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. LO�DRES, 1� - Se eu não
fosse um nietzcheano. desde a

.adolescencta, teria' que sê-lo
ante-ontem, . voltando à "Ta-

IÍlbyo", depois d� ausencia: de
mais de um decenio. -Comuní
ca a todos nós, o filósofo ale
mão, o sentido da 'terra � a

terra,' da . qual recebemos a li
ç�o mais fervorosa e mais ví-
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RIO, �5 (ThIcrirl.) - A-
'lém das 'providências já
tomadas, noticia-se que o

governo está recolhendo
índicaeões sôbre as ex

portações referentes aos

anos de quarenta e nove,
cinquenta e eínquenta e

um, nas quais tinha havi
do fraude nas declara
cões de valor das merca

dorias, com a finalidade
de constituir saldos ilegais
no exterlor. Esses saldos,
segundo um amplo noti
ciário a respeito, já dí
vulgadn, é que alimenta
vam o cambio negro de
m"isas,

Nmma reportagem, entre
tanto, procurando saber dos viços
motivos que determinaram a gundo
ínterrupçâo dos serviços em das.
Ponta Aguda, colheu, em fon-.

te merecedora de crédito, a

informação desejada, Segun
êsta, os reparos da rua naque

le suhurbío foram suspensos
em virtude da pouca consís
tencía do material alí empre

gado e do próprio terreno.

Tanto assim que nma das má

quinas atolou na estrada, du-

o

AUMENTAVAM
O CAMBIO NEGRO

DAS DiVISAS

-------_. Campanha "Bureeu Federal de Investigações"
- vOCÉ tem lima. fcspon·

sahllidnde social. Já clo{J&rou
na liquidação do analfebetís

mo no Brasil? Ajude a abrir

um curso de educação de a

dultos.

.
WASHINGTON, 25 (UP) - Os dezesete dirigént�cQmu�

nistas presos pelo F.B.I. em Nova York e Píttsburgh, ;foram a
cusados de conspirarem para derrubar pela força Q atu�Lgo-
verno dos Estados Untdos. _

. :
WASHINGTON, 25 (Uf") - O Grande Jurado l?edenil

qualificou vinte e um altos dirigentes do :t>lJrtido Comunista
Norte-Americano como autores de um eomplnt. para subst��uir
pela fQrça o governo dos EstadosUnidos. Dezessete � vint,e
acusados foram detidos pelo Bureau Federal de lu-vestiiá,çõés.
O julg�:n.:e�to, dos acusa-I de dez mi� dc:_llars. Os deti

dos deu mlCIO a campanha dos de hoje sao: Isr�L;Am
oficial para destruir a se-j ta" -Maríon Nachrach-� .Isa
gunda rede dirigente do dor Begun, Alexander; .Bi
Partido Comunista, que foi I telrnan, George CharJ:l€Y,
organizada depois da con-I Elisabeth Gurley, Flyhn com.o ..denação de 17 membros do 1 Betty Cannet, Si.mqn wn.

��It���. q:e�C�o�� l����� I �a; c�:����' J:����l'Á��:�t Debate noSenado·em tirno damensagem governamental de1950
dos vinte e um acusados, o I Lannon, Jacob Mindel, Pe- RIO, 25 (Merid.) - O pro- completos sobre 0S' o ap o- xílío. -Como simples auxifioc-e
partido Comunista traçou tis Perry, Alexand,�! Tra- jetp da Câm<Í.ra, baseado em missas a que se referiu o go- .declarou o sr: Ivo de Aquino
1 ' Iit d

.

h b L' 'nT' mensazern gov.ernamental de verno, para Que, só então, se - é que não poderíamos VQ-
P a.nos ne amp 1 u e nacio- c ten erg,. OUl.S·::._'cvvelns'- u �

1. IS50, abrindó um crédito de dê o pronuneíamento .fina do tá-lo. Isso serra obra de bene-
nal, mediante escolas e CUl'- tock e William Wemst<me. 50 milhões de cruzeiros, a tí- Senado à- respeito. ,

-

. :ficencia, e na verdade não es-
sos especiais do partido, NOVA IORQu:g;; 25 CU. t��o de<a:ux�lio à lutana CO-I Co�.o -novo relator do pro- �mos Em condições de;.. autorí
com o proposito

.

de derro- P:) - Um. mQ:vin�'nt() ge- rela, "em virtude de. compro: cesso, declarou .0 sr. Ivo de zá-Ia em tais. proporçoes.. ,
_

càr pela força e violencia o ral contra os leade-rs do Par míssos assumidos CAm as Na.;. Aquino que concordava com Foi quando. o sr:: Atjlio Vi-
, '. ções Uzudas", ainda não me- a medida- mas não de acordo vacqua levantou ii questão :re�

governe dos ,Estados Uni- tido Comunista norte..:fun�-. receu aprovação do Senado. com as conclusões do relator lativa ao artigo 43, da Carta
dos, Se forarri declarados ricano foi iniciado l::ielo Mais uma vês a Comissão de :::ntigo sr. Sergio Meira; que das Nações Unidas, que esta

culpados, os leaders comu- "Bureau Federal' de lri,ves- Jmtiça pronunciou-se sôbre ja não' é mars senador. Este a�. belecánão poderemos Esta

nistas poderão ser conde- tigacões'
.

.:_. F.B,I•.�.- ••. é o ele. Apus prolongados ueba-. chava Que o crédito devia ser dos signatários tomar me.didas
� - . tes, foi decididc sJlicita.'·l;e votado, não, porém,: "em vír- d� guerra sem" prévio acordo-

nados à pena maxima de que afirnlam circulq�;-lb- i;l{l Ministério . G_;:""
.

tt"laç<i-{'l!· tudé de compro:mlssos assumi. entre eles e ,o Conselhó de. Se-
dez anos de prisão e multa cais bem informados.' _Exteriores iesO:tareéimen7os dos';, e sim comó Simples au- .' (Conclue na �a. pago letra. C}

SOLICITADA A PRISãO
PREVENTIVA DOS DOIS
ITALIANOS

. 8. PAULO, 25 (Medd.) -

O sr. EIpidio Reale, Secreta
rio da Segurança Pública, 1'6-
riu'indo':se à prisão de Mala
vasí e Comem, confirmou que

Cinquenta milhões Je cruzesros:

auxilio aos sul-co�ea,nos

ENGUIÇO

- E' curioso o PTB ...

- Por que?
- Se reune mas não une!...

(CHARGE DE AUGUSTO RODRIGUES)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ê:lmmllilnmimmHlmmmmm� Hansa· 51· ...... Carro: Alemão:
� RepreQanl!l�O-00 � ...Vende-se um novo. equipado c011_l-rádiO original mar-
;:::: aou li üi)::: ca "Blaupunkt" e'estofamento ue couro. Pro i:urar

I
= ':: FLEURY, no Hotel Rex.
= ::: (

E Aceitamos, de quais- E '---"---------------------------'-
:: quer produtos, para 0:=

-,--

Estado de São Paulo. ª
-

Duas salas para escritório,
. alfaiate, ou costureira e

dois quartos.

Informações à Rua João

Vende-se
caminhonete
Vende-se caminhonete

Chevrolet, tipo 1935, rc
cem-reformada, vêr e tra
tar na fábrica de Cara
meles na rua São .Paulo,
420. - Blumenau.

til! I! iII ti II i IHill! I ílli i I:! linu II IIJ 'U'
vende-se uma limousi

estado.Dr� 'Aires Gonçalves
-'-- ADVOGADO -

Residénciu' e 'eserttôrío:
Rua Brusque, 95 - Fone: 14072

- BLUlVIENAU -

'UlIIUmmmmnllUmnmmUllIlIll

Tratar na Rua 15 de

Novembro. n.o 730 - Blu
*"

M. ELIAS &, SILVA

:= Av. Cons. Rodr-iguesS
:l Alves 11. :US � Santos:

Est. de São Paulo §
. F';mmmmmmmmmmmmmni:

I

15 de Nll'OembrQ. N.o.;I3
End. Teleg.: "LIMOUSI:t\TES"

FONE.1002
PREÇO: c-s, 155.00

AGENCIA CURITIBA

por motivo de mudança,
um negocio de material
de construção em geral,
com oú sem o imovel.
'I'ratar no Beco 'I'iju

cas, Velha - correspon
derreia para Negocio ex.
Postal, 1 5 2. -

419 NOV$mbro s:» 622

1--=------
F

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRA,OltDL."'l"A'RlA
.

CONVOCaçÃo
Pelo presente, ficam convocados os senhores acíonfs

iHS, pára comparecerem à assembléia geral extraordiná
ria, à realizar-se l1Q dia 21 de julho p. futuro, às 13 hq-,
r'as, na sédc social da Ind. de Cartonagem e Artefatos
de Papel Oste S. A., sita a Alameda Rio Branco, 865,
nesta cidade de Blurnenau, a-fim de deliberarem sobre'
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1, o) - Prestação de contas da Diretoria referente a

venda do parque maquinárto e moveis.
2.0) - Renúncia da atual Diretoria.
S _ oy - Liquidação ela Sociedade,
4.0) - Venda dos bens sociais (Imovcís).
5,0) - Nomeação do Liqurdante.
6 . o) _:_ Escõlha do Conselho Fiscal que funcionará

.durar=e o per-íodo da liquidação.
"I. o) - Outros tlS3un1:0S de interesse social.

r.JJUÍ'.:n.JNAU, em 21 de junho de 195!.
CORTUlHE AFFONSO SANDER S. A.

R. OSTE - l�it;.•Gerente

.,. t

Em carta dh�igida .antes ao

sr. Ivo dc.Aquíno, »havía de

clarado o chanceler João Ne
ves da" F'Üntoura, estar de a-

Zim merann 1':;0

Lenha picada, entrega à domicilio.
,

Informações com o sr. João Wilcrding pelo, fone

WIIIIIIUmmmlll!lllllllll:lillllflll1lll11llilullillnnllumlllíllllilllllilll!!'

A .. T E N C kO-J
,

.

=
-

-
-
-,

Acha-sé: instalada, uestà' cidade,' uma. bem móii':';;;
ªtada CHAPELARiÁ: no Hotel São José. ::
-

)i.eforma-Ae qualquer tipo .çle chól,pé'tts, pe,l.Q,,;prq-;§
::cesso químico. Trabalhos rápidos e garanfidos.

'. '>::
ª " Proprietário: OSCAR R.OTHS �
j 1111i II íiíín í I!lU1IIII III IIunuümnuunnuunuuuu lil!ll ÍI'm i ii liIi IInuii

SENHORES VIAJANTES!
... 1

Indo a Rio do Sul procurem o HOTEL DOS VIAJANTES, I

o niaís' ce:fiftal.· Cozinha e quar\:l)s de prrmeira 'ordem. -I
Propriedade do sr, OTAYIO TOMAZI I '

Precisamos de 1 empregado para servleos d:i escrl
t.irIo. pr-iricipalmente para cálculo de salários e' servi
ços social-trabalhistas.
"

Os pretendentes deverão dirigir-se à Caixa Postal,
59 em Blumenau ou pessoalmente à Tecelagem Kueliri
rich SIA em Itcupava Norte.

:::

EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA .. por seu inspec
tor geral, declara que encerrou seus negócios com o Sr.
Arécio Avi la dos Santos e Everilda B. Ferreira. satis
feitos os compromissos de ambas as partes. Outrossim',
participa que seus novos AGENTES, néstá praça são:
- "REPRESENTAÇõES PROCTETORA LTDA" _, nas

pessôas dos seus sócios, Srs. WILLY PAWLOWSKY e

NEWTON MACHADO VI;EIRA, para quem pede a mes

ma deferência, que sempre dispensaram aos seus ante

---�.

Declaracão
"

asso HORATIO HUGHES WALTE - Inspector Geral. _

c,O .responsávcl P?la'.A,ÇÃO EN.'P;?E 1AMIGOS,:, de' uma
RADIOLA de 10 válvulas, à correr pela LOTERIA FE
DERAL, na ultima extração do mês de junho do corren
te ano, avisa aos amigos possuidores de bilhetes 'da 'dita
Ação, que a mesma fica adiada para a última extração
do mês de SETEMBRO próximo, CITl virtude de só ter
conseguido vender a metade dos números, até a presen
te data.

BLUMENAU, .20-6-1951
O PROPRIETA'RIO

A P R O P A G A N D A é uma grande força que'reali-'
za o progresso elo comércio e da índústría« Ela orienta; es
claréee 'e aconselha.

Desenvolva mais seu negocio, utilizando o Radio. TO
DOS, conhecerão sua oférta.

RADIO DIFUSORA ITÀJAi, Z 1l K�9, está ao dís
com suas 11 'horas diárias de il'ra.dia(!ão.

Rolos de 20 'Jlg. B. W. G.L13,i/Z 'csti:ângeiro
-- TUBOS GALVANIZADOS --

r .... "

de Ii2" a 2" estrangeiros - GRAMPOS PARA CERCA
(hofandezes) em Barricas de 5d Kgs., ," _

Consultem nossos preços que são os melhores da praça.
, _.

-- TRANSCONTINENTAL LTDA. -
Av. Rio Branco, 311 - õ.a sala sala 513

RIO DE JANEIRO

.
"

'I:-X-:-X-�-1-%- li: - X - � -x� .1-S
INSPETORIA'DE VEICiU1:..0S E TRANSITO PU'BLICO

-- BLUMENAU ---

t
III-

I a
O Dou�<,j' Herbert Geórg, Delegado Régional de Polícia

dos MunicípIOS de Gaspar e Blumcnau, com séde nésta cidade,
na forma da lei etc.:. ,

'

.. ESTABELZCE NOPJV(A.S PARA O SERVIÇO.DE AUTO ..

LOTAÇÃO NA CIDAQ'E DE BLlJ1V[ENAU:
O trafego de anto-Iotaçâo na cidade de Btumenau, ficará

sugeito ás seguintes normas:
1) - Os proprietarios ecohdutores de veículos destinados

ao serviço de auto-Iotação deverão respeítaz.rãgo
rosamente' os ltinerarios e os pontos finais, fixados
por esta Repartição; ,

,

2) - Na Rua 15 de Novembro os auto-lotações somente
poderão> eiribarcar' c desembarcar passageiros n05_
pontos de parada para ônibus;

3) - Dos pontos de partida os auto-lotações somente po
derão partir com o minimo de 6 passageiros..

CU M PR A-S E
'

:. :BE.�AU, 20 de:Juhho.de'i951. '

.. ';,
DR; RERHERT GEORG - Delegado Regional de !:"oli�ia "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOND'.ES, 25 (UP) - AS 12

nações mcr j)éo:;, da Ot'silnização
do PaCtO do Attan tíco assluu

rarn um convento de amu'i 31-

cance, graças ao qual ser/i pos;
>ivel enviar t.ropas de �!fl1 u'JS
:;ignatarios para te1'l'itoriO. t[e

wer chcf e daS furças defensivas I
E�senhower declarou que, me

da Organização do paçlo do A diante eS"e convento, ccnseguíu
ttànt.ico

, poderia enviar uma di - se a "tão necessaria unlrorrnída.,

visão italiana para a França ou de, que é de ta.nta ímportancía pa

uma divisão norte amerícana ra O desdobramento das. forças

para a Pé!gica, Os dispositivos de um pais membro do Pacto
(lo convento tambem .se referem para outro". O convento consr-i

a "s�atus" das forças armadas de 20 artigos e diz' que as for

dos pnlses membros do PactO', 1 çus militares, seus militares,
quando se encontrem prestundo seus integrantes civis membra'

serviços em territorio dO outro' f dependentes têm O dever d-e res

Estada, e suas relações cOm aI! peijaj- as leis do Estado pura

autoridades civis. ! onde sejam traSladadOS. Alem

qualquer dof, outros. O generat
Dwight; Eisenhower, em Paris,
üec:arOu que esse acordo {�pro�
vavelrnerire não tem precedeu

teS, em tempo de paz".
Medi;1nt" O convenio1 E�en.ilfp_

";�i
---- .... - ------ --- - -- - ----

!' ••• '!.". '''!II.'' •••••• ,'S ". , •••••••• " •• s •• " ••• 011 ,.tr •••••••-lI,,,4I

.
.

: O r i
.

��-----------------------

Orgão dos "Diários AssIH:iados"

COMERCial VIEIRI BRUaS SJI.A NACÃO
,

propriedade da:

SIA "A N a c ã o"
,

Redação, Adminístraçãu
......�.� e Ofidnas-
Rua São Paulo n, ;!fj:l

Fune: Hl9? ex. Postal 38

Peças e Acessórios para Caminhões e Autom6veis

/ *

Distribuidores dos insuperáveis produtos:

Baterias uGOODYEARII
Óleo para freio hidráulico IISTOpl1

B·
.

I IIN S u"lele atas
.

Diretor:
MAURICIO XAVIER
Bedator-Secretário:
ORLANDO SILVEUtA

EXI'EUI";N'l'E
Assinaturas:

AunaI .... Cr$ 100,00
Semestral Cr$ {;O,OO
N. Avulso Cr1,> 0,50

Sueursais
mo

Rua rIo OuvWOl' n. tOo
:Foncs: 43-7634 e 43-',!)97

S. PAULO
�

R,ua 7 de Ahril n. 230 -

4.0 andar - Ff)n(�s:
4-8277 c 4-4181
BELO IIORIZON'l'E

Rua Goiás, 24.
Porto Alegre: 'Rua loãG
l'vIontauri, 15.
Cul'itiba: R. Dr, Murld,
708 - 2.0 andar - Sala 233

JOINVn.E
Rua S. Pedro, 92

*

Comunico que acabo de reC9=

ber uma partida' das afamadas
bicicletas alemãs uNSUIt•

SEJA INTELIGENTE! Compre ti melhor bicicleta na

COMERClll VIEIRI BRUIS S. I.

-------� . ...,............-- .. - -

�,�;.���"�.,,;"J?� ... '" "'"

I �mlllmlllillmlllil!lmmmml!lmmmllllmllllmlllillllmmllli!lnm�
I �A mais alta linhagem da moderna eletrônica §

-

Informacões Ufeis
,

Especialmente para ser utilizado à cabeceira ou
= ainda como segundo receptor na casa� foi elabor�do 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 depeno
dência onde deva fun-

Farmacia
de Plantão
De 18 a 24
do corrente
FARl\'IACIA

ELLINGER
Hlla 15 de Novembro,
H.O 5 8 8 .

=

cionar.

=
=

o modêlo "MULLARD"
5005/6-U é um super
heterodino para recep-

§ ção de ondas curtas e

longas, cujo circuito ultra-moderno foi especialmente
- desenhado para as condições climatéricas de nosso

= País. Incorpora 5 válvulas "Miniwatt" (técnica Rim
lock) com oito funções, que asseguram alto rendimen-

- to com um mínimo de consumo, máxima sensibilidade

_
e perfeito equilibrio tonal.

CARACTERI'STICAS ESPE-CIAIS
FAIXAS DE ONDAS CURTAS E LONGAS:

::: O receptor é equipado com duas faixas de ampla cober-
tura, sendo as ondas curtas de 5.3 a 18,2 Mc/s (56,6 a

_ 16,4 metros), e as 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

:::
americanas e mundiais.

M O D E- lOS 5005-U - para 110 volts
.' : 5006-U � llara 220 V{)lts

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA ,. .. " 1016
BOMBEIROS .... 1148

II O S P ! T A I S:
Santa Izabel 1196
Santa Catarina 1133
'Municipal .. ., .. 1208

:::

PONTOS DE
AUTOMOVElS:

AI. Rio Branco ., UOO
Praça Dr. Blumenau 1102
Rua B. Retiro .... 1111

:::ll\lIPOSTOS A PAGAR:
EM JULHO:

Coleto Estadual: 2.1) semes
tre de bebidas e fumo.
CoI. Municipal: Taxa dá
gua.

:::
=

NA.VITA
:;: ��- !tua lJ de NtlVt:l!llH'D, .1 3 1 ::; ._>�� iE
111111 II! 11111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Ium III III! ImI! lillllll!l!!!mI III li! !li !!! !11m.�

t_Ã1antém 3 cozinha confortável e auxilia li

higiéne. É fácil de instalar mesmo em cons

truções já concluídas -' funcionamento silen
cioso. Consumo de energia igual ao de uma

pequena lâmpada. Preço acessível. Instale
também na sua cozinha um Exaustor Contacto

,
CUt MERCANTIl. YICIOR PROaST

�","'".'f!li Ruo 15 de Novembro. 579 ,,/ !-

J!

alcanceno
disso, proibe-se aos membros rio de Eisenhower, no HOtd As

dCssus Iorçu,s que se dediquem a toria, reuniu em t.otno do co ,

atividades politicas nas Estados mandante supr-emo nt.lànttco S

pura anue sejam enviados. 05 mar"ér.hall1ontgomcry, s':u ud
sc ldados de um país membro ,dO Junta, � varias personalidadl'»

PaCtO elo Atlanüco ficarão sujei- militares, o almirante amcricanu

tos' aOs drsposutvos do cOdigo RCbert ·C. Cor-ney, qU3 af,sumiu

pena] do paiS para ande sejam C' comando da zona -suí ; o gene

tra_;:Iadados, e poderão ser cas- ra� francês Augusttn Gurllaurnc,

t ig'ados pejas aUtoridadES desse comandantc_ch:?fe interino elas

ultimo Pais, por delitoS dr: '"trai- forças alia.jae de t�rra na zona

çã:o, sabotagem, esplonagcm cu do cenrro da Europa, substttuin

violação das leig de defe::!oa ou do o general Juin; o víee-atmí.,

de segredos ·oflciais". rantc í'rancês Rtbert Jaujard, c

general americano Laurí e Hor.s

CONFERENCIA tad, comandanrevchef'e daS f'or-

PARIS, 25 tUPi - À oonfe., ças aéreas aliadas da sona .tc

rencía t!C',s chefe6 ,1e Est2do centro da Europa; O alrl1.in'n�L

Major :ttlant!c0, nClJ QG provisc- britânico s'r Patrkk Brind, oc-

mand;anl.-chLf'i: das forças atia., �,' ""''', com::mdantc das forças pouco, nada fará. I}":a SUB partl,'·', ..

das nc LOr t� da Enrop<l c o ge· auiadas de terra no Sul clà l!::urL- .(leclaJ'ou perante o

nera] ita'lano Lazaw de C';ls:í� pa. holandês

ministro (II? EXteriOr, no rrans-

POSIÇÃO DA HOLÁNDA r
cnrso da dis=�:w do or:çamen-

HAIA, 25 (UP) - EnquantO' tÕ<<lO Ml-!:Ü$t�r1c. .çl_o .ExkrF.'l'.
os outros países co signata�i' s do I Sti:ké�, .salientOll, por cu-ro la-�

Pacto do Atlantico não fizerem do que a reconstrtutqão -do dE-.

:-Sforç.os Para dedicaruma parlá I féJ5à nacional h'Ólandes.a, exigia
(la.s suas. forças armadas à de� I {lo pais tais esforços que não

"'a oo.riium� a HOlanda, tãO. ,seria possivel pedir de mais.
.

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

EXPH.ESSO

BLUMENAU-CURITIBA.
End. Teleg.: "LIMOUSINES"

AGENCIA BVJMENAU
Rua 15 de Nvvembr. u.o J13

FONE,1002
PREÇO: Cr$, 155,00
AGENCIA CURITIBA'

R'l.óa 15 àII3 Novembro N.o 52! -- - ... - -- -=> �- ate .�
- --_ ---_ .�- ---__;

XAROPE
.)

St�ANTONIO

mulher de Sor- te!

A BICICLETA
�ürkopp

Fui consagrada pelos maiores ciclistas mundiais.

.
Dür.kopp I.' I

I )1;' () .fruto de mais de 80 anos de continuos estudos I
aperfeIçoamentos para chegar-se ao resultado sur� IIreendente de apresentar a melhor bicicleta mundial- Inente conhecida. -

\�n�r�1fo�;;j�����:��;;�!�.�rI����'t1�"2le�lliiIN"D�'�f�ü � iIMWR�m � nNT1 �lnRINl �.l.
I \

fi - MatrIZ: ITAJAJ -

D fi r k o pp'
Fundado em 2:1 U:l\ FevereirO' de 1935 Endereço Tele�r. dNCO»

Capital Integralizado... ... ... . ... ..• . . ... r-;r$ 15.000,000,00
l?undo de- r:eserva.J,egal e outras.res�rv. ... . Cr$ 29.417.,252,10

TOSSE
BRONQUITE

.

ROUQUIDÃO

",_ÁçAnl SEUS ANUNClO�
NESTE DL\RIO

\ .

E' �. ú!lka bicicleta com luvas de re{on:us soldadas
1 nltCI10uncntc.

I
DOrkopp

::

1
1
I
I

jp R O S D O C I MO. SOCIEDADE ANONIMA \.1CURITIBA JOINVILE - BLUMENAlJ li
Praça Tiradentes, 290 - Rua 15 N9v., 303 - Ruá 15 Nov., 900i904 ,J I,

-

:::
:::

----

.. p

Taxas de De pósitos
Depósitos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A pRAzo FIXO
DEPO'SITQS LlMITADOS Prazo mínimo de 12 rnêses 6%
Limite de' Cr$ 50.000,00 4:,1/2% DEPO'SITOSDE AVISO PRE'VIÓ
Limite de Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4%

�EJ?O'SITOS POPULARES Aviso de 60 dia� , 4.1/2%
Limlte de Cr$ 10.000,00 5% Aviso de 90 diaS 5%

Aviso de.120 dias 5,1/2%
--- CAPITALIZAÇÃO SEMF_.sTRAL _....._...;..._;

ABRA UMA CONTA NO «INCO» E PAGUE COM CHEQUE
'Jf ��.ii!]# r _. _'1 T

------ ---

D ü r k o p p w e r k e A. G.
(Bielefeld - Alemanha)

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVoi;:

::

A dêr I'!90 passa

quando se passo

:::

-

"

BAlSAN40

tÊ't eFE�iO

nJlI5Clilarea sãIJ rftpidalJwote <lljvlaJa:-.

com apljc:>ç(Jt,:S d.� Gel"i, I ,L-lo]

desinr�ama. de;;coog<;lSU'.llla e !'�tJrnulH

a circulação, p!'orJn:líndn agladúv�l
s€flõ;ação ue hUlil c:·;ta.r,

.\....
.. _-�,-,--�_."-----------

,---,�"�--------
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'" !III
DE MEDEmoS

'Dia chuvoso - começou a tardezinha e lá se foi adcn
-trando pela noite a chuva -fina. Sinto. confusão no espírito na
avalanche de idéias. Os dias assim terminam tristes e saudosa
mente melancólicos - avolumam-se então no campo da cons

ciência como a aniquilar ° eu ..
afetivo e lógico, as ídéías dos

tempos .. Trabalho infatigavelmente para situá-las. Se não fi
zer isso, descambarei para o rriurido dos incapazes,' o que me

dar horror. Conceitos não sei de que era o espaço flutuam-nfe
o cerebro. Aeunrulados de �J?Q,ç.as remotas, através ç\e Intérmí
nas gerações, metafísicos. alí estão, desconexos, e se ímpreg
naram na carne, donde jamais sairão ... A Natureza tôda trans
fó.rrhou-s'e, adensou-se e não mais brfrída 'o mundo, o meu mun
do, os campos. com seus quadros coloridos e sublimes. Cerro
os olhos cansados do criado nelas nossas débeis mãos, no en
tanto, sfnto-os maiores, qm�si p:1-!_páveis - Iugarcs conheci

, dos', aiÍ11go3 de 'infúueÍ:\, dé;cuidaaos: .a' correrem e percorre

'i rem ruas c prados; ',ue trocaram
'

os mais l:l2!OS pensamentos
! sem a rigidez da vaidade. sem a it:r'}J:Tlmí"l1cin do 'egoísmo. O
I sol a tudo dá vida diferente, Como-é íneevante a c'!,ltlva". Nun
ca qulzéràmos observar as d'2fon:n<?ções, para que? se todos
eramos defeituosos! - uns maís outros menos; uns defeituo
sos de corpo, outros de alma, aquele rico. êste pobre. E;ntre
tanto, nem de longe pensavamos .- rias grandes calamidades -

nã:o! não era possivel! ,Quem iria conceber que, depois. no fu
, turo,' com o requinte de uma' Civifisaçâo ruidosamente trom

i beteada e que nos frarasrn.it.ir'arn, ,fôssemos assistir o triste espe
I táculo do "hOluenl devorar o homem", do hornern suplantar os

I anímaís ... Apesar de ter-me deixadó pessemísta.va �huva faz
I bem a gente. Ela lava-nos a alma; leva-nos a escorra como a
! correnteza os calhaos. Dá-nos a oportunidade de pensar. Des
t cobrimo-nos a nós mesmos. A medicina devia aconselhar isso
a tçdo o mundo ... Agonio ... Idéfas confusas, idéias não sei de

1 que ,eras. Inércia e móvlmcnto. Mlstérios e cuperstíções. Cren
! cas e descrenças. Levarei agora, minha .alrna para aquele lu
: gar onde deve estar seu ideal e suas esperanças :-- o íncognos
I cível. Lã ela "com uma naciêricía' que seculares msucessos nao
, puderam fatigar en<:o,,{rara incessantemente, um obstáculo
i n; mundo semp;e inviolado 210 rnistór io, a fim de descobrir aí
I .a origem das 'COUS<1S e o segredo

1

(�O seu destino. Sei que ali não

I penetrará. mas acabará por povoá-lo dos seus sonhos".

,r�S.P�uJo,osr.)oão�ahnr.as !er_�e�;;�r�_��J�±%��a::��= l._
" �

, �, ;
�

" IF----:-rm-h-.
,--

do-- -81'- rr�ndlretú_ gerente .da €mpr.ês:asegUl�· a malha �l;elta P?r 12/ e.executar á .outra. -,,�l__l<-tl.. LC,n- 1 ,' .:".. ,,'a' ,,' ,,.,::wtnas, ''1>
Começar 42 pon- \ D,rm.ID. as oli lia uu

,(\ t V':-
-

C" " '" carreiras, depoís continuar tinuar deste modo: H:et.a�le da ..,01 �l.O 11;- j,••ntui a
� \'()1' d,-,,_:�.,! �''''. fazer.) cms. él malha e-I

"" .
.' -c: , ,,-,

- U O la.çao 'Í �ln���e com os 12 pontos centrais -;,0- pe�a, começar a mais W pon- u:!rltr�T!ell:O" D.. '-11",1.1<1 direita. f Iastica, por uma. carreira de ESTA receita, além de ser de'S. A. . '," ":: .�':' '; < mando sempre juntos 2 pon- tos no centro para o fundo c del�ors (�l,:Ll.;:L�l,l;, �-:n'_l�r,:. U.0,l t 1 �'r?s, pros,segu�� t.=>?r 4. 9!-".5 muito saborosa pode SCl' usa-
)í

_

- l'",,!o p", ,),1" - -c
••

ciJ"t'l ic 1.1

I t',r::, ,a malha díreíta, dlyld�r I da par�3. aproveitar alguma
��

b
I' ;} r,fI ,h)', (j,' 11l�I, I,"",n, n�

,
I!! trabalho no meio t (MUI-I sobra de macarronad a. M\i:;i't:;e

"1) i1&IS 1 1101!:- �'_l";l:\,lt,!l' J�<J ;.·1,(] L;j ,,_b [ uu ir um PO)}to por parte, ar- você tIuiser faze-Ia illjd��l-
if" I t:; i '

- _">.' ll;epte, ,do. inicio. Liga '-IS me-

r
-

, dídas i;1uan:.ü.

I
I 250 gramas rle macarrâo

j!1
glOSSO;
1/2 xícara de leite;

I ,
I 3 ovos batlà,os;

'------' l, 1 eo lher de sopa de mantci-

\
veres a ibedi2:nc:a erga ás V01".. _

iaàes de miSl'él" Danny..Quando
'l111il "t:·:.'la Um n'·ce.s3itl�de de

eliminar algumas gl'alll.as no Psn

P€S� mi"rer Dal1ny lhe impõe o

5eu t:r�gjm� das quatro dias"�

No PRIMEI.RO
da lna !lha, ·C'onsist?

:man'·.
�'À lata d� l':.lje 1egista o

tran�curso ::10 n:;llalicio ela
Dle.nina Lilian Madalcllu.,>
fÍllia-'do- casal Arnoldo e Mai'
ta Schmidt.

gre-rG.a� alface crúa, _n1a�ã (u!ll.3)
tül!1al� (ur,11. Janiar: dois ovos

coZÍrlcs ou quentes:· " .. Jaila Sém

"Jz-jlP-., 'llPt3�1� de nnl�

('u ?T�JJ1-A-Í ..tuit.

- Faz an0>E; na :ata
',: LotaI' Sattler.

Nascimentos
11a p?ssoa d:J uma cstr�la ou de

unl aStrO pOdEria CUStar milhões

SE<iT.TNDO TlTA - Café

m-all!1ã, ahnoco: uma

d?: ca'�neiro-. suco doe tOmate, !11_

facE cOm ')1eo ue p:Jr� fina. Jan

tnr: espinafres)
cozida.

_iá qll" implicaria na su"pfnsãO TERCEIR.O DIA - Mr.smo
- Ctm O nascimedto de �"eu "u inuti1Í2ilçãc de um filme. '; café:la manhã. Almoço: carne
fiihinho J:ulio CarIes, ocorri E,te h"JmCm S:loe qu:, ;} t-mj- na grelha, alfacs. tomah. Jan_
do a 21 do fl-.1ence, está em i.!ü <; o,thdo, ma� l1in�lIem Pod� \ [lU: ainda. ctl.rne aSsada: e tOma
fest,;s, o. lar do sr. Cj o Simõ- rêbrl-ar .. se. S:.m"m� cerÍ:)s an;�'1 te na grelha. mas sem gordu
€8 .. I, Oliveira e da. Anair. ,"s natt;l'alm�n:[> l'8tun.dOs, Uti-I r;;s. 'ueo de; frui,).
- DeBde {} [a 23 do co«Ten,

.

(_l'lF' f';-;ig-2m. QUARTO DIA � Me':mo' c.1f(i
te EncDntra se engalanado Io la do S-. �,fancel Steil � Ç!.ô -- - - -- -- -.� - - - _

- - - - - - - - - !!mlm!llmmmm!!lIlIlrmiimllnnmlImmmnilirllmliHí)l[ili�lIImm I= . �
= Feilio"�a�prov� d'água �

a, .,partir de 597,00

UDfUn HFjUTE lir;QUp8S em casimiras de fiJússima :;:;

'-1"<11idade� e das melhores pfac!:den- ;;:
�

P.ALAVktAS
CRUZADA.S

PROBLEMA N.o 2.53

I�
I;:;

l�
! � 1 .io�r::5es moderníssimos DESDE Cr$ � 1

Rua 15 de novem.bro, 588/596 Sob. :

�ÚI�Ú!lllj:mmumUlmhllmmnUiIIUU!lmmmlillml!l,u'lli.lUlllll�----�-----------j

·_'"*-------��-��".:'--·II

alho
I

I
HORIZONTAIS: I1" - Estrondo. 2 Grande

rio afrkano. 3 - Acusados; muI!
tidão. ·i -. VarÍnção pr'onomin31; 11filtrado, 5 � BEr!'os: rio da Si

beria. 6 _. Inutiliza; rosto. 7 --

Geme>' 8 - De
,

Juzida:,; fem.

VERTICAIS:

ROMAL'lCEproporções re-

IH E R B f ft T 01 S II L E S;
O mundo misterioso e bárbaro doS" garimpos de!diamantes nas páginas de um livro profundamente!

realista e humano. :f\1:ilhares de vidas depenqendo dei
um mi.nuto de sorte. Um romance violento, cheio dei
drama e ação, re�ratàndo as luta:;;, os ódios e as am1
bições dos homens. I

aCORI, EM 2aB fOlGA0

ue

de hOm�m. 7

H-omem

HORIZONTAIS Caso
, Int.eiramente reescrit!) e em fóm1a definitiva.

Em tôdas 3S li:Vr�rias ou pelo :r:eembô!�O' p�staL
Preço: Cr$ 40,00

,pais, arão.
VERTICAIS - Ca_P8. ai'ar,

saia, o�so.

f fl,J ç fi ,( S
CRUZEIROo

1- -

:
I
I,

.J

I
alguns bOns qüilos são perdidas;
o� artistas replicam que, sP ain

(I;' eSlá.) vivos tcm vOntade

dpvorar um ';:eão crú, 30

o

o cr.ém{�, a'ii"e' nrotek
a cutis. 3UH1úutan:1u
lhe a resislenda,
natural

o Crell1e Ni\�2a clisti.!.1glue
se de outros CI'tmeS ue lJe
leza por ser i�nlbenl H!lJ.

creme de saúde da p<,Je. E�
sa distinção prOYel�l do f:-lfo
de ser Nin�a fa1)!'icatlo (9L1

Eu('erite. "ulJstüncia :!e 1.:1-
se cicntific 1 de CGl1lp05i,�::o
celular idêntica a da .:piu·,�'
me humana. A sua cutis
precisa de NIVEA. O Cre
me NIVEA evita o re'êse
cllmentQ da pele, o ap21'e
cimento de 2sperezas, m in

chas e rugas prenlatt1rür;.
NIVEA é um ótimo cremo

para <O dia e para a no!:e c

presta-se n,aravilhos:lm,ente
conl0 base p2ra o pó d2 ar

roz e ao rouge. E' tamb§m
ideal pa.a a limpeZa d3. pe
le. Creme NIVEA contém
todos. 'Os elementos nutriti
vos necessários à COns,€rV3,
cão de uma cuti:J bela e sa

dia.

LXXXVH - No enxerto da
CÜT!lCa os lr.:!l'VOS com_portrun
se da n-:esrna maneira que
q1..,al(�::el r.;el":o periférico de-

... quonc!o a mocidade não é prejudicada
peJos males femininos

Se pr'A você nem todos oS dias do mês
são azuis, experimente tomar Oforeno.
Oforeno é o moderno regulador das fun

ções femininas, uma fórmula cientifica

mente perfeita, de autori.a do Prôfesso.r
'Fernando Magalhães, especialista em

moléstias de senhoras. Ofo-reno é encon

trado em líquido ou em drágeas.

ÍJ 1>1

_LIVROS f
-

J{OlílRlS_�'·_-'____

Daqui e

A G O N I

I
- I

O'�.

""2 cclheres de sJ,l�a de cebo
la picada;

2 colheres ·de SOl};! de pi
mentão picado;'
l' co}herinha de mustarda

1- que foj JOhn D. Rock�-

f'eller quem, na ,era da moderna

Produção in,justriol criou o pl"Í_
111€il'o gl'�l!1de Dl0nopólio no 111Ull

do: O P?rl'óleo.
elll �ó;
l/;! xícara

me:zão ralado;
Agu:t\ szL

de queijo pa1'-
2 - que a espécie pêlrcina,

lend0-�3 enl vista a antrjguida
de; pert,nc� [. aristocracia pré_
hi"tõrica dO mundo anirJ;lu1" poís
já na éPCCR das l1abitaçõt's :a
custres o porco L:Gmé�tico era

cl'iado na Eur,apa.
3 - que, na EurcPH, por oca

sião das grandes fom':'s, t�:lrn_S�

vi'rificado alguns C<l�OS de antr;:J

pof�gia; e q'.l'\ 110S 2écu]DS I}::_.,
X e XI v"rificaram'se t['� casos

lla França. na Bélgica l' na A

lemanha, na Hungria, 11:1 BOêmia
na Polônia -e Sa Silé.sia.

l

II Ponha 11U111a -pane.la cerca
-- 'de U1TI lIü'o e lY.elO dagua pa

ra ferver. Aos poucos adicio
I 11e o macarrão. Cozinhe du
rante uns '10 minuto�, al?roxi-
mada:i1l.t'nte.
Depois tire do fogo e deixe

p" QU, Antão, OS EStades_Unidos
(' o Canndá reunidos.

5 - qliP D França é a maior

I'l"Odlltora de vinhf) bn[Ü na Ell

todo () llltlnrJoi
qug, 11� agricultu!"3 franC€-S31 0

plantio da lJ',"a ::ó é inferior tl'J

do trig 'J, lJois iôm' p�"Cdução- '-'

jnf�rjor aO cOn:;umo.
fi - qu� [I M;:r do Norte náo

(. EÓ nl} b'cDl1te ;�o CDTIlérci0 o

.t�'í1 is allirrl�l{ln ,lO ll1UndQ corno,

tanlbent, t� o 111'(.-tl;j l'ico f:!�!n p�i",
:{f_S; p quf', Cl11 cada qtn�ól11eiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A NAÇãO

.

1
juiz. S. s, teve o ,S3U trabalho 11ôja

e Jisciplina �ntre OS 22 ele;

bom f'lcilitado pela andamento da p"- mcnros.
,

'
(EgOn) Aduci <Zunir- e Arecio

,

Fafá O Campeão do, Cenle·nario. maiS longalas
excurções efetuadas ·pe I·o·s clubes estaduais
• Quase fechados mais dois encontros nà' cidade de Porto União ..

o escorr-e foi ,�levad'ssimo é alvLrubro os j:;g3dor�s' Fi1hcte

verdade, mas mesmo assim o on- A mais lonaa excursão ficado tanto tempo fora naux, enquanto em Joaca-] tênticos Cl'ê,ci'ues do futebol (e 'f'" .� ,
_

I
'X'"," ensor do Paulu Ram3s),

ze. visitante merece os parabens que até .hoje realizou um de sua. cidade como a dos ba os prélíos despertam in-
.

blumenauense. Eis aí uma Cidinho c Ttco.
pOiS: soube aceitar a derroja com I clube de Blumenau e mes- esmeraldinos. Pelo menos teresse nunca visto, maior I grande oportunidade para o cr-ack da capital não dernnris

'a cab�ça 'erguida', ::-,'m lri1h'lr o "mo de Santa 'Cafarina, será, uns vinte dias o quadro do mes.mo do, ""ue,,�uando J.á: C,tUC � P.ulmeíras prove a II' .,

"
':l

I,
IrCu suas rra�.'5 p:JS21bilidadeE,

'c'J"minho u'a in(!l's':iplinu n dcs., feita pelo Palmeiras, centenário I1stará ausente eshv.eram Caxias e Fi- ,', exce.1encla a_I? pebol que ,se /' t�
,

rnqunn I) que Cid í

nh o 'e Tic::! 3-

I�a!dade. Perdeu fm' !) tentO:;, fim deste mês. Talvez isto se não guerrense. j pratica 110 v ale do Itajaí. tuaram com deslaque.
'mas perdeu com altivez, tejamos enganados, compro- Alem destes embates, já J
,Ti:�n�a��er��i:�:t:2:l!;�:�;;: l���rr:���ig: q�� I' ���:OS�u�ã�c::t�'�::t�!a,�= â���o e�la;:)r��d������njli:���! Trans'nr'm�da' -e-m' -m-nlt;' �a�Il-en' a"o'=<=q�'n��e'para o Olímpico cabendO a Ca- catarinense ,tenha I

do da terrl}�orada' no, Ri<?, pois de a�gu;s, (�:��(,di I,� Ii lu' uH .
. U .

r grande do Sul. A turma foi mentes havidos eJ1ÍIe ü",

DE I: �;:P::l:�:��� o: c��:��;:��l� ��i��:.��e�r, �Ub�1��1!����i��: 1011 I·mllo�ta 90 me'dilO "smgr dO A, n
,

I
Viram-se na contingência que esteve. em Blumena:-r ' U U l! U U u, U RI V,
de voltar, declinando de vá- fp,or l�d.stdes didas. T�das as di-

O Agua Verde reve um dO'

r
po" ::;quslf crgão em virtude de

,
,

it D" f
. ICU a es everao ser re- '

. '

,1'10S conVI es. esta eita
id

'

d tã seus players Osmar Evansêo ter agredIdo o juiz da peleja
J
,'r

. • 1
�

t 1 d' . 'do mOVI as, quan o e11 ao
' ,

IIra um 1) a11 e e Joga 0-
P t U'-

.

ti 't suousnso h'l pcuco tempo pela, cu i seu eube diEp;l[OU cOnt;>a o
, "

n1 t 01' O nlao aSSlS Ira, alTI-, .' ,',. I
. ,

'

res �a�s, coml'"� o, em
bem duas exibicões do l ,1unta Dísciplinar da L.B,D, O Fléllcsta, na segunda rodada do

quantidade e qualidade: campeâo da cidad� e au- f jogadCl' em questão fDi puni<io! c"ml'PCn;,lo, A ,,:uEpl'nsií.o foi de

O UL·".tr'� de Santa Caí.ari- - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - lrint:1 di:";, OHJo o�· nguaverdea_

����if��;1�:!l,�i��l��il�U�_�lof11!�;��
�'erv''l·�O·S 'j'e-'P60'S�ruzel'ro �O· ·�ul Lt�at"

�:;:�n;::I:�:(�:� ..!l��,i,:: ��I�;�lt�e:�)Íl���'
•

1 Al 'n' ,Ll!!!n,'.T'Sll!l"�\!:, H,'l: dia� o gre_grelTllO La JiLameCW � nque
'

-

de CaxliJ.s, um dDs mais mío da Velha .pediu ;,:0 pl'csí-

,populare3 de todo o E::;ta- ,]"nt2 da J,D,D" em oficio, que

estilo Aviões mistós Douglas C�1'l; com 25% de abatimento 1""lt'.'él',�c" pC!1'\ ImpoAa ao '·eu

í:le ITAJAÍ para
,-l�Tll' !lI", d!',tl" 1]11 ll','C:/,.]it;,\'a
(io S[D cuncur:-o, i'5tO crn ,,'l!:-( �l

SÃO PAtUtO E RIO DE JANEIRO ti: �chal'em_se contundidOS vá-

rIOS outros in[?grantes do Se,[

qU:Hlro. Soli{'i("ll ainda que) ca-

"J niio r"s:e pl'nloada :1 sup�n
:-c ,ta .•J .D.D. ti �ln�)fCr1l1':_!SSe o S'2U

l'l'st::ll1t2 Em multa, O caso foi

I julg-ado dsv2nà� i) Agua V�rde
,

�

pagar Cr$ 80,00, e�ta!ldo ,seU

nl?diu €n1 t:HYciiçú ..� d� jogo.

rc,fol'Ço considerfl\'l'l pu]'�! a P<l"

tida contra o Vera Cr:Jz, amanhã.

à rard�.

(Adir),. JrtlmD, H:nol'io e Jf'·e-
qUer orientação técnica, Enquan
to issO, O alvi-rubro s:, definia
como equipe coesa, atuandO com

calma e precisão.

gel', T=S(Ínba (Cidinb:l), Filhú_

te, G;1Slão, (Bodinb..o), Nicolau
(Tico) e Rerie,

'

Ms rctlí o Dias: Cr.stro (POEta),
R2ncu :._' D:nh

.....

: CrInTO"'("')), _�

d-2�O� E!rhenau ::- 1\[.1' in, (J. n;;·j ...

1113, Calt'c;3.. \Vanildo Jcc] U\í;'
i-c c Rainha.

Obsvr-vaçô as : no

IMÃQUINAS DE ESCREVER,
SOMAR E DE CAL(UlAR

rÀRA'CONSÊRTOS E REFORMAS, PEÇAM
A VISiTA DE NOSSO TECNICO

wmnmu

Filial Blumcnau: ltua 15 de Novembro, 1a26

com escala, em Mafra, Caritiha c T!m�ré - Domingns

I
"

Segundas c' Quarta-feiras ----

de RIO O(J�NElRO 'E S;�O ;tJ.AtJto�' para
ITAJAí e HOR1ANOPOUS,

com escalas em Mafra, Curitiha e Itararé - Domi-::.os

gos, Terças e Sábauos

Agentes em Blumenau:

I
I
I
!

J81
,

I

MACHADO'& elA. S.A. - COM. e 'AGÊNCIAS Não há democracÜl com
;""""rnncin, A c;Htilha é a

cha\'e do COn h0.cimentn,
l'vl,.lricul(,mt)!' ,�" anrllf:lb'<
tos num elll'<;O CE' educndío
de Af!1l1tn'"

Rua 15 de Novembro, 1326 � Telefone manual,

RADIO DIFUSORA ITÀJ'iu, com suas ]! horas diúrias
de irradiação está' ao seu di.spôr. c o nlJl""""oS'o publico
ouvinte quer ouvir sua mensagem de vendas.

Ganhe mais'anunciando, torne-se malS conhecido do

públiCo.

::�:��'i�;';�:n':"�:P���: lo apagar das luzes o Igua Verde
;;:��g�:,;:e�:�!!: J� submeteu o lider as serias ameaças
tes: Azevedo :ã�ar�:s S���:� 1 Noventaminutos interessantes:no bairro da Velha
(arqueiros); Caldeira, Juve- Não perdeu nem empatou o',,, por pOUCo:J não ch"garam a San tos foi pcrrcito nG

'" /. '�-
o coniuntode _c C u trabDlho (1� arbitra-

nal, Seranin c Vcrissimo (za- Vera Cruz, mas p2,S'GU 1>:Jr um emp::;�al'. J:; capsu J

gueiros); Canario, Paf:sos, SUStO tremendo no BairrO d,), Teste C' 111.· aI d�' '.lma gI'anu� gem, t;.tl cemo Em outras oca_

('d' A "r d 1
- �'o I o <'}'O-'''", Ban"l,o eh °ncont,I'O: Cr$

Juca C Barrqs. dpe ias); .Je- Velha. O gua, er e entrtu Em ,eccpr;uo e ])'.>1' p�l C ,
- - ., "

J c

sus Cordeiro. V�S(!lieS, Tra- f'3.mpo corri o dEsejo r1� v'l:der O ,sr. Salvzd:1r Lr:m'Jz dOs; ltilJ,OO.

::;:!f�l�;::��:��;���if:: I �:;:�::%:F:::,::�::;�;n:;�;,: llo-�-estgdIí-;da il�mD-d�aDI';' U'f9DCO' I��la:p.do a embdlXada o, dH,
! ;-ando_s'Õ rs l1(ie' d'l;lalj1[ltll ��. l� uU ij U 8 u tiU It ti ti li

Carlos Góis lV[oHa; e COlno d�- CGm €l1'lrm? e�pjri1 o (le lut:I, I F7i...." • li'

T
I li t����: ��iz �:;,�, e o�:��� ::�P���:;:;::�::c�,�"::'�;::,I:: cotejO �ur�eCI�lra o ornelO nl ra

1�����ld!� 21u���;<:, -;;ueAp:;� �(::��� �O}�11�'h:,1e��;�:c�,:;1!:;c,::'�:;�� j Indicados' t!,mbem os "ires. apitatlo!�s
ticipar:t da "Ta�a Riu" será

-

que e"tr�ran em sor1e!l(j para ft prnllD(1 :x 0, )J!I""1!.Jo i'�IO tll1" �IC' dl'a�; li UI "" ! � o III. fij

c:ie 13 jogadores c que são os
(!Sff,;as ,1gb 3lE cc!:u l!11:1l1J '.'l1i, A",:::j[.;LirFlil',:· �l ,!(":i:,'à') 1,'0 t<:;�J1!CO de:::: tI'lcoloreg e

seguinte;,: titulares Sxhweda, 1 'L...1 1
da(1.�! gu�)_!"datH.lg S'_'U are" cO!!- {�f) :-rC'llltio JEx"F"é1_ ({.�tuado l:e�-fJ call1pcao e:1tD.uUa O sr.-

lVIclclÍiOl: II, E':uw;mz, Fischer.
o - •

I' N t ç" l's'", ' . . .'. !!:a !!l:'Í'.:l'Csj:€"'.:lgas, 11éa Lir,�.:J 1_;'lumcd�1l;1�U:,8 Marco,lHL', ,e 0,0 ,.:')cl:ml1l l.l'Ocwi�k,"Jôlwch, Mélchior 1.' _ - o

ele' L>!":;:puri O'", nl) p:'GxinH' clltido:", alglins pl,U�'O;;;' �m
V'io (, temJ'p d"'1'111c1co,,'0 o ""1" _:üi 8 ;,1.! jllnl", diE;pulmd' pl:l'tallte::; eh, que;,;tuo, ln-

ele n<l,'[lS E-rn(Jçü,,�, novas S('nsn' �I ]n,·tidH 'Jil1;J1 .pc;
_.

e�:�ltJ!l clut'.ive D, h::�.�tl do" llreli{).
�6B:-, ()0111 jog;ld:-','5 ruais D!·jlh�\l,: dr:.-.:-) do l�r(.·n1jL' IG:-�portivC1 t_i.�cici\."() e o da ,arbItragem. ",:

(f:S, dand,�, ('os <JdV!'TSál j'E :\ fj,l� D'im piCfl (' du Glw/a.nÍ F'u' A lul a final do Exti"a: Zé-,
dr. m' lho) PG5EUialll, LogO a(Js tebr:;( C1ub::. Depois claque, rã mc.srt1<J '110 'cstftdjc;,�:, -dp.
dOiS mlnutes Can'ç.o a1JTin a la vergonro5a' cntrega dOE Baixada;' lccnl' mais à�-
on!r.g'crn, pErmanecendo Cf'r� pcntJó' f.e�ta !pelo PayEI3JY vcJ c capaz de apanha.r uma

1 x o até os 24 minutos, quando c1ú' aC' Guarani, o:: bugri assistencia muito maiOI'.
'

:r::dm,un,�,:> mllne�tou, 1\1eng&.I·<'!>l

\
11C5 fical'am com o mesmO Umá d.ecis-ão muito boa,

,:ssinalCu o t,�r('�iro para o 'ider numel'O j,� pontos pC"'clidüs pois fOSSe c cotejo realiza

;lOS 32 minutos: Tudo indicava é;Ue' O quad;,�o da �A�lame:3.a do em q11al.que�· outra pr�
t'j'.l(j t?riamos nova goll'ada, m'1" I Rio Bl'unc0. c;a de €Rpdrtes, perderra

o imprevif'tO. Rf'aCÓo::mou! CompareeEra!ll á séde lla muito do ;::,e11 interesse .

r.Jumenauense encht'ndo-1 oitrda.:i:e da l'ua 15 de No Três são os juizes .q u e

-e d� brIOS, Partiu �ara o atB" �enib�'o, na ncite 112 sexca- ,entrarão en1 sorteio, no

'que E ne!'; dnco' minut�s restan_ feJ:'il, os representant.es das dia do confrcdto: Wih:on

"T'?? s;lbm"tpl1 \1, ,,1:'>:1<'1(; rlí-f"n�iv� ',iu::;., agr2miaçõe�, Fe'::> Silva, Salvador Lem?s Sàn

pn Vl'ra C1'UZ n g'l'iln,jes [sfo!'-. ,d:::ug-le>í o sr. Caries de toS' e Nelson VaraglO.
(,c". A"F 41 minulc F Manlau des' C�\l�POS RamO�" Leléco,no- (Conclui na 2.a pago letra D).
contO'l" ,ia::, minutos apÓS ma;,; X!_·_.'I{ - � - J[ - X -- K - X - ;![ - 'li:. - X';'_:Ir -)t

UIr, gOal m3rc.ou (} qU3dro agua- mi'Immml!!!!mmlllllllllllllliIllIllUmmIllHlIIIII!lllllllimmma!llmf
venlea!1o. uma or,da de em;;(;ão �=�=:::.._D'r. Ca'r·los' Henr"'l..;q.U'8't"mou <,onta dos krc' dO! �s e

n1e1horê.lo,::;

mQmentos _ CLThT}CA GERAL
Esh� dramáticos para o Jlont 'j- -

DOENCAS DE SENHORAS - PARTOS - RAIO X=
-

- INDALU - �
�

ünlllllllllll!lIlll1iIII1lIlH!!lmIIII1ll!l!II!tIIIIH!!!!!H!mll!nmlitUUllnllll

seguintes: VicIe,
Fartunelli, lVlanente, Mari,
Parola (capitão), Piccini, Montevidéu, 25 (DP)

Foi consti!,uida' a equipe'lVIucCineli, Karl An!>en, Bo- .

niperü, "Jqhn P_nsen e'
titulares c rCSE:rvas do

ciopaI que seguirá para

Brasil,
.

<Jfim de disputar o

Torneio dos,Càmpeoe" Ei-Ià:
arqueiros: Penalva e Paz zá

Santa Maria, Hold-

mudt!z, Orlandi, Enrico

caml}eão niundial Julir)
re�. -, /

Seguirá como direfor

nica, o e4-jogador
Fernandez.
PARIS, 23 - (UP� -

jogador brasileiro

EM'BUENOS AIRES:

Ferro '}, x Eucaram 1

Estudiantes 1 x B<l.nfi-elâ 1

V'ontade de trabalhar
eu tinha I Não ha,

via 'era disposição. Per
nas bambos, desãnimo,
di:i'salento,

.

Erá '0 orga
mis'mo debilítaâo, eram

gripes umas após auiras,
era o ameaça de tuber
culose paro magre'a e

p.lo cbátímento geral.
As minhas faces' esta

vgl1) pálidos, emagrecia a

, olhos Yisfos. Alguém me

aconselhou Emulsão de
Scotf a'os resultados fo�
ram extraordinários. Não
há dúvidas de qU9 é o

tõliléo de, fórmula mal;;
p3rfeito, combinação ide·
ai das vitaminas do óleo
dá figodó de bacálháu
com cálcio

:"'e �'fósforõ 'I
'.

Kominek, Huber, SLoj<)spalt
e ÁUl'ccLn.ek, l'Csel'Vfl:; -. l�ul
ler, Ploc. f:ieJJkger, Pleher.
lVIueller e St8jaspalt n. O

tecnico do Auslrin é WUlllli

EM BLUMENAU:

Olimpioo 9 x llià�iljo' 'Dias 1

(sábadO)

Agua: Verd� 2 x' vern Cruz '3

Bom Retiro 1 x Flórida O.

EM rnDAIAL:
Independ,c'nte O"x União 7

EM FLORIAN'JPOLIS:

Figueirens<> 3 X 'Guarani 2

EM 'LAGUNA:
]!';amengO 3 x Avai 1

EM JOINVILE:

América 2 x Gaxiàs 1

EM' CURITIBA:
coritiba 2 x Bangú 1

Em SAO PAULO:

SantOS 1 x Juventus 1

.. '1L Coríntians 9 x Comercial·

São Paulo 1 x Nacional O

Palmeiras, 7 x Jabaguara 1

Cl;àc:ari(? 3 :l(' QulI::nes 2

Nev.eIs 1 x Guin'8.zia 1

IniÍepend$nte 4 x' River O

Racing' 3 x Platens(' 2

6 :.: Atlanta 4.

ro l,:a tab=lu. p:Jis COn1 ,o incenll

\'0 ,1-1 ,�"lla torcida, 05 agUa','lT

deanos l'edo},,'ar:lm �Ctl� esforr:o:;

._, ,
..

,;. RE€EBEI) NOV'A PARTIDA DAS lEGITIMA� MA'OUINASW�IURA �E�D. UNO NW, DE fA�RICAÇÃO ALEMÃ H4 I�AR.lSRUHE,
:'. A" lICASA BERTA" -sempre na ,vaflg1lárda -'comufilç� que iniCIOU lambem a venda de�sas afamadas maqumas

édoAgo" praza;, sem :enfratta, como sútedtf'com (Js demais' arHgos de seu variado estoque.
------·,.CAIXA, POS'fAl,:'l,9 9 - RUA'15 DE NOVEMBRO, 81 0--

.'
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!'ão de Impostos Sindical para mad-.ira3,são jogados com t'"cni':
Cg e cmoção p210 g''Uial firrlan-

.

dês. I
A segu 'da Parte, do pI'Cgrarn[;

seiscentos milhões d e cr-uzemos
,

,

para o reaparelham.ento daCentral do Brasil
Gra�!:tQar��r;�o Livre a importação d� papel

"'0 "'''.;'''L>'����,tE�""g��!,r:mq:: e, materiais para a imprensa
ctaração i imprensa, acaba de reconheeer o pessimo estado de Exclusão do regi.me de licença ]Irevia OI Volada a leiconservacãó dos trens da Centra! do Brasil. <1 I:'

O Dfretllr da referida estrada disse, também, que o gover- RIO, 25 (Mer-id.) - O

preSi,!
simüíar nacional, dcsue q?-e de:> no art, 1.0 por el,a consumldcsS enu�u para Mafra o governador Bornh�usen no já. estava providenciando sõbre os fundos necessários ao dentS da R�publica prO?1ulguu timados EXclusivamente, aO ccn

9 !. " reapare��ame!lto da estrada. �is. suas palavras à. rep0t:tagem: a. seguinl.e Tsí do. Congres,so Na

I sum� d� jornais a' reyistUs, ti!':_FL(.IRIANOPOLIS, 25 (Merid.l rnj.n Helc u A :;c5;Jão roí abvrra ccnu', o com'lnlantf' do P :u I - Precisamos de um mrnrmo de setecentos mltnões de
cionu] que exclui do r'glroe de ta, f'inas, "blanket'" Para rctatl'

"u ,'� i.I., cruzeiros, Grande parte da verba virá dos fundos do "Punton-un? se !'.oje à noire
, ao .sa_1 p�lo dr. Alfredo Chereri, o quai C" é gatuno p'Z'igoSü, com nu- Quatro", cuja comissão começará a funcionar dentro dos pró- licença previn a importação d� vas, mOtal para :inctipia e es�ii" l'arnqui:JI, pela segudna vês I

passou a preaidr-ncin pura O ('0-1 me rosas entradas no xnrtrez, 3_ xímos quinze dias. Uma parte será em cruzeiros", mat�riais destinados aos j"rna·s.' t"re.otjpia, chapas e mater+ats" �""11' ''''0 nu 'al'c'" d di' roné: A to' L� RI'I f' ... d I" '" t Adiantou ainda: •
e revl'�ta5·. p"ra fotograv1urn, 11'nOtl'pos à tt,

u, '".. .)�., � (.' c'ga a e 5U l1- •
n mo "l'fl );IS, .1_, cn an ') H � pro c �sal ". nm !'c ou-

_ "Lcv:.rCl':10S mais alguns meses reaparethaudo a Cen- "u v('iunar o !l"obl-m� da m�ndicàh_ I
h:nt!o varies. .o ra do rex. A cr rrmô I'

tros IurtOb lêsta O de um auro., tral do Brasil. O povo que esperou até agora terá de esperareia, c!2"'-n,j'O o dOutoc Ney Aril nja t�I'mIDCU (C:?� do oferta de movel rnuhadn da porta do Paá- mais aI/!,um tempo. Rel:onheço que a situação é precária. Seig-ão PHZ, delegado R"giona: dr> uma mecada de doces às fami li'as, I cio qu��nc'<, ainda Era gcvc."s.-I que ..

as minhas palavras poderão alarmar a populaçâo, Mas
,

.. prefiro alarmar a matar gente. Contundo com o apore do povoTJo:ícia da Capital, aPrCf('ntar preseD!'''. fazendo uso da pala vra dor o sr. Jc,se Boabuíd. e CODl a eonfiança dos passagetros. reso íveremos a problema".as fichas provjssur-ias dcs e]e- O jOrnaUsla Oswaldo de Melo, ---- ----�-- .----

cnaltecr'ndo a sentimentalidad� Nola de Arte
da mulher brasileira.

LADRÃO PERIGOSO C t L·· S· fOAn ·

COFLORIANOPOLIS,251l\Icrirl) - oncer O rr-rco- ln 1- A1d·o Ca rretrão, auror do furlo

•

cessemos

_Noticias. da CapitaJ --'---'--

Reunião da comissão encarregada de \
solucionar fi problema da mendicância)

- Art. 1.0 - E' rxetui.la

regime d licença prévia '8.,

ponação d,::IS s�guinte's mat8riaís.
sempre que não existir produ'os

poso maquinas, pPças e accasso

ricS.
Art. 2.0'- E' assegurada prfo-

'0ng�. '. J,::mgc ...
"O 1n<'J 'lU' tU me deste era

doze meses antericres
OUtubro de cada ano, com o a ,

crescimo até o liinite de 15% =m

relação á a'udida quantidade,
§ 4,0 - Denl:rd dn prazo de

vinte' d�é\.s, R contar da aPresen_

iacão dos podidos á que' se refe

n csre artigo, a Çarteira de

Cambio no Banco dO' Bra�il S.A.

comunicará. por escrito.

presa' interfssada, a decisãO que

houver pl'Cfprido �obr,e cada um

dos seus pedidcs,
Art. ·i,o � Para atender

disuo.<to n�'st;l Lei, a Carteira d�

Cf!�1hiO do Banco do BrasH 3.

'Conr>lJ1f' nq 2.8. nga_,letra B)

mentes encontrado!; írnptoi-an.jo
a pública durante a última sema

11a.

VIAJOU O GOVERNADOR
BORNHA.fJSEN

bio nec,,"soario á importação dos
. T)lat?riais mencionadas mo artigo

seu ESpOSO, Dr. Fritz Xret.s2h

mer, e ccnsr8rá tie cançõ:>s d"

Gri�g, "iVagn"r C' Lourcnzo Fer

::Jandez, Grieg, (1843-�907) ine:s

qu"cíve' norueguês, é o 2UtOr da

EUilE PEER GY!'l'T, eX'é'cutada,
i'ece'nt�mente, no Teatro "Carlos
Gomes", p'';!la Ol'qUl'St!';] sinfôni
Ca da Sociedade. W2gner (1813'
1883) poucas canções éscrev�u

vidro p so quebrou,
O Hffior qu- tu m? tinhas era

pouco c· .s� acabou' .'."

r�:l tt"rc.ril�"1 pnrtp elo pl"OgTnma
ouvir'!mr" pr '" Orau'sha Slnfô
ni:, a QUINTA SIF'.)NIA,
B�-·hoven.

anterior, em favor das empresas
editoras de jOrnais e revistas e

os Imporrem
ás empresa�'

edi(oras de jc-rnais e revistas,
Art. 3·0' - Para gozarem das

vllntag?TIo.: asFeguradas por esta

lei, as emUresas interessadas, 'a

té {)' dia 1� da.. -outubr·(' de cad�l

anO, Rpresr;ntarão á Carteira dr

Camhio da Banc.� do Braolj S·A
.

Cs pe"lidr:o,s de cambio d� aue ne

cqssitam PBra cobertllra d3S im

pCr-tDÇÓes drs materiai� psnccL.

fi�l1d[}� no Art, 1,0. nO pe";ol.'!.n
que se €stend�rá. de 1,0 de janeÍ

FLORIANOPOLIS. 25 IMerid.)

I- Com ü�,stino a lY1afra, en-te

- --_ --

posstv?lmenl? i�á €ncontrar_s.3 Um mês de salário
tCom o II;Iinistro da Guerra, via' RIO, 25 (Merid.) _ O lYI'nis-
;iou o ci0vernaclol' Irineu Bol'-, tl'O do Tra balho avisou a COmi".

'

nhaase!1.

().F·. d-: r·..1ELO

trôa, a ,,"ua ebra é conhl'cida a

través de grandiosas óp-rac, co

mo Tannhauser, a Walkiria,
Ti.stão e lIsolda, O Crepúscu!o
elos Dé!uses, O Navio Fantasma,
de. Uma d<1° canqões PrOgl'U

maclas, Traume (,sonhes) é UI'! 1I'sludo da "Trístão (' Isolta", u-
ma �utêntica mini�tura desta

Ióppra,
De Oocar D::Iurenzo P"rn8ndez!

fe�t�jado c:1mpQsítOr br<1s'l<;,il'o. I
cuvlr2mos "Canção da FOnte" .,

"Noit"! d" .Tunh"". Loi1renzo FeI'

nandez" tão roCentcment-C rouba_
do ii. vida <19'17) com a idade de

O ventO balanr;a as folhaglnS,
ti�sfOlhu os jasmins,
brhlCo na". trepadeirss'
NOite d� junho ...

A So"iec!ade Dramá[ico Mllsi-
cfll "CarIo". Gomes" bl"ind�rá

tam�nto pOI'feito da.s "nuance,,"
nlm::ea's. A d"ç'lJ'a de., arcos,

" ji�onoridade ..Iss mph!is, o frag:>r
dos tímhaJ.es, a sQlenidade das

50 ano�, d�dicOü tOdo S'êU tal°n_ revela a v'rtuosidade do gigante
te. e inl"pIração a cantar a alma I de BOn dLstacam-oe as nove Ini
e o sentimc,nrn nacional. . ci-ador da era romântica, Be!'!_

tística. d� BI'''thovrn

Mnsico brasileiro por excen

cia, é autor de peças d' grande
"nho como IMBARA (poema
s;nfônic,::I ameríndio. gJol'ific"d�r
,]0 índio) e REINADO DO PAS'

TOREIIO, suíte em tres partes,
de i�piração s�rtanej:J (fo'c'o.
Tr por\l·t�inn). TJeln sua 110"'5·3.
tr'l nSCl'�)vcrpmos �#f s

�Drlpncia (tos

import a-JOS.
§ 2.0 � An apr�s.r-n!arem os

intl!-Ih'1v'n l!";Ou á pr"teridnd"', con'

êste tralnlho de um quart,o de

séculO, J'áginas d? imol"redora

(Conclue na 2,a pga. letra E)

citadas:

_ Campe"nafo r Paulista
. '

'

Descuidou-se o Santos, dai
sido surpreendida pelo )uventusr .

'ficou â-'rente do. pelotãll d_e concoi�ente!. d�:.�r!�ila�!i !er!�ti�
"

A rO,lada do certame bandel- alca:nqou o Sao Paula contra o 11

Nacional. FCram 0.5 s�guinte:; os da: Cr$ 26,780,00

Ilua;;;:; r� ncõ�s H p
.... lt{'O

CJo. Nf;ÃO nA FON'l'":-<!:

Cançada é uma fontE!

C:unçad:1 cB.neãr� d') f"!nte (lU'

corre na tardl' CF'� n10n'C

A Can<;ão é um� pre�e "O' �!O'

jogandO muita

que

esmaece na tarde qu'9 morrf

C�nçãü é a �audad� 80 >"0'

�e l vade na ta'1:le que mor-
dadOs ia jornada.
S�nt03 1 x Juvenms 1 - ,Iten

<Ja; Cr $ 25800,00
Goals: Tite (S) e Castro
Corintians 9 Comercial

R"nda Cr$ 110.525,00

G�al�' Dane e

e Maurinho (G,).

!ofn'R.tV �n!8II��;) '.I:'U�:;!.�� '\1
E�í)1nhól, 'Werner, Gu:tZ e Uld!-

que
-A

GREVES

licO.
INDEPENDENTE:

1'e ...

rante r2uniu nada menos de ;se [e

jOgos � tf!Ve, como nCta destaca
da a descida 'do Santos para o.
segundo pOStO, uma vez que o·s

praíanos se de<cuidaram, €mpa-

t,mdo cerro o Juve:ntus. A portu./Est!·prn� (f- nas [01h��!"�n.s .•

Há gr,q<lt!-" ros�s lívidn- '1:1 guesa de D�sportos. mais uma

vez decepcionou inteiramente
, .

t -o l'a igU,,'tl··n(j,[l com O ponte Pr�ta ct�Llvlrla comO as UU'5 rua :i .• U

I
CamPinas. NOS embates reStan-

Longo, 1'rsmula um clará', dé t"s nada houve de ex�epcion:al, a

não ser ° magro trIUnfO qu"

1.1,) RESPONDERA'
AS AMEAÇAS

A SEU MODO

NOITE DE JUNHO:

vmHA SOLICITARA' AO CONGRESSO
·PODERES PARA REPRIMIR AS

Ad, Nf"'h"flo l' Arno, C'óvH",
Manoel � BI atJlio; Nag,.. l, Eu

genio, Gt..ni.1sio, Longo e O":mar.

MARCHA DA CONTAGEM:
1.11 \r,mpo União 1 x O - Goal

dr COTrna 8·0S H minutOs,

FINAL: "V�rner aos 20, Ulde_

riroo aos 35, Git;.; aos 3fJ e "Ver

n'!r aOs ·12 minutos.

O luar macio, macio oomO um

h:ijo, brilha nas ágU!�s.

(;ãO, PfIl Buenos Ain's, do Q':;tll_
CtrE;N()� AIH.E:S. 26 (UP) - flante éu-g-rnlinc, Mario Bp"".

O �Jf'rwdr; arg�ntino aprGVOll, por 1'0" outro lado, PI'()<;s'guP, �l gr�

ll!1:lnimidade, uma dcclal'ação l'e '"e ,jr.s traba1ho,lOI'es da aclmi'
chass8,ndo as "manobras confll_ nistraçii.'l nacional de cOmbustÍ-_
sns e p:anos para derrubar Q "cis, c, qaai� exigem l1umentu
governo", prcpara,tos pela opo- de ,salários.

2-

�,aIP1; Vir)ela solicitará 'ao Con-

sir;ãO. O Senado OfSl'�CtU, tom·
bem, I) .�"U "apôio jnquebrantá_
�-e)" :\s atividades da sm. Eva.

peron, nos [errpnOs da previsão
Social e político.
Mont.pvídéu, ,� (UPI - Rc��i_"

7.0U S', hr.je, tIma .(;I'I'V" elo;; E,.
Illrl"nfDs rlr':nl C"pil'll l'n;' 2'1

11,',r:,\ cOmo TIro",,,',, p�l'l ", tpn-

l>pm firm8nrJo_se c:1da vez mais,
: 9t<I ....

P015 d� alguns embn �s em

que nii'l cOrr' spon(!f'u. absolu�
mente. A máquina uniOnens�"cs'
tii funC'ionando muito bem, tan_

tO ataqu<:> como def�sa. A conta-

((las 6 às �4 horas

gem diz ludo e v�m prOvar qU!l
d;ficilffir'nle q1HllquPI' OUtrO con-

Sera' "'evocad'a-a--'y- Illda- soc·lal de 1851 no''iltn1o r"!1."et'·lil'ã ,jl'rnlh"1' 9 on_
_

Z" <ln i,v-rnpl'. No I/mI!," fin"1 P.

;���o����lr'�:'�I��:o�:j�;t:�1��:j�11�::;I;�'; bal:,le que se.·real·,zara'. em
_

29 d�. Julh�rntijo 1l1:-1I'C31'''m sris gols, 1"1'"-
lOvê �[', p<)i�, um ,�{"g-undo turno

�rnõaci(}nal, quando então O U_ Movimcntam-C;e as S.D . marcaa p.3;ra o dia 2,9 .de f::mbem f."ra JU�..a u� _pre
n;ão dnrá perseguição ao Ven M. «Carlos Game,::» ,e julro proxlmo. Na prImelra filO o· traje maIS orIgmal

n. «DL'que de Caxias« :reunião conj.unta de elemen- lJara casal.
-

e.At�,.t.3n"o f) grande int'�'l,(·c·se f;c'tidn dp, comemorar, com o .tos' das, duas sacie�ade�, pa- Abrl�an�atrao a fe�ta" qu<:u" havia P.lll tOl'nn da lllta, um D1al'cr brilho pOS:3ivel, o cen- 1:1 ratar da crganlzaçao do se realIzara na �.D.rlI. �,Car
! G Copaca São P:J.n'o 1 x Nacional'lOVO rW'()I',I" rl� r('nd��, TI('st" '(,�na'1'10 do llrimeiro baile .t�qe, foi l1omeat1a uma co� Os omes«, a Jazz, _ ,.'..-

.

b "'ti' tlplCa Itend'l Cr$ 68.24°00"I't�rnc, foi n'",i�trad(), .sUllcran- fllIe:"c realizou em Bhlme' ,mi.ss�a que. se ene.negara 31n:l ,e uma arque"" a. < ,

I I
"

-

I GOals: Alcinorlnm�nm n�l�n do oo�o F�' nali. A�5� comemor�iva MIRRllilquefic0uaSSmCom- c�a�o_n_l_a_._� �__��_��_� � � � �_�� _rr."'a x V('rn Cruz: Cr$ 2"127,00. seg1Jndo já tiv�mos 0p'J1tn-. posta: '

'Vi]p(l!1 ti" Silva l'cp;riu uma nidade de divulgar, est;1 MajOr Newton Machado
.

Vieira, capitães. José
- x - ... - x . - 'I: - ]L; - - II - - 11. - X - X - X ..- ""�

dO'" N 1toes e llv.elra e e san

fU" d fi Monelart'o InternaUO)lonal :Moreira, tenente vValmdl"e
I: '. de Siqueü."a, etc. },1a1'ily

Deeke e s1's. FredC'rico Ki

liam; Paulo Koch,' Felix

Bering, Adolfo Has�, Anto-
nio Reine1't e Werner Oste,
Nesse baile serão recorda

elos antigos bailados cOmo

a Polone:::i, quadrilha" so1i
tan e dança do lenço. Será
premiado o trage mais rico,
f:vocativo da epoca do pri

.

meiro baile, para senh�r::.
r BLUMENAU - JOENVILE
I Viágens rápidas e segura.s só
r no

I EXPRESSO ITAJARA

GOa15: Carboni 4,
Luizinho, ClaUdio
(Gor,) e ConStantinO
Cam.).

.

Pa·m'.'iraE 7 x JabaguDI'U 1 �

RC'nrl"l: Cr!F 80790.00.
Goal�: Lima 2, Canhntinho 2,

An:liT�s '2 " Pouc') (S P.) e VeL

g";nbl' (Ja]).)

Baltazvr 2,
e N��,inh",

e Severo

Santiag-o- do Ch(l', 25 (UPl _.

AnulIci<l_sc q1l8 o presidente GOrI

r;resEo poderes eXtl'aordiná.rioE
1)ar3. '�u]lrimir a� greves nO pai,5
Tais pOderss serão solicitado!; si
on! 1'0.0' trabalhadore" adgrirem ;;

�r('v(l d;;;� rHine;rD'.:i de eohrc, filIe
durei ';1'1." dias,

P�rtuRu('Sa d"
<

Ponte 'Preta 1 -

79.90000
,

GO'l.ls: Renat')
cir (P,F.)

f).,'snórtos 1 x
,

Renda: Cr$ ..

(f'.D.J e

Cruz, líder invicto,

Aviso de racionamento
de Energia Elétrica I

COITRlI. CISPI.

QUEDA DOS CA·

BUOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CABELUDO.

Mesmo sofrendo grande dominio do seu
adversário, venceu afioaí o . Bom Retiro·
Surpresa geral sofreu o Florida,. José,' o autor do Doai

l\VJSO nr,; r:,\I_'lf)NA.II-lENTO cw:m,ETlVO HE ENlmGI,\ E1 F''1'lt�CA .. JHH' tllnti\-u da c�t,ia�cnl rCiJl:\n(.c no Vale dn Jtõlja.í; p�' r�l
�

nl'cnodo de 23 a :;9 de JUNHO corre !te, confúrrnc o sel:uinte PLANO:

Ni!f1 H,\Y!':jl'" {'nT:.f'I\ J\!OTHi:{; INVUfi"'IH'T. P,\!t,\:
nL.UIVlf,NAU. in<;lll',d\tc, B�:i."1"I)
P.:-lín·...,-:.; ri;1 VJ·:r.HA. rI-!
TTOL'P,'1\'1\ I,; PONTA l\CTDA G,\IWIA

I dm{ fi ã� 2'l horas
(das I] à� 22 horas

O prcsid811tC Harry S. dente do depa�tament() di::
T"ul1lan renovou a nomea- economia da Universid:u··J
(;ão� do sr, Frank A. SOu- de C(}�llel1, em Ithaca, E,;.
!.hard .Tr., que se vê na fo- Lado de Nova Icrqu� pu-.
.

cgr afia, para memb"o nOr- olicou varias obras,
te-8m:::rica.no da Junta .J.e

I
síve «p:meric�n tIl! J,:,lry in

Dirctc:'e", do Fundo Mane- EurCP3:11, '�anadlan-Amf;·
talio InternacionaL O sr.

,,_ .-

Scuthard OCUp'l esse posto
de5de r(larço de 1947.

EstávHmos certos de que 11 eta seu prim�irQ

Nho HAVER'" J,Nl,RGli\ JI.Ui'<IIN.'\I:i\.O
p3r" BLUMENAU. in('Ju�iw'
BllIrros da VELHA, ITOUP \,
VA e PONTA AGUDA

IJia 2:-;' - Sabado rrlrlS 6 ã:; tU hf ;'as
DIa 25 - 2.a feira (das 6 ãs 13 hr ras
DIa 2fi - 3.r1 feirn {das 12 [�S F� h( ra..�
Dia 27 - 4." feira idas 6 ", VI )lp'as
Dia 23 - 5.a feira (da� 6 as 12 hOl3.!)
Dia 2!J � (i.a {eira idas fi às 13 hCi'as

E FINS UOi\IICILlil.RI'S
Par!J. o

BanTo da
GARCIA

í tlH� () ns IH hUl"as
{dás (; às 18 horas
Idas fi às 12 heras
Irias 6 às 18 horas
(rias 12 às 13 horas
idas 6 às 18 horas

An'e�"orm('nte, O Sr. SOU
trard foi cQ-dil'o:-tr � de pe"
quisas p. e',ati ... ·je;� elo Sis
tema F,�daraJ fIe J(eservas
elos E,;tadns Unidt's. Ser
viu Itambem como a,:4tS

tenTe do se�,eta�'io do Te
SeUl';) dc-s E� 'ado!;' Unid\.Í:�
? dr"ctor do Escr'tcri0 le
Financas lnt.e:;:nacionais 10
Dcp] 1 tamento do Tesol1'o.
De 1946 li Hkl:f�, foipl'C'si-

pa de 'l0mingo. dO campeonatO no camPeonato. O bando
da segup..da di:lrisão, iria pro�o!'-l FortaI�za f�z. pouco do !',eu ar�
c�(inal a:gú de surpreendente. A versarlo, con>lderando como· COI

maior de todas as ,5urpr-ezas deu_ sa líquidr1dfl a pel�ja. COmeçou
s? justam�nte onde menos p.oder- "ItacClndo, ·foi prrd.endo oporlu
l:'e·ía esperar, lá no cErádio dO nídad"ls excelentes e quando '11-

BanclcintnLes. O Bom Retiro d�u

I
cordou era tal'de. A!êm do mais,

I
a n�ta deslacada do dia qu'!_ Vinoti agarrava tudO aparecendo
brando 'o fav·-:>ritiSffiO dO 'F-Órida CO�O barreira int�an�ponive1.
e conqutstando, dessa forma, ASSIm P'I.J.S50U o pnmelro tem-

Na fase fin::!! não �e
cou o panOrama do mutch. Hou- ':

ni;l �);_; � Sa!radn I{'lw� fi;'t.,:N 11' I'a'.i
9ia :.}1 - DOJlnngn (da� n ús 22 lu "ti:;

(da'� n :õ�, ;�2 hOTas
fdas G o?s 12 horas
I rIas 1 H ;1S �2 horas

IrI:1S fi ÚS 24 horas
(dn::i I);:is 2:! horas

Di;.) !�:; - �!.:I f('ira Irl=-ts Ij ;:is 21 hn,-,�
�ia 213 - 3.a fCH'a jdH� O às (lhe r 's

{das 12 às 22 hrlT 1.5
Dia 27 - 1- ;;l f(?i,·� fdas U <:'Js 24 hor;l�
Dia 2U - 3.a [eira (das O ;is 12 hnr::J�

Idas- 18 ::15 22 I")j'a:1
Dia :!D - fi,a [cito;: (rla� fi as 24 horab

trantes eStéril contudQ.
falt3Vam '1;>Z minutos .p'lHI ,:1 fim'
da peleja aos 35, portanto .José
hur!Oll a vigilâncía de \Valt<r,''
con.'Signllndo o único t"fl,O. oa

tard(', ,Tnsl'?, por is�o, O jUbl;o,'
que �e "'pn"�OH do!S intcgl':mted

lMPfHtTAN'fE: � C')nt�nu:t.:n"l"" r fazer in'iisf.ente apcJn aos �e
nhorcs consurnlrlorc5, tanto de FORf' i\ I\10TRIZ como õe ENERGIA
E!...EtTR.ICl\. PI\Rl'.. p'I!"�S nOl;�"'·I�,I"R;SS. par�l Oh2(!f'(�er;.)m ri;.;.nro
sanlcnte {) PLANO acima I"Or4:1Ufl, .:aso contrário. nos vlri.alnos o

brigados a. ;;,gr:.var a todo momc.,tu este plano em prejuizo de tu
!los.

BLUi\-H�N.-\t..;. 22 de ,Junho de 1 ).51.
1,il-IPltEZA FORe.\. E LUZ '-.L.rTA C.\TH ..HUN," s. A.

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO) s. A.

Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHILADELPHIA

e Portos da Mar das Caraibas:

GUANTA - PUEiuo LA CRUZ - CUMANA
.. MARACAIBO PORlAMAR· CARUPANO

,J

t.o�nCQ CAl'ib\R
fO_ tXÚLENCH\'

riean IndustrY» e r<Th� Fi
nances of E,lr'-'peal1 I..... ::'I�'
ration)').
Nascido 2m Cl�'I"I;!nd,

Esltado de Ohio, I) 51' SC'\.l
tht1.l'd conta l13 anos' dl' idtt
de. '(FOTO USIS) .•

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agentes:
elA. COMÉRCIO E INDUSTRIA MALBURG

Telegramas. IIMooremack" ITAJAi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




