e social. . sita cordial.
"-..:. _.::...:_-=- __.=-_�.;_=:::::.-: .. :z:=��....-��-==�-��;.""-=,,,_-

PORT SAlD, Egito, 23
(UP) - Chegou a este
porto do oriente medio o

transpnrte britânico "Em
re Windrush", com mil
e duzentos e trinta e oito
soldados, procedente de
SouthaU11Jthon. Mas so

mente cinquenta soldados
desembarcaram. Os res

tantes . continuaram para
uma zona não revelada,
provaVelme!lte mais para
perto do Ira,

Imediata produção a bomba
e hidrogênio nos EE. Unidos

Plena (apacidad� para sustentar Ha guerra . atômica

gos, ingeriu uma pecruena do
se de .violento veneno. Encon
trado ainda com vida, foi ime
diatamente transportado para
ci Hospital 'Santa Catarina,
sendo, entretanto, baldados
todos os esforços médicos de·
senvolvidos, vindo o moço a

falecer ôntem.

NOVA IORQUE,. 23 (UP) - Gordon Dean, presidente t
submarinos e aviões, capazes

da Comissão de Energia Atômica, informou, IJela primeira de dar a volta ao mundo. -
vez, publicamente, que, a bomba atômica de hidl'ogenio está "Certamente - disse ele -

m;lis perto de realização. Alem disso, embora outras fontes já vamos ter umas e outras des-
"tenham aludido ao fato, Dcan foi o primeiro membl'o da Co- sas máquinas - as quais a

missão a declarar que.os EE. UU. estão criando obuzes atômi- Comissão está procurando
cos, para artilharia on como lJrojetis dirigidos. Em relatorio criar com a máxima brevida

inusitadamente franco, sobre os progressos atômicos, o chefe de possiv�l". Elas reduzirã.o
da Comissão disse à Câmara de «omércio estadual de Nova "quase ate o pont� de supr�-
Iorque que os EE. ·UU. estão em condições de sustentar guer- mI-la, a dependenCla �31s un�-
ra atômica com a Rússia e "vencê-la". Revelou tambem: dades navals e dos aVlOes ml-

. litares' de bases para o rea-

l) - A invenção e o ap�r-, 2) --:- A descoberta e explo- bastecfmento de. combustivel.
feiçoamento de armas estao raçao de novas fontes de ura-

avançando a passos tão rápi- 11io tornaram o· panorama, no 4) - Ainda este ano a Co
dos que será' necessário fazer concernente a materias primas missão porá em funcionamen
novas experiencias atômicas, atômicas, "encodl,!ador", e {) to em Arco, Estado de Idaho,
a intervalos mais curtos, de manterão assim "por muitos o'primeiro "breeder" atómi-

agora em diante. Entrementes, anos ainda".'.' co,' de 100 Kw, instalação es�

a Comissão está uràticamente sa que, alem de produzir e-

dobrando suas instalàções de 3) - A conlissão está "con- nergia, ainda fabríca mais

2,5 biliões de dólares. centrando-se na descoberta combustivel atômico que o

Nova fontes de uranio de máquinas atômicas para que consome.

(Charge de AUGUSTO RODRIGUES)
A volta da "eterna vigilância".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Arame Farpado

DluDa-se
:Rolos de 20 Kg. B. W. G. 13,1/2 estrangeiro
--.

- TUBOS GALVANIZAnOS ---
r

de 1;2" a 2" estrangeiros - GRAMPOS PARA CERCA
'(holandezes) em Barricas de 50 Irgs.
CommIteni nossos preços que são' os melhores da praça,

,
�,\

_.- TRANSCONTINENTAL 1/1'3)1\. --
Av. R,io Branco, 311 - 5.a sala sala 513 I

RIO DE JANEIROI [ I;______._;,._--"----�,_;.._--.:..-'-
Duas salas para escritório,
alf'aiate, ou costureira e

dois quartos.

G
Informações à Rua João

Pessôa, 620 - Velha.
ma Ci':i::.::'�::l de apenas cinco anos de idade ter' a cenvíocão dede condições' de vida de seu que poderá levar a termo tão arriscada travessia. Em, vista da

povo. t) qual vive quase em negativa das autoridades brttântcas, a .famíl� TQllgay, voltará,
pel1.úria '1>01' cirP,.� da. maior \n�:hi.hã, por via aérea, para os E�taàos Uniaos.

nque:m do sub-selo".

TRDNSFORMIDORES uS I E f� f li S>>>
Vende-se'
caminhonete

=TODAS'-surgtrem ,llueixDS'
:e'ntídàde 'ioeal ...Esta semanj, Ir{
'dlJ:P<:mdentê 'e União', adversários
de hOje, indic8r.am o Er. Wilson.
da Silva para 'a.pitar seu jogO,'

VOLTAGENS E ,'. li Vendecse caminhonete

I I Chevrclet. tipo 1935, re
cem-reformada, vêr e tra-

I
tar lia fábrica de Cara-

I rndos 'na rua São Paulo,
I
42U, - Blumenau .

CJ\PACIDADES
--{l--

Consulte a CO
lVfERCIP",L 'REX'
antes d(> 1H,hp,;rir
o seu

'

Tr<lll:<;for
rnador,

_._'_ �- _. _,- - - enquanto 'Agua Verde e Vera
.

B ! Cruz, de COmUIn acôrdo, escothe.,
. ..

, rnm O sr. SaJvador Lemos dos
. local onde foí,: .celehrada ant(';'

SR" _J. PI". , '. antOs. oueno au o de Lima
ôntem, a septuagéssjma quarta e

,," .•

B R t· FI' íd.
. ",IngIra om e IrO x Dr! a.

tlltima reunião dos ,delegados e
Bons [uízes, nao
estes que estarão
tarde de hoje.

,resta dúvida,
em ação na GRUPOS" GERA

DORES DIESEL,.
lYf:ra 1Jd.-'-5);1 � �� eH tre ...

g'a; a�é 100 ]{.�-tTil,
de procedêneia a·

terna I:; }H)��indc�:!L
vende-se uma limousi

ne (':.11 bom estado.

E�evnolet ..��Waflhil1gt�n; 23;' CUP)

l'ândo"'à'lls' jornaliStas, o ,51'. Deali

.Ache�oh,"disse··'coIifiar que
·

Rüssia aceitará- o 'n':;�

. 'Os ag;,.;averdeano", lego maiS,
além elo incentivo de seus adeP-

tos, contarão com. o apeio clo,s.
torcedores do Vasto V€rde. um

que' flie -fci.',Ieito.. hoje.
,

..

: a . parttcíparvda" conte- ,

r;s, ,.p ra
.,. e

• derrOta, ou .empáte, do quadro
'l'enC1tl. dos mInIStrOS do ExLrror

I de Testo Central. Ur.� granje
d "r,- at GrandES" OS "Oos "'u 1'0

_

-,
-
-, embate este a1se efetuar no Bair-

vieticos ficam a�"a<los de reta

r-I
d Vnlh1'0 a eiria.

'dil.l'em deliberadamente a confe_

rencía..SIr: Dean .Achescn disse

-q'dé'''ns.'''Potências 'Oefdentais não í
. I lo diretório'mais pÍl'ttiéipatão' das' reuntões

dos delégaâos >dBs 'chanceleres

na

Novembro, 11,0 730 - Blu-

menau,

H
(10 r-J"orl� em bu=ca da prjncipal
linha 'ie d8f�:;a ucs vermelhos.
InfOrma_,oe que os comunísras
r€agirnm viclentaml'nb .quando
a�acados pelos canhões, t.811qU�8
'3 aviões f.�)[!dos. Rcvelou-s::'
lambem, QUê na. rda;,!'ucrda dO� ::
tomunistas e;:tão Bl'TIdo concen'

paulisia. COmo se.

,diretório foi infil-
trado por' comunísins te,nda ' a

-direção naeíonaí S'C decidido pelo
'cance�amento' de sua Iegítímída

. de..

O,.�ssunto ficou, entretantO,
da Convenção.

-i:endo, hOje, 'iniciado a di.scus;:ão
TOQUIO, 23 (CP- - LTm "ri_; ,ó,�ó ll1i;,l.lhs

cíal a:iado revelou .que un1 'éP.dãr) 1 :3. lnan.hã, ·z lançou Ui�13 bOI11.ba

1'1'0 idênrificado metrnlhou US li-J lmj:J1ovlsd(t de ga�olhla gelati_
=..-.e I"""-=- .-_- __• __ -'� .. >".'0 I !...OSa4

J I TOC,UIO, ::: (1)2) - URGL'N-

..

··B�����·�·�·J�i��>1i�···;
'r'",.- t' d

. Viagens rápIdas e aegm'at, � I,COm CStl:l ;;;e:quunci:;i d� J:lgv� I ".ti. - lJurantp I)uf.! o iu d� 011"

!
oe cOm grande :,eca que se V'ê' l tem :IS forças ,1li:Jdü" eEt\\'eram

f EXPP.J11;3Sr;; ITAJARA.
rifiea$ no Var,C! (;e Jl.rojai j sondando as aluai,; posiçôcs d(J�

,.,
, .

a grama nfi,o S'<! desenvolve,: - � - -- --- -�- - -- -- -

_

pic.�ando cada vez IJ1:J.ís O j .'
.

�
campo. .,.
AgOra ú Palmeiras vem de í
cemmnOOi' à L.R.D.. []iu,"!,não mais c,ederá·sua pI'aça
de eEporte para ensaioS' e

jDgos de clubes da 2. divisão
bem cOmo' do Departamento
CIaEsista. A comunicaçã')
deverá ser feita a todo,,;:; cs

. filiados� Sómente estarâo
'Cm ação na Alameda Du�ple
de Caxas as equip2:� de ti-

.

I
. . I �tu-areS', aSpIrantes e }'..nre- (

nis do alvi-vcrde. r
I

Feridas, Espinhas, Jvran-Ichas, Ulreras e Reumatis
ELDUR DE NOGU"�mA

IGrande Depurativo "e

do Sangue. I

na C01'8t:i, hc.je p':>- 1

iradas jnum�ras
fOrço.

tropas de re_

gerão 03 componenteS de seus

·'quádros 'de direção nacional e

à'.noite,. tOmarã'o posse numa

i5�ssão ·sjngela. que se, realiza
rá na séde 'DO partido.
'Apuram:o,s que O' Partido Li..

'bertador adotará, como linh'l
politica, 'a oposição' ao governO
atual. '

;(�� fI

1UIIIIIHlllIlllllillillllill!liUlIIIl"U

";Washington, .23 (DP)·__: Pouco
antes·:de· m.:orrcr, o presidente
Fr�nclÜin ;D. Rcrosevelt,

� compre�
· endeu:il:!,ue ·tinha qometidà '6l'ro.s
na qúestão: de 1 :Y'ãlta. �E" 'mãh'GOu

'lJ"embaixador 'Hu'rley 'a Moscou,
·

pura, que· 'tentásse mOdificar . 'O

P'a:etd�de-' Yalra.' Essa a:firmativa

'fOi féíta pe�n�próprió·Hurle.y, Bn_
n'Orté_anieÚc'a'

. deciara�õ'Cs

J)r. Aires ..601malves
. ,

- ADVOGADO __:_
.

'Residencia e escritório:
Rua Brusqne, 95 - Fone: 1472

- BLUM'ENÃÚ
It!IUiIl1mm1m1l111ll11111llIll111ll1Ii

"'Wa:Shil'lg'tOp, '23 '(UP) -:- As bar

XRS éúmunistas' na, Coréia, en:
tI'e oitó""e� quá.tOrze desta 'mês!

-

:;:e -elevam a· 19 ,mil 139 homens,
· 'oo:gurr{io' .a,rt·utlciao· {) Dep�írtamen�

, to�"dO:"Exercito, Ahescêfitou 'qui
aS' bâixas il;(jtais' .eon'lun'ist-as 'na

· Coriia desde, o inicio até q�à_,. ,

tórze dêste 'mês, ,:'uirigem 3"um

,riilhão =cento c 'seg�enta' e· doi1$
mil e q'linl'fento;;;' ·homens.· N'{)E�
sG ·pe.riOilo . as ,baixás nOl'te-'ame�"

\ '
:1 _.

riranas em batalha se' e-,eVà1'am

a 's�sénta; a' ,trê,i;' mil 'seic9ntas

(! :quatro.
, ,

E'aI.
Abrilhantarão

rta)zará na S. D. M.

Gomes", n t.Jazz C(ip�cab�1n�l
uma orqupstra típica cOlonial.

MUITA ATENÇAo:
,\ - � 1I••der-!" <IoI;gg.!!- fW Irl,_
'�dll8 .. to_II, _ Q Oop.... d!I
Alcatrão Xavier.

,,1 - O OognatJ de Alutrã<> Xavlw 6 •

6nIoo medicamento eJÓateuta 001ll II

�eslgunção de Cognao de Alr.atrllo, 1....
lIuê é o'rude<) 'Cognao Iclt1)'1� blll!l! M
aJalltrilO q te tem róhimlll:medlcmw.
,- A eneáola do Cognao de AloaW.
Xa'llier 1:1!;i!'J:lta, pois; da.1I1.Ia ftlmmls 'lU.
NQIle vaI1000s elementos mediGbla!ll:

.11) Pod� ....ejad_ 8 1cnI,
f1oJwt"", I"" pu!...;;"", co_ .. a1.
_trão •

'

.. bAIs..:in...;. tel1&.
h) Um !(!r....d. _leiflcanw_
• hlp.,f....nto d .á1...1..:
4)'D,," �p""tor t4>e__ ......
u........ "'eaçú..
•) UID _de _Im ..... too da_
-.. .. m.ulUDl(Ú.

i& -:- O. legitimo Cognao de Aleatrl.t
Xavier só é vOllllldl'. portanto. _ fa:!'.

� " lh'ogarlas, POrqllô - nAo I:
I�lW(Z ;.... 4 'W1ildffi'" como bl dI

. PQde nr vendido em outros�

flaia ,ü,e "Camboriú
Vende-se lotei DO "melbor
ponto 'd'it :'p"ai;;a em frente a ilha

, Informações F..ANS TOENJES
Rua Paulo Zím meral111 120 te!. 4287,

de Iodos .OS tipos� a
preços ,:baix9S

.

-
-

=

:=
�ª
-

-5

-=� ."DE O��E� DO:SNR. DmETO� DE'DBRA� P1JBI�lÇt\.S
'AVISO ;AOS SNRS •. .cONSUl'VnDORES QUE, EM VIRTUDE

:: :DA"�STr:ÁGE1\{,r..EINAi;.ITE; CO'OP,ERE COM A PREFElTU
a' �A-IU:UNICIPAL E EM�SEU PROPRIO INTERESSE RES

ª_ '1'RII"TGINDOé'O CONSU1\iO-:DE AGUA ]E EVITANDO TODO

.:: .b.: .QUALl},ÜÉ1,t ,DESPE:RprcIO.-
.

..

= .. :. JOSE'":A·TANA'SIO:PEREmA - 'Encarregado da Secção
de água.

._, , ....

em português - - alemão - cartas - tradu-
cões - versões,
-

ESCRITO'RiO DE· HEINRWH MARTINS --
Rua 15 de Nov.·107G - (Casa Flesch)

.

Fone 1 4' O 8'
. .-

I.

Casa de �aníilía sstissa sem filhos em São Paulo. '

precisa de uma empreg-ada para todos os serviços UIC- 'Inos cosinhar. De ureferêncía se�l�ora de trinta a ein- !coerrta anos. - T:rat:l}Uenfo fam.har. ---:- ESfrever P,�- i
ra sr, Ernesto, Porterro do Hote] Esnlanada. � SilO i.Pàuln, - VL-\.GEM PAGA. I
---.--.. ..::::00... _. _..-_

ARRUMADEIRA E COSINHEIRA PROCURAl\:í-SE PA
RA UI\'!: CASAL SEl\I FÚ"HO. PAGA-SE EEM. FAvOR CO
l\IUNI(1AR-SE P,OR, (jARTA PARA' ltlJA PEIXOTO G01HI
DE, 1 ;� 2 4 - SAO PAULO.

Lenha picada. entrega à dom ici í

io.
Informações com o sr. Ju:10 Wiler-ding pelo Fone 137l .

VEND
1 pequena tecelagem, eómplcta, a preço de ocasião,
constando de:
2 Teares, estreitos, .Iisos sem maquineta:
1 Urdideiru, com gaiolciraj
1 'Espuladeira, tipo Honegger, com >1 calxas:
Acompanham as máquínas acima cspecirteadas, 1.000

carretéis e 500 espulas, preparos, Iíços, pentes, Iançadei
ras, etc ..
0, conjunto completo, por CrS. 40.000,00.
Alem das máquinas aclma especifieadas. vendem-se

mais as seguintes: - algunsteares, uma urdineíra, uma
engomadeira, uma espuladeira, vários tachos para tin- .

turaría e outras pegas e acessórios,
INFORI'I:IAÇÕES: Ohrlstíano Theiss, Rua Amazonas,

15::>7 - CaixaPosbl n.o lS-± - Fone 1165 - em BIu
rnenau - S. c.

ltIHH!:íllllllllll!;!I!llllllllllmUII!IfI!III!III!II!I!llIlllllí1!!I!llill!I!I!Hllll!!.
-

-

ATENCÃO!
,

-

� '!:
:: Acha-se instalada, nesta cidade, uma bem 111on..:::
:::tada CHAPELARIA, no Hotel São José. :'§'
:: Reforma-se qualquer tipo de 'chapéus, pelo pro,...;;:
;�cesso químico. Trabalhos rápidbs e garantidn<:. =

:::
'

Proprietário: OSCAR ROr.rHS ....�

1I1111:l!m!lllllllml!ililHmmímll!l!mmmlmmUllm:';l::;�\l�'i;Hm!iri
--------------------��------------�--��----�----�����

E, POR [ALAR EM CAFE'?
O FREGUÊS DE FINO GOSTO PRFERE ü

. rAFE' BlU t..1ENAU
PURO E SABOROSO ATE'

A U'LTIMA GOTA

PARA QUEl\I GOSTA DE CAFE' TORRADO COM
AÇUCAR, ENTÃO P�ÇA A;::� SEU FORNECEDOR

'l'OH.RAIH.l COl\J ACUC�d� E 'X'ERA' A CER'I'J�ZA DE
�,-�� BEBEU. UM

-

ARTiGO BOi'rI E LIMPO. ---

Rua São 'Paulo, 2478",- f'one, 1430
. *

SENHOR[r \fIAj� �jTr�flJ li o ' d-l •• i r:j.

Indo a Rio do Sul IJrocumm o HDTEL DOS VIAJANTES,
o mais central. Cozinha ê quar\os de' primeira ordem. _

PropriedaGG do sr. OTAY!O TOTh!AZI

s: - X - X - ]r - :li � x: - X - " :_- :íí _:_ ';,: �

lNSPETORL'1 DE VE.!:cm:,os E TRANSITO PU'BLICO
_ ..�'-� nLUI�I..'ENAU

4Dr ..

./
.�
U;S r

"'o D.01;ltl;)l·-'Herbert G;�r�. Delégado B€';�icn�l de Policia
dos Mlmlclp!Os de Gas!}ur e Blumenau, com 'sccle nésta cidade
D8. forn13 da l.�i 'etc.... '

"
. EBTAB,Ei.di:CEj-l0B;,IAS PAnA o SERVIÇO DE AUTO, .

LOTAÇ,;.h.O NA CiDADE DE BLUMENAU:
� t�afeg'o' �e :n;to-hrb.ção ria dd.��e de hú,menau, 'ficará

sugelto as segUl'!'ltes normas:· .

]) - Os p1'op:ictarfos e condutores de veículos destinados
ao serVIço de. n_uto·lo�:açãC) deverão respeitar rigo
rosamente os Ümcranos e os pontos finais. fixados
.por esta Repartição:

.

2). Na RU!l 15 de Novembro os auto-lotações somente
poderao embarcar e desembarcar passageiros nos
pontos de parada para ônibus'

3) - Dos. pontos, de pártida os aut�clotações' somente pa-

I
' derão partir· com O·miníma de 6 passageiros. .

.

C .u l'tI P R A-S E '.'
-

.. BLUMENAU, 20 de Júnho de 1951.
. . .

DR/HERI!ERT GEORO �'Delegado Rc;imml de Polícia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



*,"Não permitirem9s que a Jugoslavial
seja transformada em Nova Coréia"
"lemos .0 direito. ,'Ue, esperar que' a lula pela· independencia do meu pais .,' seia compreendida')' - diz DardeliBELGRADO; 23 CUP). fez perant� a. Comíssão de

I gress� Jugosla�o 0. sr. �-I "desenvo�vel�l:se iavoravel-" 'çada,- o sr. Kardelj afirmou
,

No decorrer da expostção- que .Assuntos
.. ExterIOres "el0 Con- douai d Kardcl], vice-presi- I mente e rustlrlcam a esperan- que, ao contrário; era o rear

__,........._......_,..-'-._..,...;._;...,..,...;...,...;.--'--'-....:.;..'.'c...;..;.__;,:_'_ _:'__;'_,_:'"';'_. ..,..0;'._,----....'�. dente do Conselho' e Minis:: I ça de que serão .alcançados rnarnento destes satalítes da
___________....,_·-·---._-.I tro do Exteri_?r, declarou. que result�dcis yositivos".·

.

<,
,Rtissia que constituía um pc-

as conversaçoes de que par- A situação atual, .acrescen- .rígo para a Jugoslavia. "Não
c-

I ticipa presentemente em Wa- tou o ministro "exige a ado- 'permitiremos ..': concluiu - ;shíngton o general Popóvítcn, çâo de negociações como. es-. que a Jugoslavia seja trans- \chefe do Estado Maíor das S3S, Se deixassemos de o ia- j:ormada numa nova" Coreia.
armadas jú�oslavas, - zer, isto seria não somente' por ninguém, através do Ian

uma levia�dade de nossa paro: çamento contra nós de um

Harmonicas, Sanfonas, Pianos, Rádios
e Máquinas de Costura

..

:Jl.1Al:5 BANATOS NO BnASIL, IMPORIADOS.

"Scand1l1li", "SGprani", "Hobn�r", etc .. desde' Cr!} l.UOO,lJO -

(Botões Ou Teclado Piano), cxemp. 80 Baixos com :2 mudun

t;as Cr$ 4.500,00, com. método grátis para cst'1t1'lr. p:aI105, f:l�
mosOs marcas "TipOS: Apartamento" "Arrnarío '

uu "C3U(Ja".
peçum lista grátis AO 1'1A!OR D�POSITO - "�ASA ::C:l?l�'
.DEON AZUL". - Av. RIO Bra·ueo. 277 - fJoJ''l - EdiÜctO

RIO DE JANEIRO.São BOrja.
cam pela manutenção da paz

--------------------- ----
no mundo",

te, mas um crime contra a in-. instigados

-. ,ADMIRADA.?. -dependéncia do nosso país". O pelos que, se intitulam prote
sr ..Kardelj declarou em se- tores da paz. Temos o direi-
guída que a Jugoslavia con- to de esperar que a luta da

KO LYNOS'! tribui para a consolidação da ·Jugoslavia pela sua indepen
paz. com a sua disposição. dej'

dencía será comprccndtda por •

repelir qualquer ataque. pois; todos aqueles que se esfor
frizou, "a fraqueza atrai o a�:'
gressor'"; Refutando depois -B'-LU"�

-- -- _-

- J 1 ....""NAU - JOINVILE
as acusacoes de fontes rmn<;-" I Viágens rápida" e seguras só
na e búlgara, segundo as quais I no

a mdependencía da Bumanía-j] EXPRESSO ITAJARA
da Bülgaria estaria amea-I _

,
.'

Diretor:·
MAURICIO XAVIER
Redátol'dSecretário:
ORLAND() SILVEIRA

'EXPEDIENTE
' .•Assblaturas:

Anual ., �. Cr$ 100,00
Semestral' Or, .60,00
N. Avillso Cr$ 0,50

. .

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA . _ " ., 1016
BOMBEIROS' .. .. � 1148

H O S PI T A IS:
Santa 'Izabel. .. . � 1196
Santa Catarina :.

'

.. 1133
.
Municipal .; .. �., 1208

-.·.PONTOS DE .

. AUTOMOVEI8:
AI. Rio Branco .. ' 1200
Praça 'Dr. Blúmenau 1102
Rua B. Retiro '" " 1111

I.MPOSTOS A' PAGAR:
EM JULHO:

Colet. Estadual: 2.° semes
tre de bebidas e fumo.
Col, Múnicipal: Taxa dá-
gua.

.

I
j- ;___. --- - - - - -_-" - - - - - __ .. - .-

,:i 11111li!1III II II! I'nu II' IIIUI I' IIIIUnn 11n II II! I! IIIIIIIIII! J I! 111111111 J 11111111 '':

� A mais alta linhagem da moderna eletrônica
:=

-

li

Especialmente para ser ..útilizado à cabeceira, ou
ainda como segundo receptor na casa. foi elaborado. o
modêlo "MULLARD .. 5005/6-U, cuja atraente caixa

.. '

de'. matéria plástica de
dimensões reduzidas. e

pequeno pêso, tornam
.

no facilmente transpor-
'.:. tável a qualquer depen

dência onde deva fun-

.

Não se admire de que.' o Crema Denta}
Kolynoircombata as cáries, pois Kolynos
'destroi .as bacterías que produzam es-
ses ácidos bucais causadores das cá- _

. rias. KoJynos protege a' saúde e embo
.

Ieza (I sorriso I Exp\}pmcntc. Kolyuo.

I ��"íYN:osI?àÁ'�

11 Ford apresenta
a mais completa linha de Tratores
e I IJlemenlos!

.�

CÍOlÚlr.

o mcdôlo "MULLARD" -

5005/6-U é um super
heterodino para recep-
ção de ondas curtas e

longas, cujo circuito ultrà�ú'loderno foi especialmente
desenhado para as condições climatéricas de nosso ::::

- País.' Incorpora, 5 válvulas', "Miníwatt" (técnica Rim-
.. ::

'Iock) com oito funções, que asseguram alto rendímen- ::
to' com um mínimo de consumo, máxima sensibilidade :::

- e perfeito equilíbrio tOl1a�.
.

;:
CARACTERI'STICAS ESPECIAIS =

FAIXAS DE .ONDAS CURTAS E LONGAS:
= .

O receptor é equipado com duas faixas de ampla caber
= tura, sendo as ondas curtas de 5.3 a 18.2 Mcls (56,6 a

ª 16,4 metros), e ás ondas longas de 520 a 1650 Kc /s.
:::: (575 a 180 metros), Fica, assim, possibilitada a capta
=:' ção de todas as. principais emissoras nacionais, latino
E americanas e mundiais.

.

.

;:
.

M:·O.D E� ro S�
.

5005-U - para I,! O volts
.

. • 5006-U ....,.- Illtra 2,.() vC)fts

;; - � '1\. \I I, T A - =
ª�. -,:.--·,itua 1.5 de N�vembro, 1 3 1 5� -

=JIIIIIUlIlllfmliIIUtI1l11nnlimIllIIlUllllllllnIllIlIUmIlIIIIUIIIIIIIIIIIIII::

__________ ;:;:zt: _4_

Um modernissirro trator mé

dio, de fácil manejo. Equi
pado com ,0 Controlador de

Serviço, que registra horas

de trabalho, rotações da po

lia, da tomada de fôrça e

do motor. Linha completa
de implementas.

Um produto do

á r
-'o

M<>is d'e?,U anos de ane r,'icoa.m€')tr)s e suceaso garantf!ffi ii
ex traórdiná-Ia o['cienr:ia rJq Ton',Ir]l)r i Il ,t.A. A BT quente;terra ..() caie '"il1 apeno:;' ;�n r:',í. u .. f';,', preservàndo-tne inte
gralm�n'e (l-!'''b,)!' e o aroma e pn:lp':wcionanrlo'wf,a grande
€<:qnomia. Vános mode!üs e tamanhos . A !e'�lia cfl'rvãn
6.Jq\1e 01.1 óleo '')ie:;;.,'l. . o:kite-no;; cataiDgos. Pr",ç()� aêessí�,

',,�eis; fa.�ílj;.af:�:���:�;nf�:'��;" �. "(�>�<Jom'par,, (Ofê.,·. i .'
, OI.l;:CO.3 ..pO(_ç.�,",\1,unhos .. Iv10101·i.-S. -eiéiJfCOS e outra';!; mã�·u.nas- ,'�

-

.

par? .fin'C·· fn����rlC};s;·. comercieis, :o9_ricolds e doméstICOS ..:

�m"lTm1!l

501\.
MOTOR COMPANYOferece a sua escolha rnotores

a óleo Diesel, querosene ou ga

solina. Completa variedade de

acessórios e implementos. ro

das de borracha, de ferro, e

meias·esteiras.

----;"

BI'CICLETA
D·Ü r k o p p-I l"oi consagrada pelos maiores ciclistas mundiais. Um produto do

FORD MOTOR COMPANY, Lro.

Dagenham, InglaterraB'N�O mDB'STHI'��OME'RCm DE SANUClT!HINA li. '1.'

I
i

Dürkopp
.'

E' o ír�lto dC'iuais de 80 anos de contínuos estudos
. ullerfeiçoaruentos para chegar-se aQ resultado s1.11'
Ireendente de .,apresentar. a melhor bicicleta mUlldial-

rente
conhecida.

D fi r k o P P
Ila DüRl{OPPWERKE A. G. Biclefehl (Alemanha) é

I índice.de tuna lontra, trajetória 11.0 fabrico de. ;Bidc1c-
"as vencedoras de !!iUmcl'aS corridas. .

r"
. .

Dürkopp

«INCO»

COMPANYMOTORFORD(!r$ 15.000. 000,00
Cr$ 29. 417. ,252,10

Total do :Q.ãoeXigívQI .. �, .•:. . H' ': • • ....... .., Cr$ 44.417,252,10AGENCIAS E ESO�ITO'R.IOS NÂ8ERINCrPAISPRAÇ�S DO ESTADO
l,)E SAN�A CATARINA"NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA .

: . .
'. � Taxas (t(� De pósit()s'

.

Í),epp�itos avista (sem lim.ite); '.2%' ..... DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
PEPO'SITOS LIMITADOS.

.

'., Prazo mÍilÍmo de 12 mêses 6%Limite det Cr$ 50.000,00 DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Limite de,Gr$ 100.000,00 .

AvisO' de 30 dias
.

DEPO'SITOS f.lOPULARES Aviso de 60 dias
Limit.e de Cr$ to.oCio,oo'

.

Aviso de 90 dias.
.

.

.

, " Aviso' dEli 120 'dias
" , '.. CAPITALIZAÇÃO' SF'AIESTRAL .

'.
. AÇ�A. IJMA ,CONTA, N.O «Il'QCO» E PAGUE COM OIIE(}.IJE
_� . �- ---

.

-', '.- ' -

'. _ ... ,.. _. _ 2M ) d _"',

1415

E' a úliica bicicleta com luvas de reforços soldadas
il1tcriormcni�.

.

DOrkopp

D ü r k o p p w er k e Á. G.
. (Bielcfeld - Alemanha)

D1STRffiUIDORES EXC'LUSIVOS:

Séd�: Ri:, de. Janeiro '. 1".13 de Maio, 23 • 8 ..0 andar
SUCÚRSAIS'E,AGi-;I-iCiAS EM TODOS OS ESTADOS DO 'BRASIL

PR '$. 62.000.000,00

ClVIL.-

"

. ':', _.
.. ',: .,': .

SUCURSAL·'OE . BLUMENAU

Rua Dr. 'Wereu· Rame8,No�' 49 fi 1.0
SEJA' INTELIGENTE! Compre a mel.hor bidc;leta na

COMERCIDL. VIEIRI BROaS S.I.
15 de Novembro, 923 (ao lado �a Igreja Matriz)

SUBAGinNCIASNAS PH1NCIPÂlS LOCALIDADESDIn SANf.rA CATARINA .'

Iii

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, QUAltTA PA'GINA \

'�Acadeirald oClal1 ideôl poro o
tY"�J!rJ..r...o:r..rJ"'.J"'''''''�

N_oite

ESTA linda cadeira' foi de,s<>- "�--,---.-,-.--=:::r-'-r
nhada especia1mente. .para.
tOdO :;ó" cón:f6rto <i cballça

'b" b A f toda a tranq',Í1Údade á m�ezi_
, e e nua, Tem os pés de redas d. me

(lo que',pode �eT facilmente [l'an:>

;P�-r'tildf de �J:nil;' p�ça'" a out;::?,
�O!1�:'�.;anr1O' 'U' criança

"

nos S".:uS bi;inqued'as
rl:jnti,ja COntra acídentes, e .ser.,

,

" vi�d<> ah;d� pari' ":a''l refcJçõt:';
I da belie. Â perte de Ínndch-a em

I forma rI:", bandeja conSel':-a � 'ni
vEI, 'enquantO a cadeira, que á

: do. balancó, e,stá em movímento.

I Est'; part� eonslste <]9 um }:jai'
! neí de i -112 centímetrO de espes_
sura, ,:nwntarlo stbr-s q1.'atro p�.;;
d� rodas; o a�,<Jento' eStá susjrcn-

I '
.

"
",

50 por qOis �l!P�rtes paralelos,
I'SUStEnt"B.dCs'prr cjOís tubos de a'

I co' curvado. fir'z" tambem d� ih

,�o P�·:..!1do;�·:�,.'��deil"a 2os·tubrs.
7'"">d<H:� �.S .C��'P�jC3ÇÕ'?S. nliás� são

� 'nd"'" �o� 'drsenho::,' .Parn dHl'I, '

'
,

i nm a'ipCCt.O ;J�l:!ltl' ..<1 a e,ssa' ('a-

l.eleit'''1 yint". t s luhes ,1� v�rm�
. ,lho .'Í.lJ:ilnante"" rnn,lcirn Em

I 'u�ll'rim' e' � pljqi!2 no' ('nC:JBI() l'
, ,.

i ,l1O� ,Joçl'J!> um ,ramO (pod'.rá pin ,

I iA-19, 0'1 Jlf"" a rl�c"lccmuni;1 I,

I p,a'u c:nsa::'var os pol';tfll"'O'i c
.

(bbradjçns Ctn., .bo:c 0.'> de V' z

transfigura da
Neblina densa ao redor c:r';:�ndo um outro mundo, um mundo de

coisas diluídas e tnattnarvets, onde as cr"iat�lra.s se transüguram em an
seios límpidos de dançarino, de pássar�, de flor, t!e rantasma, de cauto
el:es�aco�' A neblina abafa Os r-uídos, ap�ga as rcrmas, põe em sopres
salto o gosto do nada, deixa pairar s()zinhO, corno um sonho desfigura
do. como esperança remota o inefavel aroma da vida. O âmago da .ne;
lIiina é o fundo do mar. Luze s arnortecldas, .passos abafados, figuras
tliáfanas - a realidade onde está? Desapareceu. Ausencia de ambições,
ausência de amor, anutacão voluntária e total, A noite podia durar
sempre, assim opaca, assim líquida, assim lmponderavel' com seu signo
de névoa e esquecimento; Os cüta<!ões putsartam em seu bojo de alaú
de, lágrillias talvez molhassem seu fluidó espairecimento, mas ela ha
veria. de peemanccer imperturbável, msensrvet, grande noite plasma
da pelo alento de águas sem memoría, noite' que seria a' antectnacão
<da morte. A neblina multiplica suas dolhas, ampUando o gosto do nada,
tornando' mars penetrante o aroma da vida. E" doce a "indifi!rença, é
consoladora a sensação de flui<1ez, de irrealidade irisáda_ "Àçabo,l�s,e
Só existo ,agOra sob formas Inebrtanterriente transfigu',.ádas: dançarino,
pâssaro, flor, rantasma, canto ele"gíaco� T... ibcrtação, afinal�' A névoa in
vade o meu corpo, c1issol\'cndo_o' a:03 ll()licoS; incó.rl'oranilO�' ii. sua in
consistcllcia trailquila.

-

..'l.CabO\1-·Se ,< ThlU5. rião i ti.l�O_ deve eonttnuar.
A advertência. das horas claras Sa.C4Hl{! n ar , "Ncvoc"iro é sinal de bum
tempo. Amanhã o sol y"i 1!xjlh;tr ,l]1:l.Ís;', /;" neblina é passado. Coisas e
criaturas recup e ram seu. aspecto noernaj , sua essencta transítõrta. Fin ..

dou-se o fantá.stico ent.ro-ato. Asstrn deve se r. OH então ,

ç.:; CtIRISTINl\..

Via.iaTá hoje CGm dp",tino ::c'

Rio ele .Janeiro, onde adquirir<iA data de hoje assinala a pas-. .

'

_

, _ !?qulpamentos e lnstnlaçoes nnra
",agem 'lo aniversááo natelicio do [ ú HCspital "B-�atr'z Ramos'; d'
SI', JnãCJ A1f::W) <la CO�JL, "t'J:o! Indaial o médico Culos H�nri-
funcioTI::;,rio d:l EXJlres�o R!O I '-, ':".

,,'-- --.�- . , ,._,
- <;ue' MllY'r. dlr[;b�'·def.sg nÇVJ e

C-r'�"I{le_São Paulo. mode�a,' U:osocômio <1'; Vale do
Fil!': ,'nos �m i�'llal dat'a 'o

sr'l Irajai: Clij;-- inanpivenção é pr:Herhert Haos, reslllellte em Ara- vi;t(l Para fins de agosto Jo cor_
pGnga�. " rente ano. :" .

FU�istra-,s.e Em data ele hoj�
_

Aniversariantes
'Transcorre hoje.a efeméride

:satalicia da gentil srra Neusa

Joan'!, cíiléta filha da sra Vva

'Delfina Natal e funcionária da

ela Boavista de Seguros,
Aniversaria-Ec em data de hoje

o .sr, Alfredo Sch roedt r, dire-tor

gereÍ1t'{ ela f'irma CarlOs Schl'OC_
<ler S. A. de Inclaia�.

])'�z 'an05 hOJe f) jnvp,n RodOlfO

.Ta"!OLs�ll. l'c:'jdrnLc em ruo dO i

Testo.
'

j
Vc pas'iar hOje mais um uno

'de vida, ti sr. AUl'-2!io lHacedo,
residente €m Piçarra�.
CDmemóra hCje a Jl�",sag2m do,

s�u 70.:> :mivel'sari::> de cxisten- i
�i3., o estimado cidadão sr.: JoãO'
Farinhas, meslre da fiação da

Cia H?rillg_ I
Festgja hOje seu aniver"ariO"l

natalicio. a lira Da. Zuleika Lau-I
teryung, e.sposa do sr. Egon

Laut"rynng', residente elll Mas�

sarancluba, �-

DG[!Ui húj: 'u d'l.ta Ilamlicia da
I

"ra Da_ HeroIldina Schmirll., eS'

posa, elo .r, Carlos Schmidt.

:fJ aniversario natalicio da gentil
srta K3.1'in Hardt, fi�ha do �r.

Arthur H'trdl.

Nascimentos
Com o naScim':nto <lo scu filhi

nho Alirio, ocorrido a �1 do vi'

g2nt\ e-=tá Em f':St3f o latO d8
sr. Martim di' �cu'a .Junior _'

e

espc.·':.L, D:1, HOS:I.
Desdi:' o di:l 22 do c�lTent � "n

contra�s'e r.I!g:!lalla:�:J q 1;,1' ,\'J ;,l'.

Augustc Amurim e de <:U', (','

pe':;a Da. Eli"nh�th, com () il uven

ta d2 ':-ua filhinha Marlí.

• BATISADOS

HOj3 ás 11 horas, .será leva.jo
é pia batismal da IgTfja l\1:atriz
desta cidade, o interessante rne ,

nino Ivan Sérgio, qusrido filhi

nho do nosso cotéga e locutor
chefe da Radio C1Ub\ sr. Pare í;

rn Junior e exrna esposa Da,

Ingeborg. S�rvirão de p3drinho'i
o .sr, F'cerlerico RC lhbvrtl\ f�::'

rente da [II-m';) Rodo�f[J J(,:mder,
(' c=-;nlíl f:'SiOSa DH. J ur2nl:1· Ao

dblinto C;;:-;8.1 Pe':dra Junior, Df'

cumprimenta;:; e aS feIicibr�,õc,:-;
deste matUtinO,

PRIMEIRA COMUNHÃO
Teve lugar ôntem a Primeira

COmunhão de inteli!l;entL' garo
to Joaquim de Sales ,T!'., fi!hO
(lo Sr, Prof

. .JOaquim d� Sales e

em quando;

DIFUSORA ITAJAí. com suà� 11. horas diárias'
,de iirrad�a\'rdO está ao seu dispôr, €, o numeroso públ icoouvinte quer ouvir- sua mensagem de, vendas, '

Gauhe mais .anunciando, torne-se mais conheeido do
público.

----------------

Ednima

a prova arag·ua
� �x

partir de 59,?,OO
UDUUH UF1JATE

-

::

de ,�'.l:l ("POS'l. sn.

Spr::'tts elE:. Sales_
Por tão grato motivo, o gen_

til garoto oferecerá, fm sua }'e·
:oidência. a'c:; col�guinhas c pc,
'l::ü(I:-\ amig.�,s, na t:::rd{\ de . hojfJ!
tfg farta nv:'ua (_h.� cafê {'utÍ1'd�_

Roupas
qualidade!!

eIl} casimiras de fil1issima
e elas melhores procêc1en- �

=

- -

�
..... "O;>:

cias,
::

Padrões moderníssimos
1.1000

DESDE (�r�
VI/\JANTl�

Rua 1� d'J novembro, 588/506 Sob.

VaLze ,à igrej3; comsça-s�

COl1VF.:r.:-�q· COOl cs.s'?" ll'Jlnfnl, fé

conhec3u-Ihe bOm senso e pu

triotism0. Prepôs,ce para
sq' o 'p'C\drinho. O dori'o da co�'
ch�irn, admirado da proposta, a'-

Il fez i!1cognít{) à França, p!l.rO·l

,liante de uma cacheira que f8_

,3;2 a trcca d� cuyalOS, mas qu�

l�O 11l.0rn:-neJ tle SU3. (�h€gada, :::n

ccntl"3.va-fe dcsrrevenid3
IncemOs_ O d':nc da ''''-chpira pC-, ccitoU a DO e,ntant:J) (' preferiu c

:1'11 aO cstl":ng'tíro flU" lhe Cl"i dr.sconh�cido po': compatll'e, a'

que tiv�SSe
EE:U primo o faz"ndeiro, Zo qual
'esl ava l'cs€rvrodo es,e paneI.

pOECO de pucicn:i'1)
(!Ul' h'lda disp;s' O d:: 5eus C;I_

! v2.1�"; para manei::!!' lnlSC1i' ra-
. I �,...... "

.

r-atcr-i fi aml�ít.�, eonv.d.ld·... ,� ,_.

cerimçni�, O padrt' pergunb <'o

Jl<l(h:jI1h;) eo�o '-� chama,
--- "Jl)sé,
-- O nome p�Hr()rririlieo;'.O ,nO

me d; [amilia'�
- CDmo'� Ecl p<ns1va 'qUB (l

1O()lJlS fIe J J!Jé [0,.-<;0 f'uficlri{I ",
-,-, Não:' �'enhcl',

- E!:Jtá b:-Il1, pcnha
�mIJer"tI')t' da Alemallha"_

O padJ"J c (s as:si!: t('nte�
l'2111 nerPlo;os! O p:Ji da crian_,
ça cn':"u (1e j:rlho". a'c,o pés do.

llrillcip�, qu� o ngue1l ,!Orn bc_

r.evolen.:'in, f':z-lhe uma dadiva

;(',:.idir
)w.

BIFE preciso de

MOSTARDA!
....__�-----�-

Você sabe
I) rn::tio}' d:i�; TOUl':fV1Ihas t]o pD!'_
t"Il,O�U LIVRO DE DEUS. - ,\,

'odç: ,1.' "I.'i. S;j(;:rrÍoLc� e lrigfJ!'
,Cl�_t1'f� oa ri{�is C;I1.Õ>(·� ,<\ frli inE�, fJllC "'-ii� inlL'n'F��n'!"in pzla on;ani
tituido no �I'�,;il, df':_'d� \) ;'l�n "f� I Y' \;:,-1 o!":;';:::; "�emanH:-; n'i)J'e":.:
19<17, ]la!' val'lfIJ ;'!'!;, Ar,,-It ,,--, -t }'Djlí,!l[!l"'!j", H ASP (A�êuda S.
e Dispu:;. <) DOl\llNl.;O !_lA 131� I j-';I!l-'l P:U'" ,))jvIII;:a<':éIO do l'cu'
EL1Ar [h·�2.dn par:t () 'JlUltl'_' 110 ..,: :';Hn" 11)0 C�I t')1ieo- (:·d�a pfl::ital
mingo� de 2eh?tnl'l"O d" C;1111 éi,nt:. lJ () fd}:)J 1�j:, di' .f�.:rv·irq. fOl'llt:t.;t..
CorrE.�llOlluendo·, ,:0 <lfll':lo d'J 8;'::1!
to Pad,-e o Papa Pio XII, qu� 8:;

�:ecomendou na 'Enciclica "Diyiiw'
Afflante- Spil itH ", 81-'1 8lL.:um<l:'
Di J Uses Brasilei!as cOmo ve'

çÕ�8 (lO DOMINGO DA BIBLIA.
Iealizam_se SE:lYL\.NAS BIBLÍ'
CAS POPULARES. <:o:n o in-

t t ' ---------..:,-----ui o de nlais· o mais ln!Cl'ES�:r

r�!����-��
..

�������������.
�_s católi>;os po��: �Cl111� I
O PROVERBIO I
'J!°�aG!�!�E!���fi I
cisco I, que EC havia perdi�
do numa flor�õta, encon

tro.u adIo na cabana de um

carvoeiro. Eete, f:,?ffi conhe
cer seu hospede, c:::nvidou-o
'para jantar; mas no mo"'

n_l€nt,) de :-e porem' na mc

:sa, ,ele se insta].ou :i\obre a

, tmÍca banqueta disponível,
-�-cliz[.>ndo: Ora por direito ('

pOr 60, Cal'VOOil'O" é chefe
'em sua ,�asa.

.o rei nada' '11§(,; g;:nh;u
EC GUl!lC' pâc1c, ni ch�i'l, e

(;omel! '_:om <IJ.c:til�', N,1 di.'!

'�egni!1 te, ;1 pÓ" te!' sir lo
i-eCGlJlwl-ido pelo -ra.1'v'-'ciro
estupefaJto f,

-

c:[mfll�{l, de
o l�t)compellsou larg'amente

tpor sua franca �opítalida.d�, )1Sém rancer pem sem C1r1-

monia cim qÜé fôra trata-
fdo.

H dif�hiáo f.if1nllll�f' Dl!J \�5

dos LivrG�i f;;l;;rad!ls (1-.
"111i'1;),
Híhfia

cOn1CU1L:)_'U-

o que •

1TluHo �:'cnr:" l'n�:l. l' prGmetcu nflo.
c<qucc�r a lcmbra,nça de seu llfi_

1h'ldo.

lI. iode J crJifícúr \ff!l;1 !'o,wi('�'
'Íi,dc llln,n;lizana c.cn!'Íqrlcdd!J
em ,�Je!Hj vnlo:'cs ue ('lIill.!f'e
I:CtlJj1f'fnl'{! PU CauilJi-tllll;j de E-'
dó.cu •.-i,.; de, !\·lultos.

'

�;gU!1S ·'el:-, no\'c, da cO!'l':io,
oporbma" "SUGES'l'ô'ES PAHA
-. REALIZAÇÃO DE SEMANAS
EIBLICAS POPULARES q'le

MOSTJ\RDA

Lcigua1nltnte sprVCn1 para. ri crga_
niação <las f(�·ti\"�dad?s do HDc_
mingo ela Biblia. ASP.

911 '1

� m-���--��'

Cascalh ;?,c::-:. t\�, India, são o� nHd.<j fiü�-:.
,':,is da t�,lTa,

2 -,- qtH: V:ndl'"�':' 4,:fil 'l'i:õla ar.

rt�'p�ctivo� V01Ull'leS, 3. águ;-J. da-..
"

'
.. r

ct' dos dos C der, lagoS :fornec"
mais' peixe' .10 9u,� a 'ãgua sHl�a",,'f
ela tiOs mare, e dC;s, 'ccea-p.'os, ,]

ti E R II f, ft T OIS, A� 1, E S� j���: ��:; ;:t[���il;��i���':d�r.�::1.. .

-"-

't: Ia ,lús !;'randcs matadouros ele'
.

O ml�ndo.ml?t:rlO�o e barba!�o dOS.garimpos de'I" 'I «hícago, h5.. umll " }'lQrpol'ção' d)', .

diaI:?a,ntes nas pag n�s de um li�ro p:rofunda�entet; CinCO C nJelO pore')!; ]lara cadarealls[� e hlL.'TIano. Milhares de Vldas dependendo deÍ': habitante.
'

um mlTIU'to c_re sorte. Um romance violento, cheio de;; !
4 - que no� J3::rt:Odosdrama e ação; retrátando as lutas, os ódios e as aro.::; ,gasta ;;:3' an�,j)m9n;� m1iis d�biçães (los homens.

.
--

'

meic )jÕ1l1áo do dql!lr�s �õ.inen�e

o .....Tas terras férteis do· NORTE 00 PARAi!JA. t}ldo
.1...,.' cresce (! progride. Em tômo da florescente
cidade de MARINGA. ondl\lam cafesais vergados ao

pesó
.

dos frUtos; vicejam campos de arroz, livres
de ,febr�si" hortas· riquíssimas, livres dé BaÚV&3,
produzem ' todós os', �egumesi e. nos pomares
nascentes; ,. laranjas, 'pêssegos, bananas, uvtUl' e

morangolil � se
-

, mUltíplkam,' doces 'e saborosos.

V!ND-AS' A' PRESTAçOeS EM PEQUENOS E GRANDES LOTES

-CIJl'�' Df' TERRIIS NORTE DO PIRIRJÍ
À'.MAIOR;EMPR�SA ,COLONIZADORA ·PA AMER!CA�DOStJl. . -

.
.

� "', . .' . .' �

ROMANCE

•••qu,,..pgr IUO' situação g60-,

, gf6f1�a, (I NOIITE ,6 PARANA
" 9 CI ii!tima zona do Brasil ra-
'eol"becidamente próprio para
(I çuitlvQ do .cc;Jfã l'

,.�.q!l., em tijt,t maior corte, a 1\0 •

flCI ti de excelente Tarra fOltO f
'

'

•• .qll.� Çtl/.1.da <,:\uon<k', '1orio ;;!fI
tipo, a ferra ê .empr�· d�

,
,

traorêi�qrlo feftilidlJd,� 7

ftCDRjl E.M' 2a�
, EDIÇDIJ

lnkiranwnte .{ee!:4'rit.u,e: em Iónu;l, (lf.>fip�tiva.
Em tõdas ;1.$ li,v'·a.rm5 ou pelo .r:{.,cmbõ'go ,postal.

�,::J1;[(tl-d-1 .::d'[,i� \·f�3. da :rtcp;u:[t{�}i,o
11ft" Correi,,;;,
fi __ o J(ltP." til) V,inhdf"t1, :'lliÚ� ,Ü(C

�'I� 3rH'Ov,�itar a

pru,lt1;r,ir p�1 p{�l
'

1I,1Ia
papel celofane', l;lea, l1clícu:at.
cinematcgrãfic:ts, sêda' .arlificial '

e a. nitl'oé�lulD6e, que' ii uma da;'
ma térias'primas �s!!ehciais á' :fa- :

hl'it'ação de explosivus.

l'de,l' Sóo" Paulo I, Ruo São BenTO, 329 - S,o andar'
Centro - de:: Admíni�traç60 � Agencia Principal"

',';..01;10., R. 11. P. S. c.' ,.u�",,,1l
40,00Pl'e�o: Cr$

" Informações; com os escritórios de São Paulo. Lon�
drinâ, Ar?-pongás e l\1aringá, onde esta· eentra:li�ad-a a .

,Se_c,ção �e'- Vendas de T�rras ,da'Coropa,hi..,
I1bl,1M relÚ!trlldQl ."b n," 13 M IIcOra" cor!! o'decret:) ,. D79 de, 11S tll! Seterl'l>ro tM 1&U

.

.6t!e.�"'�

o
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jeq.lguD,sdosclubJ3�
rtameda.2Gl.d,ivisã.6

campo do'Agua Verde uma das surprezos da temporàd�
seus obsiâcu- f

Vamos �êcm�çar pé10 "Vera do -do ih rigo qu e cilrre . .Urh 'on-

','

'

, '

Cruz.' O lider invicto está sllben. ze ue f'uisból quando ce cncon.,
�

.
- .-.rf' <

- _;_:_

I tra n�l_ rrenr,o de. llU"llquEl' di�pU-

'_��-"b3 ;ia�,_�_III_�-!Il!_'�" I .n, vai u camp» com grJnd' ru
, ,

I
P'Il"llbili,l<tcle e tC(�OS GS E'."_I,S an

, t.agonístas, por mais fracos que
. 'paI'eçan�, são €nca::adoz CODl re

o .!'-:.gU5 Ver de e st
á

rm pc ...

núltímo !ug:ll', mas pre)ando ho.,

.no
vir a conwüstar um"'f'ei�o"étp?_
racular contru, f) 'l'squadrão." da
Fortaleza.

,

Talvez lenhamos, nestes três

cotejos, vár1tls sUl'preZas; ri que
.serta realmente" emp,olka'nte' ; �o

, ,

se aproximar o término do pr-i-
lneiro turn::>,
As agrerniaçõ es da nossa -se.

gundona. antes de cada jorna{}a
resolveramt a b�<ln dO campecnn

io, cnl.r.rr em ncõvdo na esco,»
lua dos Íl!'bill'or, para depoiS
(Conclui na 2.a pág. letra E)

peOnúto:' Ai. está um rn:ltcll em; I 'em cGné!içõcs' trC corresPohd�r ín;

pclgr.nt.c. e ql!' chamn pil"a, si tl'i!'::!n�eIJL'. Os 'jndaiá�en"es que-

as att:nçõc:-,; dD:; 3111'antr-s d:l :-;2-

gunda dh-:são aqui em BlunlC�
r cm se recupel�l_:WJ d(.:poís daquc
ln _que:la .[me o F1I)rida, ,sondo
que 03' timÍJoenses Ji>s�jalIi cOn-'

"

lrii:l!'-piênd-,rü9 x Un;ão ê o cl;!,.::- Llnuar vitoriosamenté no certa_

Eic'l 3:t;�ncicdO para a cidade de ,m�., tal como na porfia' COntra
IndaiaL Unl cOnfronto ímporran-, O ,Y!:sto Ve;·de.

!isSimo, entre um dos segundos Ta�b(m .o FlóriJa es:tá arris-
" um dos tel'c"iros clarsificado�, c a d o a p e r ti e r P:I-

�--- ..

o pú1)lico "llqu�la lCCt\lid",p es

,pera com ansir'd,!!le a hora ('XCI_

do pré íro rnln H� d unx

nleneiuiLHh�Jj, qu'" c"'ti{!:,'

ru o B� .o m R c t i I" o
, EC'

fJ"'n) �stu niU) cB�ivcr pl"'('pat'a.

ci".' O !·,II ••};r'l, {;Ill (iia fl'lÍ7;. tL'Ill

yI. el)��l_Iili1JHtlr-'s de. r�abi�itar-Ee c

���-�rn�,!!to� '�qye �� �{;nnpl�t@rn
para a mai� alf�

'segurança e rendiment@!
"

t��

-_

:E
'

-

�=

Zé Barbado quis
Se a gasolina acabara. •

Só 11'<, hospital medítou
Que besteira praticara.

Entretanto, Barba Feita
Dansava frêvo lia orgia.
Usando sempre Gillette,
Só prazeres conhecia!

""
-

:§
'
'-

�§
-_
'_

�E
'_
'

'-

:�
::;: : hdc 192ó O tnh,i'ootlono' sene O Ir., lIIItf
:ª ..�o m�rcadóitais e ,,'nores dll! ,;"-�'�
; � -.sidada doa �!,:,�roJ. -. P"?dl.ltorQI � _
':': �Jdcnlll'i.

� Norl� �<!> SIJ�' fI i"�i::kI Ó'" �'l!iAui.

-=

-

�-

�t
[/,-""".'<1ft:

-

-

'- ;M�jS-de 1 milhõo' de Medidores G-E, fabricados no

: Brasill iá estão em uso no comércio, na indústria e
I

i
no lar. Eles registram Fielmente a energia consumido,
;zelando pelos boas relações entre fornec�d6r e con-

t
'd.�l.Im[ or..

--- :Médico Opemdór ,

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

.

Partos I

ClínIca médica de adultos €' crianças
de senhoras e nervosas - Vias

'_

V, J!O!:li Ct"H!!'!AR !'la

GEN:ERAL E1ECT-ft�C
-

."
� �

50CIEO'ADE ÂNtiNIMA

!

I
!

,

irf __ ' ,'

(HAVIl� UfftEtA\
� h ..'

-

. TRIJ\NGU -0...1-

poro protRlção\",.-_....-""'.
de motores.' Re
duzem o 'tensão
durante a pcr-,

,
.

Ltido.

J
�,

,I
-.1"

.. -.��----- ...

. % ... ----------""""----__..., .....
to- •

_-"'_"1�.
� �.

-

��
�

CHAVES MAGNÉTICAS. G-ê,
. f

adequadas poro'
comando à dis
tância de moto
res. Oferecem a

máximo proteçõo
contra sobreccr-j

. gas.

'v
i

1
\
I

.,,----�

� -- -- - - .,;.: .. -- ----_-.,;,..,..--J ...

. - -

:- �;':"'iib.
. ���

, ...._��.-. -�-i;.��.'
lRANSFORMA'I)OR�$ '�)_: t"'"'::':

,

r '''-T� ; ,",,-,'(

mais de 1 milhã�' i. '. ,'\L/�� ',: FI
�. '\ t'"

de k vai fobrico-�
'. >"

�t�

dos no Brasil ",/'f<
entregues 00 ser ..

,
viço ativo, j

.'

I

ft .....;) " dInulCa '_O t d!ll!
•

ex_ raor Inarl,apor sua

capacidade de �argal resistencia :8 durab-llida-d'e

ESTAS SÃO --

AS CARACTERisnCAS PRINCIPAIS' DA
NOVA LINHA "L" OE CAMINHÕES INTERNATIONAll

o Motores com válvulas no O Molas com açõo de
cabeçote "berço"

.' Eixo 5 traseiros para • Cabine confo-visõo
qualquer serviço

"

•. Si s te m a aperfeiçoado'. Super-maneabilidade,
de freio hidrá1Jlico

• Armoções reforçadas de .• Melhor visibilidodç por!;l,<
aço especial O chauffeur

,

* Os caminhões Internotíongl pgrlJ uso no BrasLf' ,

ião ele (onstruçõo e$pe�iQlmente refor�adc.

.

INTERNATIONAL HARVESTER MÁQUINAS, S�·�
.

..

-,-","�{ .�.
, Pio de Joneiro: Siío" Paulo, Porto Alegre)'·

Av, 'Soroo de Tcfé:-7'4 Ruo OrienlC, 57 Ruo Gaspar' Marlins. 203-
'1.. ..j�'"

'RECEBEU ,NOVA PARTIDA DAS ,J,EGUWiAS MA'OUlNAS D'E COSTURA HEID UND NEU, DE fABRICAÇÃO ALEMÃ EM KARlSRUHE•

. . Is. JTASA -BERTA'_' "";sempre, 'n� Jfanguaida'� ,côml.mica que iniciou íambem a venda dessas 'Bfamadas máqtlinas
'

a formo .�. prazo,: sem:enfrac1a/JQm.o :csacepe�cQm,os�,demàis artigos -de seu variado estoque..
.

,�,

.

{AIX-A:-POSTAl;�'Z'9.9�RUA'15 DE NOVEMBRO,:8JO��

Preço: cr$ 25;00

E7r� tôda.� a"� .llvJ:'(lriaS ou, ',pela ,re3Jtln5,laó P.u:8taL
'

'Rua dO Livramento, 20iJ - RIO DE JANEIRO'

-k�:?".�1'! .

.�'_" ..

• ::.1J;#.
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�reWanJo ônfem � bn!e- confra

lo
ar

Resolvido o Palmeiras a

- ..0..-::
_

rãnico, :rv.rorison, declarou que.. a

Grã Bretânhn não podia reC�rrEr

às t3t'Ca,<; imp"rial'stas do se

cuto dfzenove para fazer fren

te a atual crise. O ::1'. Morison

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

Aviso de rcciencmento
de Energia

r..�"'1>"- .;J� '1U

�

AVlSO IJE' Ri1:CIONAM�NTO CORRETIVO DE ENERGIA ELE'TRICA, llor"motl_;o da estíaccm retnnnte no Vale do Itajai, para o

��:lOdO de ,,3 a ,.:J de JUNHO corrente, confórme o scmunte PLA-

fês tais declarações depois qUi!

�s IOg;s'adoI"s C(n,scrv-adores e ,

xigrram que as força' brit1âni'Elétrica
cas eativessern "prornas"
def'cn.jer os trabalhacl�re,s
se encontram no Irã.

para

que

(das fi às 22 horas
(das (j às 12 horas
'das 18 às 22 horas
(elas fi às 21 horas
(das O às 22 horas

LONDRES, 23 (UP)

e cinco of:ciais dn Exercito
NAO Hj'<VERA' l'ORÇA MOTRIZ Jl'IDUSTRI.'\I. P�"'RA:

BLlfMENAU, inclusive Bairro
S"lrrns da VELHA. (Ia
lTOUPAVA E PONTA AGUDA GARCTA

I Em�reza Força e LUZ �anta
I�alôrin3 �/l ., Blumenan '

'AVISO

para homens
senhoras
e. criauças

Agravando-se, cada vez mais. a estiagem que asso
la toda a região do Vale do Itajaí, a Empreza Força e

Luz Santa Catharina S.A. torna público que, a partir
desta data e até deliberação em contrár!o, vê-se torça
da a racionar, em cincoenta (50) por cento, fi energia
elétrica destinada à iluminação dos Iogradouros pú
blicos 'de Blumenau.
Esta medida, que foi tomada de acôrdo Crtl1 o Snf.·

Prefeito Municipal. c que está inteiramente. apoiada
pelo que dispõe o artigo 11 do Decreto Fedcràl 11.0

"10.563, de 2 de, outubro de 1942, tem por finalidade
não agravar, ainda mais, o racionamento já imposto
às indústrias locais, cuja situação, por demais precà
ria, não lhes permite um racícnamento mais severo,'
sob pena de lhes advir e aos seus numerósos operários
maiores prejuízos. .

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

BLUMENAU, 20 de Junho de 1951.
EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATHARINA S. A.

i;,érca. f) pr-íncipe brasileiro
ciro Orlenns Bragança.

tJi� ��J = Shl)adn (rías fi DS 24 horas
':lia :11 - Domingo (das O às 22 horas

Dia 25 � 2 a feira (das 6 às 24 ,hfJl'a'i:
9ia 26 - ;::t.a feira {das O às 6horas

, .. �"' . (das ·12 às 22 horas
Dia 27 - 1.a feira (das 6 às 24 horas
Dia 23 - 5.a feira (das O às 12 horas

(das 18 às 22 floras
Dia 2tl - G.a feira (das 6 às 21 horas

..
NAO UAVERA' ENERGl"- ILUI1.lINAÇAO

para BLUMENAU, inclusive
Bairros da VELHA, ITOUPA
VA e PONTA AGUDA

Dia �l:{ - Sabado Idas 6 ás 18 horas
Dia 25 - 2 a feira 'das fi às 18 horas
Dia 26 - 3.a feira (das 12 às 13 horas
Dia 27 - 'l.i) feira (das 6 às 18 horas
Dia 28 ._ õ.a feira (das 6 às 12 horas
Dia 29 -' s.a feira (das (i às 13 horas

Theodor Koerner assJlmiu
a�;presidl!ncia da uslria
RepeliU o governo tcheco' ·as petições dos Estados Unidos
VIENA, 23 (UPl - AO t�mar f)mizade com todas. os países, e

1 ve�çã� �uaht? à �an�idatllra dO,
:pOf,S� de seu cargO de presld�n que conrla que mUito breve, re- pr·-fcS�ml RUI L11l5 Gomes.

le du AU�tria, o s�·. The odor conhecen.ro e,SOl' desejo,
1<0l'l'n-r díxse qll� confia em que sOltas 2S cadeias que ainda estãO

Indicação 3Jresentada
Flol'ianopo!is, :.m (Merid.> -I lo',or;anopo.i:;. 23 (Mend.) _.

\
J:'loriar:'lI,oli:" 2:1 (Menti.)

J";m virlUd� ,['1 modificação .�o I
O r.l�put;)d" A'lli'jc;,

.,

!1�"sil!i."- ('um o'.jrh ,I" :;"rvir;'l, 5 l!:lli\ P0dll1;lI,d. Ae''l's('enlf)lI 'jl!'l ,-"r.. quinas agríco!n.s, esc!} anO ain_
rrgl1l1t'ntO lnLpl_'n,o da A��embl�hl. pITSCntOU í:l A.�::_:"ttl1Jlcla Uni'} 111- p:]tõ- CUl'HilJü o dI', rtiv:Jdavi,' il�;o1�a ni],fl teve nt�nh\lrnH intcr� ila. t: �I

na l.... fel·prll', ii eScolha dos liJt:- dic:rçã,n 11" éi"ntido de ser r' ,5 Riltelt'rJ (_'"rrl'it. d\'rl'�,lrlo <]'1 01'-

:���, f;��:::11:�;�:.'l:�e�1:�_lír;���OIh(:� �����<�d�c��r��!�:, ��i:��L�tl�1�,:I0r.��:� 'Icm l'olitin c Soei"l.

InfIU·lr-a�
-

00·- -:C-usto- �de- v,·daPSD, O:; dcput,�do:; I�m!lr COl'- triz J� Laguna. F'ior·anO"l)lis ?� ([lTerírJ) }
.

rüa " Wilmar Dias.
.

-, -, , �;;l i A Polie'a det-v" u;; sr, �HU'l BC�' ..

----------.-�------

�:'�:�Ot��;;�:::�!�::�::::":��lO aumento da borracha
E�·h:o(�:r.�,:t�:,�n��n:h:��d::m�:nh��1 Opina o sr. Carlos E� de Azevedo
<úlina 1tt"ndn no .c"uda cI" U['>l <.Jáu Paulu, 23 tWierid,} ._' ':JarccllTll.'l1tos, dli;endo, cntre-
'uino c aLc'lndO fõg-Q; ") nrcsídcntc do .sindÜ'ato dr tmlto, que o exame da maté·

m-lústria de Artefalos de Bar ria cabe à Comissão Executi
:acha, sr. Carlos Eduardo de va. de Defesa. da Borracha.

r,or'anOPolis, 23 (Mcdel.) \zevedo, que acaba de re· Nesse !)rgan�smo, a indústria
Por rva!lza�ã'l da p' lida c�tari :rcs'Sar de Belem, onde este· fax-se-a OUVir, em tempo 0-

f·
.

t' v'e tratal)(10 de assentos d') ín portuno. pelo seu rcpresen-1CnSO, OI Pt'eso em Cul'i lba
•.

,eresse desse ramo da produ· tante. Quanto à declaração do
"cndo removido para cdu CapL deputado Aloísio Ferreira, de

:;:ão, declarou à l'eportagcll' que, se () borracha for paga a

11le qU<llquer aumento .no preço mais compensador, a
.

)reço da borra",!1a �o refleti·, Amazonia produzirá cem m,il
rá imer).latamente nó custo clt' I:oneladas, o nosso informan
'lida. Os artefatos de borra·, te disse que nâo tem clelDcn

"ha, . inclusive pneumalicos, tos para julgá-la imediata
'er�o o ::eu cus1a agravado mente.

(�om qualquer aumento no

lreco do 'latex, razão pela
::_tua}, na sua opinião, a assu!l
to deve ser examinado COl11

a devida cautela.

Idas 6 às 24 horas
I das O às 22 horas

(das 6 às 24 horas

E .'INS DOl\llCILIAltES
Para o

Bairro da
GARCIA

(das 6 às 1R horas'
(elas 6 às 1B horas
t das 6 às 12 horas
(das 6 às 18 horas
(das 12 às 1B horas
Idas 6 às 18 horas

as divergências po:ític8s jamais
cheguem a dlvidi r a Aust.ría. A

cerimônia ,lurcu apenas ·doze
mim'l0:< e foi r s a.liza.!a no gran_
de ,saliio S' m i-ci rcu la r

, construi
00 pelo imperador Franci'co Jo_
sé. Em xe u discursa disse que a

Austr+n quer- viver em-paz e em

Il\lPORTANTE: - Conuinuarnos a fazer mststcnte ap e lo aos se
nho ros consumidores, tanto de 1"ORCA i\10'l'1UZ como de IlNERGIA
I,LE'TRlc'\ PARA I"INS DO:VIICILIARE5, para ohedecerem rigoro
saJ_uente o PLANO acima POfilUC, caso contrário, nos ví rtamos 0-
bngados a agravar a lodo momento este piano em prejuízo de to
dos.

llLUl\IENAU, 22 de .Junho de 1951.
EIHPREZA f'OItÇ.\. E LUZ SANT,\ C,\TIL\RINA S. A.

_Noticias da Capita1 - . _

Modificação' no regimento
i lerD01 da Assembléia

pelo deputado ·Ichiles Balsini

tal O sr. P-dro FFrn�ndes COr-

TCS 3"m''1do ctt' fu['r� de �rte mi'
cruzeiros.

FALSA'RIOS A'S VOLTAS Regresso do
Flamengo

RIO, 23 (Merid.) - D;:ntro d:

�oucOs instant"s deverá chegar
.� llrimclra tUI'ron ele cr:"ues ti'·

Flarnen:;o, team esse que se

mantev? invictO CUl dez matches
na EurOpa.

COM A ,1liSTIÇA -- Nas fOtOs

aéÍm:! . 'Jparec{!m João' 1Yianuel

B{tl'reto e Alfredo Brandt, O;>

.���'�
-

��.4;;'iW '9i\&-
de

.

céo;.Jla� de mil cruzeiros cO

tocanrlo tm circulação numero-

'a,.; rl'l3;:; Tanto a matriz cOrno

dois falsários preS'Os reCent�- O prélo e·m qu� eram impre,ssas

mentr (-m Taió e recolhidos ã as notaS fa'�,,,; foram apreendi
i ,!é'S p;ola policia rio�ul"nse, jlln

Recol'da_"e· que 'Os l1H,smOS tamente eom um "stOck" de 500

eonseguimlll imprimir dezenaS das reíer..idas çédulas.

caJeia de Rio da Sul.

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

lPITIDLll1I
.IRlrcaIR.�

COURA CUPI,

QUEDA DOS CA·

LISBOA, 23 (UPI - Parriu

para o Sio rI? J�nFiro, por v!«ímposras sôbre nós, a nfY�"a li

berdade" ..

PRAGA. 2::: (TJP I .

LONDRAS, 23 (UP) - Com

,Fs(Íno· a Mcntev'eléo e Rio d

Jan�iro, part irá emanhã o pra

fe�sor de química ,]C Cniversida
de de South_Wl'st Exeter, sr. S.

.1, Greg, O sr. G"eg fará

centerência no Rio de ,Janeiro,
sôbr» (I técnie:t de alto vâCUO.

Novas perspectivas dos.
Lavradores H'r a s i I e iros

na cOffillni' La Chec;o,slovaco rcrc

liu as petições dos ESt�dcs U

nidos,' par-a que ponh n crn ljbc!'�

dade dois pitôtos de dois aviões

de caça a jato nonte-amertcanos
ou'! aterrtssaram ;m ·território da

Thrcf'slovsquia. A Hl.crri�s"g'?m
j_Oj forç�lda " nmho,; (JS '1pnrelllOs
rC'" !Í7;n V� 1Tl \'''0 d.�

b(', duas scmanas.

FILIAL:

25 anos de serviços li

0(1.',\\·u.2:1 (UPI --- 1"lIftr.ioná.
rios tio govcrnrJ f:nWI[!p"en pre,

vêm lima expan5ií') das v'1ndélé
da mWl'IÍna:' agl'ic'J}"S 1'1<1r<l, O

lJ!ic,'nf) portll1"nés, da. 'opnsiçãO, Brnsil. J'Cl'\��c�nt:lt'�lm que a

!echrou não l.rr ndêr"do ain.la· ernprêssa con�d�nses esperam

ncnhum�1 ,ltitude f'õbl'2 8,S prO- l'articiput• dos planos do gOver

xirnas r.lcj';õ<,s Pl'f'�id�nciais em no do Brasil pnra. imporl;)r m'a-

NáU l1â t1eUloCr,tcla, eilUl
;�!lOrancia. A cartilha. é a
chave do cOnhecimentn.
IVratriculcnl0� 05 1.\na.lf:tb"_
tos num curso de educação
de adultos,

RfO, 23 (TvI-rid.) - Os p<J5s:J
geiros d2 um bonde da penha
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Reserv.a de praça, pas5�gens e demais ínfarmações com os agentes:

So.Aol
I

MOORe McCORMACK (NAVEGAÇÃO)
l'ósso'geil'os e cargas para

Essas declarncocs
motivadas pel� nótici;:! de qur�
os produtores da Amazonia
pl�teíam um aument<'l de 7
cruzeiros e 30 centavos por
luilo de br'ITacha. Essa pre
tensão foi levada. ante-ontem.
'10 minist!·u da Fazenda, por
\lma comissão de parbmenta
res da Amazonia e represen
.f.antes de entidades de classe.
O ::;r� Carlos Eduardo de Aze
vedo afirmou quP. ainda não
tivera tempo de apreciar o

merito da questão. que tam
bem não chegou a ,:e1' discu
tida, atI> úgora. no seu sindi
,'ato, i'ol' es:;ü lllúlivo, t':Wll"

SQU-lle de prestar maiQre:> éS-
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