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�U,Sd de que não tenho a me, ; D:, NG\':l Ioiquc, delH"=l:{d�.·
110:- idéiu qu,· p.í tí vessé

j�t'l
mr:ntt' !J�,l',l gC,Zé,:' um fim rle

ma is 1eil0 na \"h-k,_, Acho -tIa- �f:nt,J!l:i CdG!eç�'l qtll;� consíue
em Su rrcy par; tornar parte

I
tU o entupo de uma monoro

C!.Hl1 ülg!Pl:: amigos (:lll um ma de mugido d» vaca ou Ú("
\', eek-end.: Por lWÜS que for- DaHl' de ovelha. Tanto amo a

co a in1i.l�tn�("�(J, não tenho tcrrn: tanto me csrorço por
--�-- -- -�"���

I
(\('ú'Ild('-h1, por dar-Ih€' con-

... _ �11Ç,�t:S :..dll.::�""r' .. .s .rh' habi'!,,::tl.>lli-
I :'1uje q\.I ... !J t o J e �'_�dgl) pes-

O 1-:'_'Hlí�1ellle,
cJ., sua mnnótuna

"'''C!1\'i VL�l1('�a,

TJrlra 211i_�n, o I1L.l': Jn2J'._. \ 1
11HJ":; \vCL-k-!. nd do l.lld!h:>td �
�;��1l' um �ab�tctiJ e 11m domtn-OJ

SL
I Preve�se fraca

a UDI� o motivo de sua

de Luzardo
Araent:n.5i" :) ihl u

-- J __

H 4"\,C:1bü I te verificar,
pelos j(J1"]�d.;S da manhã,
que 11:1 :'���:i.""'...Z0rÚ em atri ...

buir_"L�1C 1.�:�1..!L(;s de hosti
IIdades Ú l_ti.Jl;tic�-:_ do r!_�c;.
vêrno, ou ti ualquer hos
ril ídade NO �1 í:j�aj::i [1 L li.""

numa sessão pública, D(I

Senado. os l'L!ULí \(,JS qU0
leval'dní (J LTDl'J d �e {i_

elo Si'.

1l:-)i;-x- .... :lt -- 1( - x - lC-X ....... :1ir

� No Tribunal Superior Eleitoral
tEm J u I 9 ame n t o II o «Coso Mo!"onhão» I

nistri
róe. em companhia de
seus companheiros de

bancada, ouviria o ex

chanceler Raul Fernan
eles é o ex-presidenie Eu
rico Dutra, cujos depci
men tos sedam transmit i
dos à Nacào nu refer ido
discurso,

f�!"u. 1
-

(\!!L�·.id.l - :'rll�nl

do ac s jt rnaü: ta.s .:l rtl'�).]) ...5!to

uo l!'!IC�O do ,itll nnl{'niH !l(10
OPlSA I

! _
.. ;::,1.11110' "(jnfl�lllcs na

I ·,-,d.,.,l '':'i du ." I l�'l!">l'Hlo ti," H';{ r ..

I !
r-o s , ll,'t,l'l i.JUll. ltlth t;H:l-

I "
IJI:11 na c,e1 en�d.Hi.{· o na Íl�t· ...

�l!d:uii.' rlos 3Hl:_-''_'''' til ';:-ot- �Ht,.

ú!,!, �t) tld j url l e i á rlo"
·.lv·r·�.Hto l,t_�b l'l·l\-�t ta f�t 111

�I\·,!II " o [I�.�i1u � [·ut!'.!l da (ih, '�-

Tl'.iJlln.:�l :':ll!"'l .ur i;h'hür:�L

doi c b'J r�.lí-H;tnhtY'I�!', dis',p {i'FI!..HD
IUO. 17 tMerid.: - A

respeito do acEamento da
votacão para a i!'cttCHt:i.j·)
do sr. Batista Luzardo

para a embaixada d�l '\j'

gc:rlina� o sr. Del'il:_\l'd0S
FEhu declarou:

- _---'--' --- --�----�

Ilr�aniza�3f'�e um �or�� ôe, I : liiij(\'i[����(�?�!��::?�
, Bom h o I r o � °Ol B I II IH 3 n a n; '" vê;;, (·t.m�. IH:l1I::I'O d�s, "O!),:-I U Ij 6 (j

I
II ü ... ! ,,,'oes "",,�.tl·.lC ""(""';"""

: Estuda o assunto o Rotary ClulJO local 'I', :: vl:'I·;�t.:�::�;�I��,�rt/�:�e ,/t::�
Por diversas vezes fiZenl0i': c:x.i>,íe �'m Join\ile

.' ., tI'" é (} rl'tIatu ,la an,l(',l�d,·
'sentir pelas colunas deste jor- I Re:::ol'damos, a proposlLO ,>,,,m 'lth' o', a�ll,'!([.t u Juh;:>-
: nal a' necessidade de se criar .. que o assunto já foi alvo (:c I menta tio midü,,' caso dl> 1\la-
; em' Blumenau, um corpo de c"tudo,;, tan�bém na 1\5:'OCl": I I r,mh:;'o, '[He p1e,,!'e a "rcn\:io
, b0111beiros. Numa -::idade como i ção ComerCIal e Industnal ele! do SU!'!l'l1W Tllhullal Ele;,"-
I esta. com centenas de impor- i Blumenau. E post(Í\'d q�l�" :!-!. ral !l .. ,dt, " dia tr'" li" oulu-
o

tantes indúsirias e estabeleci- j g:t,r�.. cnn iUb .... (�OS '_.I2. e ..;tt)l'c�, ht"O {h� t�5H. e:-.la!J.1U!. ponHal!."
i

n1.entos con'}ercjais� a organí- \ ueSS8S du�c e�1.tidad0S., ,�l·r]'1 i 1 t.f�j en1 {lUe (' �rT;:)lll\a_] :SUIH.!-

Seguiu-se na tribuna () zação de um sel'vico de com- ! �lP; çn�nre'2ndm1C:1to clC!,mL \ rio)' m ..:t"nl n:,o deC"i'ClOIU'-

delegado da coligação. sr. 'bate aos ir.c;:.ndios 'devería fi-I V�} que. le�'2 a�ollSeCll.�S�lO d0:

f' r:i n pu�" maral:'U'11<;e, 'F'" i� . ,

1 n
�

() ��"'�Ia,h· ,..,..,( 1','))"''" ·::112,-..to !
J'JOS!\. l\'ÍarÍa de Carvalho " gurar em prnnen'o pano ,() ,o' ,,'h _, ..." c'_ "

I ,'<I'oilH'" n;" ur.'",C. "I'C',,"
te

t f·' '�,ról dos problemas que mmsl n " '1','''16;1 fl'l1tii'Ol't' c·' I """',,1."" ti, "'.11· .. '·;'.·
..

1. coutes ou essas a lr� , .,

d ,.,' , " . .'

fI te
,

.,

1 preocupam a coletlvl�a e. ta \'lJZ é () que SI' <,"Lk"il.
J
----,--- -------.----�-,--�••-

Inações dIzendo seren't os I Na realidade, p,:ssuHnos <1- •

'

_ •
• .. _ • , o ----- .------

� t t" os co- 'qui tr};; Ol·g3.11Z<I('Oes - a
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recu:-?os Clllt:CS IV, i l!::mpr'::·EJ. Inchllolrial Garcia, -
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fF""""c:=_
I

l1�O Ja se l�aVla pron�n- 'C('Hlpanhja Ilc'l'illg,y �'ábri�a I r"JI lU I. J' J'" Ui iIII
i=� !

emdo o Trihunal ReglO- t de Gaitas - (íUt� m<:poe.m .de I J I ,_. �#
' j 1

,c'orpo (!(� h"OIllleíro;- pi'opnos I--:.....;;,:..:.::...;.....__;_""""'...;��......��-��--,;;.--'"'""...........;;_......:��......_��---��--- ! e Que .tr'L'(\H(>l'tl�nJeHte p1"e..;- t • �

Repercute desfavoravA'mente o aumento I ����?�-l���:;�&�,'I��:,n�;���i��e r�� i 'I �':�:\���<t'�� l�:�u;:i('r:�l�'aI�;'i:���" �<;��'�i�;::;(�� ��Jl�;,;� t�?�lf:!,�;' j
,

. ta iW�I��C�''')" ,c.t,e] --l em- Frój.lriG:<Ei.\IPl1;'EZ?.i1.:Utl'W,�:TD,l.--F{.n!�,':�:�l-LU-!
I !

rtlt"t.t-.( (0'1 1 <.0, e
" l'OSi'll '(J'> ,-,,,,,., t"''''.\T�''('·}' -,. h '\ l' " d i

Iao func·lonalltlsmoBdo Est'dn de Sta Catar'it,n � ! ���!��:1���:��E'�;:����lt1;'�:���; ! �':_:_' �'��J�:-,�,_,�' �. ,:_. ��� �, .. =-�-�-=� ��-- .��� -�,:--.��==-
• " 'I},J
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I ���aJ��rS�\d:d�t��ã�o�l��t !��:'� AD}:: F E S :\

I Elevará em cerca de 50 mdliões os gastos públicos ��l:;'�i;�:ms�i';�� t��ci���):l���S
I

>

Ate que os c<JlupO,1.er,tc.'s do

FLORIANO'POLIS 17 (l\Ierií'l.) _ Repercutiu da manei- nl1�iro para coueedcr o a':7 gruIlo Se re1lnam por
..Sí.l.tR is

I1'a mais esb;allha. a qua;Z;tos cOIlhece ma situação .q"!1� atraves- men�o? E acaso aI�Uell\ :13. convfmciona.jos, � se Qln.l���1
I sa o Estado. a emenda feita pela bancada majoritana da As- meditau ba.stant'; s�bre �� ao p.onto onde nrompem 1..'

semb�éia Legislatõva ao pro<e!o do Executivo concedendo an- cOl1sequencIa,s aessa lnedl ccndlOs, pl'rde-se um ti"l'''.I'''

\
m�nt� á magistratura catari��:I'..se. Segundo e�sa emenda, tod� c1;t?, Nã.o senam apenas;:.� rrecioso. E acontece. C�1�!lt;_,S
c funcionalismo uúblico receberia u mnumel1to de 30,40 e ate c�asses produtoras ,as. sac_ [_ � €::i.úr" quc' quando �tm� .!r:� ,,0
5a por cento inclusive os inativos, Ninguem desconhece as ne- fIcadas, mas o llropno 1)0 local d',s c:haJ11�:;, _l1JO epc.u o-

I cessídades d� funcionário público, como não se ignGra:?1 os )'0, porque I) a�men!o, d�� ;ral11 na!" .'ll1for'!la�('(";;., 1,1l?::.U1' I
I propósitos do Governador 110 sentido de melhorar o padrao (le lmp,ostos correspond ... ra, 1 l,cs .onde �lgar as m<;lh'��e�, a;�_ !
I vida desses dignos servidores do Estado, Mas o que aberra de nevltavelU1:_nte, a u�� novo I ]I,'IUllas vese:-. 1.H'W.,<:,:u:;:. ":::, :'1I tudo que é sensato é pretender-se fazer êsse aumento de ma- sul'fo de caLestUt, As�tm, n�

\
te.,E em matérIa ri:, 1"C<l1cl.l"-:

I neira anarquiea e intempestiva, sem a menor consideração á fim dáS CQllt.:lS, ([u.em vai toC\?� Sil!1Cm, �� mm�:!,," .r�l ,I

conjuntura financeira ao F'lÍ'l.<lo ele Santa Catarina. pag-ar as conseqúeuClaS des- faClllda?� de B.glla, "-'o 11 ll!� •

sa atitude da bancada ma- fos deCiSlVOS I'il hlL::t que Sf

se fóI' apro'\'ado. hnportarã joritárill antceillanrlo-se a U- I trava contra o fogo.
em cerca de 5G milhões de ina lllcdida que' era inten- I En1 f:::.ce dissCI :) Cf'l�l SLltJS'

cruzeiros para os cofres pú· ção ?,.,o Exeeu�ivo tomar em
. f,<,ç-ao que �'P{'��:,�mü� �t�!���,c�a

ldicos. Se tal acontecer, só ooa51ao oportulla e com base üe (!llC vel'!1 .,'_"1�lo e�_d(<<,�,L Ihaverá uma alterna.tiva: '() nas possibilidaóes do nosso com bastante carml:'">, '0 l.n·

aumento dos iml)i)stoS. Com.

I
tesouro é a pró1)l'ia classe tary Clube de Blumemw,. �,

\
JABOUR. - Não aumentem (, tributo ",Obí'l' o 'I"go do

efeito. se l) Govêrno não a- dos fUll�i{)11ários públicos; é, possibilidade de se orguP';'[l!' Jockey. E' preciso melhorar a r::H.'a '::(\'<11::11':

pelar 11ara êsse recurso ex- numa. palavra. o povo de nesta cida.de. um corno de O OUTRO. - Puxa! Corno ",110;:;" se dc-Iemh.'ll1 em 1:'ima
trenlo, como conseguir tli- Sant:í Catarina. bombeiros, nos moldes do Lide do ('é!Y;:!o!

RIO, 17 (:'>!crú1.) - No
momento em que o rela
tor de importante mate
:ria sôbre o caso do Ma
ranhão, sr. Sampaio C05-
tá, fazia reíerências à

tempestividadc dos rccur
sos interpostos pelo dele
gado do PST, sr, Henri-

nal Elcitoral do Mara-

rú, quarenta equatorianos ,ali re

�adente;:;
-x'-x-'t:-x-x- X -"

nhâq, Depois dessas inter
rupções, o ministro Sam
paio Costa prosseguiu na

leitura do parecer.

to de outras nacões, para a 50-

Iucão de seus problemas de 11n11-

tes ou de í'rontetras"

_\,!','\OCES l'mtC \NO';

"lIO. 17 (;'\kCll1,) - :\ propós)·
tn d.,'':: de111arches que V€111 reaH
�flnclo em torno da situação C"1

rroni�ira e.ntre l") Perú c o Equa
dor, o Chefe da Representaçiin e

(tllatorinnn. !ir Arturo Eorrerte_

acreditam que o acôrdo COl]l os

cOlUmústas somente sera possi
veI no caso de os lnesmos desis

tirem de estabelecer a zona de

trégua no ParalNo !lS. Destacn
se que a O:-tU está digposta a Ca
ze:r algu.lnru, concessõeg mais na

atual frente de batalha. Por ou

tro Indo, os jornalistllll norte-n-

que Camargo, este pediu
licenca ao Tribunal paxa
dizer' algumas palavras
sôhre o assunto. O orador
entrou em considerações
de ordem jurídica sôbre
.

matéria, taxando os

recursos <la diplúi'nação
como il1ternl)Cstivos, le
vantando tUna preliminar
ao seu julgamento.

culos olicü!is nada dizem .íl res

peito
munislt1s voltaran1 a reunir-se
esta ln:ü'lhâ. eln Kaesong.' afirn
de discutir a l.regua na Coréia.
Providos de mapas e com abah

sadús conhecimentos sõbr�o ter
reno irregu}al' da Coréia do Nor-

te, os delegados da sub-çomissão
especial começarão, hoje, a dis

cutir, sem qualquer prowco]o
diplomático e livres de todas e

quotsqucr propaganda, a linha de

demarcação na Coréia, Há ogol'a
maIores esperanças de que ambas

as' panes cheguem a um acõrtlo,
tendo ",}'euJndo me�mo rtunore�

ZONA DES:\lILITAUlZAllA N\.
"l'ERRA DE N!NGUEi\i"

Acampamento de Paz da ONU

na Coréia, 17 IDP) - URGEN
TE - Um porta.\'ós aliado co

lnuu!.cou que os responsáveis pe-.

las tropas da ONU, na Coréia,

mericanOH. em Kaesol1.g:, indica ..

ram que os comunista talv(;s a

<:eitenl a ZOl'la de!ilnilltnl"i2ana na

atual "Tê1'l'a de Nlngue",".

EXPRESSO.
BL,UMENAU--CURITIDA
AGENCIA BLmrmNAU
IS de N�m"/:YrO. N,o,WJ

'relego: "LIMOUSINES"
FONE. 1002

PREGO: Cr$, 155,00

Queln está ao })a1' da si
tuação em que o sr. Il-ineu
Bornhausen recebeu o Es
tado, com os cofres roíd9s
de dívidas e com rombos
-enonnes no orcamento, sa

be �ue o erário- llúblico não
está em condiçõeS de 5U1>01:
tar UlU reajustamento que,

\

)
\
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O· P o R 1 H N I· D A ue 5
PRF;('ISA üfid1-irS· t!� pu

leU;, t'fHniH��elHiÍisrnlOs, aea
baderes emnl)léhts.·· 'I'raba
ltw U anu todo . .f;iga melho
res jm:,<?os. - Rua ),(V d.t.·
Nuverubro, 588/596.

I RLUlVi.ENAU

I �p R O·C-U R 1 .. SE.
I UM AUXILIAR' DE

ES-I'
-------'--------------------:

l CRI'l,'ORIO. ':i?ratar
...

na c;.�. Isa R,oyal. - Rua 1;) de No-

��mbl'o, .:�3::_ �
.

__ -I .

Bici�leta
.

I
.

Desaparecida I
Desapareceu, na madruga-Ida de ôntem. de um ran- ---.-__,--��__� ""_�_- _

cho atraz rio' Bar Familiar,
I em Itoupava Sêca,' uma hi� 1
I eicleta marca "Diámont",

I côr azul escura, chassis n.

I
!J06292, chapa 5695, Pede

í se a <f:lem so:ubcr do seu

I paradeiro, avisar ao' seu

I preprletário, Si'. Afonso Uo

I sa, no referido bar, que se-:
: rá grntifiea(to. ;� .

. j ------------------�----------------�----------------
I

! �\il!!ll!HUmllll[l!!!il!lllllfllflmml!lIIIIII!lllt!lnIIIHHIIHUJmiHIIIUIIII'"
r� :

12 V·
.

d· -5.e.·
;

I� en - !
I ªljOr preÇO d� ocasião um engenho se serra situado no IU"�:
I' ::?g:ll' Poco Ruim - Subida Central � que se acha encrava- =

:: ri" numn área de 6.503.IHHI mz., f�tcHitalldo-se�as� condições§
I :(11'< pagamento. '.r.r:tt:u· com Utmei- Laf'ront; corretor, ii Rua =.

1 =mal'anhã� n. 2.
.

..
'

ê
I �llIfUilllllillllmlmIIIIIUlltllilllmllll!lmmmmllfmIIIlUmllllm111111.-
I ..

\
� ,

iI
1\
i i
; I

II! I
.111
I j

LADISLAU AlfAI4TÊ

=
-

-

-

A ln!> firme de uma lámp:I!.;}a SlIíS et-

dadcs, ou luz turva de run lampeio
RI,S lugarejosmais remotos, G "D�riot
de S.P&uln" é sempre benvínde, sem

pr� lidú CODl interesse. Ele se íãeu-

titicou com 03 nossos problema. !II

JORNAL co:ryr O AGENTE SR. ANTO:NID MAR!JOS
CR$ 180,00 &1\f'l1AI,

melbor

PROCURA-SE PESSôA ATIVA (iUE CONHEÇA '.rODO O
ESTADO. DI,;'ril: 'SER TAMR.fi:M lHO.TO,RISTA. P.t\GA-SE
n01H ORDÉNAbo' É' COlÜISS�'iO SOBRE· VRNDAS>��

AS INFORi'tlACõES PODEltAO. SER OBTIDAS NA
G R A F I C A Ú S.A. - Rua. '5 de !')oveDlb:ru.�' �it3
----- L L U M E NAU -"'----''---'-'-

-'"

Lotes, mais duas casas'. Uma dê construcão encharnel,
tendo as dimensões de 8 por 10 metros. 'localizada a Rua
Baía, em frente a Fundição 'I'upan, bem como O'S 'lotes
também. A que fica situada à Rua Benjamim Constan
te, em frente a Eséola Agl'icoIa; é de madeíra, tendo 7.
metros de dimensões. Preces de ocasião•.Tratar, com o sr.
Otto Jens Yensen.·

.. .
'.

Lenha picada. entrega à domicilio.
Informuçêos com o ar, João WileL'ding pela Fone 1371 •

v NDE-SE

VENDE-SE
Uma casa de negocias com boa freguesia, situada à

Rua Benjamim Constant, por motivos particularés,
Preço de ocasião. - Demais informações 110derãG ser
prestadas pelo sr. Wandall, na firma Germano Steín, nes
ta cidade.

VENDE-SE
UMA BARBEARIA COM: O'tfl'\IA FREGUESIA,. NA nUA
ITAJAí. TRATAR COM o PR9YJ;lIETARIº::p�)\1ES
MA. - PREÇO DE OCASn.O.

SENHORES VIAJANTESl

o mais central. Cozinha e quarvns de primeira ordem. -

Propriedade do S1', O'fAVrO TOlVIAZI

, • .; .. t"

:UIi!lllmmlilUlimIIIUUllmmllmmHlUlHiHUmmlmnmUmUmUlU':":

ISoJre? Tenha te 'i
- ,

-

ESCRJ':VA PARA li CAiXA P08TA:r�, 7912
_

8;\0 I·AljLO. =
-

;:: ..:;_í:i'frifíi:;mrlirrlfllí(jff�rmriimmrmtfHmiifi!�li�iiltlllffi;l,j,#�lm:

í Feridas, E,pinhas, Man-

11
chas, Uh-eras e Rematís
mo,

F.LlXffi DE NOG1JEIRA

RADI
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA-
NAS Ii: EUROPE'AS.

.

.. ....
.

- PEÇAS E áCESSQIUOS, RAI)lQS NOVQS.':_·
H_H SERVICO RAPIno POR. PRIWO l\10'DICO H_"

-Rua. t' de Setembro, <1 ,i !1
.
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Agricultores
..

mcecrmc

Circular
no segundo, a

-

mencionada imprtmír maior. impulso não sejam fundamentais.d�pe:ndencia e desvantagens aos financiamentos em es-. 2) Para prova de condição
que dela decorrem para o pecie, encarecemos a espe- ! de criador ou agricultor, as
pequeno produtor não re- cial atenção de v. s. para as I agencias poderão aceitar a
sístirâo aos efeitos da cam- seguintes recomendacões:

I
testados de autoridades mu

panha qpe, realizada com 1) Os empréstimos atJé 20 nicipaís ou coletor estadual
p,;rsistencia e habilid.a�e, mil cruze iros pleiteados por ou fed_eral, ou ai�1.da da As
VIse mostrar os beneficios pequenos produtores rurais sociacao Comercial de elas
do sistema de crédito que

I
deverão ser examinados se do�ri1.unicipio. 3l Os ates-oferecemos' : com preferencia e atendi- tados de idoneidade, a pro-Condições Exigidas dos com a dispensa de obz-i- va dê posse de terras e o

"Destarte obietivando tr<lcões e formalidaüE.5 que (Conclui na 2a. letra A)

Delicada operação efeluada
pela primeira vês 110·mundo
Desvio de· corrente· c;rculatoria -- Our o u

'.DIze . horas a intervenção
-

cirurgicaRIO, 14 (Merid,) - Cau- intervenção um avançado pas- da vez maior por parte dosou sensação e ôrgulho pa-! so na solução de um preble- funcíonaliemo público. que,triótico a noticia dada à publi-j ma que a medicina. moderna desse modo. demonstra ínteícidade pelo Hospítal dos Ser?, "cm tentando resolver. A hi- ra confiança nu ação do seuyidores do - Estado,· segundo 'a I pertensâo P?rta é doença g'ra- hospital. A vitoria, agora alqual. foi. realizada ali, :pela I YC� responsável por elevado eançada é mais uma que se
primei�a vez no mundo, uma ohltuárío. soma às já obtidas pelo H. S.
operaçao de desvio da eorren- A reportagem esteve na- E. em. seu intenso e benéficote circulatória; com pleno êxí- quele hospital do IPASE, on- trabalho científico, revelandoto. O paeíente, um portador de abordou o atual diretor do a eficiencía de seu corpo roêde hipertensão porta, foi sal- nosocornio. Disse-nos o sr. díco e auxíltar, Justifica-se,vo graças a uma .nova técní- Nelson Cavalcanti: assim, o renome internacio
ea empregada pelo operador,

.
"dA atuai adrnínistração do nal de que goza ° H_S,E. entreprofessor Raymuntlo de Brit- IPASE, presidida pelo sr. Oc- os melhores centros médicosto, que usou teeníca original, tacilio .Gualbérto, está CUÍ- e cultur?is". ,promovendo· a )Usão da veia dando ativamente de aumen- A i'.QU!PE .do estCmago Com a renal es- tar a capacidade do H. S. E. A operaçao fOI realizada

querda, Constiiuiu, assim, a para fazer face fi procura ca- pe�o médico Haymund_? çc
.

.

I
Bntto, com a colaboração dos---

�
,

- -- médícos Octavío Vaz e Pedro

·INI�'�TI11·�·'�·�ME'H�I-�· B··E-I·--II'··l:�-l·r-lRIN·l· � 1II1 f�e1:J��!���::na:�tr�::�ín�
,.

__ _..
. durante seu transcurso foram: -

. .;.. -

• I I doados ao paciente cinc� li:.

-
.

-

,

.
. tros de sangue. A anestesia fOI

- - Matnz: _ ITAJAJ' - .
_. .

·1 feita pelos medícos Oscar Ri-
. . _ Funijado em 23 d6- Fevereiro de 19S;S -

. Endere� Telei,-. dNOO» _ ?cir.o e Lucas de Araujo. lfoi-.
.

. .

.. . - ínstrumentadcra . a enferrneíra.

Ca,pital Integralizado .. � .. ; ..• ..••. _... • • 01'$ 15.000.000,00 Araeí Cunha.
Fundo de reserva legal e outras reserv, "." .. Cr$ 29.4J.7.,252,10 COlVIUNICACAO

CIENTIFICA-Total du não
. exigível' . .. .•.. . Cr$ 44.417,252,10 Procurado pela· reportagem,AGENCIAS E ES<J&iTO'RIOS·NA S PRINC&.AIS "RAÇAS DO. ESTADO o sr. Raimundo de Britto, que- -

.

. .. . -

aliás dirigiu o H.S.E., duranteDE SANTA ÇATARINA, NO &10 DKJANEIRO E CUnnmA muitos anos, declarou-nos:
.

_ .. _ _

... ... Taxàs de De pósiros "Já fiz, sabado último, no.

.
-

.... �entro de Estudos
.

do H_ S.Deposítoe a. vísta (sem limite) 2%· : DEPO'SITOS A PRAZO FIXO .

I E. a devida comunícacão cien-DEPO'SITOS LI.M1TADOS Prazo mínimo de 12 mêsea .6% I tíIica do ocorrido. Será a mes-Limite de Cr$ 50.000 00- 41/2%
.

DÉPO'SITOS DE AVISO PREtVIO I ma levad� ao conhe�imentoL,-· d C $ 00 000·'00 aI '

O·
-

oz \ do Congresso Internacional deímíte e r. 1 . _, 470 AVISO de 3
_

dias
.

4/0· ,. Cirurgia, a ter lugar em Pa-DEPO'SITOS POPULARES AVÍ�o de �O dias 4,1/270 I ris, no mês pró:d!D0' devendoLimite de Cr$10.000,OO. _ 5% Aviso de 90 dias 5% I t�n�bem ser pu.bhcada em re-

A·,' d 1<)(\ di -51/20l· I vistas eSf;lecJahzadas dos Es-"ISO e .�.lV las. " ;0 tados Ul11dos"_I Se"l1ndo no" disse o sr. Pe
I dro A bd8la, U�L dos assisten-

�m_m!IWmo� í tc:" daquele cirurgião patríciO!ilII i 34 por cento do doentes com
------ -

I cirrJse hepatica, mesnio sobre
; ir.'ltamento dietético. são aco-

llí1e�ÜlOS de hemorragias diges-
ti""" e desses. 50 Dor cento·
'n:-w conseguem· sobreviver ao
! primeiro ano de infecção. Vi
: sando a corrc('ão desses dis-·

i túrbios, muitas solúções fo
. rum ideadas e postas eln prá-
'tir:a. sem resultados satisfató
i r,os, entretanto. O médico
! Raymundo de Britto, não po-
c dendo realizar as operações
nrcv1s'_as pe-LOs autores estrari·
:J;-!TOS, resnlven de.'l-jiar a ('01:
rc.1i.e "cnenosa, que estava

I produzindo as. varizes esofa-

16iana3, do sistema porta pal'a
.) .,il'li:ma L:<lva.

COMÉRCIIL VIEIRI· BRDIS S.I.
Peças e.AC�S5Órios paro Caminhões e Autom6veis

*

insuperávei.s produto.s:

.

II II

Bidcletas N S U
.

*

De; 13!lJ 19·_
.

.
DO CORRENTE

"fARl\IACIA· ·dois
RIO 17 (Merid.) - Não mentaneamente suas atívi

obstante -a féícâo . desfavo- dades é por mais de dois
rável qué: a ltita no iudi- meses os navios chegados
ciádo, em torno dos auto- da América do Norte dei
moveis de luxo importados
como bagagem, vem

_ ... to-
-

mando,' para os iinpOrtado-
-

res, estes não
-

esmorecem
seus propósitos ,

de prolon
gar por mais tempo ainda a
orgía de "rabos de peixe"
na cidade e contfnuarn man-

PONTOS DE dando Vir mais Cadillaes novo "buraco" - na lei.

Al�Wo°�?�P�: 1200 I dós Estados Uriidos.· no dia- de ontem aguarda
Praça Dr. Blumenau l1G2. ,.

.

Logo que o juiz Eduardo.. vam desembarqúé . no por-
Rua B. Retiro, 1111

·1
.Jara comecou a cassar man- to 376 automoveis, dos

Il\IPQSTOS A PAGAR: dados de S'egurança Iímína-] quais apenas 108 eram in-
11M AGOSTO

.

--
.

. res, contrastando, �m seus glé�es. Os �emais, de fabrí-
N.a Prefeitura

.

Municl� ,despachos, com a Iiberdade caçao amerrcana, foram-tra
p�l _'Tl!-rritÓÍ-ial, ano in-· .� do seu antecessor Mendon- zidos nos cargueiros "Mor-

-

.

'la .Moreira, os magnatas da maestar" (150).e HMormac-teir't':
importação reduziram mo- wren (108). Por outro lado,

quando, se .

passa

.I ...

BALSAMO ANALGESICO
DE EFEITO I.MEDIATO I>

I

I

.1
!

i! v [ages de Blumenau a 11
:' l�,ljaí c Vice-Versa II
:) Prefira o RAPIDO CO-

1jl; META --- Agencia em
;! ·Blul1"ttá1HU no Braz Hotel i
:1 SAfOA DE BLUME- II:1 NAU ti,30 - 10,30 - 16,30 I
:1 DE ITAJAI I
li 3,:)0 - 13,30 - 18,45 II

({uem o ufilLra, .. I
se I,ntuslosmo.

.

\ P RO �M�2J5�� !o�cg SIA
JOINVILE CUR!T1BA BLUMENAU

Companrna Boavista de . Seguros
Side: Rh. de Janeiro ·lv.13 de Mal.,· 23 • 81i1 andar
Sl.TClm.SA,IS E AGÊN elAS �I TODOS os. ES TADOS DO BUASIL

CAPITAL E RESERVA S: l\Ials de ., ... ..

REOEITA DE PRFMIO S EM 1950: l\fais de ,�.
DR $ 62·: 000.000,00
CR $ 116.000·000,00

OPERA NOS RA MOS DE lNCE�IO -TRANSPORTE EM

GERAL ACIDENTES DO TRABALHO- ACIDENTES

PESSOAIS - ACIDENTES DE TRANSITO -
,ç

CASCOS
..
- RESPONSABILIDADE CIVIL -

BLUMENJJUSUCUf:<SAL DE

aua Dr. Wereu Ramos No. 49 ,,�!>o A nda r
, Caixa

-

l'Qstal U.o 253- T€·ldone 1167.- End. 'fel. «ETiuA)í

SlJBAG1I;NCIA.S NA.S PRINCIPAIS LOOALJDADJ.JSDE·SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1. , . QUE, de hida& as Flores, a Iqlagl).·ólia é ri que tem o

arrima mais forte, ;'_'••�.D���ã'êIC.���iClIiN••_�'�.�a�Iii!f-�2 .... ar-E, nos ultimos cem fi-

no" sele presidentes dos
Estados l'nid'::� falecerem
no exercíclo do SCu man-

dato, \:l, .. QGE sã']' as rneemas aS'

'I '

('ure,> ·da'; hun(1ei"as na-6 - Yenladei�o.
7 - Pessoa sadin; Pronome ('iGn:1i� da Fr�nça, da ln-

pOssessivo. g'atcl'l':1 e do:> E>t'1d:s lí-
8 - !]uadrl1pcde da Amertea. nídos: azul. vermelho . c

�,_...,_ _ __ --......"..... :diiI j _..., _,..,..___ hrartcu.

'1nmnHmmmmmummi!lnumnnmmUmnmmnUllllllmll!llI�i,U' t, .. QrE hoje e.n dia {',:;;tá his;
== ,.;. �.w = ,toricamontc rJrClv'adn �

que

ICINE BUSCMI .��:�� ;é:��l;:�d(.)"t:�,é-Ie����a�:� I
::: '

= sofria fie ler;iv'éís ataquçs I

ê Hoje. às 20 horas =
1 n 1'1

•

;ii
p

. = (e �l) eusia.

'5= Gene Tierney, Cornel \Vílde, Jeanne Crain, Viccnt .rI�·;;_ce, na suberba obra' de Befn Ames Williams, _
ií .. , QUE (I P<-:l' do sangue

= "Amar 'FO·I M·,nha.,'.Ru'lna]l :3 C'ln um IlGmClfi Il::,]'filul de-
'5 :: \'e reprc:,;entül' 1/13 do Pl!-
�. -ai =_ ,'[.J"O'prio COI'!l(),- '(Em Tecnicolor)' 50 do sf!U •
. � O filme que se destaca como um farol. pela alta classe ª ist,) t', efm::;' qui'os para
,! de sua r{'alizadio! Ela queimou seu coração num inferno:: j um homem cOm .iO quilos Ide ciume:,! i\ película que vOCe Pl'ccÍ_,;ê1' assistir. Acomp.:: 1', 1) ;'0

'.,', ICompl. Nacional, 'short e F'úx Jornal. Pre�'os �dc cosiunw. = oe c...
, .

l ' .

:: o ... Qcr u rcnl1· fOI lU l'O(:uz1-
dHlllmmUlIllUUlllillllUlIJIIIIIIUUIIIUllIlUlJlllltlllllllllHUHlilllnIU �

da no AJask:a, peJo:, g{)yêl'-.....����,'iiI'iiQ&IT� 'T' 'dno fl.);; E�:'nrlos Lili os,

ffRRÀAUBPifRRASADA ;i�m;;:�.�; �:��u��i:; ;:i
. .

' .,' ��;�7' <: ��;,U:f:â��:t�i, I
goveÀrno I ex.istem n�quele

rerritÓri?':1_ norte_l!meric.'1no, maio;; ele

Na.s desassombradas pagIna!!! de TERRA ARRASADA,
80f).{)ÜO renas.

'\jls.?; (} jornalista. OS'falda Ch�tea.uQriar!d uma anlÍ!Is8 minüUCti�'l!a. .. "e crua dos atos delituosos praticados pelos hOm DI' do llron•
AS DOR.ES CESSAl)I

.,.1governo d� São Pa.ulo. 'CO:&fT O G A L '

E' um depdmento corajoso e sIncero contra os DoJ"Cs nos r,1'ÚSculoz () I
que tentar'lDl tranllforniai !aquêle ESt.:úlo e o Brasil rLuma

nrticuláÇJeg, sejam de
terra de ningu-m, ou, como diz veementeme�t� (} autor _!li,

gem l'eumá.ticu, nevrálgica
ou gripal, não, resistem :i

ação de TOGA.L, Os com

primiõo::l de TOGAL atual'l I I
co-m rapidez iJ seg"!.1l'ança. \!TOOAL elimina Q 1.01<10
útku e não -aféta. 'o-crga- I
nismo. T O Q A L, espe-, 1
cif:co de f6rmula ,suiç:a con-

Itra as dores.

sr. Dario Lenzí. , A CASPA é, sem
- Faz anos hoje, a meni- ma -das mo]f_:'stias nwjs

na Maria, filha do sr. Arthur quentes do couro cabetudo
Bauler.

Ia lar sôbrc a mesma

Nascimentos dt'snccessário, pois to'{]Os a {"J_

nhecem perfel tnmen te. Sobre
tudo os homens devem ter urna
idt'i:t bem nítida (,:> que signifi
eu o aparecimento da caspa' qua
se sempre é ela " causadora
ou meH;or, � estado iíüC:',l' da
quédn dos cabe "�'" e toa calví
cie. Além disSo a caspa 3}1':e
senta uma permancnte f[�'ta de
higiene pois desce mu= aparece
ele vai caindo do

Festeja em data de ho
je mais uma primavera ele
existência, a gentil srta. Ire
ne Fenske.
- Aniversaria-se hoje, o - Com o nascimento de seu

jovem Arno Poff. filhinho Fernando Antonio, o-
- Deflui hoje, a efemér-ide corrido dia 8 do fluente, e,,

natalícia da sra, Da. IIse tá de parabéns o lar do sr. Fer
Schroeder, esposa do sr. Heinz InundO Beduschi e de sua es
Geraldo Schroeder, residente posa da. Maria.
em Caxias do Sul. - Desde o dia 13 do cor-

rente encontra-se engalanado- A data de hoje :J.ssina�a o lar do sr. Rudo1f 'I'íedt e dea passagem de r:laI� uma prr- sua esposa da. Helma, com omavera de. existência �a ga- advento de seu filhinho Rui.Iante mr;nma Cla:u, filha do

I C A S A l\i E N TOSsr, Henr-lque Percn:a.. _ Realizam-se hoje no CRr-
- Co�emora h�.1c mais um

, tório 'do Registro Civil destaano .de VIda, a yli.eressante cidade. os seguintes , consórmeruna Nczcly, fllhmha do I cios: do sr. Manoel Ratien,
- - - -- -. - - --

-I com a srta. Gilda de Oliveira.
P.H.LAVB4S filha do sr. Se�'afim de Olívcí-

.

"

- I da e da. Malviria de 011'1:e11'a;
CRUZADAS, �o sr . �osé f-ntonio Everisl?

. --

'I COH1 a SI ta. .rouna Lore Hohl,
PHOBLE.\I:\. X. :.!H!l filha do sr. .Retnoldo Hohl e

da. Maria Hall!.
n .; <_ .7 i' r' VIAJANTESI" - T'· l' 'i r! fl - De sua viagem a São, C -, t �

1
' . 1

.. �

Paulo, retornou a esta cida-
J

't
i I de. o sr. Nílton Russi. 1I0SS0 a---1.. .. 11'1

, preclado colaborador

,

_j I O Preceito do f>hª "

"

i
_ r

"TR.<\NSMISSAC DA
! \'L-\R!OLP...

Y�

"-t-- -j A varjchi ifw:smite .. se des-
7 ""U-J L+-+-tl� ,

't�YCIIJ d_�t· .-. J
HOHIZU:\T.\ IS:

:-{ -- .\..c':,iá: XO!:1 musjca",
·1 - t ;Li:n·l1,:,.'c.
G - -1'('1<'[',
7 - Filh I d(l c" �!n (oH] ju-

mcnc : r� .. t lJusi{�ão ({Ue in
dica r lt:l,

I) -- .\.J;t i::: '.'i',bdc tl:) Colclii,
da.

('./ PJantu gramillea; Abalar.
\'EHTIC\IS

2 Membro hu-
ln21l(j.

3 - Femín lnc- ele

me P'C'SCo()<'11.
4 - Sa'!o.

mão:

fi - Semelhantes (Iem.) ,

libelo contra um

numa term arrai'ada..
ID' um'a aCUi!!ação formulada. atravé15 da V'{JZ da D:FJ13 cal:!,

. dente verdude.

Jj,'/lI, t6da,� a1l ll'lJra,-l'llM: ou peta Te"mbúlJ;>1l P<J8tal,
R:la dlJo Livramento, 203 ,_ m:o DE JANEmO

na mais

gbstos).

Tira as primeiras folhas de
um :tipo até 'que lhe reste só a

Existe, ,.nt:·etanêll, um

eróbío da (':J.'pa? Alguns flUtO_
res admitem que sim mas,

,-'- Que estilos e estilos! Quc
ro apenas que o senhor deoqre
,o meu apartamento de modo

lIM oPRODUTO DO
•

'LRBORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ki-wa :·Kup.ermann • anecadados num encontro. regular
Carlos Renaux lh�1itou-se a foi culpado de três

teutoc,!
dois tricolürcs, 'no segt..mdo I G-:.:;anüo:i: D:.u1o·_,L Vicente

controlar as n�:ões, poupan- p,e�o menos, fl'agtle�n�Io es- ��'.1?-p(l, pois' o juiz de�xo�l o c ).\la�(c;:'::<0�i; S�jl?ramIll; Pedo-se para outros compro- petacttlarmente no' trans-/ qnatr? mlnutos .a 1"'-13:;; {os- � �}1 e !�d:;)_H�;::r1(); Nandinho,
n:i�sos de maior: rcspons?: cor�e� da luta. Enfim, este- 5en1, jogados, falh:md� S,;lU I �'ii{,;H=J, Nil";..!w. Laeava e Or
blhdade, neste certame. FOI ' ve numa- tarde azarada o cronometro, segundo d,lZ na sane '.

indiscutível seu trhlntQ e
1 esqutHh-ãu da Iteupava N01'� súmula, Neste pequeno es- . - --

se quizesse fazer mais lor- te e 'daq,i:ú por diànte, ere- paço de 'tempo 05 locais
ça, marcaría mais tentos. O esta marcaram mais um goal,

.

{!UC llão valerá. Assim. foi
de 5 e não 6x2 o escore G.�,
émbáte. Os detalhes da pe
Ieja do dia 15 são cstosi

do Olímpí

(,:: :.JZ APITA-

Jogo: Carlos Renanx x ---

Guarani. Local, Brusque _
f.O ll(lt:ic�'u.:no:; em nossa

I
ed.iç�i) [�e ontem o ID3.gnificQ

R:nda: �r3 7.275,00. Juiz: ft'ito ,ln·; rapnzcs ntví-mbros
H.l\VU .l-'-'.upennann (atua- � I

"0 prU'o noturno reatízado

ão: sofvivel). Preliminar: J I d-� 15 llreH-rito, na Capital

R ) O I
.. dI,) Eotado, por um Iapso de

C. senaux 8 X u, 1. tempo: j re vísão, f'!;mou da F:,':.J-título
Caries Renuux 'lxl. Goals I I ,la manr-ncre da. s.a pá;;-ina -

de Piiülo aos {) rrrirrutos .. 1'---1 J a '!11�1êl·ia cm referencia. - a

com agem de :1 n.;� fa:vorá'\�el
ao Ar�:antln Inenl, li;londu,' l'e
a�!nente. o marcador acusou

:: a O. jHÓ representantes 11l1t"
mcnnuenses. Al!às, o nístõrr
co ti:! tnatlí"ia. :_usina.lav3. o

..:.Hunero e�.. :tt.[) (h� tentos, seu ...

(!o O eOi{anu apenas na enn ..

IN;�'i" rio sub-título. Todavia,
f, -l'.lU-iie que não pnírem du

\'ltl:<s ao belo f�lto do OHm.
:i�:c(Jt nqut regü;:trarnos ri ne-

,VeftCeU O

iimpjco
por 3 a O

d fj('." on dado
cltrbe 1,ru">(.1a(;.!)S2 <.l L. B. D.

VO��, da Ca�Jital paranaense,
em uma de suas últimas e

dições, publicou ti seguinte
nota sob o título "Onde es

tá Paulinho? O Agua Ver
de, recentemente coritratou
o ponteiro Paulinho. vin
culado ao Palmeiras E. C.,
de Blumenau, se. Aconte- ses. adversários poderosos, o

�, I que não deixa de ser uma
A P R O P A G A N �.� é um.a g:.;an�e :força q_ue

reali-, i satisfação para todos' os
za o progresso do comercie co da índústría. Ela orienta, es- seus fans, A equipe esme-elareee e aconselha. ,'.

c -, - t:

_ raldina, embora modesta,
Desenvolva mais seu negocio, utilizando o Radio. TO- tem correspondido, ainda

DOS, conhecerão sua oférfa. ,. que não tenha vencido até

RADIO DIFUSORA ITAJAí, Z Y K-9, está ao dís- agora. Sem vários �itulares,
lHa' com suas 11 horas diárias de Irradiaeâo. ' muIto bem

I___;"'__� -,-'-:-__c'- -_-.,. em_ c domingo

o maior
ele Esportes,

rC'C'Ul'S(;S, um trlunf;;. que
muito melhCl'ari,; sua, posíçôes
na c':mpnnha desty,. WI t. E�t(:'5
dóis quadros. nada ',11'\is nada

�eiotQ! (leres nevralgicns
i ......�lmn. ':icas !I:-i'· .-3rt1

de ff..011t:1 quando
lf.O p n as a Gel::ll.

I
sandu

. llesconl,ll'::
.

nfi,ciallllen�e
<) motivo d':c nao e '.llparcc,

n_��;"_1'1 de ��I);:>.�-tn\.·. t�ndo. 'Pelo
j t< n:l'·'t'jfl. (.;41-, I .'pr:rrll!-l{ln �t

t \'lrJ(l:t �n-"._(c: ('·"l.r:: �..::lü:; dire_
i h,rt·· fi::; l.i",:!. (!i 1

•

• quarleIO
!
"

:_.n li '-·'11 l�j·f""-'''''.l �-"·(w(-ld��pl.1 a

Cr:S. 2. iiOO,OO

;'-/'j. d:.t l'c:nda ('s·1 ...

l..;Ü,l)t1 {lt._. 1-.rOl-hlg31�'"

pal"Ut
elo "'Gl1.EMIO ES

OLI::\1?ICO", é\gra
decer <.'s elogiosas. referên
cias ediiadas numa das páp;i
nas do jornal "i\. NAÇÃO".
:;:ob a· vossa sabia orientação, !

Hill e cOI1sideraçãó.
'

Cordialmente
\Verner Ebe:tharn
dente" .

Âutomoveis, .. (��ilJhiies
" '·Micro-Onibu.s

fuud.."lção do

Cascalho
ROTh'IANCE

iH E R B f ,fi T O· SR' L E S

5--

CONSELHO DELIDERATIVO
AV1S0

�,

convoco os sn1's. Hlelubros do

Conselho Deliberativ9 do Palmeiras E. C., para 1'0U

niretP-se extràor�il1adamente, em data �le. 17 do cor

r�nte, séxta�feira, às 20__q.oras, na séde social, sita à
Rtia Neteu l;Ul.mo8, àfím de serem tratados, junta
mente' corn a Diretoria, de importantes assuntos.

BLUi.\'IENliU,14 de Agosto de 1951
MARTINHO CARDOSO DA VEIGA

Presideljt�· dh C. n,.

fj mundo misterioso e bárba(o dos garimpos _
.de

diamantés nas páginas de um livro profúndament6
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de
um minuto de sorte: Um rümance violento, chtio de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as aro

bições dos homens.

, ICORl EM 2a.lI· EDlÇaD
Inteirament.e reescrito €I em fórma. definitiva.

Em f.ôcL<ts ns livrarias OU pelo reembô'so postal.
Pre�o: Cr$ 40.00

E O I' ç Õ E S
O CRUZEI·RO,
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lHO, 17 {i\f�ddio.C'llal,} - Du

rante a sessão da, Camara dos

Deputados, depoís de iidas das
matérias cc,n,tantes do expe
üiente, dentre as qua:.; figu·
rou uma mensagem ao Exel;'uti
,".:, sôbro n, necessidade de ser

mcdlficadn :JS rodovtas. em

S:lnta Catnrlna,
I
Flori'1.!:lÓIXI]l 3�

Lages-Itnpidangc, o dt'pubdo
R:,herto Morena {)CUr'OU � tri-

Autorizado o Presi�enle:
dilRepubiica a assinar o
tralado:depazcom oJ3pão'

de Sergpe, cl::>ntra o proj{:t.:')
de lei de autorra do S:", :-iel"O:l

"'I. -:a;;1hem. u'a men.sagem d0

sr. Jurac1 :vragaiháes, pulrlicc-
, ,.

oa, aliás. r eh imprensa Iocal,

sil na Argentina, C adia
mento foi mot.ivado pela
enfermidade do relator
da mater ia, senador Al-
fredo Neves.

'

cpal diz da i1ecc�,sid2áe de éneonb:oa::l Companhia elo ya

r�fd'z".,.:ln de estudos pa,'r. a le do H'o 'Doce, S;tfm5 a fiêca
íl1Sf.{i ia{:5.�:: 110 il(1!-'SO p�i:� d� Ír;

})rinl,; de lrnorcn e oulrus ma-

à. n '(ri-

no Ce:;I'.! ralou os" Alencar

Ar"ripl::!, lL'rnrnan(o POl' (fri
gir um apê o '80 :\[;nis'rr, dJ.

\
..

ací.o, 1'1) �enf Ih de f!11p so-cutlúra. O deputado Arrnan-lo

" .ÇI\:H "'F,r� \�l)1"!CtO�
;":�' �,],F DIAfUO

Fr:n�i?s leu, tia t!�ibnn!1� urna cor r-e !":s ropnt�v"tc ..;) fhl!.!etnd'13
mens.agi :,1 do cléro diocesuno Em ',egu:dll C!,�'_lr()n a lI"hun,'

/, (:c'm' "do l. 'lI'O (I'U;', ([I!e

de combate ao pro' letc fis c nccrotc-r'o Co Cl�l;!lpnt('

1'i!:1soi'n !q'ns:lt';ro O'onil-! Mo-

P
. � t Va s s bre ta, f;)lee.illo em São P:lU'O, o

� reGluen e rga o 'wofe-.sor {lt.oniél :.roln éra dn

I as leis de Econêmle Popular I i ��::���1� :��a:���;�� d;unl���:
_ _ I de Letras c autor de vários li-

-mo:17 (Mcl'ill.) - Em reu- de julgadores, prcvalc-cend:), n, : vros sôbre o v�rntl1::ul0, O '(di

nino da Assembléia Geral Ex> 11C11:15, o in'eresse na caus!}. I m: orador do 'çxPl'dicnte foi o

lrllol'cliná::;b, o S'ndicudo cio Conlinwmdo, fi's ver o ora-
I

dCpll�n(�O P:m11' Ner i, que crL

Ccrnercio \'al'ejis'a 'de Produ- d:!' qUe se deseiu apenas que: t icou o pl'esidente do Instituto

tos Farmaceuticos do Iro J� o cDmercirnte seja [ulgndo pelo i de Aposentador-ia e Pensões por

Janeíro debateu sôhre o prõ"e- homem do [;WO, :tIas a figura!:. tê ('s1a. data nu.: ter eom.!rui·-
1 I '("!H_'"

to em curso no, Congresso, nt.i- de' um julg.ad}:r J1l'esaupôe a' do, no Amaz�.nus,' síquer 11!Ur1

ncnte à transgressão às leis iluslru,;Iio Jurídica, condiçã? c}JOUPUn-l purr: os orerari?s ('O"

A. "<Iroc���t��,�(t����:��ke. pres'- ()IlC f:�):�,:,(),l�:l�_Cl�l ,d� povo,

.; .:.,���:::�:,t.:s� .Dê�O·� �� .(:����'l.:�d!: I:
rvtropa �U.

dente do sindicado, explcou o·� !

fnido
do

m,:,tiv.os d. {.'onyoc:1çiio, cxtcr
nando, a seguir, I'S seu., pontos
de vista a resp:e;+o,
Entre outros, fnh:-':l o SI', D:J

vid Mein\cke, que afirmou 1:'
haver muitos Jilri3t",," E<:' p:-0-
nunciado contra o Tribun�l de

Jurt, sendo que para �"�e pr""

tótj':' só não c,)il(Ju�idas"!"1essôarj Jde 11.otoria idone'dade- Ao

advogado de defesa Cc'De, ainda.
recusar os jurados' suspeitos,'�.ras no Trihun'1', que ,SI2 pre

tende agor-a er g r, colher-se

-5.0 dona:, de _casa e Servl'ntes ,

sem cogitar de SlIn,S c'�ndiçi'ies
I

...... - - - - ,-- - � __.

I

Rainha�da !'
P . !

nmovere ! �."

o

'dente- -- :\ segul1f'a apllra,:'üo
do cOnCUI'S') pnrn esc.ihn 'da
Itaínha d'l Prm:v era. ní'ereccu
os seguintes resullados:
srta, :\lul'iana \Yeh:nu1h, 9;)ü;

Srtas, LiJium wichern e XOl'llLl'

E, S('hri'l1un, cOm �)7l) t;al";' c

Srta, Dag'mul' Schr;!llI'm, ('0:11

1-4.0, Portanto, desde já cs"ú
havcnc1() surpresas, e eada -vês

mais, cresce fi inlcresse pelo
e('rt�'l1le,

'PLANO DE IL\o!JIONAlVJENTO CORRETIVO DE
ENErWH. t:LETRICA, para {} pei"Íodo de 19 a 26

de Agust.o d'Ü 1951:
-- Para ilLUl\IF.NAU. indusiye Bairros da VELHA,

ITOUPAYA e PONTA AGUDA
nAVERA' LUZ RESIDENCIAL:

Dia 19 --- DOlVIINGO: Dás () às 24 horas
Dia 20 - 2,0. Fefra Dàs () às 6 horas e

Dia 21 - 3,a Feira Dús O ús 12 horas e

Dia 22 --- 4,a Feira Di.,s O '1$ ô horas e

Dia 23 - ii,a Feü'a : Dis.s O às 6 horas e

Dia 24 - 6,a Fein : Dàs O às 6 horas e

Dia 25 - SA!3ADO :
-

Dàs Q às 12 horas e

Dia 26 -- DOMINGO:, Dàs () às 24 horas

\';,' I l:l�ú (:J1! dias da ."em'lna nel1Ses·

dàs 18 às 24 horas
dàs ,18 às 2-1 horas
dàs 13 às 24 horas
dà�,lB às 24 horas
dãs 18 às 24 horas
clàs 12 às 24 horas

- dàs 18 às 2-1 horas

". I
-'----,--, '_ ....... -� I lJentro de um mê., talvc-z:, t"nha-

V E N D t '"SE' m:-s a inauguração das model'-
-

i r .' Wl� instalações da HádiD' Ara. =
I Por lll'<B('(I t'fIZOliVCh mn au· < "," • t -

I tomovel' Fot<l.l !j4i7, eOO {,ti. gua1a" e �.:pcra.-s� para, o
n
f� 0, ;_

mo estado. Ve:i", c tratar na a rea11zu(:uo de um n�ag iflCo
::

Companhia Brasileira de programa c�memz:raL:vo. De,::
Fumo em Folha. _ ltoL!pa- parabens a, nova d1reç.ao da e-I::

,

va Sêca _ Blul\u·113u. missora brusquense ! ª
,,' =

I
-

Não pessa 3,' transportadora qualquer, exija que a s�a
CARGA seja confiada a nossa empresa, porque é a maIs

aperfeiçoada organização de Transporte Rodoviário de
CARGA de Domicilio á Domicilio, entre: BLUMENAU
_ CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA -

MARINGA' -
-

JACAREZINHO - ASSAI' e demais

praças do Norte do Paraná,
'

IIAVERA' FORÇA PARA INDUSTRIAS:

, Dia 19 - DOMINGO: Dàs 6 às 12 horas'
Dia 21 - 3,a Feira : Dàs 6 às 12 horas
Dia 23 - 5,a Feira : Dàs 12 às 18 horas
Dia 25 - SABADp : Dàs fi às 12 horas

'Dia 19 - DOMINGO; Dàs O às
Dia 20 - 2.a. Feira .: Dàs O às
Dia 21 - 3.a Feira ,; Dàs O às
Dia 22 - 4,a Feira : Dàs O às
Dia 23 - 5.a Feira : Dàs O às
Dia 24 - 6,a Feira, : Dàs O às

Passageiros
NEW YqRK •
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