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PARIS, 1 de julho - ES-I Assistimos, hoje à maíor
tamos efetivamente em Paris? festa aeronautica de nossa vi
Este céu é, de fato, o céu doce, ! da.E estou certo de que ja
·0 céu tranquilo, o céu pacato mais a Europa teve enseio de
da Françà? Como explicar tomar parte, dfoslur:lbrE,cia, ��"�
tanto rumor, tanto ronco, co-I um show aére.o d� cnvergadu
mo os que cortam o firma- ra do que �ulGa ar, w��bl'ard()
mento de Paris desde ontem a monotcnta e a llHC,rtloC'r'Ida
à tarda?' ele do ernpí reo do ve!l�o mur.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ do. Outrora. na aV;iJçn'.), erao

a Italía e a França que davam
a nota no planeta. ,F'<'z.�..srn fiS
italianos os vôos de massu,
Que em seu temno .impre'Hlo-
11&Vam os povos, -pai;: que dois
deles, sob o comando .de

_ H�!
lo Balbo, cruzaram o Al.lant;.
co, Ul11 ao norte, o outro ao

sul. O último iria mesmo ter
minar. sob a constela�ão do
Cruzeiro. em nossa pátria.
Quanto aos franceses, não

há discutlr o papel de relevo,
o papel excepcional, que eles-,---,-...._-----------��--_+!c·;.----,_·---_-------------__--

---�-

têm como bandeirnnies do ar.O silêncio, «Vale Ouro» Houve anos em que 110 dorni-
nio do ar. a Europa só cOL;:J�!e-R'eceber' ."a·m polp'udas gorJ:eta's cía Santos Dumont, Vedrines,

.

. '"

para Lathan e os seus irmãos do
mais pesado que o ar.

d d b d Depois da primeira �uerra.e'llIIva'- passar a,.�p�rce
'

,III a aJ�og inc a aviacão francesa caiu 1}1"-A I w4IiiJ v ma decadência. a qual não s<;-
ría total, porque Marcel. BaU,l-Envolvidas no escandalo altas. personalidades ... i��1at�;OJà;eCi� �r�e��,�v��:�
bial. organizou a Aero-Postal
a fim de levar as asas franco
sas pela Afr-iea e a América
Latina afora. Na segunda
guerra mundial, só du�s avia
çôes empolgaram o ceu dos
bpl;"'''r'lnies até a chegada
c;��"6;n�erica�1.os. São os ale
!�lães e os Inglêses que detem
a pril11:lzia de c.f.iciencia como

combatentes no firmanlenfo.
Entre os Lombardeír'os prus-
f.Conclui na 2a. letra A}

. RIO, 13 (Meridional) - Ontem, a Assembléia do Estadodo Rio viveu horas de agitação, com os testemunhos dos deputados Romeiro Neto, líder do PTB e Vasconcelos Torres, líderda UDN, sôbre os acontecimentos que envolveram a denúnciade elementos do gabinete do governador Amaral Peixoto, querecebiam gorgetas duma "caixinha", mantida por empresáriosdo jogo clandestino no Estado do Rio. latíva, sendo aparteado pelo
deputado Vasconcelos Torres,No decorrer dos debates ii- rios que, segundo já se dívul- que confirmou a sua presençacou se sabendo que os fatos gou, é c seguinte: no Hot-el Vogue e seu encon-vieram à tona no transcurso
tro com o governador Amaralde 'uma reunião de polftícos, O sr. Ladislau Abreu, ofí- Peixoto, a quem relatara ono Hotel Vogue,' no aparta- cial do gabinete e secretário fato.��:üo do d.e�utado Cardoso particula:r: do governador A- �_ ��__ ._ �_ �_ -- - _. _o -Miranda. A ease encontro es- rnaral Peixcto, como recebe- �__�-.tavam pre�entes os de�ut<;-- -dor da quantía de 530 mil

� t
II 01/ I .Ia I r��\:�����l�� .�����.o����e�= I Ve���i����et�r:n�: s�����g! S grl� � «(!-Ig. ,;0I1Q6Ul,) uIS"OS a Icasrao surgI.u. das ma�s do I Pública, 450 mil cruzeiros; sr. U u ti 'ii tI.. t.J''MHOÜIi Pdeputado O�lvelra RodrI!:i��s José Pedroso, deputado fede- '

I] t �I I� �_m_o,�
1mt.

:�,neI",a- ir;1.��::l'�:P.��t��;E a mover a�anrcontra o IlS ano!TINTAS YPIRANGA cíal administrativo, atualmen-
_ .

te oficial de gabinete no Pa
seu preço por laia parece maior Iácio Ingá, 50 mil cruzeiros; Ipreendl"'dasdeputado estadual Armo de
depoiõ de aplicada. saí bem menor Souza Matos, líder da maio

ria na Assembléia Legislativa
c representante do, PSP, 30 Flo;oÍ%>.nópolis. J3 (Merid.) j A c.G11:'írmar-,=e :::, il�fGrmamil cruzeiros; Hugo Baranda, _ Sôbre a' campanha iniciada I ç'\;J, só POC!el,'tOS �ltrlDLllr a

c

i-e-
l1li I!III oficial de gabinete, 25 mil r.elo Denartarm'llto de SaúdE', [solução da El�1pr�Sé' �.o;no ,.11';-a per I r cruzeiros e deputado Dante �'A GAZETA" publ íoou, ante- 'to de um. El';ll-CnWl1n�hO, �)O,S,

Lag inestra, vice-presidente da ontem a seguinte nota: em .contrúrio. estam.0s. CE;!'!'OS.

Assembléia Legislativa, 15 mil
_ ':Ó�Jm gerais aplausos da que lhe cUTnpria Col�,borar

.
� cruzeiros. O caso foi levado população e da imprensa o dr. (Conclue ml 2." lJga;, letra E).

m ae5 g
ao conhe�imento do governa- Mário Cantição, do Departa-

. �or fllu�m�nse pelos

?eputa-lmento
de Sa.ud�, vem pron�o- _., - . � .. -,---_.

:

.

..:os trabalhistas, Romeiro !'Ie- vendo merttoría campanna" to, Pence d� Leon e .Alcldes contra a venda ao publico de
'·:,�:�-;ii:;i.:;�;�'>���;"·�i."u:H�":: :p,r�Irél.d�_ E;�!ya: der:o�s.q,c .. 1]_:-, _g.ên�l'fls "alimentiçiQs�deterb,-N���..."",B?J,i"Y'q_ :';('�"ll'Ul.;J;fJL:Q __

"'" ",,,$npu .. ,es,,:I .. , o211í')e� a�ao , n� I'
'

,
.

'
.. : ... .Ópara Kaeseng. I rência estar sendo teal!za- pre$enç�' .do" deputàuo.'1pal�a;_·· :Alt'lt�'-oiltem-, pela ,�;iç.ão"�:�eRE"U.SA CO"'lUNIST'·� da sob a guarda de senttne- nhos Oliveira. u,m. desses. comandos sal'!,l,a-.. v 1\ ,n...

,�Qnc!Ue na.2.a pga. letra. G) riOS forarrl, entre outros gene-T_OQUIO, 13 (.UP) -:- A També-m compareceu ao rO{l, apreendidos e inutil�za-radIO de Pyongyang dnml-
Palácio Ingá, para dar o seu das várias latas de manteIga,gou uma declaração. do ge- AGUIRDADO I testemunho, o líder udenista de fabricação da Companhianeral ('oreano do not'f)e Nam

I
Vasconcelos 'forres, partici- Comerdo e Industria Jenseu,II, chefe da delegação de

'1
. EM' BlUMENIIU pante da reunião no Hotel de Itounava Sêca, Blumenau,Armisticio comunista, res- .

,

Vogue. Ontem, para fazer ia- Iss'), em absoluto, importapondendo à mensageln do O GOVERI,4IDOR em descrédito da mesma fir-almirante Joy. que exigia
'

II

I
ma cujos produtos são reco-livre trânsito para.os jOl'na- --- - nh�cidamente' bons, mas, nolistas. O general cOlutmista Está

..

seurlo aguart;ado hoje
-

EX.PRESS� caso Doderiam estar h.á longo- . nesta CIdade {) sr. Irmeu Bor- , -

d
declara que n1:\O sera �er- nhausell governador do Es- BLUMENAU--CURITT.BA tempo nas prateleiras a casamitida a cobertura de lm-

tado.
'

'"
End. Teleg.: "LIMOUSTNES" de negócios, em que foram a-prensa, antes que se chegue

Ao <iistil1to visitante, "ue AGENCIA BLUMENAU preendidos.a um acôrdo sôbre a agên- ".

Rua 1á de Novembr,'J N.o 3111 Ontem à tarde, porém, cir-da dos trabalhos. Narn II aqui virá para participar dos
culou ria cidade a noticia, quepropô", ainda. que se rei- FONE, 1002 ainda não podemos confirmarniciassem as conversações PREÇO: Cr$8 155,00 elll fonl;e autorizada, de que a

-- � � � --
-
- - -

às nove horas de hoje. AGENCIA CURITIBA citada Companhia iria inten- T!NT :"!$ .TP.n�A.NGt\ .,
Rua 15 àJe N,f}vembro N.o G1l� tal' uma ação contra o Estado, secam J':l)J1{lo e nl'llham mUhO

por abalo de crédito. gastam'numos e Oilram mais

Diretor: lUAURICIO XAVIER
'IIIIIiIIl

Oficinas
Rua São Paulo, 269

,

ITOUPAVA SECA

D

13 (Me-
ridional! - Os jorna::'
listas profissionais cata
rinenses movimentam-se
no s�pt�clo de fundarem
o si:ildiciüo da classe pa
ra garantía dos interes
ses e probidade de.pro
fissão.

Base Avançada das Na
cões Unidas na Coréia,
i2 {LP) - () comaudan-
te supremo, general Ri
dgway; conferenciou, ho-;
je, durante três horas,
nesta base, com o ahni
rante Joy,· chefe da de

lega.ão aliada à Confe
rêncIa de Armísticio, e'
com o general sir Hora
ce Rúbe.ríson, comandan
te das fôrças britânicas

não ;H'osseguiria enquan
to os vermelhos não per·

mitissem a ida dos jorna
listas ti Kaesong. Logo
em seguida, o general
britânico partiu, em jeep,
/.

Joseph St lin seria (

para. visitar os:Esta (: .

Transmitida ao Supremo SOvlet, sr ii NlCO�
loi M. Shvernik, a corta deHarry�rum!?r;WASHINGTON, 13 (UP) - O presidente Tl'llman tem ocuJ?a? refendo cargo, O_!Cla ;,ern mente sugerir aue se convide o prÍlniero ministro russo, eqmvalente ao. de C!leIe d�
Joseph Stalin, a fazer uma visita a esta Capit?-l, mas adiou !o- E:::'��_----=-da a ação sobr� o assunto até que sejam termmadas as gestoes
de paz na Coréia.

- 'N
-

dita n"'sSoube-se que a sugestão foi feita diretamente em relaçao I ao acre B' lacom a resolução do Congresso que Truman enviou a Moscou, Ijuntamente com uma sua nota expressando a esperança de que h
. -.y:' •

i('se permita ao povo soviético conhecer a verdade dos deseJOS (lUvaS arth I ((ai �norte-americanos de paz e amizade,.
d 'd t 1110. 1:\ or!!ridinJl?!J - (,,,,,ti,,!!:"Fontes :fidedignas dizem rük, uma carta o presl en·e. ' .t·"· ,�'c

q1ue o proJ'eto ,'.
de convidar! Truma:l, aC_'ompanhado de u- a celcum.a !I'l.S cll\lV�S a,l ,1L1{:, .. !,,·

'.

C 10 sr. Janot Pachc(',o, dCficohridHl"Stalin para visitar ViTashing- ma resoluç.ao do ongresso:,. J'""S " .. t'''�l·'ÜS, a T"";2)cit"d· 1" no en1 que se <tas C'uY". ," _"'" -.ton, com a esperança e cnar nor :,?-ameIlca '. 1 d . tl' dcs�enti<10 d" diretor <lo Sen'i-um ambiente que possa me- reailrm:1 a am!zaae o povo o .

lhorar a situação mundial, dos Esta�os Umdos por todos <;0�e,,�r;:�:�::lOJ:,%. d�:::�110 " V<::Unão foi abandonado, muit.o ?s de�n.i!lS povos .�o mu�??, desmascará-lo, Este lntife teve aembo�a o seu tenw em consl- Inc1usJve o da Unlao SOVlett co�aJ:em de n.1'T,,,!!,,tar ,nu 1'''-'''''-�er,açad tedha qu�_esperarC � caÜ en1baixador Alan Kir}, ccr;w i'>1'n;5[.rn <la Agr.ktüh',"", "m�.�;�.lt'l O as ges oes na o

entregou os documentos ao I que lH,,�en!le tks."'"ranzar ,":' .:�:ministro das Relações Exte.,.. JlerH�ncirr'; tla5 cnnvas ar..1JlCl ..tL
A 1 esolução do Congress·) .

re sr Andrei Vishinskv .por mim exen!!"tl:tS "pm a!l;;(llnf.n
e'-pressando a "llnizade do 1"\() rlO S, . �,

.. -. I" '1'''Cl' [1'li ....... C t",":IS e tH::l!)�.... ., < t'.'
acomp:.mbados de um" nota

1
CXhO. �ca. u ,,, ..

_

,."

vo nOde-all1cricano pelo 1)0-
0n1 que se solicHD SCj;:lll1 eles d,·' "k'l]�·�.ran1 l,l"n" SI'('U'S(l; _fivo russo, foi proposto pelos transmitidos a Sbvornik, qHe (Conclue nu 2,a figél" letra 1)!'cnadores democratas Brien

Mc Maholl e Abraham Ribi- - � .�==��.-��--�-

cofJ', que conferenciaram, on- A P E T í. T i�

tem com o presidente Tru
ma� � com o secretario de
Estad(), sr. Dean Acheson, ::;0'

bre po�menores de sua trans
missão à Russia.
Soube-se que a proposta

p::!ra convidar Stalin foi ela
borada certa vez, em forma de
carta, para a' assinatura do
presidente.' Isto ocorreu' há
mais de uma semana. Toda
viã, a carta de hoje de Tru-
mau não contem referencia
alguma ao assunto.

fempora ,;amente resolvida a

crise entre Aclhemar e Getu (ia
Sêrá deslituida a comissão de reestruturação do PIB paulista

RIO, 13 (lVlerid.), - o

I
des Filho, presidente do p,

"Diário Carioca" informa, T. B. paulista, Acrescenta
hoje; que fói temporaria- -o referido matutino que es-

11:U)nte resolvida a crise en- se é o resultado concreto
da longa conversa entre os

srs. Adhemar de Barros e

Getulio Vargas, que, aliás,
vêm demonstrando os seus

INTERROMPIDA A
CONFERENCIA

Base Avanf'ada das 1'::>
ções Unidas na Coréia, 13
(UP) - Fontes aliadas di
zem q;.xe, embora a ques
tão dos jornalistas tenha a

parentemente causado a in
terrupção da Conferencia
de Armisticio, os verdadei
ros motivos são outros. O
rompimento foi em torno.
da questão de saber-se se
os delegados aliados e c()
munistas deverão' confe
rencia,r em pé de igualda
de, ou se a propaganda co�
m.Ullisra poderá fazer Ulna

encenação destinada a mos
trar que os aliados estariam
pedindo a paz numa cidade
comunista.

KAESQNG EM PODER
D,)8 VERMELHOS

Base Avançada �as Na
ções Unidas na Coréia, 13
(UP) - As Nações Unidas
admitiram, hoje, oficial
mente, que Kaesong se en

contr:l em poder dos' comu
nistas. Anteriormente se ti
nha alegado que a sede da
Conferência de ll.rmisticio
éra terreno neutro; mas o
contr.trio já tinha sido pro
vado, pela fato da confe-

Gov. Irineu Bornhausen
festejos comemorativos do
cinquentenário da fundação
do Clune de Tiro e Caça, da
Velha, a se realizarem domin
go, ser:l. prestada, na noite de
hoje, u'a homenagem no. Ta
bajaras Tenis Clube, constan
te de l!ffi jantar promovielo
pelo diretório local da UDN."

propósitos. conciliatórios,
conforme telefonára /;lO sr,

Adhemar de'Barros, ,quan
do este ainda se encOl�trava
em São Paulo, recéni-:che
gado elos Estados Unidos�.

TUDO BEIVr NO
P. T. B.-

RIO, 13 lMerid.) - Este
ve conferencíando com o

presidente Getulio Vargas
o sr. Dinart Dorneles. A
bordado pela imprensa, dis
se que tudo vai rr1Uito bem
e que o PTB vai disputar,
nos es:;ados, as eleições mu
nlclpais, perfeitamente u

nido, "CJm grande: probabi
lidade de vitoria.

OBESIDaDE
"i

. . ri':r�.
:/II

eHA DE
HAMBURGO
( XAVIER'�

Exercicios de combale e serviços �e cam panb a
feitos pelo ligéssimo Terceiro:Regimento �&flulantarm
Jantaroferecido à oficialidadepelo prefeito:Paulo Bauer

lTAJ"\l'; 11 (Do Concspondente) -- A cidade d':' ltajai, ao entarde-I o Exmo. Senhor Capitão de Corveta
cer do' dia 7 do corrente, recebeu sob palmas o 230. Regimento de Infan- Orlandc' Ferreira da Costa e outras
tarla, 'sédlado em Blumenau, que aqui veiu para realizar exercicios de ,autor:da.des do mun_ic!pio. O 23� .

comb,üe e serviços de' campanha, a-fim-de aprimorar os seus quadros e
.
R. L ia! alvo de cannnasa acoJlll_

dar ,üaiór brilho ao se;' efetivo. .

I da pelo povo e autoridades, tendo
Nó próprio dia da chegada. desfilaram garbosamente pelas ruas da sido tributado aos nossos valorosos

cidade, pucbados pela éadencia de sua afinada banda de musica e tam· ,soldados homenagens na prefeitu
bores .cometeLros.

.

-

.
ra local, entrega simbólica da cha·

No dia 8. como h';menagem ao povó ae !tajai, realis!)u-sc uma par
tida de fuleból entre o"Almirante :Barroso. local, ri ó "Duqué.de Caxias"',
"omposto de oficiais c' praças daquela 'unidade. C<>Jll portões abertos aO

público' em geral, tendo saido vencedor o Barroso, pelo escore .de 2x1.
numa partida animada, <Jnde sobressairam as qualidades fisicas e morais
de ambos os contelldóres, .pelo ardor .do embate e fialguia do procedi-

'MOSCOU, 13 (UP) -- O
embaixador dos Estados Uni
dos, sr. Alan Kirk, transmi
tiu ao presidente do Presi
dium do Supremo Soviet, sr.

Nikolas Mikhailovich Shver-

..
.

tico _dll ação $uavEI,

$�gurQ. mot9fl,ivo •.

de campanha. A' noite da chega
da, no bote1 cabeçudas, o prefeito
municipal, sr. Paulo Bauer, ofere

€! a tropa a mexel'-se nos seu.'l cos- ceu um jantar a' toda oficialidade
tnli1"i.'o!i laí.lül'I}S, Pt:{,ülJiÜ'''_;'';- à \jJa dn n. L. tl;:!;, ti';WO (:o-pill'ticipl,do

-� - - -.-
- - - - - -

TINTAS YPIRANGA
custam um }lOUCO mais caro

l>Ol'que 11n1:1 lala vale por duas

das as ,olenidades. 1endo. tambem.

(Conclui na 2.a pag. letra B)
'>,

I

I O Sho

ce à onda levantada com a di
vulgação da lista dos benefi
ciários da "caixinha", o sr.
Romeiro Neto fês um longo
discurso na Assembléia Legís-

pelos ({coma.ldos)}
_ .

várias laias de manbngl

vic{; pr.r:s.3dente
Fi'Jm, t:r'-l,.nsmi-

tiu :'::{1 -:r''',.··�ln:�!]f}i.' Irf'n?'H J}t�l'-

1�1l!!JF;{�n () .s?;-li�1tt! T:�:l:ü:

raVü::la
t:ulos

iie senadores, üeyl1-
e .inr:na!istas! afiin de

visHar a zona carnoni:-era. 1]1-

fe}i;-f".J.enh· não- seri }}fjl",siV21
ir a Flnrlan6l_1ol1s, prlvã.�'!!ln
Ine rlo prazer (te �1)j·ar,.á ...iD·\

<.<4

VI ad
s

- O senhor aceit'L um Ii1ilzinho de
- Niío �etlllOT! Eu quero é o fiJet de "tub,u-ão"! .. ,

(C1Ull'ge de AUBusto Rodr.igue$)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.y f N�D E' .. S F
Uma camínhonere FORO V�8, em perfeito estado com

c3'pacidade para 1.000 a 1.500 quilos, fazendo-se 'negó
do, também, CHll1 outr&·canünnoncte menor. Tratar na
Padaria Vânzuita, em Gaspar.

.���__.._.I D ç ã
I,. VENDE-SE 2 mesas de Snuker, tratar com o sr. Jorge

1.ri.eSel.1se.
Rua: Amazonas - Bairro da Garcia.

roda Copacab.i
Pois bem, nu ';'�5�!iG1:iwH:"i!HiiHí!H-íl-tiiíl1iíltí§'liIíÍit'i,(i!l'iím!!lm!QWlil1il,1'iiTr

cuSa dessa ítústre família, à rual:::
."

• • .. '-"

.
- �

Elizabeth, a água foi, nesse dia,\ª (n:i�rjni�;,nr.n::r r-,.r. t'H,."r,·Pfir>.f
abundante. =_

'!_,�../!.� _��.f: ir:.. �'"·.Jt\.i..,J' tiL v���t..�t;ft",r./J'!,<:"l �
'_ =

::>õ mesmo ao ilhnitada paciên-
-

da da nossa gente evÍtl'u um § VV� S�. GOSTA DE ORQUIDEAS OU FLORES?S
incidente desagl'adável 'um :11' ;:ENTAO COl\'IPRE OS'VASOS E FIBRA DE XAXIM:

rua, um conflitn mcs; êDA ,.4.FM�L'iDA l\M,RCA "FLORESTA". PECA §
mo do qual, mns tarde, ru\,el"a

I
ªCATALOGO, E LISTA DE PREÇOS· PARA: �::

alguém t.alves amIgo da f,�mili.ll� li 1[-L"

FABRICA DE VASOS. J?� XAXIlv.!_ _ . E
aquinhoada de fortuna qu(' �U�,J.t.AO DA'�ITORIA - Municipio de União da'Vl-�';
..

' "EtorÍa - PARANA'. =:

viesse apontar, entre os qUe pro :;: :::

testam c'ontra ta' s privll�giD,;;, Ilill'il IIIII! uuun Iii ililllllll!i! !1!!!!IIIIIIIIIIIllIlIlIIIIIlIIlIUUli i:Jllill!llllliicomo "tles{}rd<õiro de situação.
'

Francamente, já é tempo ":a i
-- "-"- - ---- .. _,-- -''''.- '_.-._- __ '-- ,---� _'_"'- --�, =-- �'"

acabar .com isso, No govêr:!1'J I ;.�lil!nllllIUII!IIi!illlllillliílm!niíll!ii�l!lmUlll!iUII!lUi!II;!,illll�!'!It:;!'
pas�'aclo ainda se l'xpl;cl\va a::'::S I

. � T h .,..,:
�resen?a ,de caminhÕes·pi�1lS �_ .0, reI" I'en- ·a .Ie'ê
Junto é1S caslls dos altos f'unelo., =, =

nários <lo gov51.'no e deputndns, E_ E_
llreS d('DtC Dutra .. A- _

ESCRF.VA PARA A'CAIXA POSTAL, 7912 -

G t,' ,= SÃO PAULO. ::
SI'. e uno I = .- _ _.-.

=

isso não é posaiv+l.
Q .:'<"mHninHrnHmjHijHHrmin'�Hliíiiijjmíiii�mliiHlí;I;H:'H�:,!::' :::

crítica porem devPría recair j:1.

t('irnmentc sobre as aUtorids.d2"
illt:.rhOrar condignamellte o prt- : 1'al dR Mi1':sa da" 7 horas e. tam-

da Corpo de Bombeiros, (JU,�
meiro aniversário de t,ão me�lo'l b�)m, para 'Ssgistirem uma N:S�

consentiu de�Vj:11' mat�rjlll para
ravel Certame de fe, convi-la

I san solene qu.e, será presidida

desitlJertO da situpção de uma por meia deste "DjaT'io", ião por S. Excia. D. Inácia do Ri·

úniCa família. Ao comandante gentilmente cedido no.!; dias prc; beiro Preto M.D. Bispo Coad

d,�quela eorporação é que cabe cedentes� Congresso, para pro �UtDr da Dioee;e de Jo:nville.

a CUlPH, inteirainente d:sagrd_ p}lganda em suas colunas; os Congregados! todos a Oomu;

d"vel da oCO]"l'êne:a, ou ao ];,n- congregados deste Sodnlicio pa- nhão, todos' a Sessão Solene

JustÍça, a quem está r-a tonlar8m parte, domingo, dia para mabl' honra à excelsa Rai'

�ubordinado o corpo de bom' 15 do corrente, na Comunhão Ge nha do Céu e da terra.

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

VENDE-SE
V�nde-se um. terreno na

praia de Camboriú. Tamanhó:
20 'x 100 mtrs.

na Casa "A

OE10S; Devo-

quando perceber que um 110-

mem .osoolhe as palavras
-

que

me diz, pois sempre fui de

uma creduí idade estúpida em

se tratando: de cumprimentos.
• � t

•

Com. estes cu- l:
belos brancos" fico tão pareci
la COUi minha mãe! Desafio

l.ualque.' mulher a me provar

=lue seus
- sentimentos não são

afetivos quanto os meus,

quando percebe que está

Faça:!.1.10S ns pazes com estes

tristes quarenta ános. , Quero �
; acordan-me daquela frase que

Ime diziam sempre, quando era

pequena: 'Serás bela se fores I

bôa". Em verdade, passamos I
a vida a constatar a falsidade I
:lesta máxima educativa;', é j
�nacreditavel que haja muíhe- :
res belas cheias de maldade e !

mulheres feias cheias de: bon-
'

dade. Mas com o correr dos

.mos é que ver:ificalpos quanto
é sensata aquela frase: A bon

dade faz o seu caminho lento,
mas seguro, no animo de uma

mulher e mais tarde é o único

ingrediente com o qual eh

conta para a criação de uma

,

c müi' Í!r do': países
• f .

.

hltG déj Rus"a. O gener"l BI'[\"

d1CY .!�clarou ,;,'U:c os Estad0S
Unid:J'I: devem não somente con

tinuai·1 com,) 1lW1b:m e:<:pnndj;:
SUa aJ4da militar e 'cconÔnl:ca
ao�' pUíS�5 livres E Í"J!) para Francamente, isso i! ê ::r:��I��JJ �

O comentário {

J
(A"nps) -, A LAB

finalmente'!,..

Al"l:.S Na['eimen�o.

de Macei;'" Jc.r;:-;r Ic ,1osé BentO f;oblinho,

��. AUTORIA De ",oÃO BRVNIN!

'li" Com S Capitulos � 600 Paginas
" Zl8 G:avuraB • S70 Textos

Formato . . • � 16 x 23
IlROCHURA DE LUXO. , eIS 60 00
A VINDA NAS -t.tVRAJttJ'.. $ OU AS

DllMaS CHIMIClS BRISILEmaS S. a,
lAJ5.0TJCJ'd.lJ\t. - Esl:.:do sa:� Paulo

/{úndmw4. 1XÚ> llu",h{!/J> 7'�

ORDEM' DO ;DIA
Aprovação <:lo Balanço e contas do exercicio encerrado em :;0 llc

junho de 1951;
Eleição da Dftetoria para o triênio 1!151'·1954;
Eleição do Conselho Fiscal;
Assuntos de interesse social.

Blumenau, 10 de jUlhO de 1951.
H. SCHRADEB.-- Diretor-Presidente.

DeJde�.$-ABC��você está:;
leDqlJe'· aprendendo.,

,rOTINAL COM·O AGENTE !im., .I\NTONIO,]I!AIU.oS
C�':i.80,OlrAlm.iU.l

SENHORES ViAJANTES!
Indo a Ri� do Sul':prtl-eur�:m o HOTEiL DOS VIA1ANTES�
o mais central. Cozinha e qu�r\.os,de primeira ordem. -

Proprieelade elo sz. OTA"\'10 'I'OMAZf

Lenha picada, entrega à domicílio.
Informações com o sr, João Wflerdfngspelo 'Fone 1371

........ __.._---------------�--

I Ass-oclaçãõP'roff�:siõnãrdalndÜstrlã
de Fiação e TeceJagemdeBlumenau

CONVOCAÇAO PARA A ASSE.:\l&LE�IA ..GE:RAb

De acôrdo com as determinações legais e estatutárias
CO'!l_VGCO a todos os ,S1'S. ASSilciados l"u:a 'a reunião da AsSém�
bl�Ia Gerai especialmente destinada a resolver' sôbre o''Se
g"mnte:
l'RANSFORl.\IAÇAO D'ESTA ASSOCIAÇA.O EM SINDICA-

-- CATO DA CLASSE --

I .ti reunião deverá ser realizada na séde" social no dia 31
do concnte às 14 horas.

I �����",!'����"i��_��f,���I'&�, ""l"�'
f= �àI �� .. :1 � � � �; E.i ��:: 5:: � �:; � �t; �: �: i:�!:! � 1i! i á! Hl�"t í1! E � �; i�}i� � Ê � l iG�ê ;:!�� �:� �;�� :!E
..

-

� A mais alta linhagem d�

:n:L1?IJ�
rec("o"

........

5005-U - para 110 volts
=

_.
-
-

-

-

;: , �-,_.-,.l�aa; 15 de Novembro, 1 :I 1 5 '--.- 'S
.llUllIIIIIHlllliUlIlllilllllflllIIIHIIIlIUHIIIHUIlUilllllllllllmmmnilí!! �

-
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HEMORROIDA� ::
VARIZES E ULCERAS =

DAS PER��AS: �mas sem operação
-

DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE; COLITES, -

AMEB,IANA,. FISSURAS, . COCEIRA ,NO ANUS

CORAÇAO, PULMõES, RINS, BEXIGA, FIGADO -

-_ DR. ARY'T-A:B':O,RD-,A'':''_
-

_'- ME�Dl(JO ESPECIALISTA
-

Clínica Geral de lIomens, Mfiní�res e 'C"iiançàs

l�iiJ��i����1;�ii�jt��'ijiji��i�fi�i�riit;hMlmiiimtf�����fs�iii;l� .

=
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BEI1lHENAU, 14-7-1951

ao , II

an'lVerSQ'l'lO
•

Iro
séde

;,t.

f at jos�
trelhQ'�'

do 60.
entr 1
T. Clube,

Esta�á O

na do

dus
SU8S

pe-

autor idades.

l'lrc'\_'('fi1-1
A's 11 horas: Inicio tias

I_)'P:,l iJdflLi� (.tu. ::::"L R. I. r:rty,.r�� c "t!�ciaisl para disputa
1_"'),=>0 anos: rnrcro das pro- �'t.: L'-h: L. ':}lcnllOS ne Honra e

�:::_t2 ::;e!'"3U:i ele í !.':J e bolão, l\Iedalhé�?
.; rro l'1ici?.1, l;<:l') "E:;11l0, Sr. A 's • g horas: Encf!rrmnento

Govcrnudor CiO J.:;�::lno. :_:t ral ..!2S provas
:', s � 2 1101'",,; Almoce ele A:;::O horas: Distribuição

cor-Ira; -rruzacâ J. d(J� P121.!]1i"lS.
.Í\,'s L3 hrs : Prosseguimento A's .'::'JUh) horas: Inicio do

:1,,;; provas da manha, Daile .<)(,('1::1r

Gover-nador do Es:,lado. E):n10.
Sr, Pr.'l::to da Município:
Exrno. S;' Comandante do 23
R. "I ,

]',,\:.,lU S1', 1'1'(;11'.(1(01'
Públ ico ; Exn o. !;:", Delegado
Regíu,ul de Pol.íc ia de Bf.u
mcnau: EXlll0. Sr. Presídcnte
da Assocíacão Comerela! ::

Industr lal de Bluill.:>nau e de
mais convidados, que se dir i-

A P R O P !l G A N D A é Ul1l3 grande força que reali
za Ú j,!'CgI esso do ccmérc!o e da indústria. Eln orienta, es-
clareee c aconse lha. -..

ft_'��-:.,:y��-����--g·,• t

g
OSVALDO CHATEAUBRIM'ID �

S
-

"_ 8

eneeU", (1 vai' e empatou eBm:o:F.g1Jeil:�ále i �fRRA ·ARRA�AI)A I Maisquairo cnOijues �e �r3n�e relevo
. Grandiosa. temf?ol:hda intep-rnun�cipal de futebol 1'�al!zoLl. :"Uo ,e Tl),'CanO, ?ons no at:q\1� J Af",,�inlío, naquela aU,ufa, rOl � LIbelo contra um governo I § I

1-sábado e dúmmgo u�ür;:ü, o "Campeão Estadual de 19:JG". na Octavio, trabalhou bastante, hy expulso de ClJI'lPO, passando � ti
. !;!

IDOVlmen ara0 a campeonato �a 2aCapital do Estado, dando combate aos poderosos conjuntos do r-c que o substrtuín atuou a con- tr-ícnlcr a atual' com 10 hUrrClls ate � � II.

Avaí F, C, e Figueirense E', C" fesp.eztivamente vice-e carn- tento. hélio, bastante ímnetuo.r . o fmal, que acusou um empate de

a Nas desassombradas pág inas de TERRA ARRASADA I 11
peão de Florian,opolis, I Jogando como sabc e Petrusky, c 1 tento para cada bando.". l� faz o rornalista Osvald Chateaub';' 1 ' ; l'

"

'I ' ,

A t tíva xeí 1"
" . d O Ih N" F' . . O •

,G <» O rranu uma una '�e nunuc.osa Hr] hanle SOl", 'I rodada "11 \ el a 1 t I I d
�.,_ expec alva reinante na I ha era intensa. O público da',

maior atacante do grama o. s me ores: 1 o 'lgue,lense. -

í.) ..' llj "';;'
- L. < c � d - -}, _n)a lI' f'IOS OS recor cS

c�pital esperou o� �ncontros clássicos com grande impaci_ê�' No ,�v�i� Nizeta, Moraci, D''''., Dolí, como flg�r,a exPónenflUl. A � G crua dos at�s dell'uosOS praticados peta", lrufU'J,S d" ult,tnl S . �!al ,.:I� rl'l�lrn,') lIú l:�J' .L .. ' �c' �,ntcr!Orl's,
c

_ r' � , _

ela, Isto porqu-e. vmna o 'Carlos Renáux, de UI11a grande exibi- da e l�Ilt1D!l(, foram os que se 80- zagll CO,11 Chíriês melhor que Gar- & governo de Sao Paulo. SI "egt,'!li,! d" �,,:',. (IUit;11 !I;('-
_ _", ",,::_�_"-,;_ç{.���,

ção - última na capital - que Ihe conferiu o título máximo nressalram. eis. Braurio, o menior da j'ntel'me-- () E' um del)�imento cornJ'o!So " �I oe,. " � 1 t'� c� 1
Jil1S llltJlL) :dl' ..entl'S e;,t:,o ;,1 �

. . -" "��

d f t b 1 b
'

1
... . di" I'

.

H 'lt 'U" §
.......... 11t..: -o CÜnf..la o� po 11.,;.0_ .- 1 f' � -" () '11"

-

1 .1

,0 u. e, o arnga-verde','ell'Co.ntrar os c ubes de Florianopo- R"nda, de CrS 6,800,00 e arb111'a- aria, ',ngUlca, amI on.e. rclQU,
,._ ". _". .!,r,1jI�r ',S, l n:uü :-. ; 2!',l ( I ,/ <,.' í':;tll (I) �'J,1O jJaSs::1uo

I d t ld
' Ih d

,j d ' que tentaram transformar 'aquêle Estado e o B'"I "um' � I \ I I

}S lSI?,OS oS' a rev ar<;_ffi os ln��ces,so.;; d? se� rep1'esent,:nte gem hõa de Pareira Jun!cr. os me :Jl'es a vanguar a.

� �U� '." ";
1 ;.� (I, e1de ",I!l"11 HEljru., pa', ll�,Yê e3' r mUI u descau-

..o campeonato, O Aval, precedIdo naquele trmnfo grandiOSO D01VHNGO, voltou ao gramado No At:etlco: Mo�imanr4 TIouito li terra de ningu-m, Ol!, como diz veementemente o <lU' c:: - B:>pl!e1ral;t e� :' ,·j,lrtd" e I' 10- "ath ll!êl!11 e _1(;;stJ ameaça q,IC

,';,'l�:�G derroto;l o OlínTpi�Q de Blumenau, um don1ÍEgo an-' na FSD fl "!i',ipe tricolor de Brus- bom 1111:: ;;>lilS r;ue foi f'mp,r>[I"']" ,\ numa tf'rrd. arra5aàa, J "p,.;;: , !jJlj", ":,' ''''lle, í, .ip:_:'o;-( ,I n"lll Heliru, ':uldnJo. lrico_
es, e� seu l'prop�io �canlpo� � cn1fH'egarfa a sua força i111áxin1a quc. n"2�la f21ta para d:)r CemIJaL(; cn1bçrc.t P\)Ucü':-,. ,\fon},Jnho� fober- � E' Ulna acusação ,ül'av[3 d� voz d:i m�i;! ,,�r. 3 ' r�'J1fre l.ltP·�JllCjl:'� S j� \ ctrc1l' L- t ]!jJ ;3, pois .t jogo nãrJ yai ser

para �lZer,qUe uno era o F�gi1<:lrense e sim o sr�l! c."q�adâio ao vi_ec,.:ampe.io dQ Estad'; 'JO, >sg'�ldo por 1\'0. Tc�()ll:ra ape, §
fú�malada C� __

g' ;'C!"�", e'--{' (']1:' n:ql,:o 1>=1':(' n I ',�(l <í']I:', II InrlepclHlent.{' niio
, ,'el'-,a�el��:nehlte credenciado para representar O futebol SaL:is ord:ms de Pcrcrn Junior, nas' meio indecl�o, Dolognihi bam

�
)]()utt' verdade, � í l('IH �{!' prr l' 11'11' de lurL (! ].11- 'I i".,I", e:1l a],sebl0, aSpir;1r a

•
t �ê;' :'4':'· !.:biaü'U..a .

O� dois COflJun:ot; a- e Pilnlo ianlDcm. :tio qtuntcto (1_ g I I 1, �/. I { • I o,.
• t,I f. � .. r I

Po- 't rIo ""g' I
. , 1 -"nll'.r'-,ram o gralnado gSS.'·'ll cons- d J I P t k �

P�e"o,. '�r" 2�,",.(1 " I
,'e'l (",I"'! n � UHe �l"l'e" ,; 11' .. I ,l'ld 'IH.! 1 ('SUl '- ° ,nora,e,

,seu li 1 , o ""I uelrense que reCe)Crla I) seu rlva� '-'� , � vença o U 10 e e rm; y OS me- '" � 'i' -' , "', I t
-

I " ii I'

uClningo, em sua cancha, COln nlel�ores possibilidades de triun- ütUldQs: Figueirense: Doli, Chi- lhcrcs. Helio e Octavio cop dcs- � i <:-"11,2'1'.;:t :�.(L' h'e,,"l, '\ l' r.'-, {,,'1 -,' ,0" .'lreS'lflOS, a me_nos
:il_, d8Vido ao pl'élio de um dia anterior, tudo faI'Ía para desfa- nez e Ga�cia; Landares, Bra'.llio e tacadas performances c Tl,iucano 'I' "

8,,, tOdas IL8 lh;rlI'rllL8 ou pelo l'e mnOlf;'(} pu;;;túl, � \ li I ,�: dldc'J.'IllJa nal', I 1,'" I \ 'iI:" <['CE"!'} uma (lp�sas cO!"'�S

zer a má impressão daquela,dramátiea peieja decisiva de 3 de' Papico, Corneiro, Enguiça, Urubú, e Joyne agradando peln rapidez e, � Ru.'l dn Liv;'llllJento. :;03 _ RIO DE .JANEIf�O � 1 fll' i,e3�o Central. que "lll,ln:J.1 >1" ('S', \ "'l� ?1l1 fuJeLol, �nquall'
jUIlho. :1'.1eírel"5 e HamIlton. Atiefico: Mo- combatiVidade, estando o :;egll�,',) � N I tt'ar:, rrfnr\,�d, l:P l\í:lp.J!ll:I,," "I"lllrl"'ll".n'C$ equipe que

Entretanto, todos os planos e prognósticos dos ilhéus fa- slmann, Afonso e Ivo; Tesoura, ll1elhcr que o primeiro'!i ['1I�;piilL\ O CRnZ�iDft � I
(f,'IC1lsOr dora\ :.ntc, (I': kqW - ""'í' de j,!'\:dllr,lO (Ir pouco �'Ill

i',aram. O clube brusquense foi a Florianopolis. cônscio de Bolognmi e "'HoJo; julio, Otavio, 8 ll..�li\i'UtjS U t.�nu �!, ald-'leg;·a. Estú �,c:J1d() l'OlleG, ,,:! lentar um rende

setas respo��abnidade� de' campeão, estadual, e lá' me_smo, em Helio, ?etruEkY. e TiJu.cano. No de-'I
Renda de Cr:? 3.90').00, Regular fJ < � • ;:;uard3'la, novamenle, u lia .• .- c,ontra o Flúri(]:I, na Hcup,wa

dllU:o' gran(uosas peleJas, confIrmou seu alto poderIO e sua correr do prello se fIzeram notar a atuação de Pereira Junior.
. �"""-""''''':;.�_�.r...er������A f'A::ft�, I rec.\daçüo imprc;;�joll::>1l'e. que Central,

_i'�sse insofismável, abatendo ao Avaí na prirneira peieja por várias modificar,ões nO csquadrão I:':x} e eJupatando na segundo peleja com o Figueirense por 1 aIvi-negro, enquanto que no Atlé, ----

"euto" �u31ndo _a vitória já lhe sorria ,e fçá .de�feita por uma I Uco .ToY'le 3>lbstItUIu na segulloa r.:�":fo:':����':-:�����������=�.........._"......:,...,...........,............"",..._

;f'halIuaae errOi1ean1ente assli"lalada pel.:; arbnro da pele.Ja, etapa a Tijueano.

RADIO D::n,:SÚRA ITAJAí. Z Y K-!l, está ao dís
por com suas 11 hOj_'1�S diúrÍas ele il'l'adiaç'!lo,

Deseuvoiva lnai:; seu negocto, utHizalld-o o Radio'. TO-
DOS, conl�cc�ão sua orérta, ..

*

I
Se que ninguem esperasse baqueou
10 Vasco Gama anfe o Palmeiras

S�:a con1.Q furo a invencibiUda- pOl� II :;'1 '}. CHl gra"3d:J t_r.� Eem-pu- Apreciações gerais dtl encontrn:

:'lle .) P.�tlédco lnanteve ria ilha. 1.:: e P��rusky. após un1a cOl'lfus.ão Primeira iaEc - Grande e en(.u-

'11..JL:.vo de satlsfaçê'o para todos l..1.a árcê aZJrj a siastic-a atuação do conjunto 11héu
..:I e�portIstas� do Valé do Itu]a.í. O tento d� !lÚI"L,r:t R"luiano fGI at(:"Os 20 Ininutos finais, quando

Patenteo-l a5sin"l a atual suprema_ . conqLll�tado I �.r intermédio de o trlcolor acertou o pé, e passou
.�'9. at"J IjOS.sO futebol, imponào-E;c i Eoos, �::;t:cra:ldD �nn cC!rner bem a ccma:ldar inteiralnente a peleja,

cú�c z'utentlc':) e i'EUscutn-el cam- i bn.t�do ps�o cxtr�ma dlrelta. Mo- dOlllinandu iacilrriente !!eu antago
peao aos "donosU tio iuteb.vl de I s:nié'�:1�-;_ (.. E :.e_LJ.2U u:n pc::!.alti T.1ar-

I �sta e pressionando com valelltia

Senta Catarina_ j c.:'1.�1-:) 1)2'') Land:,"';r_n1.L.! l: cobrado a nl2ta de Doli, onde este. nova-

Veja..T.os o paflcran-La d:1s pc-; por Bc.Hr ,-L rnen!.e ap.areceu corno bnrrcil'u l!l-

lejas disputaãas saL3do 0 d01úin-! As -ou;p"'-'; í01"lnstam a...siln � l.:t�!nsponivel.- A.penas' u!n tento,' do�
f"o: I eonstitu.ldas: i'\.va'Í - _�dOlt1ilhOi i ra .. lt.:>s q'tl� se afiguraram, marcou

SABADO� ..1.tJet�[!"o Re�-=rtiJ_x 3 x dr lJ0!':; .élo2nel1_:, :9t::;;1'?:! �� a! 1!�1oru ... : o Atfêtieõ, pcr intermédio de Pe-

AvaÍ �' C" 1.
" 1;,,' " D,mcta; l'�Il',elil, ,1',,-ir (Boos�'e ; t�r�ky, após inte;'gente jogada dc

Pele,Jll 'ardorosamen,e cusputada'j :>'Iorací: N1Zd,', 1\�;mar-a, 0301.10) i Jl.1!lO, colocando calmamentc a d�c-
Just6 e evidente o trIUnfo t1'1colol', _N_;ltit'ho e Eentcvi. J 10'a 110 canto csqtlerdo dc Doli, se,'1
Seu �nzc_foi mais p,,'od<1üYo,

mmsl
O AtI"ü�ó' com Mosim1'.tlD, ,"1011,- :-''lPelO1�,ío. ,

efi_:iente e fia c�n)puto geral -dÁs sin�l� e Ivo; Tesourá. B�logninl e t Fal:ou ..

ao esquarlrão i1:1eu nes

açoes, esteve maiS empregadO do

I
Pll.Jlc: ..;_úlio, (Jo-.!nelt Otã\;,.�?, :J ..

1-1
tn pr�nlelra faz�. n1el1�cre� prr:ma-

que o' ·mtagoni,ta. hOl, He,l". Petrnsky e T'Jucano. taJPi'€s, os quaIS, tenam, posslVel-

Seu qUintetO avançado fOI su- Aprccia-;ão indIV'dual do onze I mente, dado 'mais trabalho a i\'l:a- Comun;ica que acaba de rece�

perior a.o do adversário, Vlsitan-I ve'ncedJ�' Mos.iman, esteve njlar t 5!mann.

do a meta contrária com grande co. DUVIUDU apenas em duas m' l<�' de 'e notar t,ambém a gr(lnd'� ber uma partida das afamadas dc� l'a,,::z("

assiduidade e obrHtando a AdOl-1 tervencócs lna5 cf1rri:::.:u imediat..:' atuação de Afonsinho, que barro·v

IJNSU".
Pí1tlI H'l'l a. qec, :.p€!�:}r ll� ... COr""

filho a pratica de defesas sensacio- meni" �e:l1 mmore3 conscqu('ntla�. seguidamente as pretenções do� u- bicicletas alemãs _ Ir '-tCúIJlOS d,'sfaYl'!"l\'é'" a 'tI-
nais evri.:afia:.o assim um escorer di-

!
Tesoura, C0!11eçOu. falho pa).�a 11le- vantes contrários. ora consignand0 .�() � uu�r�lranl Ct 111 l-tqne a l Ué..

laceradn .. (I favôr dos n-icolores. ihorar na segunda etáp�t. Bol·�\gnL escanteio. em ultfmo r�curso. filJra t�o ("1)nhec�lta O \·<I'.I":�).
OS t.,atos fora.'1l conqUlstados m, apenas regular. P,lo:o, uom rechassa!1do corri' fll'mes:1 para SEJA INTELIGENTC! t

..

I
-

� Compre a melhor bicicleta no �!'f con ral'10, niio n:pc!la SU<h
_______________

"- - centro do gramado, i

a:.IIIIl!Umllmmmnllllll1illiml1lllll!lilllllllllllllllímultllllllnmIIUlIII; I Na se'S'unda 'j'ak, o prelio se

COMEleCU'[ VIEllAe DDn�s S- ilI,
.. I

;1�['��;a�:�!:'�U{��t\����,,:'ns'J��;�1�
I: � ..

l E I
senrolou movhnentada:nente " �H �I A Drr,U� _ �

-,

SI"
�� � -! .c' 1 O" d

. e1elilcn!('s lsti\ ('1 dlll �l}llr(.l ti'"

=

�-" I'
. ,> ::. o �lllf;., "n�olor coar en�u mUl-' ,

=-

OU"'IR
= 110 bcm SUa3 linha,.;, produzmdo o 15 de N_ovembro, 923 (ao rodo da igreía Mairiz) :) �:Cl!" llH'lhol'es dias, preF Jldn

ª � �

� Eldesejado por sua direcão técnica :)

Il.,II
clOJl11e �Il!el't·ll::'--l:tl·.

� I:: Tambem o Figueirense atuou Biumenau :} .I � no telHPo !lí '.!�!I 1.) ('('[i'ro-

S =1 com fibra, e entusiasmo, repehndo
• :� :J\' ':l,V ii "h, I·,i. 1 ,,< ,i'�Ld J um

=" . Eros atãques� Olas sern produtividade : ••••••••=�:..:...:..!;.�!.!:;.:,;..::...:..:� \(
l;�. ,se 11L: Aj�1:r(11 t1e .)'111'. p,: .... _

:: ORGANIZACAO L"'TERNACIONAL Sr alguma. - sOU ]lEl0S za,�uc�1' I;:
-

-_- DÊ VIAGENS _-- -1 AdI s u�ml a -'3:-X --}
t' !

i Repre"n1an'e Gml p'," Santa Cabeiu, li ;::�i:f;�:f::::�:�;��f� jl111andàoou a RP9tllC9 do '-U-Ije11o] I
at rou l'llS ei!'(l.

::: B L TI ]H EN A'U ::: hne.'al apU3 uma lOtervcncao de
. BD Uu u u Ou U

5: :: Af'onsinho - duvidosa para os

ªRua ,Itajaí, :; 2 1 - Caixa PostaL 4 Ü 2 - Fone: 1 1 3 5 ê ��!�-:a� .:J_��:nt�·e��a':::��;�acã�er��� \ O' fi � I �O"nCDr�l!a �e 81aO �fi �lll5. :: llocais,
�

!onsultou ú'bandeirinha so-

� ê 11:!,,� oe !1ouye .o,u não �e�alid.ad�. �o-Il, I a

� � I, ,_"f- :3.
.
(n_ p,j t.ll..O U fl

...�-<- (-' ,n _

....

!�;"Mt"!" 1·!"l-"'i';l'if.I��<!�ri'l>��- ��J!;:_'�f�!";� P;;=�l;;np�1.::'1 ... '1<�!'; P, «::q.r :.I,r:,,-pr.;! �:: ',1 -� � Yj .r J."''' Y n(� r� ga·" .....

.. ",,1. "I'''''''··''·:'',h,',,-' , .. , ,.,; .. ,,,q,.., '"",'
,,", ' ...• ",.

';':'<'l� :��'c' L '>": � .. "'-.-"', 'J�,·t� íHãoconcorda com o
�1L ...... �. Ui fi �· ..H e J" r: • i .1 tI !Ir 1 í

d�j I

COMER1:lll VlflRA BRUNS S�lt
Peças e Acessórios para Caminhões e Automóveis

Distribuidores dos insuperáveis pfOduto�: iSerão as finalistas da Taça Rio
� J se COIU Barhos'l� ..t\.qUU{-lS nao

B
. IIGOODYEARIJatenas

óleo para freio hidráulico IlSTOpAJ

e' f' ..: ,

.' :,'1,0 '11',- pernu direita.
�1lles perder:, lJ[1.'a L J:\.: - E!ll i'HC",·e,n!JG. depois dl' uma
�Ll,.J IIOI· � x U. A !.'I'bI!d�· U·..;lU' lUfi! J_,e1l1 :·tra(:Jl1e. clnp:llaranl
du 'Jl'.'êllll'o jOÍ J"lir. I \tI> ri'! e Jlnentu.;, J,or 3 x :l
.\ pekia {";"2\'e lllagnif1("',,;} ]JI"!lll'i!'o abriu o SCól'e pOj'

1t'lld" �l dil'i,�i'Ja {' .iuj� <l�l��r .t-IIGterlllédlfl 'de lZoeller, aos ;;U

L'�, t�rlh]. "�:'i.}
.

('bei-"It1 :l um, ')linllios. :\[ucinelli empatou
1,!lJhw, de CllP;en',)s '1 1'l'IHla., iI[S 3i (' lIlll ll!inulO ap:'lg S.
Cr� (JU1.'-12il,OO, OJ quaÜ!'(h,

I
tC]l<1SI1lI. me'a esquerda aut;-

1',\ L\!ElI\ \S: Lria( I, \ I) '�(lt1 ii '!Urcar. Corne�
F�d·i(). S�,l\�.[:r.l· e .ILHell J; 1

�'(JU o ":.'undq lcnlPo c lo'�o
l'lUllW (Tll!l')), \'111,1 t' J)e'1l3:

.

«, 1 11]1<�1l:OS l']"',�i igu:Jon"'o
L!j1il,ha, Aqui e, (Po,we d,-, plac3nl, ],�l1'Jl llõ\'alll�nTe aos
Ll' ,EI. !lidl,'rd, Jair (' HOOl'l_ 27 re'� strai' II pr IHI' r" Yal�hl�
gll !-' gel!] clú seu 1>11'(', Quandu fal-
Y \SCO: ,a\'c'lll , ;,-\UI�'" Ee;.:unt':::. ,\lber'
Barbosa, -\ugusfo e Clarel: to cI 1 (�,lI]1a :\Ia!eher upltllU U1fl

.Eli, Damlo e llJfl'l'dll; Te-ou- ]wna1ty l",ll'rl (l', ilalian')�.
rinlu; ípujucal1l (\'asl:{,!1ceL'-1 Fstes nLip {[L[l7l'!'< III h' (,Ol1fol'
Fr;a�", l\I: nel'!, e De ,I�ilr_ 1I1,1!', tenlal;do nU' a,.;re.] r o

,\!lü!'majj(\:ldes: .\0 eh 1, !,r jlliz );l', sileiro COB1 a interben
-------.-� - ' ---- , ('�IO ti:! polle;,l. a falta foi Cd_

T�:iTr?!. YPIR_t\.�IG ...l Lt� ;') t n�' �..,ta.; l::.!Hll l' ("on) nU

l'
sS('('. 1.0'-\0 a �'é,tJlr l'jn:l li li, d

2�r�1n1 lL'l.l:!{::) e !:rEh1.n: lnuito pt.'-,n�l dir!� d,) regU �p·nl{'nl�.

JI� f' (,'u \l:llt-hcl'. Ikllda:
g:.!s�aln ln:.::.:o..:; e dur:un IH�is

I Cr" :-::;3,I-!O.i.(lO,
S,'II):I<1' '. e;q �li!r:lcall::i, ,j ,I,

\ e1lhl � r \.. i 'lS� rin c:stnrilO OU-

t]' I \ ez 1J'(�llle " f,en!p. " 1Jj('S

;110 ae(J!] tccer:do r01l1 \,,,,,,'0 e

I'ahJlelr:Js, nl) l!"1I1Jl1�O, Sur;,:i
r::'o, dl�td;-j d:ldh J nri!as, os n
]lU llS'3S da Ta�'<l Hill,

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

Bicicletas JI.NS Ull
*

,

I

I
I

-

I

r�.l1J 1)'1 th·lflÚllt:LL1:.t COnl
g '111.L! l'J ... , .-\. l lJ llllut e a
"nave do cúhLs.:;t'.':l1ento.
I\faidcu1ew'J'" Oi:' !.1l·]1:1b,'_
�os nl:lm Ctlr:"o de el!UC<l\ião
de adultos,

PARA TODOS OS FINS INDUSTR!AIS
In!ernationc:l lhe oferece lõrç<;1 econõmic:a

paro a indústria, por inferme,;lio cie u:no �árie
comp'eta gs molores indu5lriois, Mod�to> para
íun<:Íonar a gasolina, qlie�osene Oli Diesól,
dcsde 16 H, p, até 180 H, P.

-�.ilE

Servicos
-" :t

Aéreos
$ut:

USTRIA,IS

C-47, com

CONJlIt-ITOS EI.ÉTRlCQ5
A �<iri6 de moforlU Il)fernatj�lI�i
C1!()1!! ger!;lcl�"!!$ h,d'-l{ mO�GI�s (,>m

eapcll:íd<lde de 1 KW. ati 85 KW.
f!; pod!t1D �er eíl'lip!;f®s som rE!�II'
'�d{>f da volfagem e eutros instru.
m�!'!t')s ti" eontrole.

S:'Jl PAUtffT rUO'ut'JA,NEtRO'
escalá em Mana, Curitiba e '1 tara1é';_ Domingos

Segundas e Quarta-feiras

de RIO."DE JANEIRO E SÂfJPAUJ.O; para,
lTAJAí e flORIAN.DPQ liS,

"E Dão
PA�b- o CGl+'fCERTÇ) pq SEU RADIO<S9'_/fi:PFJCINA:

'"F

com escalas em Marra, Curitiba e It-araré - DÓniÍ;�:;;os

gos; Terças e Sábados -�-

Agentes em Blumenau:

MA-CHAIJO &'. elAL S.A.
GRANDE SORTIMENTO EM VALVUJ;.AS AMERICA
NAS B EUROPE'AS.

PECAS E A€ESSORIOS, RADIOS NOVOS
"_,, SERVIÇO RAPIDO POR. PREÇO' �IO'DlCO "_,,

Rua 7 de Setembro, 11 ,i 9

RECEBEU NOVÁ PARTIDA DAS lEGITIMAS M.�rOU!NAS DE COSIURA HEIDüf.m 11fEU:-O(FABRIcACÃO AlEMAEMKARlSR
,

Ai "CASA BERIA" -sémpre !lã val1gmnda - comunica que inic:ou tambem a �/e!lda deSsas afamadas máqujnas
a longo prazo, sem enfrada,f{OmO sucede ,com OS� demais artigDs de seu variado estoque.

CAl-XA' POSTAL 2·99- RUA'15 DE NOVEMBRO, 870·--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



pF- ti I' ii
ORros NO DESASTRE Pedi�?�d: .

mais de oito Pressão sobre De Gasperi da· .

VIA 10 DEARACAJU' b:I���� ��n��"a�s ���u�ismo ala ,tes uerdista do P rti�D:-:-;t�:
Retirados do aparelho 22 cadaveres -- Apelo à Europa Ocidental Pro,avel a . recomposição do gabinete itallan�.;}:��-;y

RIO, 13 (Merid-) - Acabamos

I
tI} sobrevuar a região de Ara- água e grande parte do mes_l.O BONN, 13 (UP) - .Anuricia-se

ele ter notícias do Aracajú, se, cajú, e pouco dello·õs se deu _a está enterrado an lama, d·fLr:.il que desembarcou na Alemanha

gundo :1 (('inI a chuva c::mtin'Ja I sua queda. €spetaCula.rllll'nt�'. tando ennrmemenrs a procur.i oc:dcnt.al mais uma divisão do

Atropelou a criança e continuou e:i::{�"
viagem como senada tivesse acontecid ....
Faleceu o menor pouco depois - Preso o motoris.f�:

I acontecido, sendo, porém;-,:
minutos após detido na vila,.
de Lontras, e encaminhado.:'

" á esta cidade. Consta que- a_;/,..
.

'- criança que éra do sexó ·ci;_
masculino, Ioi atingida na
altura da cabeça sendo seu'
corpo jogado a uma distan-i
cia de trinta metros, con:. :-.;
forme depoimento de di- --

..
-

versas testemunhas de vista.;i
A Delegada Regional d'Õ! po�·_'
Hcia, desta cidade, ao ter
conhecimento imediato doo.
ocorrido, tomou as provi--
dências necessárias, compa�-; ..

recendo ao local bem como

procedendo hncdialamente·
a inst�uracão do rcsocctivo
inquérito para apurâ"; a r'es
ponsabilidade criminaL· O
Dr. José da V1Z Fontes, ti-
tular da Delegacia Regio�
nal, dêste Município, coadi: _ '-_
juvado por seus abnegad03_-

,

auxiliares, determinou em
.

seguida a remoção do cor-·

po da vítima do local bem'
como- outras provlClenCÍas '

que o caso exigia.
Que sirva o enfausto e-'-

.1amentavel acidente de e

xemplo aos motoristas ines-,
cr-upulosós e menos avisa--
dos, que constantemente
vêm <lmeaçando a vida de·
nosso,s semelhant.es, em nos
sas· Tuas e estradas, viajan
do em excesso de veloci,da- . _

\,de,_ como se êles fo_ssem "Os�:_-
donos e responsavels pelos ,:.. -

nossos destinos.

A PRIMEIRA- CASA DO &RASIL a realizar uDla GRANDE LIQUIDAÇ�O, COD1

redução de Quasl Cinquenta Por. Cento DOS ·preços.de todos,l)! se.IIS art!gos
r 1 , '_' OPORTUNIDADE U'NICA PARA O POVO COMPRAR VERDADEIRAMENTE BARATO O ARTIGO QUE NECESSiTA PARA QUALQUER ESTAÇÃO DO· �NO.

�.r: mM: I.!hi 2 r 'T
-

n w
_.

!"
�

r I -5
- --.---------

-"------..,...,.......;.-----

d Is
(1""
�.

E
-

<oaint!o na. C:Ipilal Sel'!dpana e

q�:e o máu t-�mpo reínu nt e pro

vavclIncnte. t'ilha inpu-do para

o 1an-:.cntavel de3astrc CCOIT\1'3

com o avião DC-:;, (h LAP. To_

BRADLEY DEFENDE O

PEDIDO DE TRUMAN

QUADRO DESOLADOR

exercrodos corpos.

LUTO OFICIALRIO, 13 (MeJ"d.) _- As pcs-

d�,yia� persiste a dúvida acêrca

d.� uma oUt:-a- C::lUSa, ou m3,13

cJ:lramenle. a causn direta e

RIO DO SUL, 13 (Do COR

I
juros verdadeiramente

RESPONDENTE) - No orcn; micos.

meno pa;'::J 1951. Rio do Sul foi O inverno dgoros(J V8')1 se

contr-mnlndo com a sorna de f:lzendo SeDt;r' nos lares de;,

Ci'S 20_000.00 P:ll'<1 obras alheias, indigentes, que spnLem t3ml;'"tr. I Neces:;ár'o EC {c rn q ql�,· (l pr
ó

A::;�ra qUe Da- Mar'a Serpa: bater em suas portas a

Vii"�ll'priO
governador [1;) �i{ll(le e

_ _ .

BO'-nlJ:lüsen e,wc,lheu pala (e- ! inesperada c indesfjavel de mo chefe do zuverno Ll� J:-:'�\urJIi�a T�:r-;!��t: Kr�����t� com

sf';_lr-':!;rfl. e f"c�ret�r;�l da Le.zjão j lesras [!trOz(:'s� acjonem a maqulna b�d·(H·�-{:..,i(,H. yPl·:'�NGA c ga.rania seu

.Bt'Filei!':! ele .Ass:_�tencia em i E' vasto o campo d� ação Hem o que o peV� Gl qU::l'iUer""
d_nlIC'l'O

J!nZ:--;o �!'Jn ·(�ip�o: as exmas. Da. i 'para. 3S lileg;-onari:)s"� e, nunca parte intercsSUtl!1 para �Oluç�,o, �.?�, '-,-.,-,,-,-,-_-;;;-I'-l!-'-H-.It--f-'-''3--
Am1z-lda PiaZisra Gae;'tncr e

I'
devemos e-quec-er que' enquanrc do prnblema, que d{'p?nde {Li' I BLUM:ENAU - JOINVILE

D:\ _ Esmen-lda Chodid Mello não fa"am cobertores aos mais 12clministração pública, nada oL II Viá,r"ltl" rápiàal! e seguras só

rcspectivnmonte, remos ab 'oIUt:1 ilfortunados, grande número üe t('!r.1. lvlesmo assím, ainda sp; I
_

.

.
,no .

. .
.

I
. .

- I ' <!1).,PRli'_S( 1. IT.IUAFl',A
convicção de qUe obras ele as, crianças não possuem squcr p�"'sam COlS!1S da segu'ntC _

cr_

'_ �mllllll'llIIIU.;!UitIJllllillnnllníll'
ssrancja soc'aí serão r?aJizada" um ag2sslba.

::���:i�:��: :::::�i.�;:�:; ;;�:";:::�::::�:;:a��� I Doação de auxiiios aos
;:�l:p�La�e��.�:!�r:,nu:aco�:I�!,�� :;;'L:�:�!�. ���;:.deq�Oed::: �:�:-;-ll pDbrD� em Rio do �ul'ôa, que conhecem perfeita- me!'!tOs dos Infelízes <€]am cada I i IJ II I �
mCnt(. nossos póbr-es. é corn sa- vês ,,�eDOreS. I !

-

1-------- --------

Com o pensamr.ntú '_.nl!ado i Por nímia gentileza do sr.

para o AJtissirno, erguemos pre' Oswaldo Manoel de Oliveira,
ces g'nceras C f-ervoro"cs p«ra

esforçado Presidente da Con
ferênCIa Vicentina, iremos as

"Qut'm dá aO" póbf('s 'mpr€s_ qUe tcnh"mos um fUturo pro· sistir a distríbuiçãó de auxi-
W Q, Deils" c o Omn·j:o:cnte. ",,,, missor, s'ndo indispensavel coo_ Uos aos póbres fichados pela
<:tIa prest-açã.o de cont2s, jnmal�

I
perarmo5 em llról da coletiv:d:l' C1!-stitmção que tantos benefi-

]0' d"
• .

CIOS vem trazendo aos neC€3-
( _lXOU e lIq1udnl' o deb!to COlC; ele. I sitados.

Querendo,· a Congregação co ,

Conclui na 2.:1 pago Letra 1
deste Imo. Du ccnreú-!o dest:J

1'OV:";[I. no qual ex- Sten1 vár'ns
------------�

arranna-céu.

dich8S ele nosso s·,.ud:Jso Con·

grr:.�·ol ]e_�c entre outros o se

gulnie : "Menses Septcmbri 1950

urbs' BLUME�AU (BRASILIA)

pr'imum a.
'-
suá' '·funda.tioric een

tcnarium oe lebr'avr, Congre;;a'

tionOs huíus civitar'a, Organiz'-'_
rnnt Congressum Ma.rjarrurn Ite·

gonalr-m, qui locum habuír ti c

b!)s 13_16 Julii. Interfuerunt

4.000 Sodalium, etiam ex an"

Ioc's proven ienrium. Programa

dith's'mum Fuit , Missse. S"ssio·

nes, soIemnes- dccursus etc". O

que traduz:do quer dl·zer: No

mes d� setEmbro de 1950 acida'
de de Blumenau celebrou o pr:_

meíro centenár··o da, sua funda-

ção" A CongregRçãO d'sta cida'

de 'organizou um CongressJ

Mar�uno Regional, que teVe 10_

g-ar nos dias 13.16 de julho. Es'

tivorom pre$eDt".s uns <i,tlOO

congregados v' ndos d() diver�üs

lugares: O programa foi rL

q'l:ssimo em Miss?s Sessões e

solcne de' file- ele". Por eSta pl�'

bI;cação vemos que ° Congre.3s,;

Mari?nO Regional celebrado ne,;.

. t�sfaçã{) qu' pr('".��m,'Js gr;uld?f

realizações da LCb'ião Br<ls'leir::;
de AssiHenc' ,1.

Pàssa_geiros e cargas paro

Na ocaS130 da entrega dos
auxilios mensa is, O programa
INQUERITO HUM.'\NO, en

irevista os póbres para aus

cultar seus anseios e gravt'!do
na ocasião, na séde da Confe
rência' Vicetina. é- irradiado
pela -Mirador. todas as sextas-
feiras as 29 horas. .

Notii!la auspíciósa que pu
blicamos em absoluta primei
ra mão. nos foi fornecida pe
lo sr. OS'Naldo Manoel de O
liveira, que alegre e satisfeito
r,nostrolJ-nos a _quantia de _ ..

:Y.OOO.OO (três mil cruzcir
rog) oferta expontanea 00 co-

:::, nhecido industrial Waldemar
Bcrnhausen.

O Prefeito de Rio do Sul,
-J�m seu nome particular, fês
a doação da referida impor

- tância· que será empregada na

_
:::o:mpra de agasalhos para os

póbres já fichados na Confc
-

Íência -or"jcentina.
_ Os médicos do Hospital
:: Cruzeiro realizam uma espé-

�ie de rodízio, sendo que ca
- da semana os doentes sem re
=

�ursos! apresentados pela Con

_
ter&l1cia Vicentina, conseguem
suas consultas graU,;.

§ Desejalnos que outros gran-
des inJl1striais cá da zona, ve

:: nham imitar o gesto filantró
:::; pico e altruístico do sr. Wal

:::; dCluar Bornhausen, para que
:1 Con;':�rência Vicentina pós

- ,;a _<",t:lizar em Rio do Sul, o

:: I' p,·"gr"l(W traçado por sua- in-
:::: ('n ·.1�.;· í ,1- diretoria,

-

-

§
-

Íl";!'.US ·assistir a próxima
,.;ctl'ega de donativos e depois
\'ottflre;nos com maiores e n1C

:: }ltqr(;$ detalhes sôbrc o as-
SUi1tO.

RIO DO SUL, 13 (Do Correspondente) - Dia onze do

corrênti:! mês, aproximadamente às dezoito horas, a população
da localidade de Taboão, dêste Município, foi abalada com a

notícia da trágica morte do menor .Udí Ferreira, filho de Teo-

baldo João Ferreira, residente naquele lugar. .

O lato ocorreu ni! o�asião I
gia o é1Utom�vel marca Che-

em que o menor UdI Fcr- vrolet, de cor verde garra-

reira, de apenas quatro a- 18, com ii pláca nO. 1-55-60,
nos de idade, tentava atra- I procedente da cidade de

vessar a el3trada nas ime- ! Lajes -com destino à de Cu

dinçõe<: da Serraria de p1'o- I ritiba. Segundo estamos in

priedade de Germano Nau, I formados, o motorista em

momento êste em que foi que::;tão, após atropelar o

atropelado pelo motorista I menor; continuou sua
-

-.,:ia
Vítor d� Oliveira, que diri- gem como si nada tivesse
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OS� MOORE McCORMACK
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Reserva �e praça, passagens e demais informações com os agentes:

elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA MALBURG
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ITAJAI TiNTAS YPIRANGA
::::: :.; custam um lloUCO mais caro
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ATENÇ,
Acaba De 5

0-
"

RUi\ 15 DE NOVEMBRO, IESQUINA COM A TRA-

VESS"l NEItEU ItAfi-IOS

E'
aI

I

I·
!

" "

\

Sr. Diretor:
Em - atencão ao

RIlVIENTO "no. 18, subscri-
_

to pelo vereador
Emmendcerter, _

mara Municipal, esta Casa -

.

agradece a p'.1blicidade que
êsse jornal fez, por duas, '

vezes referente à constru-"
câo de uma pon te no Bêco'
lendron no Bairro da Gar- ,

:::ia, o q�e muito estimulqu�:
3. população a cooperar mo':' .-::
.netári.imente para a reali
zação da citada obra,

.

Atenciosas saudações,
INGO HERING __:_ Presí-

PARA FERIDAS,
ECZEMASl
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A SI
ESPINHAS, ETC.
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