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I
breve explicação pessoal. De ..

'lU� o secretãrto das Pínuncas sejo agradecer ao Secretár-io
d" São Pau ln, dr. lIf:lrio BenÍ, das Finanças .de São Pauro ",
ufereceu ao' Sr. Walter Sarlll"- honra que nos concedeu de as

nho, no Hotel Esplanada. lH>je. social' os "Diários Assoei-idos:
o sr. Assis '_hateaulorl:md di',.. a este ágape do governo, da
de in\l)t"Y;.fI. ma is ou me!",IIS lavoura e da pecuaria ?auh�
estas P l.:l\'!·a<;: ia. em torno da personaüda-

"Tomo a palavra para Ul11�i de do meu amigo o mínístro
Walter Sarmanho. Foi CO;;-),
enorme satisfação que a-insu
mos à Jiç:io Cle economia (:F.·

feeira, que o presidente do
Bureau Panamericano ao Ca
fé nos fez. Mais que uma alllu
de economia cateetra. o sr.

Walter Sarmanno, durante ;3;:'
minutos- tratou nesta rrresn , .;�,

problemas básicos do nosso

país, ligados ao mercado amo-
1 icano e a outros mundiais.
Como eu gostaria que pudes
sem ouvi-lo, em suas realísti
cas e precisas observações, H' __

bre os fenomenos econô.ulcos
brasileiros, quantos têm a rcs

oonsabítídade de dírecâo cm

nosso país! Ele acaba' de nos
dizer dezenas de coisas que os

nossos compatriotas precisa
riam sabê-lo, se eles pudessem
caoacítar do valor das solu
çõcs de índole econômica pa
ra o progresso e Li felicldade
desta terra.

J<i em ] 945. produziu I) sr ..

Sarrnanho uma conrerêneta (ir:
estr-ídor 110 Rio, Nos meles,
sobretudo, governamentais, ele
despertou uma sensação que
tanto tinha de pasmo como de
desagrado, Entretanto, o

quanto afirmou, que se SUPH
nha a palavra de um pregoei

de 1'0 de má morte, dentro de
{Conclui na 2a. letra A};

ele cerster subversivo
I Concederá o sr. João Geotss, hoie,
I importante entrevista à imprensa
Contestou ,:8S noticias Jde QU,8 !.estaria
prestes a ingressar nas hostes do PiB
RIO, ti t.Merrd.: -- ° mi

nistro João Cleof'as, titular
da Pasta da Agricultura,
falando hoje à nossa repor
tagem, contestou a notícia
de que estaria prestes a in
gressar nas hastes do Parti
do Trabalhista Brasileiro,
juntamente com seus corre

ligionários de Pernambuco,
- "Não sei de nada dis

so - declarou o Ministro.
Meu tempo é muito escasso

para política. Minhas horas
são, de fato, muito poucas.
Possoadiantar que a minha

,- -_. ---- gente, em Pernambuco, es

tá bem e continua coêsa 110S

seus pontos de vista. Não

UNI II ��:;::::::::�';:::::ç:: I
o ministro João Cleofas so-IEvri\\n,"':'ts; GU�RR� C;O]Vf O 'P.J\ÓPlR- licitou que fôsse divulgad_a

UTffi- .1, 'FRESJo=N OA UÉ TROPaS" ::rA��U:;;t; EN!' SEU TERmTO'RIO
I
a notícia de que, amanha,

lii: (}NN ol�tU'}iS:t�s;.;-paTa ;'ÍJl�E!mo � c'oni'a'ii<tiri :�h3-ãô;'>;f'�Í'�gha. Os ;;�'Í;tmunistª� j� (J.0' às )7,1101':3:5, no ,Ministério.às' m�go,da{;')es"d� 'Naesong: é, l-conferenCiOu Ionsamebte ctil1t! ram ,g;.,ran!ias �é �tué.não mais, da' Agrh�'...1�tura;: ',C(jJ'lê,ederiLna realidáde: a Iinha de ba!a- osdelegados da,ONy. Mas ate! se repetrrao Incidentes :omo entrevista' colétiv�;; à lm-lh� a,tualn;:<;nte oçupada peras I agora nao se sane 81 o gen_era1l o da.: violação da neutrá lidade
, a sobre

<

a r foi'ln" a':tropas. �lja0�s, 'Po,r"Qutrp .b� "RiÇ!gway o:r;denara, ou nao :q, ,de Ka,�;;on,g. . ,
, .'. pr:L.� . ,e". ,e<

.'âo';.-�'ó g(nieí'.á1',"·'Rrcl�wa5Ç sú- {;reihicío c das negociações 'êjé �,

lNmI�ILJ\lVI 'AS' NEGO- 'grana, assunto ja constan-
- ..:..- - ,:...- '-";' .� - -. - -'- -- - - � ClAQoES NO IRA te nos projetos em anda-

.

TEERÃ, 6 (l!P) - -Iní menta no Congresso Nacio
('laram-se esta norte as nego- , '� '.

�

ciacões anglo-iranianas para nal. Interpelado sobre os

solucíonar suas divergências temas que seriam aborda- do Brasíl na Argentina.
com respeito à nacionalização dos em tôrno desse discuti-I
d L 'I A 1 I Por outro lado, sabemoso 'pclro eo persa. s co �ver- do problema, resoondeu O!
saçoes começaram em meio de _ _

L

I que já chegou ao Itama.,
, , manifestações anti-norte-ame- sr, Joao Cicofas:,

'ratí, sábado à noite, a res-RECEBIDO PELO PRESIDENTE VARGA.S PELA CRL4.ÇAO ricanas e <l!1ti-britânicas por - "Posso adiantar que!DA COl\HSSAO' NACIONAL DE POLI'TICA AGRA'RIA parte dos comunistas irania- os assuntos a serem abor- Fosta fa\,l)r{!yel do go"er-
RIO, 6 (Merid.) - O Pre- ,acaba 'de aprovar um re- nos: !"orçns �o exercito e da dados despertarão interes- no lio l'ruguaí ao ".agrl'-

sidente da República rece- querimento' de autoría do PolICia mantem a ordelll nas
S

- 'JI1ent" solicitado p�ra {)
ruas. se. e nao me engano, e es-beu 'o seguinte telegrama: deputado Vilson Pimentel, DECIDIDA A INDIA A EVI- sa a primeira ves que um, t

nomL' rl�1 sr· \Valter Jobi;n
"Recife - A Câmara Le- no sentido de dirigir-se à '1'AR. A GUERRA COM O Ministro de Agricultura dis-l es{'olhido pelo Chefe do

NÃO SE REPETIRÃO gislativa de Pernambuco, IV. Excia, congratulando-se PAQUISTAO "1 'bl' i GO\'êrno para ehefiar liOS INCIDENTES NTOVA DF.LHTl. 6 (lJP) _

cl,te em P,u 1CO
_ ess�?,p,1'0- II': .

TTl sempre interessada na so- com a medida altamente �

.,' A n1),�Sa emhaixada naqueleTOQU_O, 6 (up) - ° alto
1 :- d bl' f d

.

;f' t' d"
-

d' O presidente da República da blema. jj; ou nao e.. !comando aliado anuncía que I uçao
.

os pro emas !ln. a- S1gn,. lC� lVa,
.

a crIaçao ,U India, dr. Rajenbra Razado, despeito da reserva que se; Jllii' \'isinho e amigo. As-
TINT!iS, YPIRANGA .a linha de trégua proposta pe- mentaIS do, povo brasIleIro, COlulssao NaCIOnal de Poll- declarou hoje, no Parlamento, vem mantendo em tôrno do sim, jú l'manhã ou depois, secam dl,ido' e brilham mm�o--�--���-�-��---����---�'--�---�--�-�----- ti�Ag�ri�.mg�pre�d� q�afud�e�é�ciili�a� t d� d' .tr rl(,\'ffÓSL'r,tHmb�n,en0a- p�ammmMe�nmmallivitar a guerra com o PaqUls- assun o, po e ue a 1a.1 a

�M
'
..,

do pelo eminente pernam- -----�-----------;-:-:::___:_::_:_:�;::--_:_-��
. àior\movim:ento n,a exportação �rS���od;���iC�i��::�'A��=lt�J�iJ��i�if:leN:c;;::� S·urpreAs,o O_gO,ver�ador 11� de��llo �o'm.
,. lisando os estudos e os pro-\

TEmA no I·AO:U:�.STi\.O IIc:1e a/nuns pr, 0, c/ti t,o 5 brasi le;ros �:���oq�s v::��d��tl��C�S��= �E:R�;��Jír��:�!;!��l����� declaraçoes do oeputado fturelloVlana::I..
'

das para o maior desenvol- militares indús estão concen- as
'

interesse ',peLa rnensoç;em do Executivo ví�ento da pr�?�çfo arri- i�h���s d� \2a�l;l�:�_ das fron- .

.

.

00 Çongrésso Cl' respeito do·assunto ��l�:d��l����lo���: l��í��=: ,�'�cf���ig GOVER- "Lamento' que a paixão política tente cown'p�ometer a
cão e assistência social, I CAIRO,6 (DP) - O Minis- verdade" -- Autorizada a reAlização do COnllCI� de PS,_bem como técnico defesa e tI'O do Exterior, sr. Salah El

�te �oes e el'lOj·gl.!.;
b

. A .. d' � Din. declarou ante a Câmara ItlO, 6 (Merid.) - Em extenso telegrama que endel'eçou ,;1, nossas «

t
D<;

et" t'" d:--�so re:'lv��cla, O pequeI.o dos Deputados que o tratado aos deputados Eustaquio Gom_es ele I\Ielo e l'reitas Caval,�an- i deYeria�� e� ar
, cf��cr �S-�l�-propl'letano; vem de reco- anglo-egípciü de 1936 deve ser ti da bállcada federal de Alagoas, o governador Arnon de i\'lel- • no sentI o e r�so 1

nhecer a necessidade que derrogado antes do discurso lo' daquele Estado, afirma desconhecer os exatos termos da co- blemas do po'\'o .

'tais medidas muito virão, do re.i Fq_rouk ao Parlamento, m'unicacão do deputado Aurélio Viana, lideI' lll\,-,Tribuna ela
� �-----

,

'1 em fll1s deste ano. Acrescen- Câmara- FeEleral denunciando a impossibilidade de o PSR rea-

real_:nente,. estJmu ar a pro- tou que o Egito está definiti- lizar comícios (l� propaganda política no re�erido Estado.
duçao naclOnal, a par dos vamente resolvido a não mais Adiante acentua o Chefe do Executivo alagoano que, se
melhoramentos e condições permitir a presença de tropas tal comunicacâo "fór mesmo constante do telegrama divulga
de vida do trabalhador ru- �m seu território, mesm<? que do pela secçãó política do "Diário de Notícias"· cabe-me decla-

1, At
'.

d
_

S
lsto represente ameaça a paz rar ser inveridir;t li afirmação". Prossegue o sr. Ar110n dera . enClOSaS sau açoe munclial.

b
,.'

que de- - Antônio 'Torres GaIvão, FRACASSARIA RENÊ
Mello:

Assim, astat;la
presidente da Comissão Le- PLEVEN - "Segundo informa a Se-

\
rimentos - daquele deputado

,

1 t' 1 Pernambuco" PARIS; 6 (UP) - Tudo in- cretaría do Interior, os requ-e- f�l'an� despachados r!o n,:es�oglS a lva c e '

dica que o premiér designado, _ _ __ __ _ _ . __ .. ' '_" ,- dIa. furando para a reallzaç,',o
_______ '__-'- -- sr, Renê Plevcn, tambem fra- TINTAS YPIR;\NGl\ de' cOlTl_ício: sem qualque� r,:·

TINTAS YPIRANGA .

cassará em sua missão de 101'- o ba.r:;!1J ",j "'fI', l,,"l� r'UTIl clama;;ao, Junto ao Go'--el'�1')
seu p�I!ÇO _poI' la.tti IJtuete maIOr mar o govêrno da Franca, Mas

'

Yl?lRANG:\ {' �"rilllt" ,,'u .Estadual, por parte dos intc-
,

dep.Ji� de aplica.da sai bem menar (Conclue lia' 2.a página, l<>tra C) dinlleiro ,fessados. O local onde será
.-'- � , realizado o comício fica no

coração da cidade e omie iá
fora mrealizadas maiores dl'

mont�rações de propagancl1
Dolítica, inclusive. as da C1r�'

panha eleitoral de 1950, C,'nl.

a presença do presidente G'='
tuBo Vargas e do icnen',c; ofi
gadeirb Ednarc10 Gume-;

J\'Ieu govêraú - assct:l,l'�t ()

governador alago�111é) .- ""

tem definido pela amp�a li
berdade que assegura a tüdos
os cidadãos. Vale lembrar qm'
cú'cuIam, aqui, quatro jornais
todos independentes, e'um dos

quai; de oposição sisten:áticn,
sem que tenha havic'lo. at§ ho

je, qclalquer ameaça contr:l e
les por parte do Poder f'llbJJ'
co. O Partido Socialista e )

deputado A urelio Viana tê'�1
completa liberdade para hz,".'
comícios de propaganda PO:l
tica, em defesa de seu r.rr,

gi'úna em Alagoas, du.·;�!lt"
todO' o periodo do meu manrl�!.
to de governador".
Finalizando diz o gove!'n;:;·

ctor de Alagóas:
- "Lamento que a Pl;:{�í)

verdade. desvirtuando os fato�
política' tente cómpromcter :l

para dar, no Rio de JalWli-;),
impressão dp. falsa realida

I dr: em AlagôRs, quando roda,

FESTlVAL DA GrfÃ�BRE- Destacam-se, da esquerda
TANHA - Vista da Expo- para a direita. o Real Salão.

marco perpendicular. A
ponte de Hungerford da a

cesso direto ao recinto da
Exposição. BRITISH
NEWS SERVICE.

durante a noíte em do Festival;
se ensaiou iluminação. Descoberta":

na expor-

Exige ,Truman uma definição
diplomatica dá Londres e Paris

,

.. '. sôbre a política ocidental
Devem 'ser fechadas Iodas as lacunas Piliticas

e . militares na defesa· do sistema democraticD

Tal solução· permitiria
não só o escoamento con

sideravel de.paNe de nossa
produção, orà,sem mercado.
como, igualmente,. o surr�
mento do consumo,brasilei
'].:0 de determínados artigds;
procurados l?or quem quer
e pode pagar. Por outro la

dD, Julgam os mesmos ob
sen,'adores Que a fiscaliza- ' LONDRES, 6 (UP) - O presidente Truman exigÍl� uma

1-

f t
-

d i -d . definição diplomática. da G�ã-Bretanha e da França.a fim decão, e icien ,e as, au on a-,
estreitar mais a política OCIdental, nos pontos perIgosos dodes pennitiria 'evitar os a- mundo após estudar o relatórió do Conselho Nacional dé De

busos já verificados, inclu:- fesa d�s Estados Unidos sobre os preparativos soviéticos
sÍve a depreciação no pre� declararam, circulos bem, informados. Truman chegou.� con-

ço de produtos ,brasileiros, clusâo d,e que, é tempo de 'fechar toda�:. as lacunas polltlcas_e
- mlitares na defesa do sistema democratlco contra a agressaoalém dos limit�s do merca- soviética.

.

do internacional, e limitaria .'
Com esse objetivo em mira, o presidente norte-amel'lca-

as importações, .de artigos no tomou as seguintes decisões desa:iiadoras:·
. Ique podem, sem sacrifício

1) Publicação do projc;to .ll11il�tariza7ão:
3) ad�iss�odos seus cónsumidores, su� de tratado, de paz do Japa!), da furqma na Orgal1lza�ao Iportar o ágio,·

.

na base da participação' dos do Tratado do Atlantlco
uaises interessados tão so-

{
Norte; 4) negoéiações aber

·inente 2) termino do estado·
.
tas sobre os direitos de Qa-

1de guerra com a Alemanha 'ses militares e navais 'na'
a fim de apressar a sua 1'e- Espanl)a; 5) interve11ção di-

reta na crise petrolifera an

glo-iraniana que ameaçava
cortar o abastecimento das
potencias ocidentais. Os cir
culos bem informados de
clararam que já se realiza
ram trocas de conselhos di

plomáticos visando o escla
recimento do terreno para
a decisão final, Adiantaram
que a conferencia de São
Francisco para a assinatu
ra do tratado de paz nipo
nico forenecerâ ,os primei
ros resultados das decisões
desafiadoras de Truman e

dará indicias daros dos POll
tos fracos da política do
mundo não-comunista.

TINTAS YPIRANGA .

lima }:tta. "ale ,!lot· tInas

que entre os temas a serem

ventilados figuram o da as

sistência
.
à pequena pro-

priedade e problemas
credito e colonísação.

Pedida a aprovação �o nongrésso
- ---_._--_.>#- �

! BATISTA lUZARDO PARA�:��\�,�;I�
� EMBAIXADOR BRASILEIRO �]�

JUNTOAO GOVERNO PERON
Hl0, (j C\lel'irl.) o

Presidente Getulio Var-gas
dirigiu mensagem ao C011-

gressn, pedindo a aprova,
dio da e 1.:0111a do sr. Bn,

i!i't'I' Luznrdo parn embai
xador do Brasil l1H :\rgen_

,

dn ii. nrTnY;l�iio (h, Câmara
o nOme do sr . .J oão Baíistn
Luzardo para embaixador

da u'a mensagem ao Sena

dc,. submetendo à sua [1_

provação o nome da ex

gO\'<;'l'nadoJ' dCi Rio Grande
clt) Sul.

..... _ --- -- -- -- "':""-

iníutslrndor do
Mrir-shnl] e ntu?,l pre"jden-
te da Fundação Ford. De

clurou que () "govêrno da

til'aníil t('l1l, dentro de si,
Os gérmes da própria de5-

-1l'uição, assim como\' os
mon 't1'OS no mundo do

cl'inll" CI_u:, outrorn. <:(0\'e1'-1
11,1.1':1111 Chll'ago. l

Uma f,s:mulu de-r, tiH L'('J.

m-ente pcr!eito� C"ont;-:_;ndo'!

FoshatQ� or'gôrt.i<os, :5-'01::

de cáldo_,. V�\aMhu", c:

ElixIr de p"jHi"'"

/
/

.,
INDICAÇÔeS:

I"�ôni(!. nt:uros.tenia. ema ..

gredmentD, de s â n i m 1),.

fa"io, debilidade será!.

"

,._

•

Um proclulo do

LASO!! ATÓ R I O LICOR
UI: CACAU XAV1E!l S.�.

.� •
' v.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i Indicador Profissional! ISoJre? Tenha Ice';
�_

--

__ ª=;; ESCREV.'\: PA�A A CJ\:I'X·[\'· PÓSTAB, 7912

__�_
_

SAO PATJI.O.

��: .�
.

��:l�n�mmim:_Fm.mH�irrnmiml!ifm�ir�f��i�Mi�,�H':H:r:::!i�_
. otJVIDOS ,- NARIZ""';" E GARGANTA ..,- . .D.O =

- 'DR. WILSON SAr{THIAGO
:::: _

na.
quem rú!�;io" de" guel�a:, Os

.....
- Carlos ri(' Campos Hmllf1s tiros parttrani, pois, ali, dessa

:: '_

cumpriu mais um trabalho de unidnde naval. ou do Forte Cl)"
;; ;; -destaque. demonstrando sua nl, pacabana Informa ...se que no
- '-_;';';��-'"-'-':__-'-"';__"'_"'-'-"";_-'--"';_-'-"-"-:'''';'_-'-'-----__' Forte Copacaha 111, fa zi lI.Se, na

:: =
ta classe no que se Incion;:!., ocasião, exercícios com rogue-

�==:::::�===_. ;_
com o apito. . tes nnti-n(,,."cn:-; e tiro 1.

�
j

E O quadro vencedor jl)i este:
INlTITUTO',l) . RADIUM Nivalc:o, Béco <Fedato) e A- ABERTO lNQUERITO PE-

raujo (RenõI; Fúhio. Sallgi,- L\ :La ZONA AE'REA
- DR. A. ODEBRECHT -- � , RIO. li (_;vrerid,) --, A Tercei-

- meti e Yal-domirO; {TaSPal'lm,
1'�1 Z';'n:t Aérea abriu inqu(�i:íto

Ra\Ubtera!Jia - Raios-X - Fisióterapla' - :t\'fetab(l-I-ê �jl'rlin. Toni.. MillinlJO r:' 'Hena- :,;,ilre () acidente que, sofreu

_:=:=
.. Iísrno - RESIDENCL<\; Rua 7 de Setembro, 15·, :: tiril;iJ. so.!!�>iu;::S4)(r <;Ir (l-lJ!f>U um ',JfotÍ

TELEFONE, 1441 ª Figueirertse: 'DI;ly, Ch\nt�s e da CIl1Zeil'O (lll Sul. dirigido
Garcia, Romeu Bolon iní c .Pa- p��lf) t'(l"1JHnr!Un[(' Aríphetn 'Bar-

... --�.;._---_;__;_---_;'_--;_------.._-,..,--"..,...,-.
j}ico; Urubú. Otávio, Bráulio, rance Símües, quando pnl,;a�

:: DOENCAS DO :�ORACÃO (.Julio) EngniçaC�e ,Hnmilt'l)fl�
- )' ,

_ DR.CARVALHO
, (Ele(!trocardiog'rafiu')

-

-

-

�'------�--���--��-----'----------------------'

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

61!ic.HJ.N.l1.tt. l'A'GlNA

T'l'atamellto (fe neuroses - (Psicoterapia)
Av. Rio Branco, 5 {sõbrado)' _;_ Ao Indo do Clne Busch

A NAÇAU

SENHORES VIAJA,NTESi

.·····aluga..se·

VIVIA CllMiNIONETE MARCA FORD V ·15, - EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVACAO•. MODELO 41,,,8 CILiNnROS,
MÁ'C'iUINA' l�OV.l\':, COlVr C!íl"ACIDADF.;: PARA l',IUti) KG'S:,
cosr 5 PNEÚS NOVOS. OS IN'rERESSADOS QUEIRAM 1!I
ItIGIR-SE A' OICINA SIEGFRIED ROSCHLIN, OU A' IND,
DE CARil'. E:AR'l'EF. DE PAiP,EL "(}S'fE' S. k., ESTAB�L,E
CI:flA .:'\f Ala1.roffEDA RIO mtANCO, &'·6 5; TEEEFONE 1 2 4 4".

....
-

-

'_
�

-

-
-
-
-

-
-
�
-

..

------�-=���������--��--�--�� .

..

-,--�=-�����������--���������
- MFiDTCO

� DR. O. R. KRUEGER
, -
- RAIOS-X

_

Doenças de senhoras e operações. Consultório: _

=
Hospital Santa Catarina'. Consultas: dàs 9,30 às 12 e

-

� dàs 15 ás 17 horas. Residência: il. rua Bom Retiro n. ::

ª :,.__::,�;.;.;5",,3.:..,.;_. ..;..;.F-,o_;.;n_e�1_2a_-8_••......;.,..,;_,(_E_m,_;�;,..J_r_e_n_te_a.;...o_H_L_o_sp_'._;_S_tu,-,._I_z_a_b_e_l ._
:: MOLESTIAS DE SENHORAS r i_-_"
_ DR� RENAro' tAMARA
- DOENCASINTERNAS

OPERACõES �--'- ONDAS CURTAS
Consnltóriô: Tra'\'essa -4 "dé Fcv�:reir(), 3

_ ,Fones: 1433 e 1226
=I_--��"';_-'--'-�-'-�-'-��----�---------------,--,
� -

....

:::�-
- §

==

E MédicO' fOl'mado pela Uníversidáde dO' RiO' de Janeíro
-

� ���r:::�r�e�:::::,_G:::l;oa�:�n;�:����::!��:ai�ed�ri;,:� ; Iodos''rl'a, Tex·III.1 . Cnmpanh,'I'a H.nr·'I'n''I'f!=_:-_
CHA.'l\fADO'S .E QONSU"t:.ÇAS A QUALQUER HORA U II· u II fj,
Consultól'Í(t e résitJêncÍll:: Rua 15 de Novembro, 1393 .• =

- = Assembléia Geral Ordinária
-;..,;,;"..:;,;;..,;,,;.;;;..;;;..,;:_---'-.;;.;..._..:::....c;;......,.�--'"�-.:,_-----------,E São convidados os snrs. acionistas desta socie-.

,:ª, .dade a se .reunirem em assembléia geral ordinária,
" :: 110 dia 25 de agôsto do. corrente ano, às 14 horas; na

: -, :',
-- CLINICÀ MÉDIC.''\. -- - séde social, à _rua 'Hérmann Bering, n. 1790, desta

:: J;;SPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
-

cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte
-

Consultório: Esq. das ruas Floriano Peixote e Sete de
-

ORDEM DO DIA:
: Setembro. Residencia: à rua São- Paulo, 240 -1. an<!.'� 1) Exame, discussão' e aprovação do relatório da

:: _,;...,,_:'",,;-',"-��-�-�_A_te_n_il_,,_ch_a_m_'"_d_G_S_P_C_JO_,_F_O_ne_l_l_s·_,:::::: •
Diretoria, balanço geral, demonstração da

- conta de "lucros e perdas", referentes ao ano

=" D' e n tis tas
= social de 1950-1951, e respectivo parecer .do

= I =-' conselho fiecalç-

§_ f
......;...-;.._.-------'---'---...;.....--�----�-----: - 2 i Eleição do coriselho fiscal para o exercício de

§ H. P R O B S T ;, rios;
1951-1952, e fixação dos respectivos honorá-

� CIRURGIÃO'DENTISTA

-
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AO LADO DOS CORREIOS E T'ELEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N, 8

= -

- -
-

--�----�...;._--�--�----------�------�--���-=
= �J.""""" �_;"-'--";""''-- ---'_-'-_'''''';'-'--''';_''''___;''

'

=
-

-

-

-

sossego público, E'� a se

p'unda vttór ia Qu'e a poli
�ia paulista obteve esta

no judiciário,
.f!c.\l'ltra .

os inimigos do

regime, sendo: a primeira
a denezacão do habeas

corpus,�à "26 comunistas
desta capital, pelo Supre-
mo Tribunal Federal, de

c;ue já vos dei ciencía pe
lo meu radio NH,GD-
448-488, Saudacõss cor

díais - Tvíanoél Ribeiro
da Cruz .- Diretor do

Departamento de Ordem

Y d"_:�lítica _ _e. �cial'" 'en e·se
�

'I'
.'

Assuntos diversos de interesse social,

1
FORD ANGLIA, em,csta-Blumenau, 7 de agosto de 1951. o sr. Plev,;n declarou que 5'2- do de nóvo e por preco d'!

FELIX HERING - Diretor. mente dara sua ,resposta dC:�l- ._ : '

•

�,_.
nitivu' ao preSidente AunoI, ocaSlao. Tu�t�r a ltl!d ".lt

----- - �- -- - - - - - ---- -- - -'- -

amanhã, IilJ:orma-se que os Paulo n. 250.
partidos mostram-se' irreduti- _ - _ -

� ,--__

veis' em seus pontos de vista

VEN'DE SEcom respeito à ajuda do Esta-

,',
_'do às escolas r�li:;;ios<1s,

IDçd

}- - vÃIÃ�ioH\j'viLE?
__o 11

, Vial� cmli Segurança !
I no . I

I EXPRESSO ITAJARA I

I
nua

15NOV.,:19,
Tel.

145511NOTA: - o confronto de do

mingo, ao que fomos informa
dos não valerá p8.ra o

cam-,peo�ato, isto porque são vá- em Warnow uma· ótima
rias as in:egulnridad;:,s, no que lll'oprledade com casa -

diz respeito ao registro dos garagem - galinheiros-

I contratos f.?)�Q.nssionr.is. Só-I fomo i!/. pad,aria -:-. ag'ua
. mente amann<l' o Conselho Re- encanada; :llll'OXImada

I gional de" �'lltebol. em J!'loria- I mente 4ft ms2 de terreno.
, nopolis, vai reunir-se. afim Tl'atar com '0 sr, J, En-

I' de efeti.lar o registro ,de. tod?s ! t n:;,
- Imlaial ..:._ �ab.:a

os contratos de prOLISSiOllalS, PDsta! 13 .....:... Fone 06. I
motivo pelo' ([ttal o ,Guaraní, ' f

I
da mesma iürmâ, não foi

a,'
.....;.----'---------

Brusque: :,"final de contas. - - -

-.
-

�:-
-

:--
- - -

I :��,�:�,��!:;,:,â,,;�:;,:"""'!1"" II P R E C I S A - S E 1
I -

l' I
- , I

I uma pen"\i!), :'1.'1'C (C IJUiWSl<);" de um c:lr.pinfeirO,
I para Sim filha. i rnr(Jfm�çõcs na ferraria

,._-
I otto Kiehvagen Intou-

OTi'I'-RT.\ 1)-:) PRI::\CfPE I,' S'
. f

r - payn • l'Crt.

I
PARIS;·� n:p) � (� :Hh'o'ga';

do lie !Uh Hay\'."cl'üi ele PÍ!S�ll- I --�--..---,-_..............-�..,_

I
gem por cs�a C::ipital ('i)n("'�t"('n-I

V
.

cioa com Tarem arh>03',n!ol do 1

eode
'

SR!\y Khan, l,:trn ;al:C� ,se o prll.1' , .

. ".
- I!.

! "'pe h<lv1a se Gl'cldlUO :t :1('('1- ;
iS

I t:.ll" Oll- n'rio' :i. .im'i <.}içiio do TI'Í-! Uma máquina, de cortar

bnnfl.l de ;';('vada:' AdiantOu- a i ti'ato, um rai:i�ho, contendo
Torem flue se (] Í>I-jllcipe aceí. � 11 metros e Ulls caehorri- VeDeI,-.e lotei BO,'; ,melhôr
tosse a Íttrisdiçiio e fizesse :JS, �hos ",!:OX" l:at�tro.s., In� poato da praia ,'mn, frente a. ilha
,prOVl-"jés

".

'Para'Q futuro 'ile i Ol'nmçocs na l'ua B:JnI,
.

! Yasmin. Rita odiaria ii açiin i 7 8 O.
, Informações, HA.NS TOENJES

,

de divinrcio, COl1l0 n pr;llcipe 1-:
-

:::
- -- - -

-;
-

--; I Rua Paulo ZIrn mel'm:mn, 120 - TeL' 1287.

I havia solicitadO. I ��J'lTJ.\I.l.1'..N�l! - JOINVILI. I .',

"i> .

P
'. .

1". ;r! V mgeJ::Ts rapldas e seguras, ' .','
.

r_m ans ClrCt, am Jumore·
I I "

'
�- - -,:-:"�''''''-'- -=""-.. - -

--:._- �
----__

! d: que. }\li pJ'OPb� a Rim, ando.n I EXPREJ�cf�TAJARA l;;lHtmnll!llmIHH!lilllmll!mmHmllJlIIII{IUI�,Uil!lmUlUHlImllnm,l§,I çao'q.e um pa.laC1(} e1m ,Zn 1-;1-: l�ua 15 Nov., 619, 'feL 1455 ª'D Ca'r'lo' Hen'r':q'u'e May
.. �.E.

,lIar, ('aso ela ,suspen( e�(: a ,J.- í '

.

" �E' r
"

s"
' ,

'.' l .' ra\;f.1ó dê div'órei"o. Crl1m" no en'l FeridaS, El,pinhas, -Ma?- t�. '

"

, '.,'
,

§,
tanto adiantou o ,segUl�te: ,,), -chas, Ulreras e Rémahs- I ª " CLI1't'lCA GERAL ._, ::
que a eStrela havHl

.

dlto t:'X- I �o , .' '" 1ST "Í ." '�,
' • "

, , _2
I tualmerité: "Agot� ,50 estou.�!1- i E!...IXIR DE NOG��RA l.ã DOENÇAS,DE SE�ORAS - P�TOS__' RllIO XE
. tete�fsada- -em mlnhn carreljra! drande DepuratIVO ,=

.

- Th"DAIAL - ;::
dnemutógrar�''''" .

. i lÍo SangUt:1. ! bimUlümnnntnmmímnmnmnumu-nunmEminnmmmUlllUUiJÍÍ

Dlt GELHARDl.· "ROMADA
Espe,cialísta em alta .Órurgia e' doenças de Senhoras

Consuítas no'�osidtal Santa '(latarina
" Das 9 às 1] (' das. 151/2 às 17 hs.

.

.....;. BLUMENAU - HOSPITAL SANT:ít CATARINA

-
-
-

-

-
-
-

-

Cirilrgião-Dentista

Rua São Paulo N. 2980' � rrOUPAVA SECA
--'--, BLUMENA,U --

DR. IVO M05!MANr�

AtOIS PREISINGER
Dentista Prato Lic.

- COl\oI 20 ANOS DE CLINICA -

Especialista 'em Dentaduras Allàtomicas
_- PONTES EM ACRIUCO --

Rua São Paulo N. 2938 -- ITQUPAVA SECA
-

::::

-
-

--------��������--�----------�------�§
--------------------------------���--�------=

-
-
-
-
-

:::
-

....

DR. JORGE JASPER-

-

-

-
-
-

-

-
-

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

CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua 15 de Novembro, 760 -- BLUMENAU

-
-

-
-

-

-
-

CIRURGIÃO DENTISTA

Raios�X

E. KARMANN

. Foram enceiTu'(lÚS saÜsfató- 1'0. que r;li ru-ovnvelnicnr e (lís_

riamente os entendimentos en; parado ac-jdentalmenh', perru
tre os patrocinadores da- tem- l'OU o avião e fnrill }i;.(eil;iullen
poruda dr> Coritih:t, 'e os dirL

deste, Pn-

Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura da Oitava, Região

Pl'eeure alna. hoje o .I'CAte d.

"DI'rie de- S. Paulo"Reli. 01.....

Desde" ABC você está
sempre aprendeDdo

IIUínUlleal' ilvr.lI. devorar btbl1otéoalL
Uu, para a leltura diária ele ma 130.

fomal. liA .e.pro um tempinho. Tomo
lIUIl& .ulnailU'& elo "Dlàr1o de 8. 1"&111."

e .lIe.Dlrará ,.rJllianeniemente ._ ..u

piglna. 'IUU mUBdo ele aonhecfmelllt••

úfel. e ele .n!orm&Si�e. op.rlUU."

",GR$ 180.00 Al:II"1TAL-
JORNAL COM O AGENTE SR: ANTONIO lIirARLOS

SAlSAPAR R'llHA DE BR!STUl.

-

Aluga-se

.,

Declara -é à· Praça
Arécio Avila dos Santos e Evirü(la B. Ferreira, visto

terem: deixado a agência do Expresso Bill Americano por
. sua livre e espontânea vontade� mim'm,am que assum.iram

I a Agência .da "TRANSPOR'l'ADOl,'tA I{,OnOFH::L I,TDA.",
com escritório ii nua 15 de Novembr<l n. 1436, Foue n.,
142&, onde esl.ão ao inteiro dispôr c1e seus distintos fa�o-,

! recedores.
I TRANSPORTADORA RODOFIÉL LTDA.
I Excelência em Transportes
Entre: RIO....:.:.. SÃO PAULO - PAHANA' - STA.

TARINA -R. C, DO SUL
AGÊNCIAS:

carto de padeira, novo.
informações:

OTTO KIELWAGEN
3.011. S. PAUI,O: Rua Souza Caldas, 374 - l"ôlles 9-5&51 e 9-5463

RIO DE JANElRO: Rua Gen. l'eilra. ::16á - Fone: 23-5'42'5
CURiTIBA: li.ua Ivaí, 355 - I"one 1333.
PONTA GROSSA; Rua Cê!. UuIcídio;' 790 � Fone 12-7
JotNvíLLE: Rua 9 .:e IVl:u'ça,' �:69 ::....... F'une: 52'1
POlt'l'O,·_-\hEGR!�: Rua Hoffm{irfn,:'48-..,..... Fone 2�3{l08
Lof-itH:lfNA! Ru:.! Benjamin COIL<;;t�mt; 5t1G � Fone 285
ELUMENAU: Rua 15 dI:'! Novem�i;o; H,3E - Fone 1423

AVISO'
.. Devéndo realizar-se dla 22 de.' 'Seternbró o tradiciona.l
BAILE Dl\: 'PRIMAvERA, cóm à a!lt�sêri.taçãu das debutantes
de 1951'c eleição da nova Rail1ha .. apresGntamos ,aos nossos

dignos assoCÍados as seguintes nôrmas:',.,. 'e;'

l°. - SÓl1_1ente filhas de sócIos pdçtéi1ú;er debutalites
'

2". - As Inscricões devem ser feitas', até o dia 15 do cor

rente mês: com a àtual Rainha,·Sfata. MariIy Deeke;
3°, - 'rodas FiS debutantes ficam classificadas como- can-'

didatas ao põsto de RAINHA: "..
,

49, - Entretanto, poderão concorrer ao título de RAINHA
outras filhas de sócios, até'à idade de 20 anos, mes
mo que não sejam "d'.:!butanÜ:s",

5°, - Os votos serão vendidos ao prêc;o de CrS 1,00. A
renda reverterá em benefício ê,�1 Sociedade;

6°, - Os votos, uma vez preenchidos,· ser3.o colocados na

urna' localizada na Portaria elo Teátro,
As apurações serão feitas semanalmô{lte c publicadas pe-

la imprensa. \.
_ Hit.ii.·

A\GO�r[SSAO

Praia de Camboriú

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NosCornuns AsGrandes Linhas
1 te Media

.

para' Morrison - Oposição
LONDRES, (} !CP) -- Ahr+n

do na Camara rins' Comun 1 o

deh:,{e sobre a situação geral
do .Levrnte, (l sr. Herbert :\10]"

ris,jn, chefe rio For'ejgn Ofl'ic"e,

no-

hre a� negoctaçee., em a Per- Otomano e ás novas [oj'eas "essas rropa> estão la por cau

sia, como se esperava;. mas 5'J_ t qUe auiram no. Oriente 1\ledio Sól. do' Ocidente", Acrescentou

hre as gTandes linha' da poJitL e em vw'ticular ao nacionnlis, que na eventualidade de uma

ca hrit�'nica 110 Oriente Media. mo, o >'r. lI,f.orrisün declrrou : guerra estava convencido de

Depois de ler fe:to alusão [1'1 "O uni(,o frucasso da pulificfl que (J Egito se manteria ao 18-

desmor-cnnmerno -10 Impero inglesa no Orrenrc Medio- foi a do ti 1. Grã-Ul'e"tanlw, "Na r-calí
e"\""'uaç[to da PdesHna:. O ,me duele - disse o mínü '�ro - cnn,

nós de.:'eja:nos é uma soluçâo virlamos o Egito a cooperar

entr-e n� Est"dos' ár-abes e 15- com as nações ocidentais paJ'a

rue! c lamentamos que neuhurn gf.l.r·anr:l' a segur: nça do mun ,

progres '.). tenha .sido realizado! do".
ne�sa eFreçã'J. A Grã Bretanha QCESTÁO DO SUEZ
tem laços de cmtzade com aS A resP'eito da espinho 'J. qU[s-
nnções arubas. Suu'. re]aç�es tão das restríções' impostas pe-

I
COIU Israel melhoram e GeseF� lo govêrno egipcios ao !rafe�o
mos ao jovem Estado um Iutu- no Canal de Suez, o ministro
ro feliz".' exprimiu c'211 p'es�l' por não ter

Em seguida o orador fez alu, o govêrno egipcio modíftcado
são ao impus 'e' em que se en- sua atitude mas anunciou que

centram amalmeme os países foram comandes disposições
arabes' e Israel.' "Os pri:neiros entre a Inglaterra c o Egito
_ di j;e ele - não querem ,paro evihlr ri'1P:euçõcs do inci

compreendeI' qlle Israel é uma dente do genero do ",Empire
realidade viva e permanent(:,
Por seu helo. Israel nada fel Lavado o atoii
Para tr:m([!IUizar os países ar:1_

. r ii '

hcs -que recejaln n iPo$sive.1 ex-
._--

-pa-n·.io de lst'aeI peJa' fol'<::""•. Luzardo para BueDol Âlrel
PHINCIPAL OBS-T.f\.CULO éDepois de ter declarado que Jobim para .loDtevitl u

ü 'p:róblema dos ref�lü:;tdOf ��!.- RIO, 4 (Merid,) _ Conforme
bcs eonsrimia o :prmclpU �-

"DfARIO DA NOITE" notic.iou
tácul0 par:t uma sOluç'.ão entl'e

Israel e a Jordunia .o sr,_Mor- na 5ema'na IJus_tada, com abso'

riJl!.:>n examinou a sllu,aça() liM luta segurança, já está :pratica
Oriente Médio sob () angulo ('_

mente lavradO o ato 'presiden-
conômico. ciaI, nomeando Os srs .Bat�·(a
A t:r 'r sr 11orrison a-

I b'seoU! o
.'

-

Persi,t Luzardo e Wa ter Jo Im para
nuneiOU .1 parllda para ll: '; • E b

. _, B .

1 R· 1 I S ok S Ilünis ocupar as _.tn aIxadas tiO ra

(O sr,o 1C 1a1'( • t e

-,
'

,

.

iro das M�téria::.' Prim�s � Lod 1011,1 ;:n B�Jeno� Alres e Monte-

do selo Privado, em rmssao' do vldcll, re;.'pedn'amcnte,
govêrno inf(lês para conferell- I Nas proximas horas II men

eiar com os ira�lianD;; s�bre ::I;
s,a �em do chefe do govet'llo se

questão, da naclOnahzaçao do rá' encnminháda ao Senado, P'l
p'etroleo,

Abordando o iP:rlObleÍna dn E

gitO, o '1';', 1\1orrison declarou
nOtadamente que a, ,presença de

tropas brilanicas no- Egito não

era sómente u)n proble:na, an
glo-egipcio porque;' disse ele,

Rooch", navio hritllnico r-ecen, REPLICA DE' ciItncHILL do Paquistão 'e da Ind'a e dos
tement(' apresado no gOlfo' de I .

.. ..

exercitas de. ''';€$ pais['s. "Exten
A1Qifj:i, .'. LOl'\DRES, ü (CP) -- F':!,lan- deu-se a Íl11riessão no Oriente
Cocluíndo, o ministro r'e-'a� <lo em nome -L,a uh) '�ção, nus ] :\le(\;o dI' que a Ullit�a coea til'

rniu a puliticn Lritat}i{�a expi'Í- C:l111UnS, \:,ri.uslon C}lllrchill ?�- que se rrecísn é hzer suíicien.,
míndo a eSi,erança de que uma' d U.ÇI aux�IIo dos .E�tados· l'nl- te nres '.io, por um ou outro
solução. pa.�·a 'as dh:e�gencjas t: .

VO Oriente :Me()ll�, 'pa� r�- me.o, sobre fi GI'ã En t'lUh�,
�Il(re os Estados do Levante upcra:_ as l?crdas so,rll]n I1(,S_ para que. abandone seus dírei
pos,la ,�r ra,p,idaml!�te real�za- S)· �r(:?�a'Q tuo.yulnernTtl com')

I
tos e inlercesss nh'. (JII em

eh a i rm de permitjr a dslesa '!tA, por seis anos ce �rr:os qualquer outra p"l'te do mundo
dessa l'egião cOlls:cl:-rada como e ca1cu�os falho' dos SOe '1h"- e a forma ]1(11' que ti ,g'}verllO
um tO<1((. ta�". �!sse que n deca�lencja i flQ'iU na Pn1P�f'H') r-:ranj!.'Ou_nn�

De'�ls de ler recordado a hrítnntca no Oriente :\fedlo ])0- 11m odío em igual gráu ao exís
necessidade de uma solução p-i., dia ser ntr-ihuid-. ii sua pe:-da I tente 'entre a"ralJe� e [udeuo".
ra '(). problema do' refugiados
arabes, o chefe elo Forcign Of-
fice ínjsísttu no fato de que
a .politica inglesa no Ley�nte
não era tmperlaliísta mas ha.
seade na cooperação: "há ne

cessídade, ne '�a região do mun

do, de .. cabeça); frias � não de
cabeças histerÍ<'as".

I
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M P H'�. I
D.ATR!UN.P'H '\VERKE NUEltEMBERG A, G. LEVANTA 01
RECORDE MUNDIAL C01\o1 551 BA'l'IDAS POR MINUTO Clinica Méd ica Homeopatico

-- DR. l\lECESLAU SZANIAwSI\X -'-'.-
i

No concurso de datilografia eficiente, realizado'
por ocasião do dia do taquígrafo alemão-ocidental na

Cidade de Aachen no dia 9-6-1951, aSm'a. Roli Kapp,
ve'nceu com 551 batidas por :mi.nuto o campeão mun

diaL'
.

I

M'Ílllco do Hospit:ll Nossa Senhol'a da Luz

Consultório: Rua .TOSE' DONlFACrO N. !l.2 - FONF: :UW"

Residência: R, BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

.e U R I T I n A - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
)oenç�s da pele: Eczemas, Furunculose. Coceiras, Mànchas,
�spinhas, etc. - Glândulas, Falta de regras, Excesso, Flo
es brancas, FrIeza sexual. Impotência, Esterilidade, Dêsen
volvil'l1ento fL�ico e mental, etc, - Doenças crônicas em ge
ral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica,
----- Remoroidas, etc. -----

ATENÇãO: Consultas em Blumenau nos dia 26 a 36 de
- cada nlês, no Hotel Holet:z -

S;PAULO
Rua 7 (le Abril n. 230 -
4.0 andai' -'- FOlies:

.

4·8277 e 4-4181
.

BELO HORIZONTE
Rua. Goiás, . 24.'

'

Porto Alegre:'"' Rua Joio
Montanri, 15.

'

,

Curitiba: :a. Dr•. Murici, .

1G8 - 2,{l..andu·k .Sala 233 .

. ',fOlNVILE'
Rua S".peil'rot !;2

A vitória .da Senhora Roli i{app representa o re�

isultado máxinlo atingido no tempo de após-guerra em
Iconcurso com uma duração de 30 n'linutos. i

II Interessar-lhes-á es;ecialmente em saber, que es-I
,se recorde foi alcancado com uma Máquina Triunph�

I IMatura. O extraordÚlário trabalho exigidc d� Triullph
_

Matura e desenvolvido pela elevada car_acIdade da

�..;;;., ......._.....
Snra. I{app durante um concurSÇl de 1/2 hora, demons-
trou de maneira bem patente o ótimo fUllcionamento
e qualidade de escrita desta máq'J.ina, Com isso o nos

so produto mais uma vez demonstrou satisfazer às
Imáximas exigências. '

.. .

muitos meJ1,Js, Espera se, ape

nas, urna oportUnidade

inteira_,.
me�te favoravel ;para a cfeti

vaçao do· ato.

·S. A.

At:..

- --_

N A ç Â O"
Ata da AsSembléia Geral Or- mundo Monteir.." diretor-presiden_ de :Mello. por ele foi dito que cs

dinária, realizada em 20 de te", Armando de Oliveira -

dire-I
tava plenamente de acôrdo com =

abril de 1951 Õ tor-gerente", ' orieniaçilo dada aos ne:;:ocios soci1is

Aos vinte (20) dias' do mês de Após' tl leitura dos editais, iOTun pela diretoria, ar!! reéleit.-., m,lili

abril do ano de um mil novecen- lidoS ainda' o relatório da diré!to- fest3ndo a sua concordância cmn t,�

,.tos e cinquenta e um, às quinze I'ia, o balanço, a conta de "lucros relatarias feitos, motivo po� q\'e

horas na séde social, nesta cidade, e perdas" e o parecer do con3ei.h,) sugeria fi aprovação e ratiFcoçãé>

à rua'São Paul� n, 3,191, reuniram- fiscal, referente aos exercício� ce ele todos os atas praticado� pela

se em primeira convocação os se- 1940, 1947, 194B, 1949 e 1950. ptl- diretOJ'ia até o presente, Posta 2.'-f!.

nhores acionistas da S. A. ·tA Na- bllcados, respecti�'!lmente, nas edi- discussão, foi essa proposta uns.nl

ção". em assembleia geral ordiná-. ç;õcs de 5. '9, 12.' 16 e.20 de abril . memente aprovada. Nada ma',-, 1)::1-

I'ia. atendendo à convocação da di- de 1951, do "Diá...vio Oficial do Es- vendo a tr�t:Jr, pelo senhor i>t.'�:.

retoria, publicada no' "Diârio Ofi-' tado de' Sanb Catriri ....a ..

e nos di"� dente foi encenada a assembUi..,

ciaI do Estádo de Sánta Catarina", L,
.

B, 11, 'lo{ e 20 do mesmo mês ·geral ordin:;ria é pur mim, �e�!'etá

nos dias 29' e 30 de 'março e dê '':! e ano no jornal "A Nação", Foi rio, Jm']'ada " n1'e",>"t" ata <!'.l" lí"a'
de abril e na "A' NaçÍjo" nos dias em se!"uida posta em vntardO 11 ê achada confol'me, vai por to,\"

29 e 30 de margo e 1. de abril, À ol'dem do dia, sendo ,unânimemen- "''''inada, Blmnenrl1l, 20 de abril de

'hol'a designada, verificl?u-se pelo ,l:�'a1"'r'ly"rlo'!: M.h�hmco;::. a< contas ',1951 (aa) Edmundo Monteiro, pre

livro de presença o compareéimen- • da d:retoria, c os pareceres do con- , g dente d" mEsa, II",.", rato Tome

to dos seguintes ""acionistas ·repre- � �elho jfiscal� al)�t�"':�df)-se �e vot,.�r 1 F·, �.o"'rc-:::;ri(l na !l1CSR. 1- �'lnnn�o
Ben�ando mais �e 9:10 do

.

capital .
05 Je."almente im_pedidos. Anunciou ',Oliveim, �r. Fl'ancis�o de Assis

socml: dr, FranCISCO de ASS1S· Cha- l então" o sr. pl"e�,,!ente. que se de- Chateaubr.and BandeIra de Melo,

teaubriand Bandeira de l!ifello, bl_".a- : �eria proc.eder, 110 momento, a elei- .Xoilo NapoJefw d.. !-:::J.l'valho, e dr.

silelro, proprietario de novecentos i ç::o da diretoria e dos' membros do José Pal':J.nbos do Rio Branco, Ce!"

e . cinquenta e seis (956) 'ações; Ed-j
conselho f:S-Fal para o novo man- tHHca!·nos· c,u" . esia é copia autên

puuido' Monteiro" bl'á�ileiro,. pro- .<lIltO. bem.c�mo q�e foss�m·fL'omdos lica da at:. d':l assembléia geralor

p-rietario de quarenta (40) ações: Os respectivos honorários. T.:im"n- dinari:, ,"a S, A. "A '" A ç Ã O",

ATmando Oliveira, br;lsileiro, pro_.i do a patav�à o - acionista dr, Fl'an- rc,n1h:nda ":11 :,n dc abril de

pl'ietário de dez (10) ações;
.

João I cisc� de' Assis Ci)�teaubriand Bani HJ"l" ,"xtr"ích do !i,'ro competen
Napoleão de Carvallio, brasileiro,. .{leil'a de MeílQ, apresentou à con- ·te e p"r nós devidamente conferi-·

'proprietário de dez (10) ações; dr. sideração dos de�"lais os se!'uintcs d3. l:�lmundo �fonteiro, presidente,
Paranhos do Rio Bl'anco, nomes: par'a ó· cargo de direte>r- Hnnorato TORlPlin, secretário,

brasileiro, proprietário de vinte presl.dcn'te; o sr. Edmundo' Montei- N, 5.8!J4 - Conferida e arquiva
(20) ações;. e Honorato Tomelin,· 1'0: para' o cargo de dil'etor-gcrente da por despacho da Junta Comer-
'!.Jrasileiro. proprietário de sessen- o �r. Arl11ando Oliyeira. Po::ta enl da) e11) sessão de hoje. Pagou na

ta (60) ações, num total de um mil vc.taç.'io li .proposta. sl1pra foi ela,
. primeira dr: CrS :n,50 de �eJos Ie

e ltOVenta e seis ações. J?e acôl'do
'. por mOlOl'la ab�oluta, aprovada, derais' para arql1h'amento,

c�:n es estatutos, as�umlu a

pre-I sendo
os novos diretores imediat::J- / Secretaria da Junta Comercial

�'-1.!)en�la da assenlhlelu o sr. Ed- mente errtpossadós eln seus cargos� "de Santa Catarina em Florianopo
lT llndo Monteiro, dJretor-presiden- .. �aber: (Úretol'_preside:>t", s.::nr,,'r .lis, 14 de junhO d'e i951.
'e da sociedade, declarando abertos Edmundo Monteiro, bra!'"ile'ro na· O secretário: Eduardo Nicolich

os trabalhos e COllsidando a mim. to, casado, jornalista. don...jcilindo A, primeira via é de igual tc{Jr �e

R'-r.orato Tomelin, para servir co- e residente na Capital do Est:>elo rIe. n"ca arquivada na �ecretaria da
IJ'O l;ecretário dn mesa, Dando in!- São Paula;' diretor-gcrenle, senhor Junta Comercial do EEtado, em

00 a05 trabalhos, após Ser verifi- ArmandO. Oliv:il'a, bras.i1:-i..ro nato,

I
F1OJ'janopoJis, H de Junho de 1951.

cado o crJoYflpareCinlento de núnlero d 1 t do clli do ecasa o, Jorna 1S a: m1, a O secretário: Eduardo Nicolich
te_'-"l �" "c','" 1·5 com lireito Jc residente na CapJtal do Estado de

V( :0, ma"c'o'l-me o 51', presidente São Paulo, Os quais declararam re-
,,-- - - - - -- -

j:rccetl>:r ii icitura em voz. alta, ° nunclar ii percepção de qualquer ---.

/

_

" L fi", ,ir convite de convocação, remuneração, Continuando na dis- R'I:IIIJA�/-"C640assim redigido: "Edital de convoca- cur.são da ordem do dia, foi proce- LUrlr. �/Y'

',::t,"' �" A, A Nação" Assembléia dlda ii elciçlio dos membros efpjj- .ti. �
G('�·nl orr-t�·lf.lol"in.. Ficam convocados vos e suplentes do conselho fis{�ul�" ........

.
.....;::-;:/fr: �

.'� �","hores acionistas para se reu- sf'ndo eleitos; como membros êfeti- �rr,,�/f;-!,iJ 't\/J.--r r!)ORl'cnircm em assembl"ia g"r:Jl ordlnii- vos: Avilmar Calda., brasileiro na,
'\ '\ ',,_,"-, 1/, I� .J

riá, no elia Cvinte (2G) de ai,ril .de· to, ea�lldo, ri'sideníe f'm São P:l·.llt�; "I', .,\. ::;.__. :/1 ffol G '"P4L
1951, àS 15 horas na sl'de social, Arnl:l'ieo P,Úhares,. hrasileiro n:i1n j ·\:)�i�f�,�-----...

�

à rua S:10 Paulo n. 260, nesta. c1- residénte em São Püulo: Carlos Ci-
\'

_ . .-"'"�__ j
,dade. afim·de (h,liberal'em sübr;} o rilleo Afonso, brasileiro nato, ea'a· l0T� y::
relatório da diretorIa, halanço e do, residente em São Paulo; e ".)-

I f n[p'�;'-_�'
.

d
.

d t I m�,· suplentes d,) conselho fiscal .),

ti'
�",//. _( ,1

iemollStra....50 � con a de
..

UCl'()s\ •. T'. /.,. '''''

? perdas", parecer do conselho fi:;- senhores: .Tnral!iHr Ferreira NetLn, r�,
..

, ,;:J '.ç,
�'.. ,/ ..:v .<1.....

cal, exame e discussão dos a�·)� da hr<1�ileiro nat.o, casado, l'c,;idcnte � -

diretoria, eleição do cons·�.h) ii:.- cm São Paulo: Vicente T!"<li!le, b1'a-

llllUl1L-8E".'/iO 't«/4'-;m,O' \
'al e �uplentes d-,stes, elei�'ã" n. sileiro nato, residente em 51:<0 Pau- l' IT# r, f� J

diretoria e outros :ls!;untos ,je ilt- lo e Ren1\to Lombardi, hrnsilc!ro 5ANTI'A fiEl. ENA
teresse social. Os documentos � 11ato, residente em Sfto Paulo, le-

,ue .!'e refere o art, 99, do r.ec:!'e- vendo caela conselheiro, entrando no t,

to-lei n, 2.{l27, de 26 de setembro exercicio do cargo, pel'ceber a im- FRAQUEZA EM GERAL
de 1940, encontram-se à disposição II portãncia

de Cr$ 200,00 pOI' ano, Pe VINHO CREOSOTADO
'dos acionistas na séde social. Blu_ dlndo a palavl'a, o dr, FrancL'õ_u

menau, 15 de março de 1951. Bel· de Assis Chateaubriand Bandeira (SILVEIRA)

Distribuidores para os Estados do Paraná eSanta Ca

tarina da
DE 30 II, S

DO COR:R,ENTE

FARMACIA

TRIUNPH '\VERKE NUERENBERG A. G,

PROSDOCIMO i S. A.
;-lJ, II aprovação final. Naquela
Cosa, de 8{'.ordo com as jnfor-

G L O n'-I A

Rua lã de Novel�hro,
_:_ N,o.5 9 1-

IMPORTAÇÃO E COMERCIO
CURITIBA -- .JOINVILE -- f', L U 1\1 E NAU
I .

------�_._--

maçõeS' colhida' Ipela nossa r'e

Dortagem, . c confirmada' nos
meios politicas, o "referei:t�
dum" a e.�sas nomeaçõ(:' será

dado por larga m;:u'gPm de ""to
-- res-ulta(iD dCI trabalho. paliti-
('() Jeyadú fi f'fe:to pejo Uder da

lllu'oria e seus �omanõ(>do9,
Yale acentuar que a naJnea

eão do sr RHtista Luz,�rd,) para
embai�:aditJ, f'm Buenos Aires j:l
era asSl.mto resolvido rlesde hú

Fer'dR'3, Espinha.R Man
chj>� 1Th'er!\[-: '" R"llml1tis

.

EI-lXm DE NO(HJEffiA
Grande Depurathro

.

do Sangue.

tel�tou assassinar a tiros de rC'

volver n medico. Luiz Gerflldo

D wK --_._-----
--------------------------------------

AceltaD1 pedidos
I . Companhia Boavista:08 Soguros

Side: Ril de Janeiro -1,.13 de·,Maio, 23 • 8.0 andar
SUCURSAIS E AGÊ.t� OIAS E�I TODOS OS EST�IDOS DO BRASIL

.' NA\f'ITA
TINTA V'P1RA.NGA:
seCl>.m 'l',,:piclo e brilham muito

gastam mellO� e duram mai::;

IND�'�T811.E!!�II!lE í!NmnlRíNl SJ� ii
Ftmilado em 2iS da Fevereiro de 1935 Endere� Tele!5r. «lNCO»

Capital Integralizado .•. •.. ... . ... ..• • «:r$ 15, 000,000,00
Fundo de reserva legal e outras re serv. .,. .

,.Cr$
.

29.417. ,2'52,10

Total do não exigível... ... ... ..• .." Cr$ 44.417,252,10
AGENCI.4.S E ESCRITO'RIOS NA S PRINCIPAISPRÁ{t4.S DO ESTADO.
DE SANT� CATARINA, NO .RIO DE JANEIRO .E CURITmA '

.

'

.

TaXas de "De pósitos
.

Dep?sitos a vista (sem limite) 2%' DEPO'SITOS:A PRAZO FIXO

DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 12 mêses 6%.
'Limite de Cr$ 50.000,00 4,1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO

Limite dé Cr$ 100.000;00 4%' Aviso de BO dias 4% .

DEPO'SITOS POPULARES Avif<o de 60 dias 4,1/250
Limite ,de Cr$10.000,QO 5% AviSo de 90 di,as 5%

Aviso de 120 dias' 5,l./2%
.--- CAPITALIZAÇÃO SEMES'lTR.AL ........_.....

ABRA UMA: CO�"TA NO «INCO» E PAGúE COM CHEQUE t

:r:m "

CAPITAL E UESERVA S: �Iai.s de ,. ..

R.ECEITA Dli� PREl\nOS El\-l 1950: l\1ais de

CI� $ 62,000 . 000,00

CR $ 116.0'0'0,000',00
i

OPERA NOS NA 1\IOS DE INC&"ITDIO - TRANSPORTE EM

ACI DENTES DO TRABALHO - ACIDENTESGERAL

PESSOAIS

CASCOS

- AOIDENTES DE TRANSITO -

- RESPONSABILIDADE CIVIL �

SUCURSAL DE BLUMENAU

Rua Dr. Wereu BaDlOI No. 49 fi 1.0 �Ddar
.'

Caixà Postal n.o 253 - TeJdone 1167 - End.Te1. <\ET�Ltl)

SlJBAGÉNCIAS NAS PRINCIPAIS LOCALIDADESDE SANTA CATARINA

t

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

As colegiais adnram véstíuí
nhos COlUO este, em flue a sua

clegancia juveni� é realça��a
6oentC's mcnlab eram .i111�:Jd(}·. peta sorinha em pe, q�e t�:r�n:
crtutnrns eslrnnhus. "Poseuidus na em graciosa gravara. Lâzl-

nha quadriculada, ornatos em
por entidades rui. '�erio:;fls 0'1 I Iustâo engomado.
d.i "búlicas. Atualmente ó3;ÍO ,('f'l1_ I

- - --- -- _ .. __ o -- --

sídcrados doentes que urr-crsnm i BLUlVíENl;�U a JOINVILE
'�ns mais nien!c' (,\lida!],)" tnt'- , no

tlieos e socinís. I EXPHESSO tTAJARA
"PrOClll'e dispensar !l l." dOClL I nua 1'?) Nov., 619, Te!. 1455

te' menlais n cO:li"id�,r"r:iío ,(�l' f iUmllmllilUllllmmllll!l!IHllllmlllll!lmlHllmBlI!UIllHHI!III,III11IU�
que pIes nccesSI!:lill .

- S:';-I:: II E lU O n R () I DAS
::

ES. ' ::
\ VARIZES E ULCERAS

-

- --- - -�-
-

-

-

- -- DR. A R Y r A B o R o A- -

,- _.,_ l\IE'DICO ESPEC!AMSTA-- -

_ Clínica. Geral de HOluens, l.\'Iulherc;'l e Crianças ==

1=,ncmlt�mlll!!n;;l!;all';I'I"�'�iI!HtBlIImHlunml!lmsll!mUcllillnmH""II
III" I tf�I?�r.�Ir.�flt��ii,'II;,t.1I1illl�lIlt.If.:It.l,��illf.h�I�II�I��.v.1I�I�

_ I Ganhe mai;::; anunciando, torne-se mais c'imhceido do
_

I público, _ ., .

- HOJi:; -- 1\ '"C;"l' ft:im, :l C l,oras: Alexandre Carlos, A ..-: RADIO D�T'USORA ITAJAl!, com suas 11 horas dlUrms
- ge1ic" "'1',1'" ,l'r;":do.,; r"" Francisco Eícbo"n ("11' :. I de irra::1ia,�50 está :w seu dispôr. e, o BlUl1eroso público

�
o •• o.c �

CuCndô -lstranhOn i i _:'v��':. '1':_ou::u�.n,,"em
de Wnd.",

_

:::: No fabElo"o e sclva'Icrü panorama da sdva amnzonl- 'i I

I " I'-
ca. pre:'C11ciando n tremenda luta do homem contra os �.' .6'E não - se . eSmiueça ! ...selvagens e as fer:im. Emoções! lI,1istériosl Aventuras!

:::
"'lI.

Acomp. Compl. Nacional, desenho e a continua<;ão do
_ seriado - "Flash Gordon Conquisinndo o Mundo" _

I
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO' A OFICINA:

_ Preços de costume. -- Hoje, às I) horas. ;-

.mJl�ÍlmIIHII�llI!!.:H�!�H'::IUlliUmUmJ..!.�m�H�I�!.:n��IHlIUliI. I,

1��m-.;;;;o-.JQQi���
I

OSVALDO CHATEAUBRIAND \

i t

& Stuebe.,

ill Encarregam-se de;
$ f-,SCR�TAS AVULSAS (mesmo atl'az�r1�s)

ABER'I'!JRAS E ENCERRAl\1ENTÚ& UE ESOR1"
TAS

'

I REGISTROS DE FIRMAS
CONTRATOS. ALTERAÇõES D!� CONTRATOSI e DISTRA.TOS DE SOCmDAD��',:ii .CO�mRCW8,

I) DECLARA.ÇõES DE REN.lh"i

I
J..EGALIZACAO DE LIVROS COltIF�&CIlUSJ FIS-
CAIS E D;EllIMPBEGAnOS '

..,
Ganhê térimo e' dililiem, confiando os seus
serviços,por nosso -lutmmédi.G

'

6u.'\ 15 de Novembro, &� •
..1.0 Andar - Sahl 0.0 5

, (EdifÍrÍo do Bállcti dNCO»4�1""I"l$laclll1t�_�IiU��

_�WR9S f '�U'1Rf5,,__..........

de

lho, fi hl"1lmente residindo
Capital da Repuhlica,

na fun(,iOnú' ir, dO' Y:!l·ig. n.-,[a ci
dade.

E

Itusch.
mürista a1C'!>l'10, uma dus me

,lllílre,; consequências do peca
do orjginal foi a n·ia.::5o ('�1 iC1-

I'
dú '�t'ia de !l'''el",�t'll'! no muno

do.
:2 -"- que euquunlo a linha de

1 nr-ve, llâl; regiôes tropicais, ('5-

! ró �lluatia .a :) 2XU melros
,

.

: ma <ln .n lvr:l di} 0.('0 .no, nas re

i "iúe-' '·1"";'1;'> e]'! " encontra1 ;-, .:"I., c ..... � -

,_'J � •• I _ u

: l1n V','lprin 'iuPcrfieie (jq mar.

�-:{ que a ['anJura e prepc ..

;Y�H:UO 'de- ('sp{;nja's r'nrn �)S mer-I.
1'" 'ih

r
�é�('f)S muru rais e:nprega rIU n,

, rr-s de bel'co' e homens 110 Me
! dítcrrâneo oriental, n,!:;, Anti.
! lhas e no C(IJlfo rin ;\léxico

1 ,i -- 'que' e,�(á ProT:lêli_; ;Jue 9:.
! 111' frio tia nüite 1':: menos

.

Pe.�'
I sado qUe <), ar 'que�te diurno;

'I e que Se dorretormos um ([uHo
de gêlc, a Úgllu' resultante .Pes

I sará ruais dum quilogramo,
1 porqUe nela se oculta a ener-

1�!i� cIo cu (OI' da �us� 0:
.

.

r ;} --- que, ti Pl'lnc1J'1O, era íJ

II cachimho (I meto dp fumar que
�uai,�' condizi:j, e0111 o gôS[n eu-

�!'üpeus; que Só nos fins do sé
i cujo XYIIf'& introduzitl_se
,�

i I:.nl'opa o charuto; e que,
i .\ !Plllanha. eomet;'Gll-se a f<1hri_

_ConseJh.QSfr�I:-·b.e'eza I Cal' charutos em 17SS e, WI, lJil-

C·
.

·

d b I I glaterra, apcnas em 18..1.1).

Urgla e e eza 'I li .'-- (lue }1 produção ingli:','a

Ir',' .
de trigo niío baEra de modo• � c ;

•

'
'

,

I �����;;�C::r::l(�a!:�í�1:ç:�r�1l"tl:: ��:
PIRES

---

j lhei(a nli, se elevam a poucoDr. ,".. , 'mais ele 1 milh:ín de toneladas
Jizados correntemente e com vaior pC:;.3oal ou SOCial dI) lI1rjl- "lwl te

.

t

I
.

I ,. \ ,n ,meu ; (' qUe a nupo!' <1-

pleno exito. VIf �1O "

. , I ção atinge. em certo,; anos. H-

Não se deve julgar essa es- ,N_oia: �}, nossos 1e1l01'es P"- ( ti> a li mi !l!ões dl' [Ol1eJad:lS, ,)
_'.

. fi dcrao sollC] t'lI' qualqller conse- ,

Pede, ,de ,CIJ�\lrg�f1 I'omo/ 11111. '
-

. 1 ! ([ue representa a terqa parte
questão ��,lPel'J:!ua, n1US sim: sob ll:l� 's()!W� ,0 Iratai.J�entu daí: �,�� l do ,volume t'xportado pelos cle-
um angulQ ,inteir!l:nente d1.vel'-

I
t (ah�lo:,. ,Ln :lIedIf l) ey,pe,c,all.) i m'l1s paPe" do mundo. '

. 1 l' ar til Dr. PireS a Rua ;\'eXiCO ,,1 !SOo '\s pessoas que a ela cc -

. ' ", ..

," -- Rlo de JanelI'o, hastantld

l-�--'-'--��-rel;n. ,1'\a SU'1. granc,c ma�ofla, o

enviar o presente' arll"o de 'li." TINTAS YPIRANqA
fazem por uma ([ursino de,., '"

'.' custam mn pouco n1;US caro
Hoje tudt> está ;mldcdf'·. ,Com ,',

L
'

: 'd' I Jornal e o pndcreço COllllH( lI) 1 J}o1'.(J.ue uma laia yale pnr duas. ,l.b J)ula IIp.ceSSl ae e. -

t"
,

.

:1 mesma llecc:'"ldade .que st' para :u rc.'Ypns a.

TJl'OCUra um medico pára o es-
São os empregados em casa

1_ - -;;....._ - .......
l'

comerciais. sobretudo do sexo
tomago, figado Ou gl:mdulas 1
consulta.se, ·t:m1eh(m� um eSpc- .feminino, que l1:(:{:�ssitalll � c I.

uma boa a.p:u�nCUt nara. naO
rin1istll em cirurgia 'estetica, {,},;

I" perderem Os 'emprego', traidoS
tratamentos. clrurglco:h ptra pela idade, são os 'Portadores
lHwizes qefe1tuosos, ore _as 91"-, d cel'tos defeitus' fisicos e que g
l • ....as do rosto 11ao 1'clI-,

e,
_ '. (

•

fiS, ou ,'tI,,;<, lhes traz.,m comp.lCxf>.,' ge neu-
�

11_ - ._ - - � .� �- -- -

l'é'sleni;:l'� de �nf�rInidade. sã.O, �
Vn AS enfim. uma grande �asSa de 111 i

'I PA.LA ,�" dividllos que 1:em nos', recursoS í
CR.UZADAS da.' operações plasUcas, toda a

Süll1c;iin de seus snfr1lllenJos

'I'rnnscórreu ontem a data Faz anos lllEla (;:Ih II rnen.

nataljcíi da ex.na sra Da. Eli- no n.u. filhinllu do '.'.

Au:..:us-Isabeth Borha, di
..,;n:l rspos:! do [o :\lHas, l"psi,I"1l1c.'; rm Hi" rk,

tO!,. Joân :\Ianu('( ,Ie n"'1'!"I, Cn'I-
•

Sul.
cef lun.lo ('nl11el'l'ian(e' Ilp03la pra. ",\S('I�[E:-;T()S I
ça, COm O nascimeuln .11: SUa ri ..

,

Cumulvlou untem ln: is lima Ihin!1;1 Edelcv H".i'r0::, \'cl'ift,: - I
J1.rirr�avt'n� de lcxi�l,el1c:�a, t� gen_ d� "" d'a ?O II::! jullIil r'.Jl ..

e�'_lltil srb (·.Iha ;\bt"'1 Fr-mínolla, ta r , Pl!';tilf"l; o "'.1' do '.'. !�

prendada filha (:,j 'ir. J)emo.,-; valusío \'ipil"l l' de sua eSPUSil

tenes Fcmine lla, Da Elfridn. I

.Colllcmón lto,ie [I passag-c:n Desde I) dia;:' do corrente c. !
"de "'U untversario lwíalicio, " ('hn-�e (IH festas 11 lar do ,'r. i
sr, Tea[ino da Cunha :,[ell,'. Luiz Birlelhrun dl' sua esposa IDeflui hoje ii rluía l1a[a[icip Dn, Gcnv, ('OU L O 'ldvClI[fI de
do SI'. Artur Germer Junior, rn, 1'!1 Elhinl!') Luiz, I
ml'r'(·i�'·nte nesta pra�a, VIA.TANTES

'

A epiderme - de extrema.

sensibilidade aos ratos do

sei, Para pr-Otegê-Ia nas

praias, nada mats 'indicada
quc o CREME NIVEA. B'
um cri,me para o dia e

para n noite. i�jnll'm':1-J�l
Para fi limpeza da pele e

-:!omo bap,e para O pó (te

arroz ou rouge, CHEMEi
N:tVEA li o- único creme <10

mundo Que contêm Et'.<;(!

rite: sub�tfLllcra d" graneIB
afinidade, com as celul,l:5

cublneas, agindo como um

tónico ·re·!1DvndOr dos t"ci

dos da epiderme. CREME

1'.'1:VEA, IJ2nptra profunda-

"Doentes e não possesso"
.fCI se foi o tc.nno 'em que os 1

Para a noí vínha, eis um en

cal{tà(lor 'eonjlinto (1e- aventais,
.

nas mais variadas linhas e

tecidos

mente nu cut is, tornando-a
bela, m:lci�l ,., (,1:ístiea, evi
tando o resseeami'nto e rn

gas prem.1tm·rv.

En(>liIl11"I-se hn (1'r,.' ne \a d
rLfll'. o Sl'_ Alfl'cdo Nogueirn
radicado no comércio c!P Flo-

Faz anos h.:JjL' a inCI'cs.,ante
menina Silyj:;, [illlillha!lo �r.

o CREME NIVEA

alimenta a cutis

rlanópolls.
o PRECEfTO DO DIA

Nos dias de temperatura ince r-
, ,ta,' l..l:l· g.u:otinha estará bem

,1lrotcgi{la ,c011l este elegante. .e
"T:l(lioso conjunto realizalb
;m "lãzillha. com blusa de se·

da lisa' ou :�lgodão estampadf',

TINTAS YPIRANGA
para tortos <}S fins: desce' a casa

mats ttlof1esta aré o arroaante
arranha-céu.

::

DAS PERNAS: curas sem opel'a,çiio
DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COI...I'l'ES,
Al\iEBIANA, FISSURAS, ,COC;I.l:IRA NO ANUS

CORAÇÃO, Pl1I,l\IúES. RINS, lmXrGA, I�lGADO
Dr. Aires Gonçalves

::
Dr. Pites

- ADVOGADO
Residencia {' escritório:
- BLUMENA1J -

Rua Rrusque, !;5 � Fone: 1472 .A mellkina, .como ,tndo no'

mundo, eaminhn. a PaSsOs lnr-

gos, Antigamente pOUCo se ou

"ia inbe nas operações d.,. plaé'_
ticn e as int�rvenrões então só

o er.am em artistas fIe cincm:l

ou de teatro.

�

GRANDE SOI'tTTh1ENTO EM VALVULAS l�.I\iIERICA
NAS E EUROPE·AS.
- r'ZCAS E ilCESSORWS, RADIOS NOVOS

"_" SEn;YW(l RAPiDO POR PREÇO l\HJ'D!CO "_-"

�ltua '1 {te Setembro, 4, 4 9

PHOBLE7Il'.'i N. :WU
mais intimas.
"' drurgia r:st�tica

ma, realmEmie. o gef\.io e 'o e�-,
raetel-

'

(clt' n�':';O:1S recontlu:lÍn
dI) ao P;3Ze',. d� dila e no re- I
torno do ll'!.',bnlho prodntivo.
:mlitos inc]jdduos tl'Íste, e

snfl'NI.OI'CS_
Os eXflmplns, j1t cit,acos dão,

lima iiléin da llece;',idade' da
eirur;::;-ilL c>;telir'a e !'I clara e ,pre

(*'!l, dcfini!;ão fI ela 'lafla pOr

Dartingu{'s, um dos fundadoreS.
da' Sociedade Cientifica Fran-:
c�za (lc Cirurgia RCjlUrndf.W[l, J:Plaslica, e .Esle!:,ica bem refle
te t'OG.'l sua' ultiJidade.
Ei-Iá: " ...{ �jrürgiu es1;etica é

o conjunto de. operaç5e... tend()
uni car!lcte� plastico pum re

mediar os defeítõs naturais 'Os

1�dquiridos nu morf�lo�j� 11Í.l

mana., e que tr.azSm preJUlZO ao

E' um dcpcimento corajoso e sIncero contrn 0.9 políticos
que teuf..a.ram tri!llsformar :aquêle Estado e () Brasil numa

N;'3 de:m,$sombradas p".gmas de TEREA ARRASADA,
:f1a:z Q jornalL.'lta. Osvaldo Chuteaubriand uma análiSe minuciosa
e crua dos atfl9 delituosos praticado:'! pelos hom"'u5 do último
governo da São Paulo.

Vollrath
E 550' I

I
i
�
�

terra de ningu'm, ou, como diz veementemente o autor _

numa terre arrasada,
E' um\::!: acus::tção fo�mul:ula atra.vés da. VOz da mai!f call_

!lente verdade.

preçO: Qr$ 25,00
HORl7;O;:JTAIS

e YERTICAIS
1 - Calha que (lã "ilzHO às

águas;
2 - Aplicar;
3 -- Toca, furna;
·t .- ,G(mel'o rle in'es {t

11erlencem as .a,raras.
qUí'

Em t6da.1 as l1'L'1"Ul'ÍllS ou pelo re.mból.a,G P<J8taL
!tua dO Livramento, 203 _:_ ru� DE :JANE�O

Edições O CRUZEIRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.. -

eO::1-

f(li I de Caxias por 4x2.
'

I As equipes prtnctpr.is esti
I YCrOle1 assim formadas:
i Patmeíras: Juca, Altíno (,

EXPRESSO ITAJARA

].JCNOS PLANOS .

-,,- lli':;:)

pàrtieípa.rarll do süytf!io dos Novus I'Ia.iJOS '{(1�!j':l(J" e "lfi;20" �
sõmenre os iítulos d<,; nún�ert:, supertor :� ;;-.fhlU.Of\O

Aéreos
do Sul Ltd'o'

Servicos
�

Cruzeiroianteigado" aos seus cclcens.
Iaeger, fraco" tendo lllt'ritn',;

penas no tento que assl.ia [011,
astão, semnre COi11 a so.nbra
� Ag(!�.;tinllo a- ij'ic(·)mod;� ·1.:J.
esenvolveu regular t1"30:'1-
ho. René lutou com dencdo,
reocupando Vvucrgcs Insis-
2l;�t'ln('nte,
lV1úrio �·;·:ir(ieHi úrbiirn cir'!
'edcração Paulista de lIL�Oi_'l.
ipre sentou-se ,H Ia i 11g'1!'za

"

10 estádio ela Alameda Rio
)ranco� Muito bom o seu de
iempenho. Não d;} ,�,:�, aos via ..

.ei.tos e conhece perf'ett 1l1:':'1l
e as regras. j-\..pii�t(:o·;._�es dessa
categoria garanLcn1 qualquer

. espetáculo- fnteholístitn,
PÚblico numeroso di,'i'!iu

;e ti Ba lxada, f,:t�(�ndo !)a;�!tr
uelas brlbetertas 'i sorna d\'
CrS 14,500,GU,
Na p't-e]i:"':;'-,·,,:· �-;1·!.:�i�rL.lo;;

m!stosa�1E::!�:t��'--{:·� �l�n:_!·a!lt(S
dos dOIS eh:dJ!"::;; rC:'�;'L:�1'G�Y: um

Aviões mistos Douglas C-47, com 25%
de ITAJAÍ para

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
com escala: em Mafra, Curitiba c 1 tararé - Domingos

Segundas e Quarta-feiras ----

de RIO DE JANEIRO E·SÃO PAUlOT para

ITAJAí e FtORIANOPOllS,
com escalas em Mafra, Curitiua e Ita.raré - D()mi:��{)s

Terças e Sábados

Agentes em Blumenuu:

MACHADO 8! nA. S.A. COM. c AGÊNCIAS
Rua 15 de Novembro, 1:1�G - Telefone manual,

G Z P
,Ii (t' K v

"�'}"!��::,,,
'

- embate ir.·U.�:·''>::'-:�,�n;:·. V,,-" i�"�:;Ldo

! Eii�iç��J�'�'" DrosadõCampeãoEs�adDal
jNo prnl1ClfO loter ..esiailual noturno em ,Santa Cata_nna, '

'

IJ emuata,am Curitiba e Carlos Renanl, por .�OIS Jentos
BEl.,:;.t!�..I":' . ., {VO Curr�3ponci�n- r Circ.:-t e sta'ge Otav!o de cabeca' pa- .. "'��iJ.a? �O!Cr;.liU e Pl!O!O •.Actnerbal,

te) -- Q:;::tndo se anuncíou o prt- I ra empatar. Vibl':l o público pre- r"!lclio) Otavio, J-nHo. Petr\t?cl�y ,e

�':�;:dj�.;;"::;��:�:,�,(�,�,,,�{�"�,�,� r,;�:� I ""���:,c." �!i::t" o :,ú,:co nl'11�mo::

J()\'ll(·,

•.1;1 �;l C: -.RLOS n2!�_.(\.lT::� e COHI- i druu í.m o ,,\Ú.'�'-el.-;:;'�::} f" dê:.:tc n:1:,U- Ti�ven,,:c...; 1l:1 ariú,t.;.:a;;-e!11 l\Ir. Ro\v-

rH:!A l"'. c, cti.i cnjritnl SorrIso, nH!i-ll"�11 tf(Hni.,�in S���-,)U {� tenro de �'!\n- ley da Fed�.nll·ÜG pal'�:n1a(l.n2:
••

de

t:l' ;;:'Cl1t.:2: temeu pela .2iJl.'l.-e do' nosso
t l:-<;:cnl:

lhltl!d icvant.i pt�:;,a n

.ü.l"e:!.! L'c:-spcriC::i, Um tl'aba.1l10 qu� de���ou
:��!1!l:�o. Havht .

.ius�i:i<'ntiva pa�.:1 i S::ll Ni.,·al,jo? rnas JuliO {: mais ex- a desejar do cOIlh��ld-:) e shupáttcc
esta ��pr;.;c:1t.ií() p�rf;l�e nesta oca- i pl:l�::O e antes d,a r:heg;:'Kia do :.:r- ;uiz. Pre,iu(:!c"--i l!lllltú o- :}('senrolar

I
sifio {.hrwsc_ia o Ht 4--' JHmo' ..la cqt ..

l- t {,Lucir:.J C�"0:,;�:!l par::. ;:i:� :r�dr·s rcu-I ja�-: .:\cõe3 e;Jl,)1 intuTul:C:-Of.::S desnc

��e hr,lsqt:ense Cln l·;;.e·(\·: :-ob a lU7 I sd.ci:'nall'le-tit:.... 1:. 11'1.0 j·j:.=ou :r�i·.:10 n :;c�;�arins: �P..\·ü.ret::- (] 1l1rr�L10:r l��!1.los r("11ctor�r,;. E �..! ha'\lct eSpel't3- 1 n1e!.l:L::- ilPi"�"s""ni:�CdO tI.) l:'·tCOlc�·: li:I'H'p'_:; !tUH3 Si�!�P!('; (' se..! lllah.. p

ti.;-�, C�3 parte dr:-; r=:.cicil)".ld")g Cl'n I f�HJ'l tod;!\'�a ln�·o;, penso "1rtt_; rn'- !)c(;:ulo f()j l!trl�) tt:'l" ah:.�rd.i.dü o ban-
I t�1.Hl úé.,ta c::irt'·ia, nfio !-ic p!lclel"l[I 'I !�l:1hies. lCr..l:ll di.-!.ol"1e!.-ct:('auas 0- .

� Ji'>-h taha (·}�at:JnlI·nte 110 lance Que
I ..L(...·id��!· ('O e,}.ín10 d� ltir.2� ('ln c 1-

I purhtt.id ,de.; (�C OUl ü. Na. S..!fUllU:\ 'tirou a "H.ária -tI;) clube catarin�n-

I�
rü'''-':o (. l;{Jrq�(-: nJo ctizt!l" do h!·]�í- ! lLl'3t..! t) Cori1Jba inicia Ine1l101'� 111as

nio do C':-:Jnp.:i'tO Et.tàdl!�! �lc lC:1u. � ã ê:.liuru dos 15 nlinutos temes já
se. �'!. S'. (;:S�::1'l;:t t:\)lvc.1(�u qLla�.;c no

Foi 2';=:.:1'n qUi} Fh.:da.nr::-p._Jl�S e Fl'�.\ fr�nco t1or.niniü aUeiicano.· E os
rr..cio do C3111pO e naturalnlente que

ifuiéin' esp'Qrti\Jl� VHI êhcgHl;' o ni.r.. tr:�'i:t}s c1eixrun de ser assinalados
a visão do ba:ndeirinha foi basÚln ..

,

3 de agiisfo:' com seu i.1icio rn�"- crim úma facilid:loe de pasmar: Pe-
te mais' pel'feita na ocasião do goaI

cado pàra ús �o h01'3S, (\ prélio cn- lruscl,:y a e(�rta altura conl Nivaldo
paranaense. Enfirn� uma orbitr':'l-
gcm que pOderia ter sido bem 111etre cat2�inenses e p2ra!12��1':;(.!'; Sl� pela .frente. após ter donlinado Fe-

pode ser começndo (,§':', ,-,,,� ::!:! c.ato, atira para iÓl'a, .Toyne, JuEo lhor, principalménte para o' Carlos
horas, já que faltará "luz" �:; ,]';" e Hélio também t!vel'mn momentos Rcnaux, Fma gral1de ,assi'itência
!Vir. Ro\vley após sun \"is!tJ. �o� e:r--:'cep(·ionais. Estava escrito que o Ctlln!:)ureccu ao E.;t:ídio da FCF\

vestiários onde recoJ11cndará o 111á- nal"cndor ficaria no n.o 2. Conti- propol-ci0nando nrrcandaç5@ supe

:xjm� de disciplina .aos eontendo- lUOU o doa1inio tricolor até o fi- MOr n 20 111il cruzeiros. Elogiavel
re5. ordenou a enirada em campo "ai, quando nmn 'lance duvidoso'

sob todos os aspectos o comporta
das duas falanges: verdadeira apa· ,:,1.1', Rowle:.' proporciona, em fla- mento da torcida fIorianopolitana
teóse a entrada dos c"tarinenses grante impedimento, o tento do que. do primeiro ad" último minuto,

'.
'.representados pelo ÇLUBE ATLE'.. empate para os visitantes: o cro-

não rega1eiou Hplauscs .à ;r.e'pr�se1).
TICO CARLOS RENAUX, O povo nometro marcava 43 minutos da ,ta<;50 do CAl\1PEAO ESTADUAL
iIhéu nâo 'se cansou eln aPlaUdir! eüP1a final Contra-at�ca dos aIvi- DE 1950. .

os players tricolores de Brusque, "�l�ics e l\ÍUtlnho em' impedimento I' - � � .:.::....
Em seguida, ostentando seu pavi-

I
assinala o tento de empate, Huu'..e ,

lhão adentrOl� ao l.�pete verde, o ac�no do bandeirinha mas o arbl- :: Vinges de Blumenau a IIC011Jl111tO do mternaclOnal rFedtato. ir" n;,o atendeu, Perdia-se o cnse_ ,i '!:.:1j'lÍ e Vice-Versa IIoS. cracks c�,ritibanos, C! e1' �ram jo de uma grande ,'iLuI'Ía de Snnla ,; Prefira o 11APIDO 'CO- I!a Cd{ia adVC!"3al'lO uma lmda ilàmu- Cal:,r;na s"lwe Paran:,: no bal'<l1<;'o li ME'}'A , __ Agencj�, Cln 'Ila {lo Dêcano, �,e,;to bastante apl'e- das w;õ<:,; 0S(:1 viícria ficou nitida-

i,r Blun:l'l'all no Braz Hotel li
Cl!�IO� mateh foi i�iejado ':''':lll sai", m�t:'l:;:��e�!�. All,;lico Rcnaux {or-I ii N��J�-�o J?�O:3�����ró iida dos trleolc.res: c o CorItlba to- mou ",sim:

I
,.

DE ITAJAr
'

,

d�lvia que pritneiro ataca� nH....,cen- !\'!or:;imnnn, Afonsinho e Ivo: 're- I :, I,� ,1,.1,1 8,:;'J - 13,30 - 18,45do, exatamel1te do prim,eíro lance ri
'

"

porta do arco de Mosimann, o ten- I - - - - - -- - - - - - - - -

����'1;:i�!t;�\ ��.����Ol: ���al:�;l�l�:: I AI�a«T!�'laufto: lambem o Va·s.l'oa luflltruçao de Tonl, para o goal f '

.

de abertura, sem apelaçiio para MCJ- i '

���::�� ���(}�J��:�a!:ra tl::��:��� II da dl·sputa pelo 11-'U I op}ayel.'S brusquP-ll!S.P':;, o tElllpO
todavia t"orl�iu, .. l!-: ii pnll0r:üy!.3. dn

mfti,eh sr: transforma: arma_se do I
tricolor e uústa altura seus ataq\y:s \ Cmn a derrota do \'n:;to \'er- llDS quP COites l!ois ,clu1Jés� fr:r
ofere'�en� m\lllo mais pel'!go ", ll1e-! de" domingo último", ficaram

f
{':isS"nl ii ",SEu nl[lll'a do certn-

ta de NiValdo. Ha um cs(-antclO na I" , ('., �.
. '. "d'� , ,

d J
'

d d I
{']'<I ,.1'117." t, Illl'('''l<l !l<!I'a 1"- me !}I)('C Sl" "I""ar(l�,' (l"s(1,' J'I.esquer a e o�rne encareega o e

.

.
' _ .. -

, -.t"tu 1(..4-" ...
\,..o I..�

cobra,' o faz CQm mes1,.b: balão na
! lIatar a I." coif':':a.;_-,;o. A 111f'- ,:. ('onquisía

-

do tltulo pO" um

deles, O Agua \�érde está' sc-

B M;,C
O T II .J.

z n
!

o munttõ mlstel'ioso' e' bárbaro dós, g::j.r1mp9i de'
di::únan'tes lias: págii�à:s de um flvro profundamente
realista e humano. Milhares de vidas depe!ldendo fie
um mi.nuto de sorte. Um. romance violento, chEio de

d:�a_?1a e aç�o, retratando as 'llltás, os ódíO�� :)4' ari1:blçoes dos nomens.
.. , .'.' 1'.'

.-----�----

PLANO'<':A��. ANrrIGO
Sóme-r!.l(� r'ruiieipam co sceteíó do Plano /I,;';) O�; .títn

� los qne v5.� de j a 2.0i,HUHHí. -

S lVfJ O U 'U, .f� S S n
S IvrJ Ü Tl �"J A Q S lj'.' "',

'l'o;l(H ()�; tHulGS c.flutcrn'jJimlos serão
'LHtUIDADOS l]:;mDl1iTAMEN'l'E

. DGORI EM 2êJ� EDI{:.O
intyirnt�ente reescrlt.{J, e em forma. ílf�-nnWva.

\ ,. /1
/'
./

.�
_-

1" ÜX A�: .�n? 'rír'e <1 dÔI' 'c(ilh as

['1,.\OS pa:osando GÚ!íJl. Conttls'ijes,

lHxaçõe�: enlnl'ses, (maU geilrr)
(j'{;rT'S I'Cllll1ütiea:.-, nC\'l'úlgicas fi

..

l'àpldamente,8li,\'jatlas
de Gelo!. (j(:loj

COMERCUll VIEIRA BRUIS, S.I1.
ólll'ando a hmiel'ninl):! enquan'

j
[o o BOm Hetit·o melhorou
br:lSta1',te (�ê' po,;;irãp. A coloca-

I
rITo dos'. conCUrrCl1feS ao CliUll

peonnjo da segundollu· é ::1. se-
I guintp;

"

I Lo lugar: Yei"'l Cruz,' '.de
I Testo Central (�ó'm 2 pps

1,1 2'-0 Iuga": Florestél, de RiO
do Testo, ('0'11 4,

I! :'l.o lugar: YasLo Ycrr1e, com

n

I
1.0 Jng':lj'; tTniüo de Ti'mbú,
('1)!1l g

;,.(\ lug[!!': Fl,-.j'j(n, ('[1111 11
{i,c, in;,ç't': lndeFendell[e de

"lntbiaJ e BOll} Retiro, com

1:;
7,0 lU�f!r; B;l�Hi{.'kant();:s eDm

17 l
18.0 ltl,!.(nr: Amla Vl'l"fle, com

Peças e Acessórios para Caminhões e Automóveis

*

Distribuidores dos insuperóveis produtos:
·
·

·

·
·

Baterias ilGOODYEARII
Óleo poro freio hidráulico ilSTOplJ

II "

Bkidei'as N S U
'*

Comunica que. acabo da rece-

ber uma partida das afamadas
bicicleta,.. alemãs "NSU".

SEJA INTELIGENTE! Compre a melhor bicicleta na

CO'MERCIIL VIEIRA BRDIS' s� I.
o ala,quc mais 110siti\'o, �'

li! o presente instante, é o do

'Íclol'estn, Nill1 ;)2 tento:" en�

qu:mto a dd'I'�:I mrnos "asada
aillC1a (. (l dI);; rlor('stinos, ten
do sen ilreo sido Y3sarlo a,pe

nas fi "c7.és.
I

15de N�vembro, 923 (ao lado da Igreja Matriz)
Blumemal1

t,

. _" , , '

, ,RECEBEU' NOVA PARTiDA -rjAs- lEGJTlMAS MA'OUlNAS, DE COSTU�A HEfD-�.N� NEU, DE FABRICAÇÃO ALEMÃ EM KARl�R �HE
.... . .. A 'CASA � BERTA' '- sempre, na vanguarda - comunica que HHéIOU tambem a venda dessas afamadas maqumas

frada, como sucede co m os d�:1�fÚS mHgos de seu variado estoque.
_- CAIXA POSTAl; 299 - RUA 15 DE NOVEMBROi 87 {}�-""

ti lon�G .. prazo, sem en

A "CASA BERTA"
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e Novembro

Nacional v x wenderers 1.

Defensor 2 x Liverpool O.

Bacing '4 x Sudamérica O.

Central 2 x Cerro 1,
neku Vista 1 x Danubto O.

,

Estes. ,re'!JUados deram ao':,:'

mentos .

me.

X-x-�-x-x."':"x-.-]r: --

!

J
i

DIA 6 - SEG.-FEIRA 1
Dàs O às 6 horas, í (Só Luz
Dàs 6'às 12 horas I (Desligado
Dàs 12 às 18 horas

'

(Luz e Forca
Dás, 1� às 24 horas -I Só Luz "

,
"

DIA 7 - TERCA-FEIRA: ,

Dàs 'b à� fi horas
Dàs 6 ,às 12 horas
Dàs 12 às 18 horas
Dàs 18 às 22 horas
Dás 22 às 24 horas I

DIA 8 � QUARTA-FEIRA
Dàs O às' fi horas
Dàs 6 às 12 horas'
Dãs 12 às 18 horas
Dàs 18 às 22 horas
Dàs 22 às 24 horas I

DIA 9 - QUINTA-FEIRA r
Dàs', d às 6 horas
Dàs 6 às 12 horas,

Dàs 12 às 18 horas
Dàs 18 às 24 horas

DIA 10 - SEXTA-FEIRA!
Dàs O às 6 horas

'

Dàs 6 às 12 horas
Dàs 12. ,às 18 horas

' ,

Dàs 18, às 24 horas
DIA 11 :_:. SABADO

Dàs O às 6 horas
Dàs - 6 às 12 horas
Dàs 12 às 18 horas
Dils 18 às 24 horas

Em Jotnvíle realizou-se o

Torneio Inicio da temporada.
de 51. Os resultados 00'< cote

[os foram estes; América 4 Á

A tlétíco de São Francisco 1 -

Caxias 3 x Ríachuc!o 1 - A

mérica 2 x São Luiz 1 e final-

_ Naquela ocasião, teremos a formação do .setecíonado

NãO podem 'Os amantes do {)c�.sião advertimos os drigen
futebol deste rico Vale do lia.. tes da Liga Bíumenauense de

[ai, a exemplo 'do que su{'edeu Des,P!Ortos, 'no que dizia re ',Jei-
110 ano de 50, a l ji�tir campeo- to ao começo 'do campeonat"
nalo corrido, ,istó é, que come- oficial tinhamos um pouquí
ce c termine sem qunlquer in-, nho de razão. Passamos tanto

terrupçiio. QUlln'lo em certa tempo com peludas e muito
embora tivesse {) ",. Benjamim
Margarida tentado beneficiar
os clubes corri o TOrneio Extra

eles desprezaram aqúela dispu
ta e só no fin::.} por ela se in

.

tere • .s ram, colocand., em earn

Po seus esquadrões completos.
:\íuito tem�'Q depois do Extra

nosso p'iblico csr.nrtívo ir'ritou
= ,'" com vár os' [ogulnhos, ordí
- náríos quanrlo poder+a, já, nesse
=

per-íodo, netieiar-s�. COIU' pe.le
jas oficials. Opiniões modestas

contudo, não, �>j,o' olhcdas com

H,tenção, á 'elas não se dá va-,
..... lar.

.-\. tahela do camoeonato foi
-

elaborada pelo Conselho Divi_

RIO, f> <'Merid.)
se que o Sr. Nereu Ramos, pre
sidente da Camara. dos Depu-:

mente, .n::1J pugna decístva, o"

americanos bateram seu maior

rival ,ppr 3 x 1, sagrnndo-sc

.".

uma reunae

TINTA YPIRANGA
! uma lata vale uor duas
;---------

I

I
I

�_---,---

,':': ,mn;!1II!llllilllllll!,iii�lllilmlllilnlJlll;!lil!I!HIIIIIH!IIIJlUlillIUnlllilH!111IUIU!!lli;tllllil,2
- -
- .-

J..O�DRES, 4 {l�P- -- 1\ Rus =

sia IJl�eíend('Lia cr-iar uma or ::

ganiz.:,ão milítnr. como repll- ::
{.,á á nllança athntica, ,,,gunclrl ::
,se iuforma nns circulos:' dns ('-' '§,
·mÚ.:r"f]OS po,lit':-(1'l, (ln ElIr;);':J. ,'§'
Ol�iental. Es '.� n:pEcu consjs}] I ª
da num organismo minar crn

...

.tral, presidido ror um mnre-

.prOlj1ta 'entrega" com os]
"-:',.:/. 7� E -:::x

:=

cJ�stribujd9res' para este Estado'
, , . -

1111111!UI fi!!! III:U! :111111 IH! I iH 1mm III 11111111111 n tlIllIllll UI! 1111111111 !11m! IImm 11111111111111' :::

síonal da L.B.D. Pr r ela, \}o- lados, numa uemonsl-ração de

demos notar qUE" a disputa 0_ interesse pela coordenação dos'

Iicial C'ucerra-se no dia Í1 de

Novrrnhro. j:oj enviada
---�----- --"..---

- .
-,
_.

�'f
=i
Ei
-'

::1
::,

LONDRES, ,1 rTPi --- O ma- :: i MADRID. _fi mp) - Os

:h:����:��n�r:n�:;:�l��c��Cl��� � ITAJAI - CX1\. P., 108 1_:(1 �ír�:����aO�i�i�:�'eC�n;;::::��
g�miz'tção milílar qlll' a nu ',;ia -

I
dente ao trono espanhól.

pre\ent:Cl'ln crir r com as f 01'- �lIIl1!lIIl1illl!llllnml_Il_!!_I.!!.����llllmlllllllllllfl!lHIIIIIIlIl1,mlllllllllllllllmlll.lnllfllllmllllf:III'II'llllllf."n�. ,princi[)e dom Juan de Bo-

I eas
da EUl'oP!1 Orcntnl l' 1':('11-

d O B I
urbon enviou uma corta

Irai nàru rcsrondcr ú fusão de Mesmo com o esforço e tavlo e o Omlnl, ao ge�cl"Ul Frauco, ;peàillllo
1'01'(':;" ocldeu luis !lOS qu!\dr-o' ! a 1'(" uuracão da monar

cio Paclo n" ,\llantil'o. Os perdeu O Campea-o da (';Ipl·tal para 0'- Coritiba 'I'
quia �f!, �'<;'l',:Hlh:1. COIl!�lj(:.

lllêil)!\ do" r!lligJ"::tdo;; 1·()litkr,· \.l esses (�iJ"cIIIGS �rli:lntarn

:::�r���u:;ü�::��;�1:�;�:�:�"��1 r:gl�(� (,�:�:) Não correspondeu, em absoluto, o interestadual na Capital; ���h�=:l ��i\:� l���. s�::���
íenlnrn <rue Zukcv !lPÚS Hill e- E!'l�el" va.se mais tlo Ílhe!'- t Salvou-se o espetáculo 1.('10 cn- 2 minutos e Bráulio descontou-] slções do (,{eneraliss:mo
elipse de ;) anos, e '.:", de novo c ,t:lfhnl F:;:;llL�rcilsc x C,)rW-; tusíusmo e cnu.enho de alguns Tudo fez o Figueirense en[ãl� i Franco,'e que lalves não

no pr'mciro pl�lllO d:l atualid"!- ,La, efelu:mdo na Capit:d tio ,1,eleinCl1tos, pois de 1'e:'lo f) COD- para diminuir mais a;ndfl, a d1! tenha resposta.
de sOvietÍl'n. Estndo lia tarde de domingo. frotl!{} dccepcj'ollOU. pOt· :3 x 1 ferença, mas tudo em vão. I_.. .. _-� --== .....-= '-� ______ !r'unfc,u o Coritll:tn,. m'-!s nã:} Como Única anormalidade ti- ,----- �--

. r! Id e'.sta F'al,iida com justiça. O castigo foi ri- vemos a eXPqlsão de l\Ií1tinhO.. .Ç.L\.11 SEt:S .J\NUNC'O�

(�i a») . gnJ'Osn para os ilh\'o5 q\lü €':>- mu:l.o justa, aJi:ls. pois tentou,' NICSTF. DIARIO
tiver:iln rel'orl"ados Por Ot'l\ in. ridiculr.rizar ° úrbitro. da pug-

),[as l's:{I ('csoividu li n;io "olta1' P!1ra a cOlTll'allh:u clt' Ali Khall· ') ] t f} I

B!)lon�lli e Jl!PlIho, do Carl,)'> I (Conclue na ",.a pga., ,e ra '

PAHlS, ,t (l:nited PrC'ssj ---. prrncipe Ali garantiu o futuro Renall:x d,:, Brosque. ,.,.._--_:.----.;_,--..:..·-------------:-----r
:\' famOSa a�rjz ('Ín�matogl'afka Ir de seus outros do.is filihos". A persistencia do vi�e_cmn_1 Nt;o pessa. a tral1.sportado.ra qllalqu_er, êx.ija q�le a st�a
norte .amerIC?lla nlht Hn)'\\"ol", ,_, ,___ peiío cafarincllse merecia me-I CARGA seJa confIada a nossa empresa, Po.lque e a mals

I aperfeiçoada organização de Transporte Rodoviário de
til e�t3. "qunse :ll'ruinarln". " COXDIÇõS P:\R:\ A.DIAR Ihor premio. Criou sihl�"çõcs

1
CARGA de Domicílio á Domicilio, entre: BLUMENAU

E 1,;1 revelação foi feita pelO I O DIVORCIO perigOsas. a Sua vanguarda. _ CU�ITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA -

ad\'ogado Ba!'t1e�' Cnnn, qu'�:· PARIS, 4 (CP) B:lrtlcy mas a chance esteve de mãos MARINGA' - JACAREZINHO - ASSAI' e demais

dadas co.m os .. isitnntes .

.' ('_I praças do. Norte do Paraná.
renresentn Rih nas n!'f{ocia- '-rum, ad\'ogado c'!.e Rifa Hay- ,�"1.

ções para seu di"c!'C'io nO prin_ worth ontem que se de"eJa '3e quipe do Par'-ná coloeoll-se à I
('ipe A li Khan. : IHra· reconciliação com sua eS- frente do placard com um lel1- i

""linha ("]ienle" dis,e Crum r<l�;l fIzes se 11l1!a yiagem ao� to de :\liltinho, qne aPl'ü\'e:loll

"esla, flua-sp arruinn!la, Tudo n E:,;tadús {·n'dos. :\0 mcsrilO tew t�l1la larl-(rrda de noly. AUI11l'n

l[ue tem : !,I'U, Hollywofld. El;l Ím, t:1'l1l1l infcrmou an advog,l- taram 'IS pupilos de FI.'!ix

l'slú resolvida " núo' voll'�r
,

á ;�o de _'-li que Rita adiar'in l�O� ,'}!agno. ainc.la no .Pl:imeij·ü pc-I
companhia rlll priueille. Tudo (J I, ·"i,,; 11ll'ses l'o.lI1fJ p('dIu' o prin- ! rlOdl), por rntermed () r!e :'\[01'-!

qt:'e ela cll";;t-,ja i: garantir ç- tu' I circ, �(., Si� ele aceitasse cêl'U!s I [in. 'Xo segun,do. tIml�o. log<)

turu de sua f1ha, princesa ('onrJi"ões. A ;:rindpal delas ,�i
no começo, 'J Olll pr�{lCOU n-

o • 1
,t ma brilhante jo"ada, indíyidualy. nZllJ1n, do me ?llO 11lO( o (j\le f) (Condu; na. 2.:1 p:igina. letra lI) I

. ,"
,

, fa'tendo 3 x {I. P,:ssaral1l-se maIs!

I
f

....

"eha:1 sovietjco, 'I�nmpn't'nd('nflp

Luiz.. G. D• Valente s/a RESTAURAÇÃO'
DA MONARQUIA

ESPANHOLA

forças dos j.nse' da Et:ro-t1.,
Centra! (' Orrental �rndos à-

.-politica de Moscou,

DATA E

JIOIMRIO

DIA 5 - DOMINGO:
Dàs O às 6 horas
Dàs 6 às 24 horas

(NAVEGAÇÃO)MOORE McCORMACK s. A. .....

mpreza Karmoltda,

.
Passogeiros e cargas para

BALTIMORE NEW, YORK PHILADElPHJA

e P�rtos do Mar dos Caroibasr

'GUANTA - PUERTO LA CRUZ .. CUMANA
MARACAIBO

MATRIZ: - BLUlVIENAU: - (Edifício Próprio)', Rua Cam

boriú - esquina Tr:lvessa da Rua-paraíbá s/no - FO

NE. 1 4 :3 5 - Caixa POfltal. 402 - End. Telg. ,KARMO
- Ar!"nein em Curitiba: Rua Tib<lgy, 1,7 9 - Fon�,
4 1 1 !I. ' ,

- PO�lAMAR • CARUPANO

Reservo de praça, passagens e demais informações com 05 agentes:
CIA. COM@RCIO E INDUSTRIA MALBURG ,

\

Telegramas. uMooremackll .. ITAJAl
"OS TRANSPORTES ABREl\! CAl\HNIIO

- AO FROCRl�SSO"-
�"'I••",. ltmt,,.,

(Só Luz
(Só Luz

(Luz e Forca
(Só Luz

'

(Só Luz
!Desligado
(DesLgado
íSó Luz

(Só Luz
(Desligado
(Desligado

i (Só Luz
Luz e Força

(Só Luz
(Deslígado
(Luz e Forea
(Só Luz

.

(Só Luz

(Luz e Força
(Luz, e Forca'
(Desligado

'

(Só Luz
(Só Luz

,
,

,

(Só Luz
(Desligado
rDeslígado
(Só Luz

ISó Luz
(Desligado
(Luz e Forca
(Só Luz

-
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