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PORTO ALEGRE, l� - fÍln {, {'Xph)l'õle�o, em. que

Um grupo de oficíais do E:- }Jreiendiam cllvolw:l' o 1<�xer�
xercíto, tendo .; testa Os gl:- dto, ofif:iais tllH." SI! podem:
nernís Etêhgojil'll e llaíl, de- mostr-ar a dedu, como anti
Imerou pôr Um a dísrenção, gos dleH"s ou súb-cheres da
que outro grupo de aficiais coluna <l,� PI'eF.:t",s. E' evlden-

I
comunistas fazia lavrar no te que esses índlvtduos não

IN - �4�
•

seio da classe. Flrn boa not-a têm classe pUJ':-! f:llur. seja
- �l ..,;;;) chega ti golpe que visa pôr em nome do Brasil, para teu-

_.....__....._""•. ....------....------_.....
� � _ � �, � � � _._. L,U' ortentnr-Ihe 11 política ex-

fii' tenJ;l, Llu i país que teve a

A TAXA D·I·_,.·�· C'.0',NST.RUÇAO E
;l��!��Vh��·l:);;n.:��H..�::Ill���, Il���
Lauro Muller, um Oswaldo
'''-rullrlU. e agora 11111'· João Ne
ves, düicilmente tolerará que
Individues "russificados" in-

"5'�'ERVAÇA-O D'EESTR-:'ADASMUNICIPAIS if:���;�:O�1�����11�::��::�!�i�i; •
"

,
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'. As provídenetas, para a

, ,

':
, nossa poslção no campo cox-

-, '

, . terror furam tomados. "Such.

----- ..

.

.

othcr meassures" escapam' á

SR' MAURICIO NABU'CO �i�f��Fi�o �gs r��;;���sac�ni��:
�, » � -

I
terpretação dos oficiais, sla-

!_
.

vos do Club Militar. Faltam-

iPON�TO-
-

P-E R 1-0-0 S-O-- �1��d1�to;��r��fi�moid��1:�d��i
I levar a uma aproximação da

,

I União Soviética. Eles são de

PARA OS CHOFERESli��lsJ��q��l���iit;:��:s{�oS����Id rtA I
·

I I·
-

T a.
síl. que não paga a pena su

ve ..oe a ii Rspe ena de ransl o prírní-Ios. Podem � contínuar
a falar os que sao reforma-

I dos, Nilo Iograrão lev�W unia
I alma de bruslleírn Para a '"

I barrancas do Volga (i do Dni
i eper. Nossa paísabem sabe

i,' ela é outra, amerícana, bem
do o pequeno espaço que .sobrn americana, E é pelas Iargas
para manobrar, esbarrar nos

I
avenidas tropieals (Jl!f' ínsís

veiculas parados, com grave pe- tímos etn marchar.
rigo para seus condutores, como

I Existe. porém, uma deplo-
tambem os ciclistas e mesmo á I f

-

t d .,

11' ve COB usao em u o lS�O-
transeuntes.

! E' que entre os oficiais queUrge, pois, írnedíntas medidas
i se propõem a russificnr., ()

da Inspetoria do 'l'rânsito, repar- ; Club Mílttar, h:{ vários queti�:;o a quem está aréto esse se-
'lllna comunidade, d tsclplma

ror, mio permitindo que os veí- : são da ativa, };' {\ J'-:xm'cito
euros façam ponto de parada, ! da pelo respeito Ú� leis do
pelo menos, uns cinquenta me- 'país. Nossa presença nas Na.
rros prloxÍIllob ii l'cfcritla esqm -

; cões Unidas é una Ic i nacío
na, polis assim agindo estará ze- ! 'Lal. Acata-la é a unica forma
Iando pcJ.. vída dos motcrtstas ; de vida para um Imembro elo
e tio povo em geral. Aliás, aque- ! COTpO de nficla ls, tlf! quul
te ponto. já quando deSimpedi· ; (luer das três corpotJt�<'íes ar-
do de carros que ali estaeio- -

,.

JI m�das, Não e. P?SSJ\'I' �er:senum. e l1crigoso, pois as ruas
; ofrcial do ExerCito brélsllcrro

exatamente' dois &ngu- i C põr () s€'u coração a batel"
pouca visno para: i unis::!ono com l\ioscou. E) u ...

i ma traieão á sua pátria, á SLm

I classe, áo seu juramento. A·

I queles que fizeram dn Re
i vista do Club Militar uma e,

I !lição em português, do "Es�
. trêla Vermelha", ou do "Pra-

I vda", vivem devorados pelo
veneno bolchevista. Preten

i dem fazer Ul:n� slayização. do

I Brasil,
colOnIza-lo IdeologlCu

mente ti la l'usse, O frutp sê-

I
co desse processo intelect�t�·t
é a "Revista do Clnb MÜL�

. tar"

f�i.(;.fine{nê U!t � ..t ll!Í�ht;l:,.

l-""_____
.

I
1

1 rer sangue nos

I EEIi DUs 8_ questão
I 1; raCial '

I
.

G.AFFNEy. Carolina (1" S5UI,. 13 �

(UP) - "O s�nguc ccrrc;:i !las ruas

da cidaéle e aldeias {la Curolin!\ do

Sul si houver {!ualquel tentativa '. da

igualdade entre brancús e Ilegros.
. Se

fôt' preciSO, banharemOS a Caro1!na
do. Sul em sallgl'e para mnnt.rmos

a sepatação raciil1H

:-.Estas declarações foram Iurmula-

,lias pelo grande drâg�o (la flIIIHS!l

urgallizaçãô terror1s'dcr, Klu,J{ltl.
sr, ThOmas Hamilton, Disse I} sr·

ThOmas Hamilton que o .:,nguê co

iorrer quando o IJrirneito ue,.

gro fôr a unia escola <le b.!tlleos,

lHO, 13 (Mertdional i
Em seu despacho dQ õn
tem, com o presidente da

Um caso qUI) está a reclamar
imediatas provídencías da Ins

petoria de 'rrânsito de Blume

nau, é o que diz respeito ú aglo;
lTlE'ril,():lo de veiculas na esquina
fi" .. r'uus +5 de Novembro e Jta
jaí. Exiitindo naquele local um

em quatro ctassasr

l
Classe "A" - Os terrfmOf. servi

dos por estradas pavimentadas de

pedras, nlacadame ou outro mate,

rial l"esi!1tànte;

CcHi! e restaurante Os choferes
,

de camínhães e automoveís que
procedem de outras cidades,
com destino ii. 'Blurnenau, fazem
ali ponto de parada" aconteceu
do serem visto irequen1emenie
carros de ambos os lados da ar

t':l·lrs. {} que àificulta sobro-ns..

nerra a manobrn dos outros VEl-

culos que tt-nnsitam naquela
Impor-tante estrada, E não Si)

automovets c caminhões correm

o risco de. a todo instante, du-

ICIIU NO MIR

'i u:��J����!���
sui Um avião d" 'Aéra Clube local,

seus dois tripulantes

ameaça fazerCOf·

Por mais de uma vês já divulgámos a disposição
'lios industriais e do povo em geral, residentes cm Itou
pava Seca e Itoul1ava Norte, de colaborar na constru
cão 'dessa obl'a de vital importância para a vida do

iVIunicípio. Assim, comprorileteram-se em colocar,.,
1:500 apólices de dívida pública, a-fim-de possibilitar
o início dos trahalhos o mais cêdo possivel. Este com

promisso está prestes a ser totahnente satisfeito, pois
nada menos de 1,370 apólices já foram colocadas, e

consequentemente, faltam apenas 130, para totali
prometido, Cada apólice eusta Cr$."

1.000,00, p�dazel1do, assim, Cr$ 1.370.000,00 a illl
l)Ortância já disponível, e faltando Cr$ 130,000,00 pa�
ra que o compromisso fique completamente saldado.
E', sem dúvida alguma, lima demonstração da grande
compreensão desse punhado de blumenaucuses. que
almejam um Blumenau cada vês mais forte. e unido.

Conforme prometemos, dámos na 2,3 lláginu, 1is�
ta nominativa dos assinantes das apólices Municipais,
"pró construção da ponte Itoupava Sêca - Itoupava
Norte", até a presente data.

P,"V{I,
Eis São Luiz continuarebalada'rcom oiproximo�retorno do sr. Eugenigde Barro!)

�;:ç�E.��:��ª::!�::�i:IReClamam OS riOSbl.oses IISi-stinclI I-Aguafd�rá_ no Esta�o do Rio
foi o sr, Alberto pasqualí�i.· Fie. as e I e I ç o e s suprementar�s
��r::.;:g�il,�::�i�;;·r::hospilalardll.I.P.I., �IPC e IIPETC. Empenbo" do Ministro da lusliça-

não havendo

Ipelos dirigidOS aos presi,dentes dessas instituições _. Ci��!i�s13 b(!�er!:���'1��d� r�!���:�n�s S��::,!:�Oes:l::
revelam ser pensamento (10 gora partícularmellte delí-

Rio do Sul, 12 (Do Co1'.)- I mos, a insistir na necessidade da Ilha é atendido com as- ao mês de agosto passado, Govêrno. em torno do caso cada em face da perspectj-
Agora que os jornais da

va-l
de apóio aos associados rio- sistência médica, e hospita� . Tais ai"lormalidaaes precí- tIo lUal'anhão, manter I> sr. va do retornoodo sr, Eugê ..

pital do Estado ·trouxeram sulenses. lar continuam os associados sam ser sanadas de uma vez Eugênio de Barros afastado nio de Barros; mas que, u-
grandes resportagens sôbl�e a Enl Florianópolist conlO nin- em Ri0- do Sul, relegados a por todas .. e o destacado Pre- de São Luiz até que se rea- lna vês que o sr. Engêniu
,nstalacão de diversos melho- guem desconhece, a indús- um plano secundário, sidente da ACIRS, sr, Alfre· lizem as eleições suplclll.en- de Barros mantenba-se R-
'tamentos por lurte do Insti-I tl'ia não ocupa lugar de ta- Por intermédio de "A Na- do João Krieck, tem sido um tares. O lUinistro da Justi- qui, enquanto esperam-se:iito de Aposentadoria e Pen- manho relêvo como em:Rio' çâo" cmprccildemos urna gi legítimo defensor dos asso-

ça vem se empenhanuo pa- pelas eleições suplementa-
. ::;ões dos Industriil'ios, volta- do Sul" e enquanto o pessoal 'galltesca campanha jünto ao ciados junto ao IAPETEC, ra que o sr. Eugênio de res, a calma e normaHdade

IAPETEC. lAPI e rAPe, n� Graças ao sr. Krieck, que Barros formule um novo voltariam a reinar. O go-
'defesa dos direitos dos C011- por intermédio da Associa- pedido de licença, verllO sente que as .;oisas.tribuintes daquelas institui- ;;0 dO Comércio e Indústria

como estão, não lmdcm
ções, e J'á é tempo de vermos de Rio do Sul. encaminha to- "

t' is" t o
instaladas em Rio do Sul. as dos os pedidos de carrocei- BLU"ITEN'A--U"- JOINVILE

eOIl 111nar, Ince "men e- '.i r

ros e motorl'stas assocI'ados lVL • 1 a •

_

efeito das perspeet.ivils dn
necessárias agências. - .

g
,

h '"ato Sa--

do IAPETEC, o Instituto ou- no ",,\ re resso lIIldll a o
Depois que o dr, Rafael .� Luiz do sr, Eng'éulo Ite

Cruz Lima assumiu a chefia· tróra de péssimo cartaz, 05- EXPRESSO ITAJARA .,.

do IAPE1'EC, em Sania Ca- tenta hoje> merecj.do prestí- ull,n'os.

tarina, brilhantemente auxi- gio nesta zona.
�

Iliado pelo prestativo médico, Apelamos agora ao Pl'esi-. Rua 1.5 Nov., 619, Te , 14F5
dr. José àe Lerner Rodri- (Conclui na 2,a pág, letra EJ - � - - - -- -

�-
- - ,-

gUC?, :vi�"loS observando re-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _

modelaçao completa no Ins
titúto dos Motoristas e Car-

_.. Por que 111.\ 75 Dlil cegos no Brasil?

_ E' que 75 mil são cegos e o restante não enxerg'!l!

(Charg� de Augusto Rodrigues)

ainda, um melhor
controle por parte dá Secção
de Benefícios, mormente si
levarmos em consideracão
que o associado epilético que
havia recebido suas mensali
dades at-razadas, agora em

Setembro nã'o viu chegar o

seu auxílio correspondente

MUDOU-SE
�.'

Entrementes, istu é, 11u�
l'ante o prazo de lleeuca fio
sr, Eugênio de Barros, (l

Ministro da Justiça envJ,
(l"rá. todos os esforços, vi
fllm10 a. pacificação politi
üa do 1\Iaranh5c.

roceiros,

Da rua São Paulo. 11ara a rua'. Camboriú, esquina prolon-·
gamellto da rua Victor Konder, localizada em seu Edifício
Próprio a ElUPREZA KARl\fO LTDA, - Fone. 1·:1,35 - Cai
xa Postal. 402 - End. Telegl'áfico: - K A R "M O.

Chegou, ôntem, o sr, Li
no Machado, dizendo :'t re
portagem que a cidade ,�Oil�
tinua rebelada, e que não
�,e tolera {I retorno do sr,

Eugênio l1e Bal'Tos. O ge.
uetal Edgardino estit ,;en�
(io eSllcr:Hlo, hOle,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1- CIRYRGIAO DENTISTA i
= AO LADO DOS CORREIOS E; TELEGRAFOS ::

�. A-,--'À_L_AM__:E_D_A_RI_O=-,-BR�A_N_CO....-N_'___,.8 --.;!11�Iviões da VAQIG, partindo
- � .

�� semanalmente de
= Itajai- -

.; Rua S'o p",ú::�:·;:-D·�:�AVA SECA �
_ª_ �_.� aLITMENAU --- -

ª�----------------------�-----=�=-----------------------�-�------------�-'-----�---=-------------=-_---- II
=

E
S

'1 aviões P O P'U'L A R E 5, com 2:i% de nbatimento:

� AL01S PR 151NGER - . -

2as. feiras : 1) via Joinvíle c S. Paulo, para Rio,

==:
Dentista Pr'at. Lic.

- -

__
2) via Florianópolis e Lages, para P. Alegre

- COM 20 ÁNOS DE CLINICA -- 5a3. feiras: 3) via .Ioinvile, Curitiba e S. Paulo para Rio,Especialista em Dentaduras Anatomicas . ,,, l' L P AI= -'--- PONTES El\'I ACRILICO _._ 4) vra -" po IS. e, ages. para . cgre

::
Rua São Paulo N, 2938 .,- ITOUPAVA SECA 8 aviões de lU. Classe.

=_ _ : 3as. feiras : 21) Via Joinvile c S. Paulo para Ip1iOA' 1'

) via FJorianópolis e Lages. para , regre:: - 4a8. feiras 3) via Joinvilc e Paranaguá, para S, Paulo
SE -

com baldeação para Rio.

·_s· __ . -, D,R. J,0.:�RG:E -J,AS.,.P. E._R. E 4) via Joinvlle e Paranaguá, para S. Puulo

ª
'_., '. ': com baldeação para -Rio ..

- 5) via Joinvile e S. Paulo pum Rio= CmURGJAÜ·DENTISTA :: 6) via Florianópolis e Lages, para P. Alegre

=_=...-

R
' .. - --:'. "i ! j "" "

-

=_=_ 7) via Joínvíle é' 'Paranaguá. para S. Paui'o
_

ua 15 de Novembro, 760 -- BLUMENAU
com baldear-ão para Rio_' .'

_

_
-:::::ª_. - 8) via Lages ê

-

Joac;aba para' Ercchim.

� I Diàriamente ônibus próprios de B.LU_MENAU para I'l'AJ.4.í
;i .-.-------�---K-A--R-ft:A-,-A--.--U.,..-..-,----,'--...--:= i às 9;45 horas, uàrtindo da agencia VARIG, na Rua '

-
-

1,"1 a f't n ª I
---- Nerêu Ramos. 5-1 f

-, - ,
-'

.

ª __cm\mG�O'i)ÊNT�STÂ
-.----�-

==

=' Ral'os--X �I--- -- --
_- -�- - o -.;..,.:.-- .......--

5' -

ª A
.

'._ .

:. Especialidade e'fi Radiografí;,l dentária para ::: .

_=' _' qualque,r ,exame médico § I Agora, vão ser definitiva- vem de ser depurado.
= mente calados os isolaciol1is· Um exercito perde� Rua -B:r;ús9ue

., "
, 'l'�lefoné, 120'3 :: tas vermelhos do Brasil. Será conceito de disciplina, quan---�..".,....,.,.-,..,-�7"",....-.--..,...".....�__,.,.....----�--�---__..,.- :: a Revista reabsorvida pelos do ele passa a submeter-se aoS:. :: bons' orientadores clo� Exérci- espírito dos clubs. Era o que,.-

::;tE
: to, pélos chefes que respOi1' pretendia fazer aqui a parteI; dem pela disciplina e os ide- bolchevista do orgão civil da

I;:=
....
!';!!'

...

ais ela classe, Foram evacua- força de terra. Se os oficiais
- d.os os corpo!' sem alma "dos comunistas pudessem conti·

:
- desertores dos principios de nuar a ditar regras, numa re

=- democracia: e de eivilízaeão, vista do Clllb, aos seus cama
=- -: qtle go'vernam o nosso pais e ruelas, acabaríamos assim co'
� Edilicio "lVrUTUA", n, andar - Salas 13-14 a no'ssa -

gente.
- .

mo em Berlim, no ano de

I__
Ei:_' Fones: 1150 _ 1375 _ Caixa Postal, 506 i=_� Vêl'hos na solução final do 1913, depois da dcrroclldu do
- ..

�"caso" do Club Militar tam- front germânico. Ali, o exér·
"

a -- BLUlHENAU - Sta. Catarina -- '

iS bem o ta� e a mão firme do cito foi subtrnído à díscipli- '

S :: I
general Es1.ilac LeaL E' fora na dos .

regulamentos para I.}l;_"=�_.!;' E de 'dúvida que o l:n.inistro da ;_,ubtnC'l",r·se à -

petul�nci� dos
= = Guerra contemponzou, por v!ubs. Um ,·tenente-'· 11:10 se I------'----�-----'-�;.;.---------------=,= muito tempo. com a turma chamava' mais ''um teriente, I
...:=-:

;: perturbadora. Pcr ser uma mns um· "Oberkamerüd". E
'!? infima minoria, ele não me- rum os conselhos de Soldados
-

reciaJ 'li lõnganimidade com outros tnntos clubs políticos.
'que foi - tratada. Seja porem ,A diretoria do Club -Mili-

__::_=: como' fál" o poder" dessa mi- t,:(r, com a tolerância que
noria na diretoria, con10 na guardou pelo seu grupo TIIS-

_. Rua Maranhão N. 2 "Revista do- Club Militar", a- si:ficante, cedeu demais, Té-:: .

caba de' ser deslocado, Das mos agora uma reviravolta=
.... toxinas bol-ch�vistas o orgão no bom sentido. Que ela se-

�\llUUmmU�ninm�Um;iU�lmmmjmnm�mmiullUllllmnnmni; 1 de· imprensa do Club Militar ]!1 dw·adonra-.
� � l �. �".'

)

Comunicamos às pessoas interessadas a transfe
rêneia da Agência do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos 'Comerciários Yiiira uma ampla loja à Rua
Dr. �madeu du Luz, :W.

"ROMADA
Especialista em alfa Cirurgia fi dÓ�l���S de 5-enhorfis

.: Consultas no Hospital Santa,:tJat:trina
. 'Das'g às 11 e das-·151/2 á�11'1 11;;.-'
= BUJMENiUJ � HOSPITAl. SANTA CAT.UnNA

MOLES'rIAS DE SENHO�AS
'--_ DR. RENATO CAMA.RA'

"20 a Prefeitura poder-à exigir do

= ocupante de terras ou propr letá
:: �·jos os elementos que julgar ne

== cessártos,
:: i Parágrajo único - Se o ocupan
== I tê ou proprietário negar os ele ...

=: i rnerrtos requeridos, a lotação será
== feita ex-orícto e de acôrdo com os

= , dados que se ti'Jer ao alcance,
:: I Art no. - Os adquirentes de
::' tel'l'aS serão lançados na Tesoura
=: riD da Prefeitura, no ato do paga-
3 merrto do. taxa de transrerêncía.
=: ! Art. 100. - O cQ.i'tribuinte será
= : notí rtcado do Iancatnento por '1-

:;
•

víso direío e publlcacão na irn--; .

=. prensa.
=1
=_; AI't_ J 10__ A ar recadacão da
=_ .

=
taxa de construção e conservação
de estradas será realízada, a boca

_ do cofre, na 1'11"3 de julho de cada
"ª exer-cícío,

- Dl. ARM.lNIO TAVARES

DOENCAs INTERNAS
OPERACÕES

. ,-_,-.- ONDÁS CURTAS
Consultório: Travessa 4

-
.

DilllOJllil.do pela U�iversldil.tle do Rio de Janeir".
Clinica. Geful - Ol)e:rac;õe,� -_ 'DoenÇ1J.s das Crianças. Clínica
especiallzaa-a. de Senhoras e Partos.

,

fi automático e possui ainda ii'

famosa '�CMãa@1Z6'fIt${
- ;;r�

t\noum,A F-S'T',€ I\Fj\1\IAPD REV)r.,TQ '1I.IA:

RElO'J OIRI'1I S C H,W:D-B:E

P�r;Ígnlfo 1" - As SOlHaS arre
cadudas de acôrdo com êste artigo

5 deverão ser aplicadas, obrigatória-
rneú te , nas zonas de origem.

-

� 2°. -- Decorr-írío o- prazo de

'ê oue trata este artigo e si Q pas!a
_ rneuro não tiver sido e-fetuado; o

'S: I

coutrtnurnte incidirá na -rnul1a de

de
-- CLINICA MEDICA -- OSWALDO

RELOJOARIA _'-

J��---
-
-
-

::
;:

AutOlUOVéÍS novos
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yko l1li PI ne de uma n
S_ Francisco, 13 (UP) Uva do tratado é de fazer, de paz terão perante a hfsto� tas procedentes de. cidadãos ma formula de paz pm:á o necessidade de se instaurar para a paz e Grornyko decla-

Durante a audiência que con- com que as tropas amerlca- i ria a responsabtlrdade de seus e agrupamentos japoneses. Extremo ,Oriehte, inclusive. uma democracia no Japão e rou que seu país; varias' ve-

'cedeu à imprensa, antes da nas estacionem no Japão". ! atos'.'. .Essas ,'declarações 'Uma dessas. petições protesta para a Cor-eia. Gromyko de," a regulamentação de cedas zes, formulou propostas .nes-

reunião da assinatura do tra- Prosseguindo, Gromyko' a-'! constituem uma continuidade .contra o projeto de tratado, clarou que· .essa formula é questões terr-ítoriaís. Em res- se sentido, particularmente

tado de paz japonês,.o sr. crescentou que os Estados u- i da exposição de 40 min�tos tendo recolhido, disse ele, .. simples, r-esurntrrdo-se riO" se- posta a óutras perguntas, o na ONU e que essas propostas

Gromvko, chefe' da delega- nidos organizam uma "fren-! na qual Gromyko retomou 5.000.000 de assínturas. Uma, guinte: redação de um trata� delegado sovietico afirmou, sempre esbarraram na recu

.• ,ção soviética na conferencia te unica de agressão" sob a! um por um todos os pontos outra procede de importante do de paz japonês. tendo em
.

que o sul das Sacal inas e as \ sa amer-icana. Frisou que tais

:'. de São Francisco, qualificou direção do "fac-toturri" guer- i de suas duas alocucões na agrupamento sindical níporrí- conta os acordos Interriacío- ilhas Kur'itas são territorios I propostas referiam-se sem

esse tratado como "um' pla- r�iro John Foster Dulles .. "A I conferencia- de São-Francis- co. Respondendo a "uma per- riais assinados pelos Estádos sovíeticos, enquanto que as \ pre ao desarmamento, proibi

I no para uma nova guerra". ú'nião Soviética não pode se I co. Repetindo que a projeto gunta Gromyko negou cate- Unidos, Grã-Bretanha e Bus- ilhas Riukiu e Bonin não são I cão de armas atomi�as, um
.1 Acrescentou que o Japão .foi associar ao tratado de paz ja- i anglo-americanc do tratado goricamente que a Russia sia, relativos. ao c,arater ina- terrttoríos americanos. En- I pacto _das 5 potencias e a

transformado numa base. mi- ponês que lança as sementes' permite a ressurreição conserve ainda prisioneiros dmissivel de um renascimen- fim um jornalista perguntou conclusão rapida de tratados

litar americana e que o obje- de nova guerra no Extremo m.ilitarismo japonês, de guerra japoneses. Tendo to do' militarismo japonês, a se � Russia realizou esforços I de paz com o. Japão e Ale-

.

'. Oriente', prosseguiu o delega- transforma esse país numa um jornalista lhe perguntado
.

,

.. I manha.

ReUn�O�M 1���rmw __ '�:��\:�:�::�=�O�I�-�,-I-�-·---·_·-·�·-·�--'-�I-l-·--�-o-·----d--e----�·I�m�·--�·I�g-�r·--a-nles'IIT ês G d n

I
guida que a Russia não com- ve a sua soberania, Gromyko quencia do tratado [aponês, alor UI're ran es pactua com essas manobras afirmou que todos esses as- o delegado russo declarou

. .".. ".
.

.

w·\5rrrXGTOX. '3 UP) _ Os chan- e que as centenas de milhões pectos do tratado são viola- que já respondeu a essa per- III

I' I-
.

PI'
.,

-Icelercs (as Trés Grandes oc.denlllaisl de chineses saberão, na práti- cões flagrantes dos acordos gunta quando afirmou que o

I·
.

·.a
..

' I '0 • stJ.jf.;:·,-� ara o·· r· s. I.'
.

S. PAUI,O iniciaram conversações para dcrcrrni- ca, defender os seus direitos: lnternacionais do tempo de ·tratado não serve à paz, mas
�

Rua � de .

f t 1 lJ h O· I I

4.0 andar )'iles:"
nar .0 u �rn nn r eman a ClL�ll' legítimos. O delegado sov ié= l guerra e, .. particularmente, constitui a preparação de u-

4-&277 e 4�ngl . -,

tal. ·,ncluslve o papel que esse )1:;1.5 tíco frisou ainda que deseja! dos de Potsdam e Yalta .. De ma nova guerra no Extremo De laça-o d C f' F Ih'
BEI,O HORIZONTE

. dC�,\lllPcnhará no Pacto d" Ar lnnt ico.
.

. C ar .'. e - a e
. i o

Rua Goiás,': 211:� -Ó, é.' SoÔlÍe'5C por outro laCo, que a
comunicar solenemente qUE' outra parte, indicou que a de Oriente: Corno lhe pergun- .

.

.

Porto Alegre: Rua 101. Russ'ia. pnr meio s i!HI;r�, .• .s. ['","",." "aqueles 'que organizaram es- legação soviética a S. Eran- tassern sc a União Soviéríca R01VIA, 13 (UP) -r-r- O I lia,
como da sociedade romana e

l\Jontaul'i, 15. .Ór _ .••.

sabotar �SBa confr-rcncin. se simulacro de conferencia. cisco recebeu 'petições apoia à ação da China na Co- vice-presidente do Brasil, R01'vIA, 13 (UP) - O sr., ��Pl�ma�as estrJn:e�ro� aQC:J'�.
Curitíba: R. Dr. MuriCi, 'reia, Gromyko disse que os sr. João Café F'Ilho, decla Caí'é Filho, vice-presidente dita os ]lll1tO:W u acio 1I1�

_7_0�8�-�_2a�·�(",.·.�a.�::_.Id�ad:r_��-�.,.s��.,a,�.�a�._2_33�··_.1 ferml-nou a m,·ss.a-o de Grady no Ira"" acontecimentos coreanos re- fOU que seu país desejava do Brasíl, visitou a séde da rinal.
.

•" lC 'u "'"

da politica de agres- mais capital italiano. Dis- Associação Italo-Brusilctr.r no M,IIS tarde, (l vlec-pr.-st-

são na Coreia e que a Ilus- �:€ em entrevista ir ímpren- t Palácio MaUei. Esta notte. (I dente do Brusí l p'lrU.::i1)0l1

"'t t b 1 I 'r Cai' .l;'·UIO ussist!u no Pa de. um ):mtar orerecído jJ"lo
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- sin, no momento· apro})rjado, sa que acreCtl :Iva .am co ...
. C 1 . ,,,.,.,

.
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. .·el·Xara'.. de,.fl"nl
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tl�V.·ame,.nte T·.··ee.'ra- �
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,
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'

tomou rí.edidas para pôr fim na possi\';Hidade de faZEr; I;ieio _DO!'i.>! Parl1phi.l, �t,de. dH govenw italiano ':111 Vilh:
. .

-mb IX' d' jo BI" sJl 'I g!,'lIJ Madama. Entre os eonvi vn�
às hostilidades, ma� que a a- :HTanJ'OS para maior

imi-'1
<:: .�, • a U l a.,.. "

,

Teera- 13 (UP)' A'

I
t" 1 l'

.

S l' t
'

' . I x' f'g ... ", 1111 OS S"". 1\ tUlio Pic.'
,

. � nUD- propos as, so começara a par- sos pe a po tCla. a len ou gressiio cometida pelos Esta-I' '>-racão .italiana. Café Filho ae l'êCepçao que O cm lUt ,I, I. lIl.uv;.. 4�

cia�se nos '.circulos a,utoriza- tir da data em .qu.e for' entre- ',', em seguida,' que .·a·. decisão d�:r d U' 1 - t'
'" .'

1 L d" de dor e a sra. Carlos Alves de ('lOlll, P'reSIdente do Conse-
os l1lc.os nao parou a e a- comp e üU OIS meses

. . .

". . .

dos que o embaixador .dos g'l€ ao governo britânico, de-
I Corte Internacional gora. Um (lutl'O J·ornalis·ta lhe � .'. 14'

� t! Sousa ofereceram em sua ho· ! lho InterInO, Paolo Emlho
. , VIagem por pmses, es u-I '". t" d E

Estados Unidos no Irã, Henri dm'ou hoje o portà�voz ofi- deve ser considerada pêí'gtllllon Sê a Russia tem 11-" dundo
.

a

industri�lizaçãoll'
mí!n�,gem. Estiveram presen- \ 1 a:'um, subsecrc al'l� . o • x-

Gl'ady, cUJ'a missão ·na. Per- cial iran. iano. Acrescentou nula., não somente
.. 1Jc1o. Il'f.f,· _ .. . �. . _., _.

'.'

'.
... d'

"

.. '.
tes '10 ato numerosos repl'e, I h'l'Jo.r. dt.sse. Despartmnento,

---.-
- teclllCa e arranjOS e eml- ., �.

.

' .' ,.

.

..; _ � .' .

_

._�
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SÚl terminou, deixárá .defini- que· ü Irã não Iof ainda ofi- mas igualrneni.e pela lngla�'- ':11 Viages de BluffiEmau a: I'" - ."
t" t dé senhnti:s do mllndo pohtJeú J e larluS Alvh,' de Sallsa.

tl'valnente Teera-no 'd'l'a' .16 d'o t' 1 I 1" ( V' V Ij
graçao e m.v�s unen o ". d' '=-1' ':,. ,', ·t l' . b"
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_ cialmenie info.rmado·, d.o fato 'erra, pOllO. que esta, recon 1e:- '.'
,

�.:l]a 1 e lce- ersa
, cap.ital .. c.orri. OS.. países, ViSi-1
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d" II Prefira o RAPIDO CO- I .. ..

. a corren e e lrlgIr�se,: a e- que a. Grã Bretanha .conside-\
cen o a .naCIOnalzaçao Q.' \ MÉTc\ . A" II

t d
....
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SETEMBR() manha, . onde se encontram
..

re .as negociações com.o
.

já petroleo, �ulou "i�SO-fact�'.'1 Blmn.'.ena�;�lO g���!.aHo�� I
a os.. "" ".

.
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seus filhos. rompidas. Se, terminado o !
a sua queixa ao tnbunal 111- SA iDA DE BLUME- . Café Filho declinou co- i::

.

.
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SUAFARMA .• Teerã, 13 (UP)-�":"'" O uth- prazo, a Inglaterra não der ternacional. Enfim, o porfu- NAU fi,30 -J.0,30 - 16,30 I i mentar ::{-qu�stãó do apoio.:: ª
.

Rua 15 de N:ovembto, matum de Mossadegh, dando resposta satisfatóri,a, _ pros-l voz afirmou a. sua cel:te;,a d� 3,30 :'�i;�tJ�\8.45 II,'
do Brasil à admissão· da :: ::

No.,748·
.

um prazo de 15 dias. à Irigla-
J
seguiu o porta-voz _. os su-j.qUe

o governo obtera voto
__ o _._

II ltalia às N:ações Vnida�, .�. 5
•

terra para apresentar novas ditos britânicos' ser?o expul- ;,lnaciç�" no Majilis, em faval'. !;t'AÇAM SEUS ANUNCIOS mas indicou que.o séu paiS :: ::

TE�Wf�tM�I�O.. . :
_ __ __ �.�__

.

__-o_ __ __ _
,do ultlmatum. NESTE DIAP..IO I continua�i\ à�, lado da Itá- E lê

'I8ii'liMRós._,�,::,t�!g:�. r Teerã, 13 (U:P) ..
� Oulti- -�-_":"_--��__"-:-'_;;_-IE Sê

I�·a�taSI�lel'.� �:Sh96 ,TaRt.·.. ·U�..pu.......
· i:��:;�:f��"f:�!��!�:1; A re\'oluçã�__ .. __ê.:o.•. \reá_·.�._a ê�_.··. v.:

pa,a· ··_1
Santa Catarina .. "' 1133" U 11 q e' a •...�nl

.. -' 'e' re . _.
_. - �

Municipal .. .. ., 1208 ( -,duJta. n�o a�anh�a e a�: :aov�to .. ��
=,�.

(De um observador social) �:s���u�:a�i!a�S::oh���::s�;:� ª, pr'.D·ta·· e'atrela �
. . Convencida' como esta,- a Russia .'

.

-' .
.. fOl' imo = '

' .,

-

I confiança não puder ser inie- dent.e 2. seu· numero e ISSO'. -
-

-

__
.

. -_-
PONTOS DE I

da impossibilidade· de uma luta'

AUTOl\1:0VEIS: " •. '" i diatamente obtído, declarou o vitoriosa de carater universal,
posslveI.

f iS' oter'ece
::

AI. Rio Branco .. 1200� I' porta-v"o'z'do gOV'erllo, F�ateml' 'd d
.

d
'rodos os. ·.movimentos· que a- =.. ::

convenCi a e que o processo e
zem- agora os corea_!:los_. -p�la p� ::

-_-'

=

Praça Dr. Blumenau ll02. d
.

C 11 d G guerras civis locais nf10 dá o re- . .
-

e 1178
. ·ao elxar o onse 10 o a-

sultado necessário _, resolveu fa-
ou p�la guerra são meros mOVl- :: =

'O'" B R t-
.

1'111'
I binete. O ·sr. Fatemi. que a- mentos táticos pum ganhar tem� = :::

.....ua . e Iro .. ". '. I
zer a revolução através de peque- .

d
.

d
- -

firmara pela 'l1,anhã sua cer- nas guerms, destinadas a aumen- po,· para evitar que'u gran e er- :: N A" V I T A
=

IlHPOSTOS A PAGAR:-, ' 1 teza de queo "quorum" se- tal"à inq�.i(ltação universal, a
rota seja ainda maiOr. A pa>; se- � _ ".

.

.

- ª
,.

.

' .....

�"
'

Iria atingido e a confianca criar um cEmf1 de insei,{\�.rança pa- ,rá para ela uma ,derrota somp�e- = =

. ... ;-. ra Q Inundo e de conseguir, com ta. A guerra __ será para ela Úln-tl_ -=_=- ��W _�;($� �� �r�\ /�>1-. E

concedld.a
com forte lualOna,

I'isso.,· ri de.sgasté, ile
seus

.inimigOs.
derrota de PTO'pOl'çÕes ,·Ie:m • .,di-

= =

parecia menos seguro à noi- ,Como ,o .ensaIo da GrecIa a es- das. A soluç50 é a de continuar :: II
· ,

Blulnenan::
te. Por outro ladn o

CODlen_13e
respelto fraca5s�u. como a Eu- nes�e vai e vem, nesse j�gO "yo- - a)al ::

"Ç' 10pa -se 1110strou reslstente aos seus yo", como observou mUlto benl !",."-

tário da emissora de Teerã desígnios, voltou-se a Russia para lI.TI cronista íranc&s.

1 teve hoje à tarde um cal'ater � Asia, on.de com a. revolução pO-1
Podem. entretanto, a<gora os co_ :. �I"

I 1 h 'd
'

�'\Ii;_lal<;\�7 •
-

de discurso eleitoral. Lança I'u ar cl!n�sa a\'la. consegm o munistas avaliar o poderio de

�-::ExcIU-SI·VOS .

dl.str.-buldores _=_=. _
sucesso. Dal a arrenletIda das for- �eus adversários. Pódem ver que _

inteiranlente sobre a G ra- <:as da Coréia do Norte contra a o mundo cristão e civilizado é - -

Bretanha' a responsabilidade do' Sul. cuidadc,c.amente prepara- I
uma força viva,. capaz de se de- S",-'do ronlpimento das negocia- da. Sería um golpe terrivel, por- iender com vantagens e que pos- '= em

.

anta �atariDa==::
U

• � u
'.. ções sobre '0 petroleo, afil'lria I q;:>e p:l� peso �o ataq�e, as Na- I su; todas as condições sauda,eis

S I{n ii d'··.e , be.n·e··.'·'1-C-I-.am'en.l·o que O governo de MOSSadegh! ��:�1d����3Sa S:�';���ã:,h�;:::S n�: ����o,impedir o avanço do barba-

� tIt1II1HIIIIIlIII1IU1II1I1I1!111111111111l11llIll!ll1ll1ll1ll1l1ll1ll1ll1ll11ll1llIlm�
�émpre procurou Uni aCJrdo I EU1�opa� para voltarem-se em dL -'- --'--'-__------- . _.-_.-_ - __ ---'---'-

em bases 'equitativas e faz. l'eçao a ASla.

dOr'r.a.·.�"c"'··.·h ·0 '1m''.8 z"0'0as·
um apelo, à o�iniãopa:� sUs- i na� :��:rr�áti:� ��·����ci:����iaap�

'.
:. . tentar ate o fun. a politIca a� fogo dp inquietação propiciaria �

.

-
.

tual do presidente do Conse- 'ihertt<rn .de novos caminhos, por-

isenção de .direitos 'lO favoravelo COH·C!'elbo de' 'Economl-a; ���\.:iC�:;::t�adO�I�oSi���ü: c1�: �t.,;"r�.::; p�;\'�:�:to f�:��t:�.,�p:� IIN tn. 'continuado ·de fanatico das a-

RIO, 11 (Meridional', - Araujo, acrecentando .'tt.ue J impotado.
traidores. Coirvcm notar que valanches chinesas.

Solicitado pela Cámara dos '''lU realfdade o conjunto de Considerando, porém: a) a campanha governamental [. Entretanto, ii Russia perdeu es-

Deput'ado' s '0' COllselho' 'N'
.

, assumI'ti depol's de qUI'nta-fei-
" S2, guerra. em tempo. surpreenden-

"
..

'

..

'

.

. a� 'Uaquinas -importado pela :fue não existe produt:§c. , .
c,. As hordas fanatlCas n50 node-

cionaI de Economia acabá: 'Astoria of Brasil, Inc.", nacional corrente do con-
1'a um carater mtIdamente. riani stlport:>r. como não R�\PC'rC

de aprovar o parecer do '

..já gozava de uma ted.ucã.o junto importadoo; b) .as van- anti-parlamentar. 'i'1'ram a c:lpacidàde de' fogo <l3S

conselheiro· Huberto Ba�-
/It; . . de 85 por cento dos dh:ei- tagens do adensamento do, '. d" Ii tos favoraveláo projeto de tos atu.almente cobr

..

ado!';. t�or. econõ.mico da produ- Per. o·n l··rl
....

·ge· se 'Q O· SIlei que concede isenC.,·ao de -

.

.. '.' ...
..

Nestas condicões _ SJ.'i- :;ao extrativa vegetal, par- ..

direi�os á ii�ma "Astoria �f entà o conselheiro Bastos ticularmente, do Estado do·
.. 1 ' t·· t"·BrasIl, In,-�, para � equl- _ a isencão solicitada ':liz Amazonas, pela sua indus- ]Orna J.�, as orgen Ines

pa�entol dde um�lusllla a
respeito s;mente á des bri- trialização, a produção de

I 'CADA POVO TEM O JORNALISMO .QUE MERECE'
ser Insta a a elU lV anaus, de I

-

. ..: d f'·- borracha em 1 948 a),- .' "... '.

beneficiamento de em
gaçao pO! parte a lr,.'a- -

� ",
.

'. . sceI llueuI10S .\!res,- 1,3 CCP) - o

ge-I argcntl'Oa COnl0 "" m"f, coJ1t)Ylet", ;J

,

.

g as. importadora de apellas .)
deu a Cr:g; .. '72.992.000,00, lucrai

JU"" peron.,. que·
se achava crI' mais li\'Te e " melhor do mundo", A-

vegetaIS .
.1.

1 d' 45' t d
.

.
. .

.... . por cento dos direitos co�
va e lzer, .por cen '0_ o COmP31l.h,a de sua .'c."p,,:a, sr,,:_ E\', "alifu. �m s':ff1'ida, e,:, 3·000 (J ':Ume.

"A indústria nacional de b d
.. '." _. valor iotal

da.s. producoes

I
Duar.te J;'"ron.

PT.eS!d.'.1! .a.
reumao de TO de jom", e rev!"!,,s pllbbead.o-s

1'a OS, CUJO quantum nuo .. ..
J •

•

• to d C - d .'

artefatos dE"borrácha, em' .. , .... .. '. agncolas e extratlva vege-
eneenamen " . ou.gres,o. e encer 110 p:tio i, em '0.000 " nUmero d:e inr·

> -me e .possl�el estImar, .pG�S . d-
-

r
-

.. �_ rarnc�lt() -Jo ,Con'gress,:, :do_s Jornalista.s. !}a:�·jsbS. r�rmhl.on �en cEtSt-!1l"SO C'flm

geral, :ll?resentou elU 1948, o 'proJeto nao oferece as ca-
tal ,o Estado� sou fav.o� C4

I
Saud'LOdo ó presidente da RepubJi· 11m clogi", :J. oh"« do governa pre5'

segundo os 0-adoS d.a Corn)� racte:risticas do maquinário' veI a aprovaçao do px.o]e- I :."-, n sr. :�il:o •.�ubi{l, di:etor de iáudo "" meRmO te.ropo "m" hOm"n,"
são ExecutÍ'íléi. de Defesa 'dá . to". ./ El Mundo • qUOlhflc,;1U ': a 'mprensa gem ao �;Cen�r,,1 P,'rnn e á S\ln ".sposa

Borracha, produçao no '\;a� -- -, --- ----- 'iU" 'lualificou cama "jol'1l"Üsfa's de

101' de Cr$: L369.192A31;10
�<)mbate.".

r�!�1�;�i;!�hti�!�:9 B1N�O INDI'STRI.I·,E �DME'H�m DE SiNTl�UJ81N1· S.l. ;g�;�:�:�;�f'::����;;
consuimiu 24.000 toneladas.. jorn:l!lism" Qtve merece". Definiu em

Vale dizer, um aument.o·. ele: - Matriz: ITAJAJ' _ seguida a liberdauc de -imprensa, dis'

320 por cih';to�1 ;�:Aeelara.' . Fundado' em 23 d6 Fevereiro' de 1935 EndereQO Tele�. «UlOO» tinguindo trêês fOTmas de libe':"i"de:

ínícíalluente O conselheiro
.."...."...

".

.... .
r.o _ libcrdaC:'e "bsoluta ;ndivid.u.al,

, _ � , '... ' .•. Capitann.tegral�ado • .. • ...
'

.. "': Cr$ 22.500.000;00 . "oloca, o Iloinem a serviço da <J:i';lJeiro;
em seu parecer. Fundo d.e"',f res,e.r.v.a., leg.a.l e outras reser.·.v;;:is Cr$ 27.500.0'00,00 segullda o eonceito c':l1litnlista, a qual

"A produção de' pneumá�,
2-0 - !!l blsa' lillerd'ade, no conceito

ticos, que representa a1lãs
- c.omnnisfa, que coloca o lJ(Jmem a

85 por cento do consumo de Total c·d(J não exigível .,. ... .., ." Cr$ 50.000;000,00 srrviç{) do Estado; 3:0 _ a liberdad�
, .', db (�ju(hlc�alisrno:'�' que não ti; "nem

�, goma elástica, passou .. de AGENOlAS'E ÉSCRlTO'RIOSNAs'PRINOIPAISP:6AÇAS DO ESTADO absolutamente individual, 'l<'m abso;

216.189 unidades, em 1.940, DE S�TA OA.TARINA,.N0 RIO DE JANEIRO .ECURIT�A lutamcnte ·50ei"I"". - E' ncCessaria

para 1 1"",1 635 em- 19A.9--,úm 'fi! Uma lib('id��;c soC'ialmente ;usta, pr.o.s·
.' .. � ;

:'.. ,". .. Taxas. de Da pósitos
.

.-
J

incremento de 430 por. cen� :
s-ell'uiü o pi-csirlent·e, pois que a libero I

tO. Atuamente _ prosse-I Depósitos a vi&ta (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FlXO d,,,Je niio é ma.is Hbcrdade quand,,, I
DEPO'SITOS L"IMITADOS Praz m'

r

'm'o d 6 me"ses 5 1/2� a jmprCll'5a I)rien�ada nc acôl'd'ú coU}

gue - a industria de ,a,rt..e,-.l
.

,

..

.L
.... o

.. Illi. • e , IO
- -

-..

d 12' h 6ot.
uS in(t'rt.:'·!':ie�· .1.,.c::;soa.is -e ::c coloca

fatos de borracha, em gêral,' Limite de CrS 200.000 00· 4.,112% Prazo mÍIllmo e meses 10 "i&l}Osi�ão dos h;teresses dra"geí�o,

ocupa 10.533' operarios e Limite de Cr$ 500�OOO:OO 4%' DEPO'SITOS DEAVISO PRE'VIO e <:oncluiu, -:'ão ,,·stá talvez longe"
.

empregados, .

segundo a DEPO'SITOS POPULARES . Aviso de 60 dhis 4';-0 dia em que deveremos cerrar filei:

C.E.D.R" Cr$:......... imite de Cr$ 100.000,00
.

5% Aviso de 90 dias .. 4, 112% ras ,,,'quecelldó a.' nOS 'as peq1len".

.
.

O) A· d 120 d"
-

-

5Cl divergências. (iaI:a enfrentar 11 -amea

1.736.209.636,90, (Retiradas semanais Cr$ 20.000,0 VISO. e ., las io
ça extuna". Em seg-uida, a .sra.. Eva

Prossegue o parecer ana- "

.

CAPITALIZAÇÃO SE...1\fESTRAL Perou, "l·ed,ijo dos congressi"la,.

lisando o projeto apresen- ABR� UMA COl'!ll"TA NO «INCO» E PAGUE COM CHEQUE fês uso da palaua para ro."lmil' flé

tado pelo deputado JaYme
ttabalh�. do Congresso.

•

"1-I'· ... 1 ar
cus sões de r

A NAÇAO
propriedade da. .'.

S/A ."A NA Ç'A O",

Redação, AdmiIfistração.
-_._ e Oficinas -- .

Rua São Paulo n. 269
Fone: 1092' Úx. Postal 38

Diretor:
: ��:-:-;'·'-"'1 f-'

MAURICIO :xJ\:VíER
Redator-Secretárim'

I ORLAND.O, SILVE:mA'EXPEDIENTE ..
i Assinaturas:' /IAnual .... Cr$ 10C),08�
Semestral c-s 60,01)
N. 'Avulso' o-s 0,50

Sucursais
. _ RIO.

Rua do OUVIdor n/lOO'
Fones: 43-'·634 c 43-7997

Informações Utels
Farmacia.
de Plantão

Quem a vli/lzo, '

I.

se entusiasmo,Feridas, J!;::: ,')inhas, � ...

chas, Ulreras e Reumatis
J;;LIXII� DENOGUElRA
Grande Depuracivo

.

do Sangue.
....

PROSDÓCIMO
..... . ..

IMPORTACJ!.O E COMÉRCIO
JOINVILE ..:. CURiTIBA -

S/A
BlUMENAU

rra

em Roma

Chuya de .improviso ?

Um dos melhores meios de

evitar um resfffiado é tomar o

Cognac de Alcatrão Xa;rif"l'_
"

que a.tua como preventivo cal>

infecções brônquicas e

pulmonares. desinfetando e

fortalecendo os órgão:.
respiratórios. Allticatarral,
expectorante e sedativo da tos�c:.

�MOlHE-S� COM.O·· UM PINTO,
MAS TOME O

'.

COGNAC OE ALtATRÃO XAVIU.

U� PRODUTO DO

LIBORATÓRIO CICAULICOR DE XltVIER s. I.
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de
Aos .afago 'i do oeeano enamoraúu,
be esqutva. E o mar. um lÍricú, a V�)iha�l.
E o vento. ora tranquilo, ora agit!Ulüt
Lhe hrume as p!"ltias, com esmero dr- aTf'b.. IJUr!!. os jovens

COm os genitol'es, os parentes
cOm os amigos ela mamãe e do pa
pai, cam os prctesscres, cUJn os su

per ír-res em geral, e depois com todo
" pr"irmo adulto.

'

porta?
SI' escutar' o seu cô�aç;io, talvez se-

I á geralmente mais gen te e afavel

(mais suportavel, dirá a1guem'
prevenção) tIo que elem(}nstra: mas

pcrque as vezes o cora�ão cccb ila, em

bera. isso pareça um contrassensó pa
ra ulll coração muito jüveln que de

veria estar sedtpre bem alerta, é me

��.or que lhe lembremos alguma

Cúi.,Os CARTõES de agradecimento sito
, "

escritos logo, e D(S ca�os específícos
Que voce tenha sído convidada a pus
sar alguns dias eln casa de sua. alui
ga Rl1th (e de StU irmão Robert" n

Iêmbre-se que O- cartão de agradeci
men to é endereçado lí mamãe de Ruth
e ele Roberto,mesmo que as horas mais

c=ntcce encontra-Ia, niesmfr na feita
diante da barraca da vendedor dé ce

bolas, CUmlH:iluente·", amavelmente.
n1!l�� Sênl se dcm"t:lr. "Esrou ccntsnre
que minha fillu te�hll. por "ntigll. umll.
criadinha assim tilo gentil e educada
pensará a Eenlll)ra,
BELISSIMA coisa 11 amtzaite, betís i

sim:l corsa ter
'

multas amigas, m:lS
quanrío V(JC� volta da co-Iegio", eu (11tUn- ; teu" e ressuscitou únze vezes, todas aS

vezes ficando UansenteU da vida por
Intervalos entre ctnco e- oito horas.

Jean habitúou 'se a morrer, é por
sabe explicar iJ que

Ela ergue morros sobre o mang ue. E, ao Indo ,

l\1uitas vezes, um eorrego se rp e ia,
E o mato ou o casario por tour-ado.
Ei-I:i votuvei. de impr!;vistos ellt"i:L

Pala, todas as quaíxas, ern eOl1.hnuo,
Pelas vozes sutis da natureza,
São dela. agora, o doloroso assunto.

M:lS, de súbito, o êxtase, ó surprêsa,
Tuelo o que diz, tudo o que lhe perg rrnto
E' rima. é canto, é métrtca, é beleza.

AUGUSTO EMIL10 ESTELITA LINS,

(Da Academia Espirito!"antensE ele Letras)
Como homenagem ao povo Capixaba pelo truuscrn-sn do 4. centenário
de Vltõri., - Espirito Santo, transcorrtrto lIO clia � di'ste.

u lmejandn-lhe um futuro cOm lnuita uPresente dos tosstücres ".

nude e alegria. ao lado de seus

eutes)
Quando c' tuberculoso tosse

queridos proteger a bóca. forma-se, até

Transcorreu ante·ontem !t ani nístancía de um metro, uma nuvem
verarto natalício do interessante me· Jnvtslve l de partículas cheias de ba

nino Reinaldo, filh(} do sr. Cnrfstla- r ílos da doenca que traz consíeo, Taí,

ano Theiss, diretor gerente da Te- micróbios, atingindo pessoas que es

eelagem União" S. A. .
te íum próximas. podenl conhlrninú-

,Trasncorreu (iulcm fi efeméride las .

. intafícta do sr, J ['ge 'I'Iefeusee, COA
I U Afaste se dos que t ssenlp pnr�l a causa, freque ntemeu te c o resultado

lnercia1ltc nesta praça. ,não ser atingido ne las par t icu lu s In- de ulna forma de exasper�çãO cria •

. Festejcu õntetn mais uma prima·l fectantes (p erd igutos) , proje tartas de 1 �l.a .

por muitas e. peí1.uel!3..S �lltcnl�}eS
vera de exlsteucta a gnlan+e meni l suas bÔCáS", S. N. E. S. tivídndes que tena sld(;. 1acl1 eVltar.

!ta Eglair, fllha do sr, Fernando

Heduschi.
, .Defluiu ôutem a dat!1 nutallcia d'à
'ra. ])a, Rodolfina 1lostin•• esposa do

fJ1ive.rsarianles
DONA OLIBIA DOS

l.RIECK
SANTOS

Rio do Sul A data de 15 de Se-

tombro assinala a passagem de mais
i-m aniversario na EXma. Snra Da

Olibla üos Santos Krick, esposa do

�nr Alfr�qo Juiil> Kdeck, Presldenté
,r.. Associação COmercial de Rio <!2
Sul e pruprietâr lu 11:1 Torrefação de

C3.'Íi!· "Ouro"
Aproveit:lmos o transcurso de

jubilosa data, para enviar nossas

caras felicitações

f';r. Afo11S0

fja_s11ar�
. .AniversariQu-se ÔlltCr11 A �r. Au'

gusto bIaa.�. residente elll Ti1llbú.
Fês �nos ôntel1t o sr. J(.,rge Sall-

H -OStill, residente

riri, reE:ide:nte em Indaial

C01nB1norou ôntenl a p::tSS!lgelU (1('

mais llrn nataJicio, () jO-VCIU OsnÍ2 fi·

lho do sr. Felix Zilllmerm:tl!ll.
a .C01nllletOIl !lutem nlais l!m :111(1 Clt'

vida :t sra rllês Pawlowsky. fIlha de

�r. Pawlowssky, residente cm G",g·

lIar.
" .. Fês állt;S Em it;l!:ll d:ltJ t.! flltui
:DO wnl!lir, filho do sr, Alci,!,·s Pera

proprietário da uP�Hlali!l S[;o Joc:éH•

Nascimentos
Com G advento 'lê seu filhín11,f

]1€l1atl), Clatl[Ul1.�carritlO!l 10 do :lU·

ilante, está de parabeus l} lur do sr.
Emilio Alfrtdo Gúessel e ,te sua es·

llosa Da. Maura.

• .Está em ftshts desde (I dia II do

corrente, o ]ar dI} sr. ,valter Kenshi

lcowsky e de sua. "SI)(,::U da. Malvina,

C01fl Q ndvento dI: s�us fllhilllll) Nel·

$°11'

(:.\ S.\:\IENTOS
.Realisara.1n-se ante ôlltem ll;) Cm

túrlo da Reei,tro Civil desta Cidade.
IIS seguintes consorcias: do sr. Hen·

rlilue Mach:.tdu cCrn !l srt'1. Anita
Barasky, filha do sr, JuliO' Bur:lsky;
do SL. Reinôldu l'lIaas cOnl Guilher

mina Brandes; ua sr� AIllori de SOU�

za com a srta. Irany dA Silva. filha

do sr. 1'e<1I'o da Silva ;dosl'. Hor.t

gr.!Jroeb�-" CulLl :t slla. Linda RGbê

filha da Sld. VVá. Bcuurdina fioue;
!tI sr. Amhúld Schult com a srta,

1)ltecla LOlll'elll. lil!.:1 do sr. Ru,lo!fo

I.orenx.

Pelos Clube!'
BAILE DA PRIl\IAVEfiA

ll.iG do Sul - Esta programudo pa·
ra (} dia 29 de Setembro o tradicional
:Baile da Primavera., a. ser realizado

'pelo "Duqucde Caxias".

As cOmPonentes do Gremio "Vito
_

2'ia Ré.gia". estão preparando um des�

IUnlbrallte uShOlV" I que será apresen
tado untes du meia lIoite.

li"inissi1llar toa letes estã-o sendz

c:cnfccciGIlaflus especialJuente pJra {

baile du dia 29 de Setembro. sendo

que as s=nhuras e s�nh(;ritas apreSCl1

tar-sc-ão com vestidas de filú, euqU5.n

t. traje e:dgido p!l.ra cavalheirl S t

branco ou pl eto.

Os adeptos do Duque de Caxias éS

tão enfeitando caprichosalllente
lão úe dansas, e c!ld:! dia Que

DInis .aUmenta o intr.:rtsse pelo Dane

da Primavera,
Ntt lnesma noite de; baile ha.v�rá e-

...,._----

- ADVOGADO-

Dr. Aires Gonçalves
Residencia e escritório:
- BLU.M:ENAU -:-

Rua Bl'USqU6, !iii � Fone: 1472

Ie íçãu da Ra ínhn tIo Clube e os pa l

pites, atua.lmente, são os filais desen
contrado, si levarmos em conta que é

grande o nUmerG de candidatas ca

pazes e merecedoras de tão honrosa

defereucia.

Chegüu ao conheciInc:nto da repor

tagém de "A Nacãe "

que para a noi

tada de arte preparada pelas camPo'
nentes do Grernio "Vito-r1!l Regi.:l",
dtverã chegar até RIo da Sul um dos

melhores conjuntos musicais (lo Esta
do de Santa Catarina.

O Preceito do Dia

I

Com bom senso, voce puderá individua IIIizar fi mctivô ,lo mau humor e. ccn-
:

A desarmonia entre tlois conjuges,
da qual não se conhece com exatidão

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

flml 1�) (1[' Noyemhro,
:IRR - fl9B sohrlldn --

I que o

telef�nicas
Unidos sOmam um tot'Glriler��i!e' I56
milhões de qUilôm,etros, isto é, <)

ficiente para instalar ISO 1i1l�as

Cascalho-- - - �- -""'.==- _. """"" � ...... .L..=...b -=-"
_ .......... _

Iqi'N"""'IIIIIII"IIIIIIIIIII""Ii"lIIl1l1la"lln�;
:: Hoje, as 20 horas - Valentina Cortese, uma das;
:: mais lindas italianas! Pao]a Barbara e Rossano Bras- �
§si, em

HO Espadachim De Veneza"=

H E R 8 f R TIO
I o mundo misterioso e 'b�rbar.o ,dos ga1jII1pús de
diamantes nas páginas de' um livro pro�uildamente
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de
um minuto de sorte. Um romance violento, cheio de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e a;9 aro

bições dos homens.= {Filme italiano)

:: Empolgante e arrebatador filme de capa e espada�
::Espalhando o terror pelas ruas e canais de Veneza ...
gpassa o Espadachim, vingando as injustiças do Conse-

_

:: lho dos Dez. Uma super produção da ScaJera de Ro-::
§ma. Acompl. Compll. nacional e o short colorido "Nas §
ª praias de No\'a EscI)cia". Preços de costume.

, DGORI EM 28. EDIÇnO
mteiramenf.e reesclito e cnf fõlníà

-

d'eflliitlva;

=

=-.111111111111111111111 IIIll! 1l11111111ll1ll111 i 1111 IH iIlllII IHIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIII! 1.:::
J' __ __.__ _ __..... � •

§I li !I1!I!III!!n III i lllll! III III'! I III f II UI :111111 IIImm 1If11ll1ll1ll,111II1I11111Il jI� ,I�Calxa Nacaon de §',

� Capitalização S. A.;·
Capital Subscrito E Realizado CrS 3.000.000,00 §

SE'DE: :::
Rua 7 de Ahl'i1. 252 4°. andar Te!. 36-7004

-

SAO PAULO
SORTEIO RE:ALIZADO EM
:n DE AGOSTO DE 1951
Combinações Sorteadas

-

=
=

PLANO-21
1J1 A.TC
I,TL N\,rD

T I J
A x'r

e 3fJ anos

S y W
R L IJ

PLANO - 12 anos

HCY ABI{
J H S Y WO

LJA
JDY Sexta-feira, às 20 horas:

"�N.ite· de· batletiTodos os títulos contemplados ser5.o
LiQUIDADOS IMEDIATAMENTE

_
O próximo sorteÍ,j de amortização será realizado

1= em nossa sécle no dia 29 de Setem. p. f. às 11,30 hs.
S No dia imediato ao sorteio, os resultados serão

I
IHlhlicados nos jornuis�

§ "Diário de S. Pau!o", c, "O Estado de S. Paulo"
_

Élnspetor Geral para o Vale do Itajaí: -- Edmundo Pa-;;
=ell€CO FdIIO. =

=:-líllllllllllí IIIllil 1Il1l11iil! II iii I iii iii i iiilmil I iH III 11111mml Itllllllllllllm�
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(

dezessete

Di:t 18 deste mês na Cal1i-
I:IT do l�stado. teremos li.

iJ1augm'aéáQ 'tt'Q novo estádío

que recebeu o nome de "Es

tádio' Santa Catar-ina", Nesta

ocasião será, entt'egue ao IH"t.
bllco barriga-verde esta óbra

magnífíca, localização do sr.

Osmar Cunha e seus compa-

''"::''''''''''''------J--

'EXFRESSO ITn.JARA
Agência:

15 Nov., 61 '}, Tel, J4;j5

de por 2 x

a pugna

s.frfreul!o- surpreendeures,
cuntido. Ainda no fim da pugna fu

ram favorecidos cOr!l unl peoaltYt que

não entrou
, pois (; urquetrn db Bar-

1!1S0 defeudeu.

i'Esh,dil1
-- --- --�. �,_ �_._�-�--"'----

A jlldp J efli fj("]1' «rua íI'\('ie-
Õ"lfe ·ní}!'ali'l.�l(1a e f'llriqllP<:idli
pnl �f'l,S V,iJo!.es dA c�ultuta
Coope{'"re na Carnpanun de 'E.
dil('; ....,'v de A J\lltOl1,

t· "', 11:1', t,-!'lí:t_..""
l
'u 1�: t,,.; lid' ··.·;-:.2·I/;t)�.

" !t' 1: 11 I j\.� ""ih, P'" t j ,Ii:'�" ,

" t- � \11f! t' .-n,pt_
,!' '\ !.I , J. I" (. I. t'I.�'"

- :""'11

dgosa cOmo tod<lS as cutras, pOis suo
(JS as :resPú'ltsabilidades são mUltas, as a·

11 r: r!t' ,�,- '01 11tlt'II","1

I o::oldadcs da II f rtal!:!"La" _p:ua .... lhpU-
I llteaças maiores

�
O pubIic!) é que fi-

Não. poderio êy':j�'",ir atratiV!lS )10 11q�I.,r o t!tl1l" cem o YC"'a {·J",U.�.".�. ca. satsft:to COm isto".de'\'en'do se dj�. 'J-�II'I;,,"!
mstch bntze GS' trico-lúres. Se Supf:r[1"; ,?\;jo (. Í.1dl a t<JT(.. i3. (:�i·�·ja1l1 cer',o�. r�gír em ma.ssa para {I estádio úü

ren\ a. si luesn10" talvez ub!lJ11eiran'"
I

.Aínua té'rça.-feir.a� ratnn.dó' cent um Flórida,_ ávido po-r um l�spetáculOr
1fS" � aglt�:.verdeal1lJS f.1Çan1 vibrar das joga.dcres florianos, notamoS seu f pOlgante. .

f'S: t�rceJcres que ferem até c 1,,(,,-1 do i).COlltido entusiasmo, quanto a um I
;��f::'����:,:�:�:��m:::ª� f:::���j;�::�;:�:�:;:i"::::;

I t--j-.-q-l-l-"'II'-d-a d o � O S pr imoiros quarBllta B GiRe OI
pú�f��e-maj� anuncja�do, torne-se mais conhecido- tio

'IIDIDH, tos ,Js jn"rro O quadro do 'V!J S {,O V fi r daRADIO DIFUSORA ITAJAi, com suns 11 hbras diárias U" U U� ,

ti tJ ' (J li
de iI'radiação e"lá s() ,'Seu· dLpvr, c, o mUX)f!l'o'!() públie"
ouvinte quer ouvir sua m,ellsagem de vendas.

D$spediu-se -muito, be'm do campa,onato

,�,:.",P·:-,re7p�a-r'2--S-e' ",-:-R�I·o-:"- d-O'-S,U"'-I-'�' Em h;r:·tee� :2rna p!,��ae:U�:�!�t�E:et:-:��jet;,��n'I'O"�I��l�l�<:n�:" T"l,,", hn"

_

jlGr q,llE {l lndcpClldentc rh� 11l�fa.j31 li"'_Juíd;:,tl1do ;com os tcícnlores. jtOS 111i· J d:1 f::"l�-" T,í'lt:'W�ll, l�l'''l!11' -".1' ('i!l�

viesse a proDurc:'mar t50 "c 'luinU'tll<ls 11�' luta, í f� r:f1a::: ru, _rn'��·lH.:n' ... ;){I t '11'.' '111 "�'U I
(Ccnclusão da fi.a. página) , QuaIld., fjtdüll o PL',::j{J/l0 IJ1jd:'l,t J;1 J (h'l'�'�ld�·'!'(j �L�l'�:' )011:.", ..... í:cI; .. l t �',� J

(·..::!ava fi lJ1:tr;u.l Jnarciludo alt�ü ti

'!IUrdi
l1Jl;l exthll,:;\ti i..·(JII\ l!:�·'.·JJll"t ,·,_ll)l�

I
jl1:lcrc:1it.i\'e-I: 4- x o.• \pro'i.'C'itar3.m'.:;[' {';ln Irsl,,'1 (Jue l�nbh'lí)t1 ti":: di:l' ritO lH'ti,.;

lido yentrl ,a. fa\Tf)r o; iJjd.;:JÍal�.:nse�. h,:;" I in;;l1irn(:ào dI) c-clljuntn.
s.ln.ai.anílo {.iS- �na,!::, ([!te"lhes dêrrnn (':�. F.•j(' Ft.' d. ;::;;-:H'':1r aill j'J:. qll.� n \�:-L;;-!
ta., ya.n'rgem: :.\fl"Ô �c� àchall1 � 61l�e lO Yf'T�lt' .1ul'atl�(' !'I jll1cj:1, J,,:-ri]cu I

hlunH,,:nallEl1Se; s�nl�Ü ualdado.; -<:eU5 t'S_ um;l pr-naJi"b:ch-. m;'t,jTJ1íl. :\,;�n mcrr·-l
!orços. no .;;enrida de .nnlen,iza'1" a .d·if.-- CLlffi n" (':]Jnp"I-::'� t·�, :,(1 1IIJ1;' t1,��fn!a'

: 'II
"'"

cm,

I

rr.·nç!i� Eio aCacll:lf-:1111 t'. 1,r"" ('�íO"'::l1 :11ll·",e

5 .I:l ll:t �1'�::1T1,1:� f'l f. (' ,ri1, �(l!.{' -c n- folJrêlllanc·1fa. ll:l.J!l ,\" l,r:"[LI.'oj r. �ll.�

tilldq �l�i.lm i..'<I.!I-:a.c:'" II"; 1: .... :.·., }lro- r ulnd.() Cfilllt'd ..,.

(,UTaTan� �far:J.lltil· :t. ,:!ti, .. ::l.. lH'rmitill- R; ..h:-·rtl) P:�úlr, de LIW' t:\,· 11111itn

Ido ent;w q�{.
..

_

o.; \'I":I'1:1l1t,(S. melhor

I
},[,m tl"a{J.1!J/f} 1':1 ;'l.!llJjj'1g-cr'l {' :1. ren-

I

fJr.ep:lTados tl.5!C::"i.men1e, fO';;;!'(:H1 ao at[t� da Idl,.., {',L-TO {.11 11: ('l:'�' ...-)"rll. =11("

que 11OJ" innIn"ras YEZ!.:'"S e cOl1segl.1is- lla.::.

__ - _ -_____ ,\in plilJl(·irn t(ln]," llJ:i.r<·;,ra,ll 1,,-:),,

:-in aos 12. T'l1.ril.in 'I"� ':l'. ?\I:'u;/J El;,

::-11) :lü; 33 f- Tl1l7il,in :t,,� 4.) lllil)lnt.l�. 'U·

(h-I:;:; 1'3r:l._... ',-':' \'I'lh.·\·d-y['".... �!, lf'1l1pn
j

l'Om1Jh·m{·U1�j,f V:dd,'Ul:W JI::l!.'("'ll :1"":: ::11

mj.qui"i', nl1:l.h-r ,_ : i

ludí"}ll:'lI'it::!:e' J.r.\l! n:,l, )'fa!·{';li·. p'
.\YI10. ('\;" :-. �Of j (- \·('I'il.f!; ,�"::I�:t·l.l-

J1(l.r:i-i" Eli:=.io. C�':I�·-i(). Tlt"ril/1n ,. \l'i.

Va,;:vI "II'de: Chit,.-n, �l :rtt�i l" Yit;�'J: f

-

C:1rk,(;, O�\'3.1t\1 !' Z.-IP' L:.J\illhll Yal I

=_:::"!' "I_
dem.3r, Cfll1gll'rll. ).(OI'f:trJ ..:, q I" Xrit-lzpr,

BLUMENAU, 14·9·1951

! Vitoria do «Duque»
I no 1" nova elassleaI

..

- el
,II

ri

Rio do Sul, 12 (Do Corr'esp)' -

, .Iogando contra o Gremio

I Espor-t ívn Concordia, o Du
que de Caxias conseguiu, do-

» � mingo últ.ímn. a almejada re

llHibilHnçiw, e o placard de 5

'I <� a pró "�1iabos·rnhro;;'·. Ira

! dl:Z perfeitan1\?-nle 11 íh'::enrn ...

_'
. lar do embate.

"CaLj,l''illensé . .J.} - Di;;Clh·SO ,
, ,

> ,i' OSGlí' Sob] illlH'l'e' OS11í Cnn-do si·. osmàr Cunha, 1 te,ü·:
1

.

: ca ves conseguiram apresen-

I
dente da F.A.C .. 5 i :- rIas·

I tar o Grcmio Esportlvo COl1-

íFcamenlO da �aIldell'Ca d.u ,/ eordla em ótima forma técní-
eüeraeão A1letica atar i- , , .

. "

"'! ca E' física, e pelo Jogo que
nense. 6) - Canto orfeônleo. I" L i d d 9 I
>Oi

•
•

'

I
UlSpU aram na ar e e. (11

a'
.) -:--' Entreg,a dos diplomas fluente, podemos progrností-na p ró xima terca-tcíra, 1
-,

d t.

'1
• . . a 1\S1\'OS a gl'ande a a, aos cal' um futuro estrondoso pn-rapidez à cousccncão dos noite lC!1( li seu irucro mar- J '

, ,

d• '19 h O ,que colabor-aram matertal e

I'
1';1 o novo filjado da Liga Rio-trabalhos. Constítúe motívo en (I pllra as oras. pro-, '.

t di
.

_. 1 '-"'1 d
' : monetacíamen e com {)S ln, sulense de Despnrtos.:": ,'"

de satisfação, portanto" a �lall1a (as fCStlVH a es C' o I t d F)\ C S D,

t
' :�'en es a .•"1. ',. ) - e- Perante erto'rrrre asststeri-noite f'estiva do dia' 1&, que segmn e: '_

marcará épnea
'

na. história do f lllollstraçao de ginástica a; cts o Gremio Espor-tivo Con-
1) - Hino Nacional. 2) - carg'o das alunas dum, coté- I cordia esteve por diversasesporte catarlnensc. ' Com IAto ínaugurat, presidido pe- ,gia local. !}} - Ginástica a- vezes corri o marcador a seumagníficas acomodâeões }JUl'r. '

10 sr, hilleu Bornhausen, g'ü- ; crobática. 10) - Homenagem Ia 1/01' e nos minutos finais' óos torcedores, de todos os -

3)
,

vernadol' do Estado.
'

ao sr. João José de Souza Ca- Duque reagiu brava e valen-05 torcedores, 'dotada de to- I
Discurso do Secrct:ido de, b ra l, 11) - Jogo de basquet, temente, conquistandodos os elementos exlgidos pe- J' J

�

J'
•

d S
I

, nstlca :';1'. ü:1.O use e. ou- I hOlUCJUlgC111 ao S1', Iríueu vrtorr: maíúscula e que foiIas regras, a nova quadra de ' ,

. sa Cabral cntre.gundo fi esta- Bor-nhausen, 12) - .Jogo de' recebida pela assistênciabola ao cesto sttuada no Cam- f. .' . • , I' d 1\1'
.

1 d
dto ao publtco entartnense, a, hasquet entre A.lL Eal'riga- COli1 verdadeira "chuva" depo

.

o anejo sera a vo � través a FederlH,iin Ai!é�ie;:t Verde e Sele<;iio Catartnense. I rojões,elogIOS pai' parte dos que vi-

sítarão Santa Catarlnn, dI'
r:uIÍe' tão acontecl-

uma

Receberam bicho os player do B. Retiro
Causou descoQtjanças as atuações de
a IgUDS deles contra o'Floresta deRio do Testo
Agora que est:lH�OS ant� o termine J.:;·""1r, t ir-m :l'liL1o de ;;'["11� l!nq,r:"", to!lCts os jGgall�'rcs do BOnl Retiro u

do- ca.nJlleonato da segunda {1ivisãoi. cOmP!inhr:iros, pois urattccu defesns cuaram. VinOlti c Irl3.c3cU SU�!'a..tn ,.a

f�'·?m("':; a pa7 (,' l','l'!,,� jr"q::-ul-and:y l'spetacUl!11·es. !lgindo, ctJlltudo,. de -ramisu, o arqueiro fa.z<:ndo prodigii�
des e certos aC:J1tecimclltcS. que ale1TI JTJanéira lidif::rcnte" p"r ücasi5.o Ilus '1(, :Jt'C'1 t' íl {'Llltl.1'-haE t('l1Tnlhlo aI

de comprometer as partes neleS inclui- gon.Is. Seus prúprios coll!!!:ls de (lUa mar seu conjunt.o, Sem resuliados pri
uas, veh1 {]epôr contra o' nl!SSO futc- dro extranllaram o ncrvDSÍsmo o dfS- � :j"I. {.�II,lnh:I·.anl '�l )llr\ � .. i�m/I. t'J llf',�
lHH secundtirio, .flue começa a ter gra.n C'('.ntrôle de <lue ;.e :-tCklV:l P{'''�!I '" I ll'..!nn!ty dtSnl'ce�sarioJ atrnh1.do-se se

de ]lTCSligio nao só J !lCfuí COJn() �In a�tes da partida �al1lIQ a entender qu� "H� li. hula .....en;61lhe-s!lll1::l1tC. Só no�

t..:-cla a Es(.a.(io. AS vezes filUitOS- fiitos m'l:dml'ute n�l'-J t:'�la\:I lwPl, !J\!lii:1 pri1llein�s miuutas .zuueaCC[l o qu::ulro
({es!l.grüdaveís chtganl ao 'UOSSü . {l- ll�'{a.l!\:l ,le t;tó t�:torntc ref�p6nS!ll:�H· .(lc�I. },jra depois l!.uircg!lr se 5.:.nl

nlteclmeuto JUüS sempré preferimOS 5i- d!.l..de. Pj:l' " � � \ - i"r';'l�. 1Jl1·'-·'o;," ...l.JJj.ant=:lf qu �

)t;licinr} afim de (Jue não seja:n dI·

vdvidos nos CASOS lnuita ge!1te boa.

O prélio Vera Cruz lt Flctesta, co'

mO é do 1;onh�cinlellto- geral teÍ!ni.i
nau COlll a. vitória. !ln ba.ndo (le Ri ....

- tIo Testo, pOr 4 lt 2. lIIuit, cOlltribui�
para este placard o arqueiro crU.Zlu,ll
1 in!) que Halll i.!o:-:; t"'1I111-' �tjuri')l1 a

pelota tócar nas redes. Não !:.ó Cs tor-
c.e-dores- da turr'r!a vl!ra.cruzenst:"s fj:"

t:';�ranl tie"'�nntenh·.:.- c "Jl,.·,"cp('i·madr,�
cOln o acol1teci1nento mas també11l llS

aficionados florestino-s_ Na 1jrerdrrde,

DOmjngt} ultimO, touus t:sll.e1':1nli1J
que o 1:10111 Retú·o,. cnl seu C!lmPO_, f!.;;
se' dar dôres de cabeça a um dos li·

d&res o Floresta. Entretlllltô, quandO
ainda. no vestizirio, dois playtrs bOIll

retiran:�s negaralIl se a entrar em jo
go,. desconfiados de qualquer "maj

mf.lnda7', Foi o que ltou,re, .após cons·

tat:J.rm�s a dis]llicênria cOm que quase

tJs C10meut ..·s {Lth: se ll€-galanl a

tUlr Joi e�t.!V:1m COU! !J.S c!1.mis!ls

clube.

Terlllill!llldo o embate aJgltils
.1ntegrunt ..'s do onze do, Bom Retiro;
'·l�SmO tet,do perdhl�} por 5 x fi, rece

quisia da primeira colocéh_..no
suas clnsses. , ,

dar todo o a,,,):o
Possuimos o Grupo Escoldr - Íl lnfil,{;cia, e, sabemos que o "1Ó�'

"Paulo Zimnlermaun", 'Escola '/;0' com"rcio� que- se'mpre'ellteve ao

�ornla� �f.rvr_:aria .f..uxi1ladol"B "t' �g-.. fado ;{las g:andes causas, .auxília
cóla "Ruy Barbosa" 'e 'GJnásio' rã com pre'ndas para que S2j'l
"Dom Eosco", e de todos os esta- ,roada de êxito a Semana,

b.elec.ímento.s se;'ão ·;:prc.se,l"ltados a("�.nteC'iUl.['JltOi>. m:lis
conc\.\rre.ntes aos régios pl'enlÍos 'a JI..:nn1tima r�:Jliada ....hl certàme, 1'[,:tliza�
serem instituidos para a "Sema- da eficiência do ,,13 "0 domingo que P''''OU, 05 .Iv;'
na da Criançad•

•

,

jornalismo, d. Maria Serpa .0.\r-
TulJTOS- c;-.n1.1n.Jo rw!fi IlO\'f"tS .... alar!':;

Toda a criançn eleve ser tI'�d.ada ".nl1auf'en não hesitou em convidar
com ê.E:pecial :lten(,'ão €' p:-tr"l ela. nos para um.;! visita :.\S nova.:i in....

em ç:11�1 {'flU:Pl'" l!13.1 emneça;!\I.' ("I ·ouha-

,,6mellte devemos insistir tala�õe5 da LBA. em Rio do ��l'l, I, te. paTt1ra {"Im dl'<posic;:in ("111 h�1�r.!·

bol'.l.s exemplos. e agr-:ll:lecendo as atenções. �.-" ..

11!
d:: fll'imiira ritúrl:-t li') rc:-t:u..nn c- al'

...-\_ LegiJo Brasileira lc A::;:-ilS- que fonlos distinguidos. quere)T!t}:q - - - - - - - -

têr.t!iu inicia assim sua }lO":> '3 �

1
aO finalizar c�tas uprecíaçó"s, n ..!.mllllllllllllmmllllllllitlmlml!llllmmlmlillIIHlllllli\lllllllillil!lIIl�

e confinnlOS
-

e-nl s:w.r� Presid'). r' " \:Íh1'" Ú }lOSSO f\}Jélo para qUE. "Cni.. -

"1',,", da Maria Serpn Bornhnu,.,t,,' �lus, venhamos a contribuir 110"'0
fi E 1"1 O li R O I nAS �

j\Urq,!(': ('outando eom o apoio 'dó! .'ampanha que visa apen3� o hem VARIZES E tlI,CI�RAS
-

tüCtl::;, muito poderá r�aU2a� (1;'" õâ infância, pura que- Úl.) Bl:t..sH
::"

DAS PERNAS: curas seUl Olleraçio
PI'.)} da infhileis tão dern.np,,�;:;d:1 t;sleja I'ese�'vado um f1.1tlli'" "�,,,,7 I:: DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COI,ITF.S,
e só lembrr.da em ":'po(',,;; d� ",ii- ,lã� gl�:lé'ÕeS vlndOllr3S, I g AIU'EBIANA. FISSURAS, COCEIRA NO ANUS
- - - --, - --

-:- -1-:-::
- -,-

--;'1-,'1::-1 '�':--:-nil-I I::: eORA(;AO. l'm.MÕES, JUNS, m';XIGA, FIGADO
EUillmmmlllmmmHlHlill1ii iHililiiHlili�iiimUt.1 i II I IiIlHllJl � ª

=_=_=Soíre? Tenha te'�_=ll_ ��DR. ARY TÁBORDA�
- ME'DICO ESPECIALISTA ....., - - - -- - - - � -

ª ESCREVA PARA A CALXA POST��·o'i'i!luL�.· ê!§ CHllicaGel'�l de Hamens,Mull1ereS'e Crianças � Arnaldo ·da�: a':: ::1= ':TOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 às 17 hs, BLUlliENAU =1 � a, D 81';=.-:liimfmrimrrtmmm��m�!�g!!�ii�íi!rmUnnHlm;�H���� __�; ii���I�llIIlIIlmilIltHllmllllmmmlmHllImHIiUIHHlilmmmlllllm I " ',,'
' , '

I��������)����':?�IitécnicadoGrêmfo .�oneD,r ·ai
�AUTO 011LIS�rAS i I

�:o:�;��:�sULb;����/���; : �;r��:l:�,��;n:���;';::�'i:: (I,
, � BlumeYlanense de Desportos, \ cal' SrJbrin]1o C 05n1 Gon-

Carioni & Irmão, ill1p'J1<tadores de peças e acessarios para automoveís, .t�m o prazer de comunicm: ao 111lUH.lo �� I ?cha.:;e entre nós, aienc1en- I �'alvps, temos certeza, E as-l
automobilista de BLUIUENAU e vale cIo ITAJAI; � abertura de sua f.lhal' nesta CIdade. �! (tO amavel convite recebido'

,;ill1. prepara-se o Gremio Es.1 �'."-
, ,

·1..... I
dos .dirige,ntes, do. Gremio Es-

'

i portivo Concordia para con-

Grande estoque de llccas GENUINAS - para Ford e Chevrolet e outras marcas de carros. "porhvo ConcordJa.
, quistar ::l liderança do fute-lMotores parciaes pará' Ford 1946 - F-I á F-6 e F-1 e F-8 - Genuinos. Corôas e pinhões para F-7 e F-8 - Palestrando com a repor- ; boI riosulense, Que se preca- ,

Genuinas - Alieis para pistão genuínos Forâ 4Ji'e F·7 e F·8, Muitos artigos importados das melhores proce·
• t tagen:

de ',"A Nação", Arl:al-' venham os aerensorcs do Du-
dcndas dos Esfadôs Unidos,

'
' "

"" �; do �üva declarou ter
,. Sl?O! que de Caxias, porque agora

.-_- OFERTA ESPECIAL PARA O MEZ DE SE'fEMBRO --

1'[
convIdado pnra a (ilreçao

I ii que vamos vêr quem é de
técnica da novel agl'emiução ,

t ! l'Íosulense, c assistindo ao úl- I fato o maioral do futebol

I' ,

_Lonas l>ara freio, m�I:'ca "DON", fabricação inglezade la. qualidade.
Cr" 100,00 I timo ensaio dos "alvi-celes-

I nesta zona,
, (oncessi"'n:';C','fi: ttRtllu.npff UlMAOS "Pasageiro Ford 1939,ii. 1948 - Jogo para 4 rodas, com rebites, . . . . , .. , ' '" 2\1 tU III. D lo nu

Caminhão Ford 1 !}'39 á 1948 - Jogo para' 4 rqdas trazeiras, com rebites , , ' .. Cr$ 220,00

ta idem' Cleaüt. .. , CrS'140;OO

• ��:�:� Chcvl'olct' traz, , . "

�l���lt
.

: : : _.': : .. : : : .' : :: g�� i;�:�� 'tle;�:tendendo fix<Jl' resi-I � S can'IR(O ,Tem R'
_

AI

-

I .. �
t1.1� c Si 50 00 dencia deIinitiva' ém Rio do i::':' eu' IllJIao ::Pratillados G�lHtinos'Ford 37/46 C�,S 4'{)',Oi> '

..... Sul, tenHo en:i"vista seus pla- ll== ,

. 6 Inlll_, ==
idem . Setie F 47/50 .. , ' "".,.,

�'
,_:::, ' .::;::

I
Ligal_?ões dos amol'teceàm:es Genulnos ',"

., ,., Cr$ 45,Oa nos para o ::(t.ttlll'O, e 1'('111 pro, ':::Não compre (on:1s para frei {"', c{(', nualidade inferior. 0'\.1 de proceuência duvidosa, E
,

Carburadores, Bombas 'dagua, todos tipos, hmubas 'deGasolina, ei.e..

i I
vavel qué à'direção 'do Gre-!:: EXI:TAM' 'AS LEGI'rIMAS :::
mio 'Esj:íortivo' Cóncórdía ve-Iª G,_ R E .y_ R O C K

ª
- nha a "colitl'à'tar' o conhecidoI::,'

.

-:::

'R ON I & I RM A ()
�

I desportista para técnico' de ::: Il �" ,T', ii: ",' ,� '.
" ",

','

I·,>ua e(jttÍp,c tJ;u'!l" tnrt"jl"C;' '2 FABUICA1JAS NOS ESTAHOS' UNIDOS i� _.. _,' naio de 1951. 1::: ConsuIte prêços espec ials )Jara aiaeat,lo. ::::

IM�P0�,'R":�,':� A'DORE,'S,'" I te ��l���������;:i'! �:�:I�:l�!�l� ;�HERMES MACE"'DDISO'1'�SIBU:ORESI K';{C�UStIVO� C
i> .ft�';';&;.

II ����:o;�S��;��!�:eio�O::� ���:� '�
,

jj N. • mpor açao,�� amarei ",�
Rua São Paulo, 3 95

'... I de folga, de'min.istrar bons :;;CURITIBA - PONTA GROSSA LONDRINA - l\IA1tIl:<iuA,' ::
DESCONTOS PARA AS OFICINAS E REVENDEDORES ensinamentos aos jogadores _

I
'

,

' "

'I do Gremio Esportivo Con- ª CUIUTIBA: Rua Barão do Rio Branco, esq. José Lou l'ch·o. ª ,

(§I(E€�&(f««�«««(",��a9(((C �B»»)))))»»»2Jm))))))��Jt�12I c:ürclia.' �1�11\1!llllllllllllli'IIIIIUIIIIIIIIIIIIIUUllllllllltil1:!II!I!I!I!H!!II!;!I:!!1i!i!�i,::itl'II!lll[IHnllll!11Immmuuunn!�
I

hLla1J1 p,lplIla !.;'J.lifi(":H;:i.0: J.((j

zeiros. os leitores que tirélll
conclusões

BROC!WU!\ DE LUXO Cr$:Jú,OO

nU-

Sl1:lS

A VENDA NAS LlvRARr'lo.s. OU AS

Jn�8Mõv�erânõs!Jdõ�lmewas-
ü G E mím�ico na festa �ue o
((�eriquit8»· realizará �ia trinta

Fiu:.tlmellte a .3-0 do corrente 1)1135 n

1
!Jt;:) t1e Vt·:rCl:U:il-S Ü3S du�s rrssuciu.

Pa1meil.'<tlL Esporte ,Clube fará reali. ções, Já [orar., EllC"",',,il05 ÚS "ntelHjl�
lür sua tio esperada Festa _da. Prima. I

rn€alt!S neste s-=IHiUo-. teudo os m�S
ver!!.J tendo llor ICC;l[ sua praça de mr� ch�gll;lo a bom tC1n1c, fd.ra ;1le�

e�l!ortes. na Alamed'l Duque de C',.! grl". ,Jo<1udcs que cm cutra� ép(ça�
xias. São jllUlnerUs as !itrações que :lpJ:ludiram grsndés cfttks d[,� n(JSEO

ncrãn .apres.cJlÍ!l.o<J.s :l�' publicíi enl �e I Ilcbô] Untá !l;.agnific;1 cpcrtunil141tlt:: �e

ral. non!da!nente nfS desll0:-tistas. Ujil'csellta aos s<:itidiJsj::-ia.st-T que por
Para ullla da�a tiio eS!l"rad�" r�,sÍJJ'1 certo ,"-correria era lll!lg31i !Í pmç,' !Iv

\ L'l':1.nl (J.;_ 1I'adp·!.ill,l!S n\'nT'�ln(':'; 1,� (-:ll,nl.' d.} dl1h· l·;:;rnt.'�·:d t'lnD, 11.10 s.,)

nOSsa cidailcr PalmcÍl'as e Olrnpico, Iei(.:tu:l.r um:! "'_'ll;::tej"n�tl ]leh·j::r. ri� {u·

1ebol. qUE" S('':.-{l tra\�;vi:l entn� as eqn:'

fI,l)'.( !l:J!\;cq·:tlf'ITI <lhE' lt;:"1 j,)�, (.' 1111)

t:"mhcrrt pn·.:-('nci,:t:-cnJ mY'� gr:l!l le coHjo
f\(!êboll�tico.

,Lel)(�S

uzrNAS CHlMICAS BRASILEIRAS S A.
J A ii O i! C A L A L - E�t�ldç São !'Qulo

.I'..wtdm'LlH tUfo I"'",,,l.>ú,,, 'j>",.u"t

iPara
!

EXPRIi:SSO
BLUMENÃ TJ --CURI'I'IBA
AGENCIA BLUMENAU
15 dC7 NOVfJrfl,brv. N.o:n.. :

End, 'l'eleg,: ""LB-lOUfUN}1;S" I
FONE. 1002 I

PR1iX;O: (:1'$, 155,1)0 I
AGENCIA CURITIBA IRita lã 1;l6 Nl.lvembra ]:.l.r. ô5!f

A verdadcir:l. economi� está
em escolher o camin!üo ade

quado :la servIço :l realizar. Seja qual for :l sua

carga, existe sempre um Intern:ttional com a c .. �

pacidade exata para fazer o tr:tbalho com m1-
ximo rendimento.

Estuda conosco o modêlo adequado ás suas n.

cessidades e peça-nos informações sem �ompromisso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fE R I DA S,
'E C Z E MAS I

IN FLAMACOES,
C O C E I ,.R A 5 i

F R E I R AS, ii. .:. . .6.K lpi1'3ilga, pros· cesso absolutü ao "Baile

E 5 P I N H A· 5 E' TC seguindo na série de bailes dos Esportistas", que. será

�==_::I==_::':::/===:;,� to
'
{õom vii quais. Vêm delician- realizado nos amplos SUo.

�*��'�i.���i-i�.i����'���i�i.��i.��wi�i-����i'�����.�����iliri�iH�iii;·,,�����m����� ]õ��clu���riooon�

, I �os, íev,a�a a �{eit� sá•. regatas de Sete de Se.tem-

NY &., SUTTER' LTDA 1
hado prü:o;:nno, dIa 15� Gll- I bro..· .'

.

EDITA�Is
'. ,ú�'f'�

. , '. '

ii
tra grandJOsa naitadá dan-; Na mesma noite serão

'

.' .
"

. .'
-

,çant�, .. d�stâ vês s�b ,�i 4e�! entr�gu::.; as' �leda.ll!a�:�?'s .' �3;4

I nomm�çao de "BaIle. do� I "Campçoes do Centenano" De ordem do sr. Diretor Geral. ao D.E.R.; faço p(lblico

EsportIstas". Ante o esfor- [ o que maior brIlho .. virá que serão aceitas propostas, até o .dia 15 de Setembro do'.

l! N"
.

.
. corrente .. ano, às .10 .,horas para a venda de um Automóvel

I �AOTonES r GRUPOS'" D"ESEl
ço elogiável dos atúàis ,'dar à festa' tendo' em vista Chevrci�et, motor n. 247771 Standard, chap-? oficIal 8-12. rio.

1'1 I r. C...' U mem.hl'os da di�et�ia' �da o grande f�ito dos rapazes estado em que está. ú preco minimo está fixado em Cr$ .... : Jdrll. â ltêcon,trtição

t

1,,4n"'IORrS'A G�lOIIUA
N' querida ,agremIação, .. ·.dcrda sociedade patrocinado- 30.00{).óO�

"

..

-.'

, .',

1'0 horas do d,',a'15
.

'

liv A
- i. . f1 C. Ii S

. As ditas propostas serão abertas às

�,�
,',..

A
,oul)ava CCa, que lJl'OCU-1

ra da noitada. Alias, para de Setembro, na séde desta Residência e encamLTlhadas ao

l� FERRAMENTAS' rarão ampliar to(ios os se: 'êsse 'acontecimento vol- D.KR. em Florianópolis; para julgamento.

I RrTENTOro.. i"S C tore: de_ atividad�s . da "�r- i tam�se as atenções do mun- . '0 automóvel acíl"la citado, acha-sSe gUilbrdado nda OfldCin�

I
ir' ,-,,,,, . ganol,zaçao,· antev(),se, dts�

,.
do social' blumenauense; Autó Meé,ânÍca Pauliosta, à. Ru�a 7 de etem ro,' on e po er�

::,..m '\3..ROII.A,.,,�.!!_,��I',·N _!,'O.J-
E d

.

f d'" ser e.xaminado pelos interessados. .

'.
.

'.

•

1\ ,;,_
'

.-

D
e ]a, para à esta aJiçan- sendo grande a procura de Maiores' informações poderão ser obtidas diàriamente
te de amanhã, um ,sucesso mesgs para �o

. baile p_rogra- com o. En'genhehi> Celso J;_,eon Salles, Residente, do D. E. R:

li< ..

-CAS
E absoluto. Sua.' diretori� 'mado pela S. R. E. Ipiran- na.séde da Residência.de Blumenau,c à rua 4. de Fevereiro;

m PE 1\'1'
-'

" .' .'
.

� II vem envidando os maiores ga.·
'.

n. 175. "

N �
"

f

.

',2." Residência do D.E.R. em .Blumeuilu, 30

I
�����..'Hlt'!iifií! n'

I ;�i����S:{��ll�u�l:sej:ai�:; OBS.: ;:�j� do
1951.···

.

. Celso Léon Sanes

RUA XV DE NOV'EIVrmtO, 1393 - ex. POSTAL, 212 i aliltcriores, quando noita. Engellheiro Residente ...

Ilndere,o Tdcg., '''MOLOLX'' - RLUMENAU

I
das ines.uecivei, foram

"_'---'---��----'-�'---'-�-'-'---'

�=;S"��
""""""'-----

I

i ���:.::���;::��::;:�F fmpreza forçaeLuzSantaCatarinaS.A ... 81umenau
DlllE U s ata.' ue"s o ! I Grandes, surpresas estão I

.

' sendo preparadas aos pre,.

Il S?l:te�, ao "Baile d�s Espor-

r II!!!! I e I s n·ti a. r ne 1II1II. r I :tI�Las' Os. dançarmos .

se-

;�. ! I rao cadenCiados pelo ja fa-

I
'.

: moso CO�lj.unto de Ritmos

.:....... .___
_).__ . _.� t de Nandmho, . que, ainda

-Criticada a má distribuição das uerbas do O N E R _ d�a 7 último esté,;,e. em a.::.
. .

11 tIII.. II II • eao no C. N. Amenca a-
RIO. 13 (Mend,) - A sessal) da

I
tOldour J. O ","3mo sr. B,e.lo congra' .r:tda de' Rodagem, send" que o Rio :;:

'11" t d
'

,

Camam silb a presidencia do sr. José 'uhu _,' cc,n, " ;"·">·,L II'" da l{Ci'U'

.,
Grande do Sul e o Estado do Ri" 0!-1 ��n an. O COlU SU�s mli-

A�.6t1StO. cem 62 l'restlltes. O �r. Ro.1 blica peh r'nmeaçii.a do sr. Pe:1ro ccmomem máis de noyt'nta mi1h';e-, I SlCaS O balle que fOI. u:n
1'.01'''' �,[o""n" pr.",,,;c,u ,")!Ilr" " ;'1'1·1 CalJ1]?lI. reitol' ,f.a Universidade Ensil. num total de duzentos milhões, e A· suce�s? para a agremlaçao

','1:': n',- I. ':":l:;na,;,_'!" !;,!c,. ;.nl',tl��·.,\: •. ,
O sr:,Alberto Tleoduto continuou r.." Ilencar Araripe. COngratulando-se �lO presldlda pelo sr. Perei�a

IIU!,I 1.,111 dl. ex. [,l L, ll.t .\��: l.1' .. l i.' i
" H .,,,tll·,f" ,I" :.nl!(:tq "\I·!.',QU Ca"n{'l-, fa.to de c referidO! orçamento conslg Jr.! beln corno no n1en10ra-

ag�r;\ cntrt:'.!.uc ao governa de S�:11 ro,. inst�tl�indo li �liYórcio marron. O! nar todas as verbas necessárias ao vel baile comelnorativo ao

llil!S. I
sr. Daniel Faraco f"olicita e obtém !i

1 cOlnbatc ás secas A votacão foi adia- I V r, .' I C
o sr. Benjamin I'nrá :l_pr:�:�,,:1t.u �r;�;. j"('\:r:ld,l da "'nttu1 :>J dila ,,1.) '-rÇan,CH- da. Foi, ainda, dc-ncedida" a prorrogll-

!C)l'11e:O IlCOallO, 11a "'.

reqyerimento de ul"f;-enda ao pr j!?t: � ti dI;' J,Iinjstério �a Etlucação, pOI ç;UJ dl' lic(,I�ça por tnai ... tr:nla .:i. �'
Gomes.

do est,ltuto rie f:lllcl(,uJr,o I'ul!;;co l não terem sido dü,tribl'idos os al'ulscs· para tI!üamôllto de saude do Udtílt!SI:1 Por �ocl�tS estas
o sr .. Dreno SiI'v�!r:1 OJra:_Iitt'� a li.;·! () ;-L I�T.i _\i:nt'ida <Iua-.:i .r�(·ra 1..:!1)1 :n· lnilleu:; Magall1ães P;t1)4 )_}rev��-se dt:.�sdé já U111

llellsa de dUleut(;S rn:to:.rtfas t'h m.!�:Í,_ � ddente CG1n a. mesa, qu�ndo protestou
deuro 'lluniclpal, lll:elan<1ü para c I r lIio tn: �trt� �j:r�, «o oradol

Preieito llG senti<lo de CUmprir "-s lll'o·1 �'·fc['.l,·.;t, ,<. ." ;,;;c.,:.' d"� f.:rm3.'!
lnessas ft... itas aos iUllc1om1rius du llla- l lidades regimentai:; exig;'!as quand�·
� _ �=- ---== I o orador )lede :l palavra "p, fa (,rdem·'·1

F i d
-_.- .... ,"

. Rol dcs Sill!tôS aborda 05 IJfoblemas naeSdl a �::���'i'!"C�·::!--.1 :,l, :'i_ "' CFtl'ttl.iS da inlp'!':1'C' oe<' I Sceu
Cnngreno§lç "'i�"" 1'l!�!LI á iltt.I1lCi:t t' n,lúlesc .• lIda, qué I
U _ !lU ao I,;� t l��í�J lHl�lcr� e}:rlC:�lIder 1)&r o,'Qsl:1u d.I:, . • 4

M�r,.!jjn1:li ,1",.U·'s.IO I!:l. tmenua ctin�;'tueic!J,,1 �_i s:. JOdO. lVlu:loel Ean-I pessoalmente, pelas
U li fi llccte SfU[ltlfl. () "r. Osvah'�' Orico I

delra C 1mI cldadao que te- da cidade.
A Cün&':e;;ai::'i.c }I;'l.'i;:.

f
:lJlfc,'! Ilt:'u c "g' ,tHI:lO;Õc� a' j!ú,trll'J I \ C a desdita de ])erder os

na dI" Hlurg"nau r:1!':i fi' ll' 'II I I' ".
-

1
Ressalta-se no caso

'.'
!.. f',,, ''''ll�il, 110 ... ll,,',,"WiC (ois braços nutn acidente

j·"aliz:ll'. nos Jn'úxiHw;� em liOSSu Pi';'; ,lo l.u,!in,to hilllCO. .. 1
.

. . força de vontade desse
tli:ts Ir. P. I" 11.-. !'rjj',"'l'U" ! B;�5il",ii'O, I"" a!u. cu1türa. 11Iilunc o. em trabalho. Eo- :feliz cidadão, (lue a])es.-:ü·
11a pr:t.'cl lia i",r!"'ja :H:I·

I
I mcm Idoso, necessitando

•

i
. .

!
.

t j
de flear inutilizado Ilal'U o

j'lZ, :lHIlIlfU:l [ê�; :.r, em
.. !�" "u.!:'��1 do uill � ;r. lfae, R� I c:ontinuar l:l'ábalhando pa-

benefído uas úbras SII' lu" ""ulIllu _a jlreSalellcia, es�and� I ra a manutenção lJrópria e
trabalho, com dedicação' e

ciaís dal}lWla illsUtnÍe:lo. �,n�.�.nt •..s ,!91 úêl'llbdcs. o �r. J�s� '(.,'(-)." e"l't·".S' (ltte" 11'''. sa-(' C'l-
esforço conseguiu arranjar

Os fe!';te,l'ó:; tel':\H inÍ"io I' I " l'CC ,'--, -'
•

d 'd I,·;n·",,",,; t:,Ie,u O""',, 3< "men':", ac. "T. _. um luelO e VI a lonesl"
;ü: 17 h.il'as tl0 dia 1;;, 11'08

nao <,,, delXO'l "IJat"'r
';illl.,e'.lt," ,lo linnit�rifi .,Ia. Vi",:áo. c"n.· .':' .

�C
•. ',"'. ':, ",' e isento de melindres.

eom luzes, fúgus, tnúska S'lr�bdu o f;Ov-eí'l'. IIIJ11élH {lor '11:0 pelo grande Infol tUl1lO so-
e qtlel'llU-'SSe e IH'OSs('gui. f

Comentando o fato. nr,�-

rão dt','l lu", <'011'. -.'."1·".'.' ....1
têr o clIiiauú de �nmtnt.!r as

dfih�iíe51'
rido. Aprendeu a E'screver I b d 1 l'

� J �
so co a ora 01', ae vogue o

festiva. I
,,:Im as e,;trllus mil1dra�_. sendo a amarrando ll'a caneta' ao

.

"-léul de leilão. l'o(h da

I'
l"'rtl':J�I" V<'cOl,ntpment., p�'" I'es,� toco d b d f

Paulo ]\IIalta F'erraz, disse

fortuna e pescada, have.
dr"t:.r mineiru Ollnw VOTlseca. Sôt,re i

O
. :-açQ e, essa or- com n1uita propriedade: -

rão outros interessanies :; mesmo orç:.l�l\entJ tio MinlstÉrlG d�

11'l:a, ,r?,.hglll
em v�rsos a "Do infortunio nasceu uln

entretenimentos, que Ill'O-

I
Viação fala.ram, airlfla, Luiz 1ft n�, hlstena du sua VIda. Edi- poeta", COln o que sinteti-

Tllctem atrair grande llÚ- criúanno a 111ft d:'lri!:tli�"" ·ta, Y:" tou O t.rubalho em in teres- zou esse exemplo de cora-
blico ao local da festa. "iI- rIo DOl'an:1m"ntn );aclOllill de j";,, sante livreto que vende

gem ante as vicissitudes da
vida, dado pelo sr. Joãó
Manuel Bandeira.

t
,

'

viagem inaugural o «M. S. Elysobeth Bornhof.n)) -

VISITARAM: NOSSA RB •.d.ÇãO o sn. WORTlVL"!."'ÍN, REPR ESEN'I'ANTE DOS AC?ENTES GERA.IS I,. FIGUEREDO o ,>,'. I J.�ll1am., 'i:ep!':sen,
____ FISCHER RENLINGER S. A. E PARTE DA TRIPULAÇaO

.. tanto -.:1<::.-; agelltes gerais L.

___ �_._ - - - - - - - - - - - -

I'
.nguer::: J. ) Fischer l-tcnhnger

.
__ ,_ .__

.

_ Depois de 22 anos, chega ao porto de ItajaÍ o prtmelro S� A., que acompanhou' o êa-

C -I· d
.

d
navio de naeiunalldade ulemã. 'trata-se do "M, S. ELYZA- pitão Robert Hamrner. ofi-

flIC!I !(n� Df' gnyern0S 'e :l�:r!l.����j����i��:·.qoU�l�i��uot��!:� c:;! �;:rti�l��a�i�!:�r;ll�; �:��i.S �.I�;�d��t�ri����,���:,\
I �I· ti ,i) Ua u �J .

c.a Alemanha, a aportar na cidade prarana, trazendo um Cl1r:� à redação . deste jornal, 1&s·

Sa-o r�ulo e P-erna buc·oi:::�:;��;�;�:�;':;;;���;i��:::��,:��·;:�.�::'� ª���r:c�g�;;ti��g�
U '

; tínuo Intercâmblo de mercadorias, conta com navios os mais lho Ióbo d·) mar, pOIS apesar
_________ I modernes, construidos naquele 1l1"ÓPl"io país, proporcionan(lo de ter somente 42 anos, ]á

, todo o conforto e segurança às pessoas que neles viajam, bem percorreu todos O�: rnures <lo

RIO. '3 (l'I':cdd.ional) _ ReUniu se \ bu índo para o aUmento do custo tia
I como aos produtos alojados em seu borco. Entre eles figura· mundo.

ôntem o pten ár io da C,C,P. sob a pre"i vida.

•

O que õra está ancorado no porto de Ita;iaí O "1\:1. S. Elyzà� O navio f;::,z car-regameritcs
beth Bornhofen", eunstruído nos estaleiros de Kiel, na AI�- f' I F' ,

ãe ncta de, sr. Bel:jaf!iin C"bello. !ia Nu ór,lcm d o dia f igurava fi pnd!- manha, no ano enl curso, e que faz sua viagem ínaueúral, ães-
par!l a liffia ,4, Iguere(.o

reunião for:lm f";�B. pel,:" repr-ese n- ,jo de rcüuc.ío do [;rer; ..} do nzc itc. O toca '1.50" toneladas, tem 104 metros de comprfmento ,a desen-
Fischer Itenlmgcr S. A., ten-

t t 1
.

I • . . .

t
... U ••

'" do a guarnícão vindo visltnr
un cs (as !l,' "'.flC'S, cru icns n o gc re la r da matr-r ía , sr . .Mar!o Ribeiro volve uma velocidade de cruzeiro de 1;� milhas horarias.:E'

,

' nossa . cidade acomnanhado
governo de SOlO Pnlc, "iii v írtuüe do C"'�t3rlI10, ·t!i�"e que [:tI redução pc- dotado de instalações moder-níssímas, tanto para trtpulantes, dos representantes da fírm 1

,'gravaUlen!o d s 'W,'0:,t'JS de crnsu- uerra ser feita u'lI" vês ","" se H;ni , COll10 para os srs. passageíros e carga. Os camarotes-aparta- "l�.. G. Valente", gentes do

mO siibre 05 rccíüus, que lo da oruem rasse ao lucro do ,'''portador d e

qu!n'l mentos do "IVI. S. Elyzabeth Rorllhofen", ' comportam' " cada, f tad 'C" I 1
. re actor e da ..

12 -;ya burg",
de duzentos por cento, uem como sito zc per cento até seis passageiros, permitindo a instalação com toda como- encarregados;1") porto de Ita-

hre os �r dutus n gr ice lus. COmO o " REIVINDICAÇÃO DOS I didade. . , '

'.'� ."
.

]al. .

cucar. 1<lARCHANTES .. A impressão que tiveram

Tamh,," lei a lvo dus criticas fi �o. B. HORIZONTE, '3 (Merid.) t O navio possui uma trlpu- m.rr.hn. firma essa que p':'.s;,ui os tripulantes do "M, S. Ely-
"�erro" (l', Pern'm1:l:C{1. ]1U' tr ibutar "'. Ser;";" p+ra o m de ]uneirQ "",a co Iaeão de 29 homens. tendo :�.) anos de exístencia. ·1\03 zabeth Bornl.otcn", de nossa

té o ".'r,,;"o de b rnbe íros (!:l!luele Ec: I ""iss/ia de ","Tr"cl:tes, :,fiPl c� pIei' chegado' em lastro ''lO dia ti n.,e>;r,t(,S e::taJe'ro; ,·�tá ·3(.n(\0 cidade, pois r::(�,.corrcranl os

i�!{l�
,
tt-'ar jent, :i CCP n �nflllt:!:t-; ,L: r"�

do t"orrf�nte, à. BueDÜs J.\ 1t'C'1 recon�' �!�uid-=i_ to _l...c. f:U:1 Jrota prt.lcipais pontos de Blulne-

Que. Ll "c� rtC"LCt,,; al1111cllt03 Ite <:0 d" C".!ti� lO" C:lp!t�l de TIt'O }].(:.
I'C t:eb(;l J.'.-O :�11 li: n C:ll.Tei�a· q éj(' 10i pel'd ida e0rú�')leta· nau, foi das r:l�,i,.;·, entusÍ<lsti··

�j_l:iri ... .;. iai �a�g;erilllJ S� requeresse LO, ri::'llltc. Explic.irão que o recente Li. �·úenlt.� CÜl'ilp�eto, dl: li!.._:,S:"�S- lEeI.:.Lf� uo Í! ain�;) conflito cas, dizendo que dCÚXaVa111
1

IIP'11'
eH"'" destll1ad,"" 'o ""01"(' mund'.11. En I J't,ta:1 lO. dad{l u terra d� 31 rrr d

1Ylini.;triJ d, Tr�b"ihl} infÜl'm".ções ", h.lamento eh Carne n·· DistritJ 1'0(\0- l: ��, '1':"",
-

-; ,:'":.
'"

"1:' ',' . .. a . c· •• tenau. v1."r a-

.

d" I J
. ({ '-' t( f,C 0/, La _\.n",r<o "l. (, espidh) b Jt::;_IÍ1�ld·)r de qu<! :;,� de11'amenle rm,'anb.à.os, cmll

tt!��jL1W. ,e \'c$ <jlh' l�IS altll1rnto� é� ral _cr, .'C'I! os mitrch:tfltet> da Caplial fl1"U,,'!C'l
•

d{'ssc' gigdl1Ü' ',los .. ,'I', n(, '�1ii(ill," �dW. firma já a IJeleza qur, ll'�<'s foI cwdo ver
t:\fú'm 0ntnll:lo r:r;lIHlt'm""t" "' j>l' ,I, Republlc:; Em sít�açUQ jirevíler;l!i' rpares f� a fírma 'nobert B0r· conta, atl.lalfi1f"nt�, ('om· '5.-;1:; e conl a acolhida que tive-
r:'ií!:'(!l:.t:1 i; C,_,ü=:;hIUl'Hf:�jIH;lH�' trJl\t�:l j tl::t, em l'e)!:lç:1o s.os .ltlÍíleüÜ.�. nhofe!l", de Hamburgo� Ale- ,:, � :";0.':1 \�.L l )7) rãffi.

--�----�-��.....------��------

Voltam-se .. as atenções ,ara
o «Baile 'os Esportistas»

Em

AD
ESPECIALIZADOS 'EM' MOLAS SUEDEN.

o
L
A
S

s
u

I

·Iú.i"ntil, que desd� já começa U'

despertar a curiosidade popular.
E' per,samento das. dirigentes' da

LB.';'. eru }ÜO dó Sul, ang:u:·.iar
brindes, para uma distl'ibuiçiio aos

colocados em

se ri.
Humamos, :para a Prefuítu-.

ra e tão logo chegamos .fômos
<:l1contrar a incansável Presi
dente da LBA, sra.: cio Maria
Serpa Bornhausen, .em.: i1:an-
ca atividade; em companhia
da sra. Sissa Gaertner, d1g�

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

RACIONAl\-IE NTO CORRETIVO DE EN ERGIA

bETElHHRO de 1951:
ELE'TRICA para o periodo

Data
e

Horá'rio

Dia 16 - Dom.ingo:
Das O às 6 horas
Das. 6 às 10 horas
Das 10 às 14 horas
Das 14 às 18,30 hs.
Das 18,30 às 2.3 hs.
Das 23 às 24 horas
Dia 17 - 2a. feira:
Das O às 18,30 hs.
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia I I) - 3a. leira:
Das O às 10 horas

. Das 10 às 14 horas
14 às 18 horas
18 às 13,30 11s.

lB,30 às 23 h5.
23 às 2-4 horas

n;a 1 I) - ,Ia. íeh'a:
Da:, O às ti hOfar,

6 às 18,30 hs.
13,30 às 23 Íls.
23 às 24 horas
20 - 5a. feira:
O às 6 horas
6 às 10 horas
10 às 14 horas
14 às 18 horas

Das 18 às 18,30 hs.
Das 18,30 às 23 hs.
Das 23 às 24 horas
Dia 21 - 6a. feira:
Das O às 18,30 liso
Das 18,30 às 23 hs.
Das 23 às 24 horas
Dia 22 - .Sábál;lo:
Das O às 6 horas
Das 6 às 10 horas
Das 10 às 14 horas

. Das 14 às 18,30 hs:
'Das 18,30 às 23 hs.
Das 23 as 24 horas

: Dia 23" - Domingo:
Das O às 18,30 hs.
Das 18,30 às 23 hs.
Das 23 us 24 horas

Do infortunio
poetaum

CACAU XAVIER
MA IS DE l\lEIO SE'CULO BLUi\'IENAU, 13 de Setembro de 1951

o

s. A. CODlplol na
Penitenciaraa
de Iheres

RIO, J4 (Merid.) -- Noticias de
São Paul.. informam sobre " complót
na penitenciária. de mulheres, ,hefJa
da pela. conhecida lider clImunista E

lisa Branco. As mullteres revoltaram'
se prGvocllndo tremtndo motim e usa»
do pedras e paus. teudo sido dé1nlna
das multo a custa.

(NAVEGAÇÃO)McCORMACKMOORE
p(ls�ogeiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHllADELPHIA

e Portos do Mar dos Caraíbos:

GUANTA - PUERTO LA CRUZ· CUMANA
PORlAMAR -' CARUPANOMARACAIBO

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agentesl
.

elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA MAlBURG
LICOR DE

ITAJAfTelegramas. -L1Mooremack'" •

- 11tUâ Ita-iai.. l�ua

Ru::! 15 de Novembro e

I
Schl'ader; Rua jffato Gros-!

Irausversáis, PolHa Agudar so, BSciJ Ara:ranguú, Ala· I Bail';'l} ih G-arda
Caixa D'Agua, �ua São mêda. Rio Branco e traus-l 'l'ecelagl:m União, Tr�v�

PatIi.o '" transversaiS,

ItOU·1
versaiS, Rua Sete de Se-I Eng. Otl.cbrecht e llarte da '

pava Sêca e Itoupava Nor- temhro (da resi<l. Mullel'- I Umi Amazonas (da Tecéla�
te, :Rúa 7 de Setemhro (dó Hering até o Hotel Rex), gem União até o TiHellsee)

Hotel Rex �té a Rua Ama- • Bairros Bom RetirQ, Ve- que receberão da

deu. Lu?:) Rua Amadeu
I Hw c ViJa Nova, Rua Ama- Linha Hàjaí.

Luz. e' A1amêda D,.ulue de :t..ünas �d� . Ig:r.eja Evan�é-I
CaxIas lIca ate a Igreja AdvenÜs-j

Desligado
Haverá Luz e Força
Desliga:do
Desligado
Haverá só Luz

Desligado

Desligado
Desligado
Haverá Luz c Força
Desligado
Haverá só Luz

,Desligado

Haverá Luz e

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só Luz

Desligado

I
!

.

!
,

Desligado
Haverá só
Desligado

Desligado
Haverú só
Desligado

Desligado
Havel'{t só
Desligado'

Luz Luz

Desligado
Haverá ,Luz e Força

.

Desligado
Desligado
Haverá só Luz

Desligado

DESli!�ado
Desli[{ado
Haverá Luz

Dl:sligado
Desligado
Desligado.
Desligado
Haverá só Luz
HaVerá Luz e Força"

i
- Des1 Íp'ado
Hav-e�.i só

Desligado
Luzt

I

I
I
,

I
f

Luz

Haverá Luz ê For�d
Desligado
Haver�i. só
Desligado

Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

Desligado
Desligado
Haverá só
Desligadó

Luz

Desligado
Deslígado
DE!!�ligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz

Désligado

Desligado
Haverá Luz e Fo.rç a
Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só Luz

Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

Desligado
Haverá só
Desligado

Desligado
Haverá só

Desligado
LuzLuz

I
I Desligado

Havera Luz e Força
Desligado
Desligado
Haverá só' Luz

Desligado.

Desligado
Desligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Haverá só

Desligado

Desligado
Haverá só
Desligado

Luz Luz
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