
em r

11 __0__1el!!Uc!A�wB�ltiad�)��1
� BAltRANCA DO COLUENE, 29 I vog2do de C:>mVG Gra..mle que o

f (Fandação Brasil Central) ._ Fot � 1i!'cs·dcnte tsc rnenu para. d:r!.Gir o

� a expressão que -;2 aehou, 110 sé- i Erasil Ce11traL Ele tem duas paí

I culo passado, para .snakesneare, xõ es domlnantes: a da selva, o

� de quem Benedito ,ralladares1 nu- que já. é alguma coisa, e a tia- ocu

i ma frase ii Carlyle ou à 'l'ainl', pação da selva, o que é tudo. Seu
,-...........---:-'-.....---.........--....-----.....- .....------- ..... ! i dísse, certa vez, que a gente 11\ ?omor pela ocupação de :.\Iato Gros-

í f" I chorando, com os olhos enxutos. so c da Amazoníu tem de selva

iN 3.â.8 ç E' outro "selvagem bebado", o a,l- �e!n, c de um sulvngnm Introvcr-

t
G "' J , tid.). :_;í} qU{� n::o fata, (}4) oue não

_...................-- ",...........-----....- =- . f ? - - - - - - - - se expande. do qae �e concentras
o sentimento.
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Rua São Paulo, .269
l'!'OUPAVA SECA

a sua passagem nesta ser

Ta, por atos que traduzam sua de

dieacão por ela, o seu patrioti.smo
'e St;a vontade de servir o Brasil.

Pode-se resumir o programa do

dr. Archtmedes Pereira Lima atra
"l.�i·� ua sua decisão de transferir a

s,�d(' da Fl.1�ulaçãt') para Aragarcas,
II "":t·r-J. natla 'Ie mais correto, de

mais deceute e de mais raeãonal?

Qr;e ficari razenõo, no Ri"l tle Ja

neiro. um admjnístradnr, o qualP. e rr �c�'·lb\tt

C{�';JH() YaTg(l!;..
c��m 1) 1ll'ol)1ema
ijUf'r 1apeações

Toqu�o .. �t) IUP} - U �.2_��:-a1
Ridg\v2.:;'v, supremo comandante das p,_ carta de' Ri_d�.g""'\'"Z.t:;;. trnnsmlü

N:"::Il";jes Urudas no E:-drenlo Orfen., ela de TQquio, pelo radío. nega â3

te, l11íornlou aos comunistas. que, acusações comunístas rte que as

hil)(h está disposto n reini< ia!' as io!'ç<Jg das NIlt;õ':lS llnicl:is víolá

l1cgo·"!inções de paz. e �)bs(-;rvado- r�nl a �ona l:eu4:r.a: l' _. ,

;:-",' em Toquio 'êsper-am -úin desert- 1 DêCIal'ón o g,·nH;I. que sue,

\'ol�;mento concreto dentro dos! preocupação e a de que um j1.:sto
i e honroso arrníaticlo mllítar seja

'!)-.! acordo com aqre ics ObSPT-
�

eoneluído. "Se os senhores estão

vud- 1'''S, se as riegocmçóes tive-
I
agora dispostos a terminar a sus

reli) seu retnícío irà..!)b3ad._). ... i pensão das ncgocíacões do arrnís ...

::;uerrn rccomcçurâ com !iFli�; Vl<_1..-
: ticiop declarada pelos senhores em

lencia, com uma ofensiva (.'1.n1n, .. : 23 de agosto, encontrar-me-ão

nísta ou um assalto era ;!r::.tnde; preparado par'a ordena!' que meus

� oficiais de ligaf;ão slgé:l1n para a

I ponte de Pau lVlun Jon, a fim de
nirlgv. ay partiu para a ljnlla oe t discutirem o reinicio cID;:; negocia-

l ções de paz".
! ". ._r.,� "

!Engalfinharam ..se

I na presença do
i governador
I _' �_��I CURITIBA. ;�!l vü,,'id,)

o Palácio do Governo ,·lveu�
na manhã de hoje, mcm�.lt".,
de intensa agitação, em face
de uma cena de pugilato t'nlre
os titulares flas pastas de Edu
cação -e Justiça, na lHesença
do governador B('>r�to 1\111-

nhoz, em seu próprio ;abinc
te.

O incidente teria, {) rigem
;m questões políticas e admi
nistrativas, sendo 'lue os dois
secretâl'ios de Estado ti'!'ICaraUl
,·iolentos sopapos e pe,:;!oeões ..

mão e revolveres,
sendo usados por nurne-

dezembro. /I. Fropo.üo desse pro

blema, a11"',, õnt r-m o Mintstro do

Trabalho, J>�ie5tralldo com 05 .lOT
uaüstas. d�clarou que pelo plano
serão construídas, em todo

·1.5f1(1.IJ(Jll lnor,uJ:as.

!-''''TlEóraJ., afirmou o sr. Vitorino
Freire..
.P.W, 2ü (Merid.) _. Sôbre a sí

lunção 1',0 Maranniío, o sr. Rui de
Alrndrla dís -<' que está prestes a

á Irrorupor UI) icrrítórío maranuaen ...

se Urna guerra civil de trágicas
ccrrsenuêucia.r.
"Se for verdadeiras as noticias

da marcha sóbre São Luiz, não
tennamos dúvida de que é guerra
J.'ivb· - arre-natou o ar. TIui de

.'t,:n"'el��.
RIO, 2:J (1\krio.) - O presidcn
lo 'lI'!bun::l1 S.lperior Eleit4"lra_

Luiz, 20 (Merâd.) - O go
que o trrctcío

!,:)!li.r� o Palacio foi dir.igi-do }.J01'
elementos oposícíonístss cntrrn-
4 heh"l(lo� na PrefcHula c ell1 ot:

-arrazado. sen-
i.TOS prédjo� j..rõximos, para !=l:'Eas ..

sinar fi governador e llderes do

..

o deposito de
PST. A imprersa coiigada dedal'a

urnas eleItoralS. .

(l.._tt'- o r:enerc�l Ed�árdigG 1'11 tf,!S-
96% DAS ATIVIDADES

I
te!nunha oC'.llar d" bnLtalidade po

.

RIO, .21, (M�rid.) - O C?l,:";'r- IIcial. que <::hel;o" ao p:m!o de "''l-
CIO oe II. Industrla e outras atIvlna-

t flito com 05 proorios
,les. em sua maioria, estão para1i-

lar em con •

(Conc-lui na 2a, Pág. letra J) (Conclue na 2.a pga., letra B)

viagen1 c que nada sabianl de Eeu

ii incritr�o.

est 3.1U aliado.

frente antes de a sua lTIC''1-:; 19:C';1.
�er ài�,:u]g:ada publicG.lneni::. Rua

visita r. linha de frente foi 1 eaii-
zada e1l1 meio de medid{:ls i-e se-

gurallça, rnais severas

tODladas nas visitas

da Qt!c �:S

4nt;::.�o: t -;.
Esta é a primeira vez qU2 G 5:.1-

premo comandanie vir_,h3 a Co

róia, depois da suspensão da CDn-

o nosso

u

desmentindo as

afirmativas sr. Eugênio de

Barros, de que seus correligioná-
rios foram atacados no conflito de
ante-ôntenl. Acrescelttou o gene
ral -EdgardinO que estava no Pa-

I !aeio e viu elementos civis arma

lOS de rifles e outras armas faze
rem fogo no próprio Palacio con

i tra o povo.

PEDID.l A INTERVENÇÃO
FEDERAL

.Reestr-utu't'ação do
.

·P. SR·' P. Catarinese
infor

Rid;::
tiuhanl

atua!

f�r�i'cia de Ka-esong.
Oficiais gera1menic- bCiI1

matics dos mO\;4ilnentns de

way disseraul que nã;.:;

qualquer conhecinlento da

�ácio do governo civis [It""mados.
"tirando contra o povo.

PARAI.IZADAS AS ATIVIDADES
S, LUIZ, 21 (l\1erid.) - O go-

ENVIOU O GOVERNADOR PAULISTA 20 TONELADAS

DE.l\IERCADORlAS ·AOS FL AG:ELADOS DO ESTADOA Sub-Comissão de refor
:la agdria tem o propósito
:e fazer um Código que, real
'lente. ar:>resellte a situação
:0 trabalhador rural, por ÍS
·0 solicita ê!.:; todos colabora
;ão, e. em especial daqueles
cujos afazeres se liguem di
reta ou indiretamente, com o

nosso h0111en1 rural. s. LUIZ, ?<lara;1hão. 21 (l'\1crid.)

1\iais tarde revelOU-Se que Rid

Florianopolis, 20 CMeridio-1 C alimentos, pela VA!3P, Foi g>vay se dirigira para o Q. G. da

nal) - Corre 110S .meios po-' aprovado teleg1'an'la de agra- divisão da "common\';cth" britâ-

I nica na Coréia e conferenciara�
líticos Q.U6 viajará 'para �ão decimento. à.�ue!e �ove�'l1ador durante mais de uma hora, com·o
Paulo, ° coronel Lopes Vl(�i-I na ASSelllolew LegIslatIva do major general A. J. H. Casseis, co-

ra, onde deverá entender-se I Estado. mandante daquela divisão.

com o sr. Adhemar de Bar-I _.-� � - - -,._ '- I
1'os, para reestruturação do:

�' _ I - I
Partido S<:,ci.al Progr�ss,ista 1 ens...:tO nas re acoe5 �

Illesw
Estado. O prestIgIOSO g

t < I
político catarillense que 1'e-l

E·ccntemente afastou-se do P·IO" t
B

� � �S. D., passará a ser ° chefe reruvlo.. "Ui! Orlg(lUJ
do Partido no Estado, preten- • � I
dendo ?ü;putm:- ii prefc�turaIAcusam1!!SereCiprocamente;t'C Flonunopohs, c:aso seja a....

_ :
provada, na Câmara Federal, I � O S dOIS governos -:
a. lei que excluirá a nossa ca- I QUITO 20 ,PresE Continental) gencias requerem. i

Pital das cidades con"idera- f - Ul!1 fncidente__ havido !lá pou_ A CL:.mcclaria e'lua!f'riana [01"- <
«; �

I CDS dlas na rcglao de Cnlnchlpe ululou U111 protesto ��o Governo!
das bases militares. • fPerúl e Gualil1gc (EquadorJ, em peruano. por intermédio do seu 1

'que destacamentos militares dos represef!lante diplomatico. cuja i
r dois países entrarnrn eln luta. de- nota foi envi:Jda con';unt;.rrH=n1e ')AUXILIO PAULISTA

't1<.>rminou uma situação de ",ms- aos governos da Argentina. Brasil,
(Meridio- pense" e inlr:mquilidHc1c popular. e Estados Unidos, q11e garan!!!m

Ianleaçando a paz continental. o Protocolo firlnado no Rio de

nal) - O governador de S. I o Governador equatornmo, pelo Jm)·oIro. ,;obre a quest50 do, li-

Ministro da Defeza, general mitcs entre os dois países.
Paulo, sr. Lucas Garcez, eu-' nuel Diaz Grandes, em mensagem NEGA-SE O PERU A ACEITAR A

I·viou aos flagelados do 5111 do � ao povo, pect,iu. � J",:i.lnuten,ção da !'RETENSiiO EC!UA'rOnl,:.NA
ordem, que laclbtara ao Go,\rernG LlIvlA. 2{) ,P. C.) - O GDYCrnO

Estalio, vÍ:rJ.te toneladas de o estudo detalhad.o da q':Jcstão peruano distribuiu dois comunic3-
, .

� ! permitindo-lhe. dltar as medidas dos oficiais sôbre o incidente na
lTlCrCaaonas contendo roupa". de defésa na('wnal que as contln- fronteira com o Equador, em que

aCtl5 l as trop3.s equatonanas. do
setor de Gualinge, de haverem,
':1!1bl']ag�i"!c c ('!1:li:�ndo a t;UHi'PÍ
-.50 nacional de Cnit'lchipe. e.. 10

segundo c(nnunicad'J� arlvel"tu Do

pO::i:o.cão do Pcrú de não reCO!1�H.!·':G-r

a legitimidade da prctE'ncilo eCCld

torinna de Unli'l saída pelo rio 1\-1'3,
ranon, de ..._·�s que jarnais tC"."-8
posse de qualquer espécie elo ter

i·:tl)rio pretendido, cujo "usis })OS
sidetis" ê Iradicion::lhnenle pe:-

Igitação subterranea no
sindical ism o brasileiro

Por solicitacão da As
sociaçã{l CQmêrcial e In
dustrial de Blumenau, o
cõmil'cÍQ Jocal cert'ará

suas l>ortas llQje, a par
tir das H !toras, afim de
que· seus funcionários
piíssam participar da re·

�cpção e bomenagens que
serão iributadas ao sr.
Irineu Bornhausen, go
vernador do Estado, em
sua primeira visita ofi
cial a éste município.

--�--

EXPRESSO
BLUMENAU-CURITIBA
AGENCIA BLUMENAU
w de N"""'mbrP'. N.o$U
Teleg.: "LIMOUSINES"

FONE,1002
PREÇO: Cr$, 155.00

AGENCIA CURITIBA

Impressões deumíleaderDorte-americano
"Há sinais de agitilgiio subt!?r

rfmea em vários �,inGH;"tos - dis·
se o sr. Potofsky - Ulas. parece
Que sômcnt-c entre B!:- categorias
inferiores dos meni·"·us sindi
cais. E o govérno não está dei
xando nada pOI' fazer, para neu

tralizar tais tendencias'·.

RIU, !W f l\'!e!'jdlonal) - "A di
reção rn:L>:"ilna das orgnnizacüc:s
sindicaif.': no Brasil. enl Sll::JS rfu:as
maiores cidades - Rio e São Pau
lo - é anti�ornl.lnistà" - d.ecla
rou um dos lender; l'llciais do tra_
balhism(· norte-americano, quan
do de sua partida do Bra."jl, com

lHA,VAR O "S'.!'ANDARD"
_ DE VIDA
Prosseguiu dizendo o sr. Po-

tOfsky que "a melhor maneira de
enfrentar o comunismo é por meio
de um "stand:;lrd" de "'ida mais
elevado. Como tudo o oque se re
;aciona com o progresso, isso de
pende de tempo",

Rua �5

Na Russia I Mais Temivel
Tirania que O' uno J" lViu
Severa critica de fruman

lndependencia soviéticos", disse

/"

o impasse

FRl'.QTJEZA Elvr GERAL

ISILVRIRA)

Reumatismo?

ApUque

SINIDOR
Medicação
sedativo de

efeito
Imediate
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I �mllnmUtmJlIHnIIUlnmmllnnU��Jnn�IUllnlmnlllU�Jllnmmmllê
DIU �ord "A": ,1929. en:'liDE SE!�M�!!� B!SQ!P��M�ES cm.i
per�el�o esta�'{) de conser- :CUNVIZINHA$, FAZENPQ ::UMA PUBLICIDADE EFI- ª
vaçao�'pelo preço de Cr$. ECIENTE ATRAVÉS A ONDA DA

'

=

22 000,00 .. - Informações:: RADIO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA. ª
com o onibus da linha Tim- :: Z Y T-20. -- . 1.580 Klcs. ::
bô =Informações e anúncios nesta cidade: RADIO CLUBE, Rua=
o. :: 15 de Novembro, 415 -=
____�_.....;..�::..J<I;..,.._--.,-- = =

7.IIUllUEmmlllIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIUIIIRllflliBlliilllll!UIIfiUUfUUU,mllllij

1 terreno com benfeitorias e instalações sito no lugar Salto
TIPOGRAFO, CHAPISTA -Weissbach (Ribeirão Branco) ao lado da estação da Estrada

OU IMPRESSOR. Ai-'RE-I
de Ferro. - A tratar com Erich Jark - -Rua Raiá.

,

SENTAR-SÉ NA "GRAFl ---:-------- -:-�<-- -�,� ,

CA 43" - RUA 15 DE NO- "

VEMBRO, 533. '

"

('E Dio se esqQeçltt!!!-

:;--
- - -

de
- - -

: I! PA\'A o C0>lCERTO DO 8� RADIO 80' A OfiCINA:

C
';t .. '" IIUH�ornl

9épi. Eles possuem classe
suficiente para derrubar
qualquer antagonista, ha- por preço de ocasião um engenho de serra situado no

ja visto suas apresentações I
lugar Poço Ruim - Subida-· Central - que, se .acha,

no certame da Liga Blu- encrav�d� numa área de 6.503.00'1.,m2 .. faemtan�o-se�"
d· D t I'

ali condícêes de pagamenao 'l�l'atar tom Uhuu IJafron4--·
menauense e espor os. . corretor, à Rua Maranhão D. 2.
Quem vai ganhâc com is- -------'-------

.

._'------'--------

to é o público de Gaspar, � -- 1Ii --,- y: - K - :r:t - � - - � - - lí -

o qual deseja ver de perto
a 'Classe dos veracruzenses,
campeões de fato e de di
reito do nosso pdl,;l "p('u::.
dário.

-'

-V�ND�-SE-
í.-

De uma empregada,
meia' idade, para servicos'
leves e de cosinha, para
uma só péssôa, e que duro
ma fóra. Paga-se bem. In

formação J1�3ta. Redac.ão.

Um armarão antigo, para li

vros, fine :l(:tll'�mt.n�u. �

Rua Dr. Amadeu ,!::t- Luz, ;:,'!

30 - Loja.

qrma a ímprensa coligada. resul
de metrathadoea=

dos Uma caminhonete G.��LC
Estado de novo - ano HI4�'.
Preço de ocasião - 'I'ratas
com Rodolfo Kraemer no

Expresso Itajara, Rua l�
de Novembro ·619.

esclareceu <J governador

L{_!oJles.
São Luiz, 20 (Merid.) - O ge

neral Edgardino. errtrcvlstado pe.,
Ja

-

Meridion'll, disse que esta de

pleno acõrdo com o gGvelrUldor
maranh"cnse, que pede a reti""da
das forças do Exército. Mas "as

fürço.5: disponíveis do Hn\rt:rno
msraahaense não passam de onn

dos cangaceiros. armados c mcon

trolâveís' .

-- -- - __.... �_....... _._�;4<.

USebre e-:;,se D:ssunto, que tanlbenl
não- fOl estranho a palestra, pOSSa di

z�r qt·"" 1) governo fed�ral tornará pu;

dCnttO de :tI

F
guiram viagem de volta pa
ra Porto Alegre, em avião da
FAR, donde rumaram para

jlVIontevidéu' a convite do go
verno uruguaio, antes de re

gressar através do território

para Santiago do

espírito pú
o ha

ao mundo

cooperação do po-
. vo brasileiro em SUl! recupe

DIAS, n� I ração democrática.
Aproxíma-se (' fim do
velho coura-ade

RIO, 20 (Pr0"s� Continen

tal) - Seguiu com destino

à Inglaterra, rebocado' por
uma unidade comercial cana

dense, o velho couraçado "S.

Paulo", que nos estaleiros

brítanícos será desmontado,
depois de haver cumprido

VENDE-SE uma casa de
.alvenaría; situada em óti- I

ruo local da praia, 'Com

frente para o mar.

Informações com: Fi
gueiredo, Cine Blumenau,

--�---

H

..... -

----, ... -- .. -_--...--_. .._,-�---

J
zadas em São Luiz. Conforme no

ticias. cerca de noventa !lor cento

das atividades Iocaís estão paralí
zadas. Os liãeres das onosícões

;l�rigiram-se no presidente Getu-

1'0' "Far:·as, ao sr. Negrão de Lima
(: ao I eneral Estilac. pedindo a

rnarrutencão das tropas federais
nas ruas de São Luiz e a própria
íntci-vencão federal no Estado.

xima.

Aguardemos, pois, a

'contagem de votos que se

rá realizada hoje para, a

manhã, voltarmos ao
sunto,

1"1
'. • W

i}e duas !i1:IÇ':W IJ:tra :;{!i'vÃço de "Telefonista" e um mení
,<, 14 � '"I "1'0'> na r: '1.'''' sco de "c"t<>!'eta"
'Di�ij�m�se;' �s· int�r�s�;do�; à C'ia. T;Iefôni�a. ;1 ,"Im lã t1e

��tr\rf�,,:hi�:� 3;,� - Gerência,
. _.

! li I IIUIH 111111111111 111111 111111111UI 111111111 fi 1111111111H 11 fi f l j I!!!! i IIIm.: � 11 II I! 11

te'!Tenha
i�;::.�:í:t,�;·v·!!, l"":'..:d A C.UXA POS'I'AL, 'HH;� ::

_ S�Q. PAULO, ::

?�-:!.tnffmmiímmmlifmrmmmmnjinmnlllmitfiuinHil�l;mffmm ª

Vende-se

RADIO.FUIIKE ,

GRANDE SORTThtENTO EM VAL\ruLAS AMERICA
NAS E EUROPE'AS.

PEÇAS E ACESSORIOS, RADJ;OS NOVOS
«c:» SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO «:»

Rua 7 de Setembro. 4 4 9

Ve n e s
i l nr f,.;Icf:.:>;- r�:I�Sl�I_, e-�ta{"hn��;l·iH j �L!';· liP' (uoa l�P�í:I
F. ��N & KOEHLER)

Entrega do Depósito - BLUMENAU
Um Grupo DIESEL ELETRICO 42 KVA
Um idem ' idem 56 KVA
Um idem idem 120 KVA

(todos de 1000 rpm. 220 volts)
Dois Grupos Diesel Elétricos ele 75 KVA
rpm, Marca GM � 220 V. 60 C.
Um Gerado:r AEG, 70 KVA, 220:380 V., 50 C.,

1.200 rpm. com reguladtlr AU'l'OlVIATICO (No
vo, importado, pronto para ser accionado á um
motor diesel ou Locomovel.

Um Grupo Gerador DIESEL. marca
KVA. 220 V. - 50 C.

'

Todos para pronta entrega do deposito RIO
NEIRO .:_ Condições e' informes na

COM E R C I A L "R E X "

Rua 15 de' Novembro, 472 - ou Caixa
BLUMENAU

__ --=1

lombola «SUCINtO))
Soe. Fune. Bco. Ind, e. Com. de S. Catarina S. A.

Blumenau
sorteio realizado em 8 de setembroResultado do

de 1951.
1 prêmio nr _

.

2 idem, idem .

3 idem idem
.

4 idem idem
.

5 idem idem
.

6 idem idem
.

7 idem idem
.

8 idem idem � . . . . . . -- . . . . . . . . - . . .. ..

9 idem idem
.

1.!) idem idem .. � �
..

0111
1382
1187
1324
0122
0586
0071
1J60
0892
0410

� .rl::!�l
1:1€.:r1!

1142
Wim
07'78
n09à
0896
Q..30;1
0666
1040
0231 .

0043

-'.:3 idem idem
14 idem idem
J 5 idem idem
16 idem idem
n idem idem
18 idem idem
1'9 idem idem

.....................................
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A MAÇ.&.O

milh de���:dolares O
.' ;....;_ . -. �lt. j

quirid
.

. p ra O loyd n g
1 )Garantido pelo Tesouro oHaval do Bancoildo
! ,-Â" �rA:t'A o . , RIO, 2l, (Merid.) -:-,Es-

!
a ele incorporados no co-! semos, foi relatado pelo sr. dos, então eram 14, todos I Concordou o Export and souro a garantir o referido', pelo Llovd, . quantas pelo

F prupriedade da:,' tamos agora em' condições meço do governo Dutra, e 1 Ivo Aquino, que, antes de, de 7.500 toneladas, pelo. Import Bank .com a solicí-. aval do Banco do Brasil. "I Banco do Brasil, e qual a

I' S/'_l ''f "A, N A ç ÃO" de r�constituir, com me- rl� que trata !-,-m projeto do i opinar �obre o ,nc nele es-

'I preço d� 38 �lhões de dó- i taçâo, desde que, porem, ;0
I

Dep?is díssó nada mais: parrícipaçâo que nela pas-

, lhores detalhes, os fatos decreto Iegislativo, ainda 1 ta contido, pediu fosse ou. lares. F'inaneiou-a o Export i aval do, Banco do Brasil transpirou, Iora de deter- 'sou a ter o Tesouro.
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relacionádos com a aquisi- 'de 1949, mas só agora sub- I vid.G, a respeito, o nus- an
• mpo?-'t .

an. ssa [ osse, reva 1 a o.
• mllla?S CIrCU os gover�la-. ."""S. In orrnaçoes o I";

i Rua São PatÍio no' 269 çâo de 14 .navios carguei- metido à apreciação do Se- ! terío da Faz�nda: 'quantm seria paga eu: .dez I D�l a mensagem presi- mentais, sObrc_ o suce.dldo msten�, da 1!a.zenda ao Se-

i f:�mi,,: 109� C'&. Postal38 1'08 pelo Lloyd Brasileiro, nado. O projeto, como dis- i A transaça� fOI feita em anos, em letras eml:hdas í d�ncIal ao COllg!eSSO, pe-! c�m a transação. A rigor, .�ado, _la sohctt�das, r'eves-

� i 1945. Os naVIOS adquirt- scmf'�sb:ahnente com Juros i dm:I0 a apro�açao de um! nao se �a�e quantas dessas ,tJr-�e-ao, portan ..o, de gran-

I Diretor: . .... .

-""--�--------"_;'';'''----------'-------�------'- _. __c__ , ••_._,

t,,12:U<'us de 4%. O decreío-11H"OJcto autorIzando o Te- r prestaçoes foram pagas de mteresse.
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'P'OU 'O ���,,�ed�l���s;iU:�:���:�IDesiste; o '-'rExércil ;; de um
!
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" "'" ",�.',�'" ,�. "'1., Em 1!j,í9. o Lloyd Brasi- I

bUI-" I d 52i h,unJ Cr$ 160,oe _
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ID'!0c�A�!a,�!!�.,,, d,�.� ,,!�!�e!!��,�!m.. "��,�,a.�",, .�a��!! ����o:�f:l�i!;:';.'�:�:=� i I lao no orça eu o e
f Sueursaís I ":trã" teve minha viagem .,a" R�o! de 'tr�ll�lh(, e l'i:llsamento, Ti,-e'" o i COm o Chefe da N,,�ão o governadl.r. ·banco da capital norte-a- O equ·IPameo-lo n�o pode sar renovado
t R.IO 1., qualquer caráter sigiloso" - ".:t!isse o I. p"rtunidade de exoor questões relatí., í de Goiás, sr. Pedro Ludovico, Três mexicana que o prazo para n Iij .....

" Rua do Ouvidor n; 100 ....

! Fones: 43-7634 .e 43-7997 t governadcr Garcea a,os representantes I -vas ao plJÍ.no quadrienal do governo; cuartos de teml'CS da conferencia cam. a amorfizacâo dos 38 mi- Rlli:K (Mer id.) - A COmissão 'h ; rn.us d» que as consignadas no crça; .viços, existentes, sem naua CXJg r do

'I ...__
1, da' imprensa que o lUte.rrpelaram no.,

I do Estado, bem como cOmunic�r .es ! o prestdente da Republica - ãísse Ihões de dóÍares e seus res- Finanç'ns d:;,. Senado aprovou o parecer; menta em vigor.
..

'.:fê,· l" quo ,,1.) rosse imlrecendilei

, S. PAULO. ., ·::mente• l>"br� os ffietlVOS tl.e sua

I
resultados da Conferencia dos Gover I o governador - foram pectivos juros fosse dila- do sr, Pinto Aleixo, favorável ao a_; Na verdade - disse o relator _" no Exêrcto, de acordo, aliás, cOm "

I Rua 7 de' Abril n, 230 - Vlagem a CapItal da RepubUta.· nadores da Bacia do Paraná assunto i (Conclui na 2a, página
nexo do orçamento para 1952 que fixa I êsse aUmento é aparente, náo i11:10,

'

pC1,t'; de vista do ministro Estillac

�.
" !._o8n,c�n7d. .aer4·_4·lF8iolnes:'
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'I, "Via]ei em ·avião_ cie, ,carreira: unto
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I atasdSl?lllPamraelqhUoIr'nzpeo'danerol'Sa' Psoall'� as despesas do 1\Iinlsíro da Guerra, I na realidade, além de 34,457,027 cru� Leal; Ge que não valeria a pena ad_

..., '± �.
nUm total de CrS 3.801,059,732 cr�eL I zeircs, pOIs os 719.074,590 cruzeiros "u' rir Se equipamento custoso antes

.

1,1, �:o�:n:ta�uXr\l'!,;l�f.:tz:�.io. :11 I ��.���:::;'�f��:;;�:� !. �
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exigidos pelo Códigl> d� Vencimentos t:lm, C lego se tornaram absclctos.

I
Curitiba,; ;R. Dr, Murici, I cação que. havia recebidl> ".lÍ ultima .u'C'wey C rumall passam em r e v i s t a a sItuaçao· rupos' era ores e Vantagens dos MiI'tares e pelas leis Prescindindo de maiores verbas pa�1l

'tOS - 2·.(' andar - 'Sala 233 I.
hora no dia anterior quando me de,

WASHINGTON, 21 (UP) _ O li_ e o Paciíico e ãisse que lhe agrau.a·
. 6 especids que beneficiam os OfiCiaIS ",ator ai, o Exérr,ito nã, está prest"ll

JOINVILE· I clarott, por telefone, o 'chefe da Casa . da l'e"tna

R � ... d 92 j'
der republicano ThOmas ·DeWey. go í ria percorrer os paises latino_ameri_':

. "'. do mau serviço á p�trh. mesmo p.'r_

'O',
ua � • .r: e, "0, Militar da Presidencla, da Republica d d E t

L
E' d' 'd " b

-

,
verna or o s adll de. Nova York, de_' canos

I
'S COmG se IV! e eSS<l qnanda: que OS recursos de ijtl:! ele a re !l1aO

-�'�---

que o sr. Getulio', Va.!rias ter!a multa.
'clarou, deIJ�Cs de' uma COnferencia de, Predisse ele qu,e a região do P!lci 43.tific!!çõe� a miiitares 412.829.590 serão destinados a enlpreendimentlJs

,,'r satisfação em me receber no dia se_
'

i'
- - --:

.. -:::-: :-:- �:. �.� - � eia dOS EE. UU. visitou· Truman, a, fico será a "'zona mais critica" d.o
en'ze ri:S; aJuda d(� custo �.Ç19·00i); que hão de COntribuir pnr:l 111clhcr.lr

guinte.
que é necessaria "!lma aliança poli i mt!ndo, durante os proximos anas. _o diárias, 20.600.000; materiais, 4,350,000; �s c'.'ndições do Brasil, favorecel:do,

tica e miltar mas estreit;.. entre os i ex_candidato repu-blicano
passagenS, 500.000; eíapas para ali_ desse modo, a sua defesa,

U·
, men'taçãCl, 1/5,875,000, e reformados e CClI de' to, na roposta original. do

EE. U, e as na�ões livres da

zonal'
cia dos EE. llu. V1SItOU Trumlin n" pessoal da reserva, IDO,GOO.OOO de cru_ Min!stüia da Guerra, encaminhada pe

do Pacifico. peddo deste, para inf.ormar sobre a
,

la PIesidenCÍa da Republica ao DASP,
O govrn�dor de' Nnva York decla_' extensa viagem que fez recentml''nt�'

tado. o que já . inforlIlara li imprensa, rou aos Jorna:ftlitas que talvez faça pelo sudeste da Asia e pelo .Pacifico.

Iisto é, que o presdente da RelJublica uma viagem pela América Latina,. no: desde a CoréÍll á Allstráli:\, .;. ,

�,Jito se interessava pela, stn.'·çã� proxI' o ano De y a's
"
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�
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m . we. SIna ou q�e J' Declarou que a entrevlst-� fai "C('! ..

'

ecr,nomico.financeira dos
. Estados, 'VISltou a Europa, o ExtremO Onente dlal" e aCrescentou que não se haVIa .

.

d;lscut.,ido problema pOlibico ',,_aciona.tl� - - --. - -- - --- - - - - - - _. -

.31g'Jm.· Isso aparentemente ,se referJa

C'· d' O
- '�!!!l ás conjecturas de alguns circulos 5o_.

UMSO e r·l·entar«ao"'�':h -brt> a pGss'ib!lldade de DE:wey slfbs:
•
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� 'tado_' Disse De;vey que no ·"udestt.

.
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H E 1\1 O R R O I D Ao � ª_para. .pro asseres e ",' da A:I:J. há, atnament". "Quatro re VARIZES E UI�CERAS

,,,,,' " '. volUçoes comunistas cm grande esca..; :: DAS PEltNAS: curas sem ojlel"ac;ã.o §

'}tl��Ja.�;dim· de Infancia; ����n�:l: �'Jl�in�s��:. :::���::. q:: O.ter fce _ pala DISPEPSIAS, PRISiiO DE VE!\'TRE, COLITES. :::

...

I essa região �bastece de arrv- o Oii AlViEBli\NA, Fl'SStJRAS, COCEUtA NO ANl:JS

COR.cluido 'noII 'p
..

'eríada que
.'

se ·I·nlc·ia e�te e que: Indout!Sia e ;' Malaia , _ CORAÇÃO, PUI.MõES, R1KS, m�X!(;A. F!GADO

fcrnc�eln 90 por c.ento 'da 'borracha DA_ PRONTA E'NTREGA
. ::

Conforme Já' foi ajnpla- CÍonamehto dos cursos de tural que se conSOme, no .ml>nd", e s6'
.. .....,. D R A R Y

...

A IS O R D A
mente divulgado acham", ( apedeiçoémento de profes- por cento do estanh". ReComendou,

-

---.. I 'I.
---

se ,bem adiantaqas as ,�,ro- sôres das. escolas; primá- 'pata ajudar a resolver os problema,!:

, PONTOS iDE
.' , ' rl_'.a's e 'n'orm' ';;l"S' '>'. de'" 'toa"o "0' ãessa' Teglãoi '''Ajuda' técn�clt;' apoio" I'IIJII O.LUMENDU

- .--- .l\IE'DICO ESPECIALISTA -

AUTO·MOVEIS:' .

vi.dên.das, .

, .....p...relifuinal'es a- ""
. ...

. Clínica Geral de Homens, Mulheres e Crianc_'as
. ,

"
,

d '

morale 'poliUc!)' - assesSores de. pri-
AI. Rio Branco .. 1200 qj)tadas pelo Instituto ,Na- :r;als, qu�,. ;n0 peno o que meira classe e, naturalmente, ajudai :: iTOUPAVA SECA: 9 às II C 15 '1.5 ]7 hs. BLUMENAU §

f,,*,

I
Praça Pf7flumenau 1102 cionaI .de Estudos Pedagó- �r: t� m���a'b:�nce�ra o

I
militar.

.
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gicos a' fim de executar as

o a e o sas e es-
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Rua B. Retiro ...• 1111 tudo, ° que. si�nifica a se- í
-
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Dentre os cursos ·que se o' 'comunlsm<> vem iludindo a mul_ ".,t:;:a II puvor <la reaE:l.adc, O paraiso li''''' 'l.I �. �' � � �:.' �"'� .... '
_.,v !.l:::.... "li"" I
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. .
' . r,,,,iniciam no período de tos COmO doutrina e como realidade eSJerad� não passa de um imenso e

;áot'�e,r.eA.,.
5,5"'e' "o·oper,atl'.·.VO· 1951-1952, aparece um! llolfit�co_soc�al. Como. doutrina, o co ,!'>cmbrio pre5idido, rnd� a vida e.,�rv"_1 Capital lntegralizado . ," ••••••.•.•

II... .

-

. _.' . mumSmO e, a panaceÍll que resolve d:a pelo medo e por todns as forma�' Fundo dê' reserva kga: e outras re s",r\:Qs
' ;Curso de Onentaçao de ' todos os mates <l'elG ito da igual de' comr.ressão, Se t 'ma insuporta',-c,l.

Foi arrendada à Coope-I sat.isfatório do mercado ca-
Jardim de Infância", que! dado· a vida s� torna :uz: Pela de�_ De�cl)brem então a maior mistifica'

::"B12va dos Pescadores do I "-·Íoca. a,proveitará as vocacões I truição da pr�priedade. ele desfaz OS ção revolucionaria oue a. hlsto:.�", CP

;-;',) �'!€' J��i1E'iro, pelo prazo I 't". <ti( j'1f","1 -" dR'· nlais aC9ntuadas,' TI,a espe-I c�nfl'_t·s hU,manos e implanta o rein_OI nhcce, a mais insolida farsa social!
-

. = \ ...",nna, O 10, t! I I'(',"d' S
" ,,"",,- '10 do "'nt"e .. '.

d" 1 c;a11'zaca-o deAssp dl'fl'Cl'l ra a frnterllldade. E pela soclallzaçao 'L':e se, cc'hccu no palc.'· dos arante!
,- " Q, "" V �L "', -"-'.1 .L -

! aSSIm lnICla' um e Itorln .
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-
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- � .05 meIOS de produçao. Impede a ex mentes mundiais.

"e __ l1cq" ano;:" a se ..."ao "e., so",Ie o cooperatIvIsmo no mo o �nslno. ons ara as I "'loração do home pelo ho ...... ..,. F'
-

'h'd!J d l'
,

'E
- .-, ·�I···· d- :-P' I

.
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.
m m-.Ut, {li essa a sensaç:.�o co. 1 a a 1 B

����\�'7r.:' :\:l(l�ra:... e, :sca,., ,pr:rltó�"i? naciona:l: "O CO� �_egplll�es (llSClf m�s .

o no-I realiza o reinad� 'incomparaveI do agora por vario$ jovens flu!do!\; qu� I
Taxa� di' t,�(" pósit-lli.

',�'-<'d,�cdc: a Piaça I? de, eperatIvIsmo, assentado as I '.,0 cur�o de .ap�rfelço�m�n- I trabalho. .. I paTtic;PRn'''l do Festival da Paz, de Deposhos a vista (sem HmiteJ .2�_ DEPO'SITOS A PRAZO eIX{)

,'\,;)',""!Tl:;n\ C qUf' v1nha 1 suas atividades em bases' !,o: ,Pslcol�g1Cl da Inf�n,cla;.1 C"mO Tealidade, ele: pela propagan_l Berlim· Pensavam que o comuni�mt>, DEPO'SITOS LIMITADOS Pr:ao mínimo de 6 mêses '5,1 '2 '{

s0nc1o a':!rlllrils;xadü peb I já hoje l.miversalmente pro iVlerodolc.:gw. das Abvl�a-: d,a, oferece o exe�lo russo: q�e rea
!
jã pudesse efer.ec.er por e:tre as dlfl., i F'íLimite de Cr$ 200,000,00 4,112% Pl'<i/:(I 1jlnil11O de 1:: mêse�, ti c,.;;,

CE:.i:::a de Cl'é,dj.to da F"�sca, I CíC;Plét0aS ;o, a"eitas como d0S Cie �lardlm da Infan-! l:za a maior e malS audaCIosa eXJl7�i culdades da vlda um sll;.�ema soc!a. :!t!lLimi+e de erc, 500 O·00 00 40, DJ';PO'SJTO� T)!? f' VISO PRE'VIO
. ..

.

1dI"
- •• - '-'
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'LI" Ed -! "'enuÍlI' social que conhece o g"ero; dignO de ser vi"id,; e o!:colItrllmm "i!' !;" 'ii", jt, - - - .l.!.o 0"'-

f';_ S,::S2�t(l'· Ü 'ygura a Ui)S 'roais saudáveis à eco- ela; �. 19lene ,e ucaçao ! bUmano. o pais dos soviets é a rca I 'mensD' campo de c�nct!!tração, on:i�! Ir: DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 6D dias

F. c::1niiioJ. ::de CO"l!Oulta às clOlnia das nações, v,em sen da �aude; Llteratura_ In': !lização, em pleno secul" vinte. dI}

I'
o generG hUmanO f i reduzido � mdB ll; Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias

Cooperativas . col.1Íou com do objeto do médor empe- fanhl; Canto., �ecreaçao e lllais d,!S maravilhas. Ali desall�eCe_ bestial animalidade., Entre �s q�e dt: i fi (Retiradas semanais Cr$ 20.000,08) Aviso de 120 dias

a presença do coronel Gas- nho do govêrno Vargas rio Jogos; e Traoaihos Manu·1
ram todas as formas de explora�ao. O puseram, nesse sentldo, estao tres es_ i:, C' � ,. ,,� "

hypo Chagas, diretor da .

t'd' ..' .'" • �is trabalhador é um hOmem Uvre. A paz' tudantes brasileiros, que foarm abri . � APITALIZAÇAO SEltiE..<óiT.h.1\L ----�

Estrada. de Ferro Leopoldi- sen,';' o de" atI,aves de!e, Cl

R I notar u s� rá social semeia tranquilidade e a pros ! gados a cOllfessar em Francport, o Ct. 1'1') ABRA mIA CONTA NO «IN eCh �: PAGUE COl\-1 CHEQUE
&D'llnando seu ralO de açao,' ,,,evea., q e e : peridade cOlIlum. Progridem as clen_! .ro em que tinham c",ido. �__... wrl!l!l8

.
.

*�'!iiM!iíii!iIi!$4/IiiI!tiam;,�I!IIUM4

na, O comparecimento da- criar luelhores possibilidá- essa, a r;nmerra vez que se; cias e as artes, .. j _,

q Ll.eic titu.'-ar mereceu fran- d::s de vida para o povo e realIzara um \ curso de es-: Enqua to issó se dá o ItlUlldo cei
�

A'
t:.' '.h

� . -al'
-

d tu
1 n, .. �"Iõ •

��:',;o, ]ouvo'h�s' por parte dos' um fu.turo 'franquillo para peCl lzaçao \es�a na re-

I' dental, exploritção pelo' capltaJi(lm'. ,,;.' Sd21egados de cooperativas o pais". --'--- (SER). -za,
_

em ��sso paIS, quando, burgu.ês. vive :at"rmeutad� por to?ao .:,
àe Minas;, Espirito Santo, sera? mInIstrados aos pro-I as crises e pela eXJllor�çao intensiva � ;
e Estadl) ,do Rio, ptesentes _ _c .:.._ - - - - - - fessores de todos os Esta-.i do hOmem. A decadenC14, tomou con_

;, .,. 1 ;�_ .. ,A', '.- ,e''- d VAI ti. JOINVILE? 'dos e Territórios os mais j 'ta de todcsos povos, _sacnficados pelO "
.. ,'

. d
•• eun,!o� : S;. "

erlLIOa es .'.. 1.
. i mnquÍnismo do podeI'lo argent3t10•

,,, desses �stados esperam da Viaie com Segurança a�an�ados SIstemas; educa-I Essa propaganda, feita por todall as

E, F. Leopoldina melhor a- no Clonals e conheClnlentos i f{jrm"s o menor pudor, sem nenhUma

des, para suprimerito .'mais EXPRESSO ITAJARA recolhidos nêsse setor do I vascllação, tem c<rlhido Cm SnaS ma.

tenção às suas
..

necessida- Rua 15 Nov., 619, Tel. 1�55 ensino, 'I lhas numerosas inoce�::.:::�

a

Prestando esclarecimentos, sobre os

objetivos de sua presença n� Rio,
voltou a declarar o' governador dei Rs

INTERESSE PRESIDENCIAL

Informacões Ufeis·
, .

Farm'acià·
de: ,'Iantão 1

17 a 23

SETEMBRO
FARMACIA
GUlivIARiES

Rua 15 de Novembro,
---:"(N.o 1 5 4 O -

TELEFONES l\:IUlTO
, {:H j'�JVIAJ)OS:

.

i
T"()'LlCL\ 'JOHl i
'B(;lVIIlEIR0S; c:" ", 1148 I
.\:1 O S P I '}l A I S:

.

r
!;Santa ,1Zélb�l, -.. ?' 11.961
:santa,Catanna � .• , 1133
Municip",-J. •• '... •• 1208

ConttÍs'ões; luxaçÕeS, mau geitó,
torCicolo, dores nevrálgicas e

reumáticas são pro.ntamente

alivi,adas com aplicações de Gelol,
GelaI estimula a circulação e

retempera os múséulos fatigados;
-

.' .

A DOR lOGO,PASSA OUAKDO

SE P-ASSA GEUIL.

,., .
.

'* "V��r�-ºDt!1L1ilL�RATOIUe t.ICOft DE C&;CAU XAYUUt s • .6..
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to
.' II

navies

V rno de ra
rosil

srr_

zeiros,

, o orçamellto da Guerra - explicou figuraV!lnl verbas de 595.0<'0.00 de cru_

ze'ros ]lara material e de 416.000,000

para obras de eqcipftnlenbs. Dêsse
militares C(.nsumirão, em .1952, quas�
33 por cento das receitas da União,IndústriaisMotoret;
o orçaent. da Guerra - cXlIl'cuú tvta', de I hili,:'iG, (. E:,�rcito depoi�

oesistiu. para' !lão oferecer embarca

ç.)CS fi prlit" ca de cont�n3ão de gastts

d� governo atual.

o 51'. Pinto. ,A;,eixo, que é general ,la

HP até 400 HPde 1 ativa - foi elaborado c�m a ii proo_

cupação exclusiva de munter os

Cr$
Cr$

22.500,000,00
27,500,000,00

Total dú não exigível ... . .. Cr$ 50,000.000,00

AGfu�ClI\S E ESCRITO'RlOS Nr\ S PtdNCH-;-UE l'liA(A� 00 ESTADO

D]1J SAN'rA CATAlUNA, NO R!O D"; ,JANEIRO V cll1UnB ..\

4�\'
4, 112%
5%

egun a aparição d
;ul er fantasma"J e Petr. polis

Passeia pela cidade depois das 23 horas e

a surpresa dos IIIograf05 e a explicação
PEl'ROP0LIS. u {Dó CCl''';'';>'� ,. do' "Jornal de Petropolis" 'tentou, por I 'dos igrantes parecem supustição ou Ari, em �utras ocasiões, tivera gran_

oito vezes, fazer a fotografia. A sua mesrnt:o um caso de COmpleta pertur... ! des CQrnpronlis90S cOm essa irmã.

máquina, entretanto não fundancu, bação do paciente. Essaodama mistc_ I Naturalmente deixou de cUmprir u

O culro, do "Jornal do Povo", foI riosa f�i na terra um esp'ríto sofredor i que prometera e " espii'1to <Ia jovem

mais persistente. "Disparcu" a obje. Multas faltas cometeu, Deixou de: lhe apsr�ce para lembrar as promes�

tiva nada menos de qu'nze vezes e. praticar· aquUG ·que, em outras exis_; sas não CUmpridas.
efjr;al, obt�ve uma chapa. AD reve teneias nilo .'sonbe cninPrir e ::.gora, i O vereador Manoel de Almeida pro_

.

. .!
.

ainda completamente. sem luz, apa_' meteu realizar uma seslião espirita na

rece .!lO irm!io. .Ati,. por ver êle um i .centro· que· dirige, par� estudo dO-i:as!J,

medium vidente" E tarnbem por que � cólÍl a. prsença dos jornal'istas,

"arranja'" namOr'H!oS
do vereador es�iriia

- li: - " _ l'

dente} - A segunda apa:nçao da

"mulher_tantasma" está empolgandO
a população de Petropolis. E' o as"un.

'., �
to obrigat6riG de todas as palestras e

�'
..

J cOmo, .não poderia deixar de ser, aS

� opiniões a respeito são as ma'is df._

t versas.' Enquanto' uns acreditam n'"

,

veracidade, <los fatos narra<!<ls po.,

Luis Expedita Alves 'de Lima
.

e Ari

Vieira de Lima Filhl>, outros dizem
,que tdo 'não pas�;'_ .de fantasma •..
A estranha mulher - segundi)

c(Jrrente aqÚ1 ._;_
. .surge sempre' dell0jS

das 23 h9tas, paSseia pela cidade e ar

.rDn�a um "namorado". Em segujc1a

dirige_se para a rua Fabrido de Ma

tos.. onde está lqCf"llizado o cemitcrio
e quándo ° seu acompanllante, a:;l_
mndo pela 'beleza da moça e enc�ra_

jada pela ausenc;a de estranhos> tenta

.àbraçá_la ou beija_.la, escapa agilmen
te e s'e in�i'!tra pelas estreitas' grades
.do portão fÚhado, cvap�Iando se em

.111eio ás ·ca.tacumbas,
.

ESTRANHOS FATOS

.

E' oportuna lenibrar que o pezado
:

.

portão do camPo santo é diariament..

I
cerrnd", á�. 18 horas e aberto s6menl�
-'ii:; 6 h {'rilS da manhã seguin te. Outro

.

detalhe;' a "mnllicr_iantasmá". traja
sempre ti c'

.. preto.
'.Em virtude da ngitação provt)CM<l'

peja "aventura" de que foi perSOna

J;�.,. na "n:áite do diá 12 ultimo, Ad

,,'dc"-L'ma Filho, dllis fotogi'afo.s, de

: jflrnnls lotais foram ao cem itério. pa.

i 'T;! fótngrafur 0= lactá em que se II eva.

I .!õoroll""·:t Dela mulher. O lirlmeirll

Já_la, ,porém, teve outra surprêsa:. '

fUme fôra feito sem fóco, nãO: obstan
tante haver ele preparado cu'jdadog!l�

mente .a. máqUina.. Esse5 estranho�

fatos, assistidos por. diversas pess4as,

vieram dar'mai"r sensJlçii'l' ao assunV

Terlam.�; fotógr<tfos fÍ"llcassailo' por
influencia do .. fantàsma,"? IHngueni
58be resPClnder á pcrgun ta .

UMA EXPLICAÇAO
O vereador :Malloel :de Almeida, que

é residente de um c�lltro espirIta em
Peiropol�s. oferece uma expJicnçãl) pa

Ia Ó mistérioso. caso. 'Eis' o que dissfr

ele á re\lortáge";'.
.

lIt-X-X-lI'-1-'X- X

- A br'ltdade do Criad�r no caso

·veiu provar� diante de seus efui�sã_
ri�·s e de: 5f:US. ap�rell1D mediunicos,
Que a mediU!Iidade é .Uma dávlda para

aquele 'qUe a .forma. A , hUmanidade
tem '!U" ver com os olhos não da

C!lrne os fen�menos que a mim e lÍ_
<[ueles que tem a mesma faculdad�

de vidcncia,··não 'espantam. E"o fe_

acmeno que li todos aparece, dado c

gráu de :ll'l1llitamento que " espiritis_
m o .está lltingi1!da' no ni.undo, E

quant" maiS os in1migo� desta verda_
de proçuram jq;a_la "por terra, mais
fenoinenos. se �er:1fíe'lm. O caso que
:\conteteil cOm. ,Ad é apeltaS um dos

muitos que aos IJlhos dos jnCTeiiuioli e

Quem o lJ/iJj,ZO:
....

,c, ,". ,

I
.

se f,nlUrilOSmo.

PROSDÓC-IMO
. IMPORTAÇAo E COMÉRCIO
-. CURITIG'Aé' ,----. � ._

'-��.

S/A'
L JOINV1LE B(,UMENAU
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DELICIAS AO FOItNO bem quente.
QUATROCENTAS gramas prontos, sirva
de farinha de trigo; 150 te molho.
Lramas de fubá de milho ãe
muito fino; 200 gramas de
açucar em. "!_JÓ; 300 gl'umas
de nlanteiga; 2 fi'emas e

um pouco de licor.
Faça a massa e este!lda

l1.a espessura de rn:::lo CCI.!- l.vlAU.tii'Gl;' L!"1.1!�V ALIEJ-t. a

tÍnletro; corte-a en1 discos a te;cvl�ãn ar,1Cllca.1a

f
nli!hõe� paz: tr::'-:;i, nlinut0s da cnlis-

OU na orma q:Ie desejar 'dO, disse: "S' "'fi belo ::"sto:"
(em desenhos diversos o

.

) 'I 'JT'U�'�-' E�-TJ"� 1 1taniben1 � e jJOY'}� � tr-;rl0
' _ ..... �u __L L-_'....•. Z.L. curar o oe!

lo'" -
.

-

- .... _-....

n

"'''_-..P..

I
,.-P11;::::"!"i!L._,f). Iet-::n 1"�4... :jü seu. oaneI na

I
1

num taCiulelro êln lórno f'se.'l "C(>lcrL�ju", (le G�it�-L} ri-
.....

- - - --=-- ____:;_ -

-I'ce�
eC:::�a cst3. h:!�tr:,ia. Dial1te

A N UNe I E lVí de ,'m <-in"",;', ClllO gu:chet l1ão

NESTE DIAH.1O I
se �bl"" �"I.l�, 11" til"" ['Ia [01'-

l:l:o .... vel. U.:l cOlcunc]inha, che-
-_------

ga:1dú l.H:!' últU110, D�Jstilla-:;e eH"!

Os cartúes d:_:tl1.tisita 130- Pé:s;:;:'_r- 1"!:'1 fref:tC de todos. apcs,'lr
dem ser usa�os nas seguiIÍtes de em agente de po!ich qLie ,,]i "��r�"'�phJIV"!iàs; co:rrdole;'l�ias, "'e eacontrava. o qual, ::ína!�n€:.t1.te
t:in:;..g:-:)Ü.!1U\:,�'.f�; !.::.�g'J:r:�VS# �- per\-050. o DOS 110Clt-out. Trans- I,.
gT.:.d.eDiu1;ê;_,tüS. O cartii� de- p.:rta-se o �orc:lnda ;:tO h05pital. i . .). ..

ve ser .pG��,O -n:unl envelppe, "VeJ':i o que acontece por querer 'IO qual pode não ser fechado pass"r na frente de todos", lhe
se o cartão contém apenas di�"m.

palavras de condo1encias, <l- _ "De acorcn re3ponde o cor· Igradecimento, :�ugurio; mas "unda. �"as "gora, qu,�m v;:;; vcn

é c;:enUll'ç r1Al}",,:-:. I.'pch .... I' () e"'- ��et· m.! t:H,f:t::::..3 ":;-.1 !."i:(�1J. l'..lg:ar�". .

velopê, P;;;Il��· -istn·· d,{ 1.1�� t 'l ...

aspecto mr,;s secreto à cor- BLUMENi'1.\) - JOINVILE
Tcs;0!1dencia, isto é, d� a i�- Viagens rápidas e seguras,:1!'"�;'-'-;�ln �!'o ��:Jz�

..

E€ p�s :naiS
só noe ��1a � rarlnho !lO

��
CAlVIINHOS DA POESIA

SONETO
d:, PSICM�LttisE
ARA'

maior do que se requeria
.nos tempos passados, "Na
queles tempos..,..... como cos
turríam dizer nossos avós"""":' a
gente era simples e a vida
ml'I1OS complicada". Tambem
é certo, m.as const ituj só uma

parte da explicação. A gente
era simples, e se parecia mais
entre si; portanto, era mais
facil de compreensão, !S50;
porem, significa que se trata
va de pessoas menos evoluí
das. lTIenOS requintadas. rne
nos livres, Hoje, as peSSOa1='

"ui.ê
n\e Richards Rest

são muito diferentes, ;'];)ofque
cada qual: tende Ia ,ser --;, afn
da CJ1.lc S9, ,0, córi�i�à ��v.cas
vezes - uma 'uersonahda
de", isto é, alguém dotado de
maneiras de ser é de vontade
propr ias. Nos tempos de nos
sos avós. em com]?énsação, o

que dominava era especial
mente a. tr'adíção: havia que
pensar e agir de tál aU'-qual
maneira, simplesmente por
que sempre se havia feito as
srm ; "p{,rque _d,evia ser ás
sim". Esses tempos passaram.
E a cons�guel':éia Ó queo"" ian�
to ') homen'l COIDQ '3 'mulher
de em ,preOCLl!1ar·se ,:rmÍ'is por
corihe ar-se' reciprocamente.
Ora.. conhecer-se de', verdade
11";0 é tão' ,facU, porQl1e exige
pelo menos dU3.S cofsas, do
nheccr-so a si, mesmo e ter
profurrdo r,espetto pet;!' {ierso-,
nalidade ao outro ser. Esses
c10is requisitos ;':<0' muito di
fíceis de' cumpl'ir,' sobretudo
do porque nossa, tendencía é
enganar a nós mesmos: acre
't::-,.lmos conhecer-nos, ácred i
l,\U,ns saber respeítar a (>.ex:
"�,I J.;1tdadl' alheia, e m uítas
vezes atrás dessa crença está
:.11:1a realidade compk-tarnen
�" diférníte; tefnos ump idéia
equi\TQcal:r<l tle :Í1ói:'�:i.'i1;ésinoJ,
nós .nlf�nios, .� �ç ud� "ço'nÍi}f};r
t:'llYJOS tia maúélra ni,JIs egof.5-

c nWJlOS compreensiva

.: . JOSE' LÍNS' nd REGO
pêrjjuntam�me semnre ; ,E o 'novo.row.ance, quando sai?
,.E passo .a expliéar.�O !'i:vro, hã seis meses que está pron

to. Mas o amigo Leão Gondim, diretor do "Cruzeiro", quis'
que as n�yas máqumas de sua revista, que estão em mouta
gem, fizessem do meu' trabalho uma espeeíe de cobaia. E,
com' adimiravel clarlvldencíu, entregou ao mestre Oandído
PQrtinari os meus originais para que o grande pintor ,RUS
irasse as hístortas. Tudo isto dará ';0 romance um vàlor de
aconteélmêntos artístico. As máquinas modernísstmas e o ge

nÍ9 de Pórtinad farão o impossível 'para que, o �exi;o asSUma

t
uma-Impcrfancia que muito agradará ao autor,

.

M�s só teremos máquinas novas em dezembro, c, até lá,
(\ pai da criança fiéará na ansía do parto, cheio das justifica-

,
das angustias pelo. que yai chegar.

- ...
'

Aqui, O rio azul ao sol do estio'
Alem, o monte, no horizonte suavo,
Nós sabemos que o mar espera o rio

Mas.o que espera o mont� ningue�"sabe.
Aqui o vale, na luz da manhã clara'
A�iante, o seara, ondeante, ao vent� norte.

N�s sabemos que a fome espera a seara,E 19�10ra.t;n0s que a vida espera a morte.
Aqm, o fio debil duma fonte-,
A�cn:, l0 vale florindo a primavera.
Nos juigamos que o céu espera o monte
TI: i::rnoramos que a noite 1;).qs espera.

'

\CI)·1;1 <óÀ. lUZ, rio chão, da nossa imaQ'enl;
Alem, nós, que já somos a paisage�!

CAMPOS DE FIÇUEIREDO I
1

I
P •

I { I
.

reasclmen OS o ,.PRE�EITO DO DIA'

i- Transcorreu ontem o
"SACO. VAZIO" "

'I'r.niversário nutaltcio da

1
As crianças mal alimen- I _;.

:':entíl srta. Lil v F'l'eye-alH". ',r,,}3s -desenvolvem-s« pou-' '�,: ��
J esídente na vi�inha cidad�

I
C-ü, LU!_g'!1llHie com fadli- :'",:'

(.)e Timbó.
.

dadc, tornam-sa sonolen- if' ��
- Transcorre hoje a da- t�s, têm meu:ól'ia fraca, � .,,_

: a natalicia do sr. Manoel > nao podendo fixar a aten- i
.�-

Lizandro Pereira. çâo, têm dentes cariados e

- Faz anos hoje o sr,
são presas faceis de doeu

�Toão Maria Araujo, resi- ças graves.
dente em Indaial. "AHmcni e de forma
VIAJANTES adequada seu filho, a-

- Transitcu ontem por fim d;� que de cresca
esta cidade, com destino a regular-mente, p"ugj�i.
S, Paulo, a sr. Milton Paes, da nos estudos c ofcrc-
Iuncionàrio da Radio Na- C<} rcsistcncia às docn-
cíonal, .rlo Rio de Janeiro, �as". - SNES.

PALAVRAS .f

CRtJZADAS

'1;1� !!fJS LstaVtJS
mais autolTIoveis do que em

j� es... tn !n?,,;Jnn:1. da vaidade
é o sonho dr fOlia'!, felizmen
te! um sonho f;>dl de "l'eàli
znr, J3as�a revestir Uina sIl;.l-
1�lés mesinha' de madeir� éo'-'
mum. com unl,VapPl.·osQ e he·
lo trddo, ilUe a tOJ'll;lI'�� i1'l'(,
�f,hf:.e('h�tl �l"iando -..i0 lnesrno

r ' ";�!l)". CO,,} uma dC''''llesa nlO-

":ç:,,: l�süna, um n',�velzinh'>
I.!."·:.l�_�o�.,n. . "':-I- :� ,,' .:i

1\:1(1 "'J�;::ií.e:n Ulflculdades
I d.e rea!í:;;a í;ão. O llIanb súpeI ;;01' da Eli!Sa pode ser laquea-
10 numa róI' sua'iI.: c·u reco
'){'J:to de espelho, cu, ainda
ie Yidro, que terá como fun�
. h� fi me;jmo teciao do "vesti-

.
10", A cort;l,;azinha quc re

-;1Çsrc �tú o (.lião a� Iuesinhit
���(�4:;_";'�11�rO-nH) :j.S pernis, se ..

,a iEada �1}h () bO"do do t:iro-
l}{} ellm preguinhos que o �r
:::elnat� dr> hOl'rlo ou, �nQsmf)_ o
taml}o l:e espelho cubdrá.. Es
ses "vestidos" lJodem ser con
feccionados com tecidos mui
to S�nll)Ies, COIUO crctolle es
tampado ou chintz; POdf!ID
,�:tLlilt"m seI' mais vaporosos,

::,'-mlo. �!'> !-eaIi��.d�: com or
"amh, tuie. bil:tista; etc .. , nes
�e caso, (leverá ser al'inciúló_

I
COIU

1 - Teixo.
3 - Bolo' de farinha de

arroz e azeite d��
6 - Carapinha,
S -' Profíssão �pl.).
10 - Hidrofobia,
11 _.Auxilio {üg.) .

12 - Sufixo designa
fissão,

VERT_ICAIS
2 - Dizer.
4 - DC5Ú1o .. ,_" _,

!) ._ V",nc!1o prut!uúd,)
luna árvo:.�e.

7 - Rei de Jud�t.
.9 - Século.

coco.

'\

pro-

por
��1}J' o� :1.3hª1ail.tps rfa GUL1?I<l
Inglêsa e d.l Guiana Holan
(:;:'sa s,'lo os ú.!llctls l)r;r�'GS da
A.m�rica do .QuI que 11ão obe
clecem a .govêrnos rcpüblica-

qne �"'! brlul !Iilm�d. Q =-�tim�
do iultfLo da Turquia., che
gou a ter eln seu llart:!m,
1.300 mulheres; c que, em

l�O�, por medida <I,' "eco-

lI'estimento,
sima mesinha

l1c.mia'·J fê;: reduzir aquêle f�,- (I Q I
=...-�

Para"
!:i:nl�:ro lJa�a .300.
� U� Q li ,:ro mais ;1 ntigo CD
ruglH16) e ci.1in�5 e se jlltitn-
l�'t "Y-Ring", i.,to é� "O Livro

TtRRA ARRASADA
libelo _contra um govêrnol

NQ� desassombradas página.s de TERRA ARRASADA.

flaz o jo,rnali.sta, OsvaldO Chate.a.ubriand uma análiSe minuciosa

e crua dos atos delí'uosoa praticado;! pelos hom�n!l do último

Igovprno üe S5.o Paulo.

E' um dep' imento corajoso e slncez'o contiti Oti pOJ:tlCOS
que tentaram transformar .aquêle .. Estado e o Brasil num:!

terra de ningll'lD, UH, como di?; vcctl)�n'clJl�!l!<: Q

llent!; t el"dada.

Preço: Cr$ 25,00

,:Cm "i'Jda.� as Um'(Irut�, ou pelo re ,mOcHB,l} pOli.ai,
Rua dO Livfllmento, 203 - RIO DE JAJ.'iElnO GRAVIDI

Edi
USADO HÃ !vIAIS DE 30 ÁNOS

'lÚ).·;PfÕ!stJtti'tiO; . ..'.

,\ ··[IBOIUiTÓftHl: UtO�L D�; CICIUJ IJl 'ltH ,: SE 11"'
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eulo. Recehe:r�m. 110 fi
nai, verdadeira consa

gra.ção;· por. Íl;'rte da .tor
élda

.

p<l'I'auàensc, tal' à
Inipressão

.

que deixa
-zâm, Um ,dos Integran-

g���i�;;�1�5�n� IEnt . ue aos desportistas barriga-verdes
"·-�---�·-·lteFça-feira o "Estadío Santa Catarina"

Sucesso absoJuto 'alcançou a inauguração. de- neva quadra
Segundo' adiantamos em

outra edição,' deveria ter

.l.uli2l1", na 11U.!Í.P (te terca-f'eí-
1',,\, cm Floriarrópolís, :J.
I! iauguração da nova qua
dra de bola ao cesto, cons

truída no C�'l11pO do Ma
nojo, Neste local é sabido
;_.JF l' todos, desenrolar-se-á
o Campeonato Brasileiro
de Bola ao Cesto. A nova

praça esportiva recebeu o

nome de "Estádio Santa

do de Curitiba e os Broa
dway Clowns -ecntra .o

"siÍrafch : de Ponta· Gros
sa. DelirEiU' a -BlaSSa de
assistentes que "Iocúple
tou as dependencias . do,
ginaslO pertencente ao'
Clube Atlético Parana-

cesta, com a mão direita
e a tirava. cem .a "esquer
da: Seus compatriotas,
os brancos do' :Ailledcan
Stars, lllo;_:>t;n.lram-se mais

BLUlVIENAU, 21-9-1951

o
técnicos; deixando atô

nitos; da mesma forma,
aqueles que estiveram
presentes ao estádio.
Pois bem, .são estes Ia-

vanas

todas
de desportistas de
as localidades do

mosos jogadores de bas-

'I. ..qu.:Jte que logo mais à
noite, no "Estádio Santa

1 Catarina", travarão em

_ ;polgaute partida. Cara-

Estado viajarão com des
tino à Capital, inclusive
aqui de Blurnenau.

:l!"t:�t"j�[' t�ü (tI! !10SSa seíecão
:e p{.j;it�_ l-fn1:�t.tt.H.".tif: do '�1��� ...

i�fH(! S.3.n�;:t "l·:thü"��l.a"�
Ü rnaror- aeontecimen

to esportivo de 'todos os

anos, em Santa Catart
na, terá lugar na noite
de hoj_e" em :.,F!o.úa�&.

La . esüu-ao os fü�

l.U!���j�):' -pbr J5 x '-;.3, 60

�-,,6'�2!�("': tI c .dif{·rp»::ça, por
\'.l,:tn. Na "/)p'�eja' princi
paIos negros deram au

� têntico show, desinteres-
I sande-se pela- conquistaí
, -de' novas cestas, Apenasi ('. irhmfn.

�. .,; �

t.1:�;��i(d) .�, �i

Catarina":
foi c sucesso

ndentes, ultrapassando mesmo a ex

aativa. Não foi obedecíd a ,) !nt SM

o sistema, 110 rélio cOntra o mes

andu e peja segUnda vez aíun-lou-se

alví-rubrn, com apag tda

de campecnato p �:: l.i3��.- .-

33� C.s.rioca�;. ':1 - Ca!'ÍOCUS,'
19 ....1' - Cd"cca:;) 36 - Cari(;e;;.s. 37 i

C
' ,

Cariocas, 38 - Ca:-iúcast 39 - ano... }
cas, 40 -. Paulistas, tt2.- Carioces, 4� l
Cariocas_, 47 - Iúlnciros, -�9 -�Cm:'ii5_1
Cl.;:). l

f"�Ir;! ('lU C!':lm��eDE:lto apeuv.s as repre_ � .Esta é a p.ri:Yi�ira '\"�z r:u>;! C:iÜC I

D· t t
.

".n. 1.1055!1- g.:.-"lta:lf"l 2�t�;-Qc:in ... t t;�o !�'i.�g-�,se�'!:L(,jCS rJt! 3á') Pe.n}a {' do IS r fi f �

Federal. Ai':' !�33 115 tertamf'-.3 f rum' nifico �p.rfame. SUHl'; C:üar':"JJ. li i
n;!rt'cipau de quatro c"ml'eonato� bl'a_ �organizados Dor várioSl entülades, Sf:'ll_ t'

tt� qt!.e (�e 34 até aqui: fi fB&tn mf�- 1·
,:-reiros: o llri1nciro Cln 39, cm N!�

tc�oj: tI segundo na Raiá, ("m 4"; ti

..na (lo b"';--'l ao Cesto obe1ecen ás de ... �
-

II
. tercei.:rn em Belo lia,rizonte, em 47 e

tefln': :!laç-ües ·da Confederaçao r.aSl..
,

leir,! de lhq!Jetebol. I o ultimo cm Sah'n-ilor. ha dois anu•.

Os cariccfI.s manteem enCIme su_ ]la estté1a os barriga ..verdes foram e

ta
. � 1ilninados logo de saída, enquanto nas

'Pterna{.ia sobre seus vários an
. gonLS_ -'

ta . nuatro5l disputas chegou a passar por
tas, pds dos I9 t- tulos em dispu ...

utr�s estados. ' ;
ab�aítaram 12. Cinco cOnheralU ao;,

exibições
estadual de i:�49·

lfsim 'Pensam os diretore3, j�ll'l<lC
es e torcedores. Agrjdou o r irueir;:

nsaio rali.tado -na 'Baixada, :tnt�_Gn"

em, stlb li direção do ·técnico Pata.

o que 9arcce, .algufl\as m (HUi!t:J,Çijf.:!5

lrã�JntroduZida5 n" sistema d� jO
\t.' do .

onze Ql�;nplcQ. A <1kgmlai se-

-------.,.

"'e"';d"� Espinhas, M�·

h�s,�'Ul�ra� e Rematis ..

li'
.t'I

8AL5� O·" ANAlGES'ICO
EfEITO IMEDIATO!
,

'

Tire a. úôr C')lll Mi

MÃOS passando GeloI. Contusõ(�.;.

luxações, entorses, (mau gel.·( i

dores re�mátieas, nevrálgicas e

muscülúes
-

são l'àpiüal1lcntc aliviada;',

com aplicllçüt'S de Gelai. (;<::101

desiuBama, descongesti01lU e estlmul.a

a' circuláção, prollüzinúo agradável
sensar;ão de bem e�;ta!",

.201AVÊ-Propag:!f!lfa
•

'07

tomou .assento nas arqui- Na primeit'a peleja de bola zes que defenderão as co--

bancadas do estádio, ávido ao cesto da norte rutarnm i. ·C· � •• ,,<.lrl11eHSes no Cam-
• ...i �.,f�,C,,:;::: v _'. "i «ras .. cl- Instituto <! Co1c:gial, ven p.:r.!.,;t': () �'rasit�iro com boa

,LO :;�J!:::jjii�,-L:::. l"j cerrdo por I:') x ] 4. I l!'arC'�\c:ft·_) de h0111em para
ú-"l',. !;_';fl ,'-.' f{�':{_l :\�;____ .. j ........��\l. No 111�:�ch principal. a I i1· ....�. 1 ;2�:.i. '0 Lange e Cu
�1\)',í�;do pelo coro orf.::ôni-· seleção barr iga-verde fes I ritiba. j1.1i;�'ê'3 l"la F.A.C" di
{'(J do InsliLlto de EdllC<l-. sua aprescntuçâo ao

PÚbi;-,' rigirarn
com acerto a con

Il1Ún1�raS autoridades co da Capital. rlC:i"r��tHi1do !.e�1$·10. i\ (:l·_--'.-�cadação (la
{_< '1ülB2res Li csii'.'('· com iacilÚbde o Barr ign- noite esportiva foi de Cr$.
d�\':,!.. 1:8 «omomora- Verde': 40 x 25, Belissímos ! i'J.505,OO, tendo (IS cstudan

r;iies brrlhantismo intenso, luncés apresentaram os a-
' tcs entrado sem pagar,

Podia-se notar a }WêSc>nr:R ' - - - - - - - � -- - - -

- - --- �� �.

do sr. Irineu Bornhausen c •

de todo ;';2!:, "S:�(:reial'ü:·:l-.

OTt
COISaS

sr. Paulo Fonte, Prefeito 1'::':

de F'lorinnónol.is c muitos e;sua genteoutros. ; ..\ i.J L 'ij .. i' ,.- l ..... ,: l lt A
.'

úe " lilnl1 <I: G1TIlIH'RO \' S·, 1ndn
ílivh:;íu (' tuuo indkaY9 que Ctn 51 nã!)

,lei""r;, escapar a suprelllaci,t !lo iu_
�

....@iíIAb;

tion.:,t Horvesf�r v. S. obi:,m

lf;liEqKJ�Tl0�hl
tl'&'lt\(t$Tt.1l

o proloçõ". d" 1 15 ano. do
do ao querido grcm;o. A �a.ida do

�cu maiüral e do técnico Valdcnliro
Ghizzo!!Í illt:uiram de�isivamente no

Jcscrécimo de produção da equipe,

oxparténcia e scr·;iço.
..

.�;
;

f

Leves IPara
I Cargas

que apenas cm seus domínios, fez al_

gUma co'sa de proyuitosa. Soireu elll

reveses pcsalJ(]sJ o qUí:: n50 se dava

t::nl Lampunhlls, passadas.
Sem oricntaçi'io técnica, selTI o ne_

cessário preparJ fisico par:! cnÍrentar

uJna Sé71(; de vc1cj!is d"'iicieist (} qua_

dro triCOfJT da VC·,ha r!ccepcina-u G.uz:.se

Que lüp,ramentc, encerrando seus

cCmP:omisscs no certame cam nada,
lUenos de dez pontos; perdid 5, pro_

venientes de derrotas. Ouvimos fJiaI

ue peSSO!lS li:!adas ao clube campeão
que em. 5'1 não fez e' e quaisquer gJ.J_

tos cOnl pagalncnto aos j.cgado.r-cs, e�c"

e que Cnl 52, entãc, llOVanl{�llte tud'J
seria levado a capriCho peloS seus

mentores.
Se esta noticia for confirmada, cn_

íão� de�de jã. pn'ienl- alr g:rar_se c�

fD.l1s do pEbôl; da scgunt!crul, pois, r('!'1

um Vasto Verde f�rtc, 11m Vasto cn_

nlO ele p1.óp:-iQ deve �er então mt!ft6
podc_s� esp�rnr, Çonhecemo.Si bastantt
a :Cbra daqueles quc se abrigam sob
sua bandeir�., gente que não cl)nhe"e

desanilnOS. Por isto, dev
...se olhar cOm

dinlismo a v:t>:�a dos tr'C00res Ü�

IlaIrro da Velha !lOS primeirOS< jlfJS_
t{ � �1{) Uf1I-'SU� ililSfrr:laUnn. Sh:a .rep:·c ...

• 1':l1t3<�ª�, 1l(J· 1'rúj!mO allQ� s�rã refoT...

1,;�A!1 "'I!! HH!.H'!� Tqu[t� !n�i:., auiant!1

I!!l! !�:'Um') !i!!!:: C!n�!!tet;, Y.t!5 t!)!!lOU
P:Hts o tt1:CGlIO c.oacr..drr. ber;r C�imQ

�'!:U3 result:!jcs: BOnt Reto' TO � oi !::: Q e

II x I - Bandeir�ntes: 4 � ; ('

4 .� 1 - V ô;.:-� CTn? � T ... - .1

Fle-rcsta: z � I e � :!:. A - .'��:l 'I ó.; � -��::

7 x I e J ;.: I - F;ôrida: 2 c: , .,

J x o - Uniiiq:' <> x 3 e 6 ::r T _

l!!:!:-p�:!!!�.!!t;, 5 :r I = ! z: J.

A -verdadeira economia está
em escd�er o caminhão ade

quado ao serviço a realizar. Seja qua.l for a sua

carga, existe sempre um International com a ca

pacidade c.'X'lta para fazer' O trabalho com m;{�

�tude r:;l:nl];�g t) nl!jd'=�f: !"!��atlrld� ij! �t!�:: ��

ce�sidad�s e pe';a-i"'cs Í!1ÍC'rrrmç5es sen;·compn:nn!;;so.
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VloJentcJ
abalcYtu o

"
·1

exp o so o

RIO, 20 \l\Ierld. i - Trá- '-"2'�':3 horas
g:ca ocor-rência verlficou- �.:l:=·�� todos eles roram r'e-
se: esta manhã ;:l bordo do
navio "Vesper", atracado

a Aérommtica e a

mineira
ativamente

«Dá CidCO anos u tui�e Bras�eiru consome canao
do Estado �e �anta Catarina sem palar: om realn
Cansidera estranhave' a atilude do senador Ivo D'Aquino
RIO, 20 (Merid.) - . O' que a proposição era intei- Brasil. "Deveriamos da},primeiro orador do expe- ramente, inconstitucional, em primeiro lugár, o exem..

- - - - - _ ... _-J

�

i!'AÇAM dEUS ANtINCIOSdiente da sessão do Sena- muito perigosa, recomen- plo. Entendo que a regrado, foi o sr. Ivo D'Aquino, dando mala poder Iegisla- constitucional manda que
que tratou da deliberação, tivo à consideração do país. o provimento dos cargosdo Loide Brasileiro, de ad- E' um desses projetos, dís- ocorra por concurso. Sua ,i�nd
quirir 50.000 toneladas de 1 se -- que concorre, de cer- I força decorre, somente de
carvão americano, enquan-l ta maneira, para a tremen-! estar contida na lei basica. ftua
to o carvão nacional atra-. da campanha que se come- ,E' a meu ver, uma regra:vessa grave crise, especíal-d ça a fazer contra os orgãos. moral e uma regra da bôa Imente o carvão de Santa; colegiais da República do '

política".Catarina, que o Loide con-I --------__---- �__--------.�------------�--- ----- � �.�__�__�� �------

:)��:; ��c����. a30��:�:\Realizar ..se ..á amanhã o Baile- daacha a atitude estranhavel, !
por dois motivos: Lo) por- S ·

d d· O '

t· M .. I·
.

que a aquisição do carvão, oele a e rama ICO-· uSlca·
�:��c���isa��t;��ína. ���=

I

Hoje. uma apuração extra do concurso para escolha da «Rainha da Sociedade»que o seu pagamento e fei- I ........."'p'-'l·.d o IDi",S VIVO In- suas reuniões uançantes. ··canos Gomes", na noite desfecho final, nada se pato, não só, à vista, mas, i teresse o "Baile da Prima- bem corno outros setores de 22, apresentem-se exu- de prognosticar quanto atambém, adiantadamente. I vera", nue a Sociedade da vida social. berantes, em toda sua ple- possivel vencedora do con-Entende não se justificar I Dramático-Musical "Car-· nitudé'.·
.

curso. Os cabos eleitoraisque, numa hora em que o 1105 Gumes", fará realizar O acontecimento, que "'0 concurso para escolha continuam trabalhando. agovêrno manda ao Con- em 'seus amplos salões, dia reveste-se de grande sígrií- da nova "Rainha da Socie- tivamente, mas na surdina,gresso um p!ano comple!o 122, amanhã. A noitada ficacâo, tendo em vista que dade", ao qual concorrem pois esperam prop�rciol1.arpara a solução do carvao dansante tão ansiosamente remiir5. as mais altas per- inúmeras candidatas .vem, outras- surpresas, J.u!_anclonacional, entidades, que I'aguar,.��·_ia l,,-�J� ,hi-d \:ta ;"0- sonalfdades do Estado, de- '1 medida que vão sendo com afinco pela eleiçáo detem responsabilidades pÚ-, cie.lade blumenauensc, .erá superar o brilhantis- feitas as apurações, apre- sua candidata.blicas, se alheiem da ori- I

mo dos anos anteriores, s::m"tando surpresas. Como Falando ante-ontem comentação governamental, as- pelo menos é o que se pode já noticiamos, no momento o sr, Antonio Reinert,sim como atuem em com- .lcduzír ante o entusiasmo aponta em primeiro plano nossa reportagem foi L"Yl-pleta contradição COIU os e esforco dos organizado- a sra. Arací Moellmann, formada de .que uma apu- ,,"cessát"ks a �m e_·9_I!.:ro••desígnics dos proprics 01'- res da festa, As atenções seguida das srtas, Suely racão extra
-

será efetuada p. ecraa n:,�ndar ma:�r as ]';'mUS ::�-
- .

b' ;"'1"' .!' xíerais So� - d sociedade local voltam Guerreíro, Renate Jacobs, ' '.
.

t para colocar nos.-
a Alaman":l (princ Jlalme.u e rn- �-'-

gaos pU .�
..

", ü.. -

.�. :
a 1 ç v --- • - �_.. _ _<

no�e, :5 o
'

..

-

��,
. I nês). E$sa� mat<:�ia� primas 5".".bre a cat,i�.frofe de Camp -

;(;; para o tradicional "Bai- =Vl:;.rilia Dalv.a Bensi, Te- sus leItores a l)a� a& as-
�. ._nas. falou 0 81'. ::I:uclídes Vi- �e da Pl';mavera" e seus y€z':dw Sada. Deoci B.azzi- c:mdêilc�a OCl :kscf:mdênciz Ieir�, do PSP paulista, la-· orgpnizadores, à testa dos ni, Rc:\ute Lorem: e Clio i ";a� <'onr.f)rl"::!1 :es, bem co-r"!l�ntal1{lo o d.or.;abamento 1·--:�l?!S "<:' encflntra o sr. �L\n- BeJus::hi. 1\<"Eas, cc,mo as' mo .facilitar a contagemr1urn �f-,(.��ll:'? 0 B;; �.:--�-::las P-:'1�

I <>I�'J 1:'fltnert, i.rr�hRl]lan1 i foo:1 f ;_lJ':Ôf�j :':L� -::;.'�bela de! Gt:S vot-os r�a apuracão f:-:.l ir! o.;:; õ:' ,; dl,;·L�,,:l;:;. 01'1 n,··· IlilC�U1Sàvel111entE', para que í c·)J,)�>:-,\fi!) s,io :fr�:�7Je;1ies, ','aL que será i�Ea �a 110i-·r:cnJ �-1:� f):;,< �} re-'r'luç:;�·�. I U::: n:1é'..g-2stüsc;: salões d'J f a)ES:'ü" dê proxlmida�le do· (Conclui na 2.a - pág. l�Jra NJl"1 .. � Si·,�'?!.l'_-I. �--.(,':.' ,,1:�\, ':) ··f":!- I
._._ ..__ ._, . o.- _

Primavera na

�tCarlos Gomes)

cambio ec�?-omi�')
mutuas".
- O povo da AlelD�nha de hoje -

continuou o embaixador - 'perdeu
COm os anOs de guerra e cs qu.". se
seguiram 0_ contacto cOm o 11;'asil.
Sua idéla do grande progresso indus_
trial aqui registrado .nosses anos é

incompl<t<l.· .Minha presença nó Nor_
deste e l';go ap5s :no NOl"te ajudar!
a infatm3ção qu.e_-falta: a-; alemáo rte
hoje sobre o pais, seu desenvol'7imen�
to cOm�ri:ial, industrial e agrfcota ",

11[QDIFIC�ÇõES. ·;NO ACOp,�
DO COMERCIAL

15 de. Novemlsr -s»

FONE, 1002
PREÇO: c-s. 155,00
AGENCIA CURITIBA

R.ua tr, N.o 6!S

pelos contactes qn� manteve cem "

ltamllrati e c�m o pi"ollrlo preside ...uJ

.da Republtca , chegou
.

.á cfrnclusão. t(�
que o atual -acordo cOmerchl entre ,

Brasil e a. Alemanba tem· de sofr.t

modificação.s, prinCipalmente nn
'

pat •.
te que. Se 'refere ã troca. de "Ç"olumes
na ·valor de Irs milhÕes de dolares. - t>:.

prática üemenstrou que essa imPorta_'
ela tem que ser duplicàd�, pois'. este
·au" o valor dessas trocas já atingia
i cifra ele ,60 milllÕer. de doI. res, �

pr(l�p,o p. '='1tre eles. os sr_s. IIi\polonio Sn!'-'s. T :Õffi8l' de

Cois, Gemes de \n�veira �
Srla. CHo n�tlusehí, uma

Alberto Pasqualm!. O sr

I' .las rnl;<'ü"""l}!"''; no tí1uh>
Ferreira de Souza disse :1'<:' "';';�':'�IJl"'" ".I., ç� n 1\.Ir.. f �·�n ' _1 " '.l<. '. . I..

� --------- ---

! (�arlos GUInes'!1Ur.OR DE
.",;.\, \\\'iEH

�\L'\lS DE .!.\iEU) SE'CI TI .(j
.

D ..,.", f A·.t·,j) � ,ri ,�� C!, _�;, .1 .� ,; �b i�" .�:

em estado

-'n:,LU'á C(!H1 a nresmH;a do
sr. lrineu Bornhauscn, go
vcrnador do Estado, que
dc"\rcrá chegar hoje á BIn
lnenau.

Nestes bailes que a S.D.
M. "Carlos Gomes" faz
realizar anualm�nte, são

desesparado". aprese�tadas as, ?enhori-I I nhas, fIlhas de SOClOS, que
RIO,.20 (Merid_J -- Re"\'e- fazem sua primeira aparila-�e existirem cerca de dez cão à Sociedade local, As:fendos no desabamento em �

Campinas, em estado deses- sim, desta vês, serão apre
perador, presumindo-se que sentadas aos presentes ao

�ãQ vcnhan,
_
� salvar-se. Re= 1 �r�\1de b�i.le. que se:á 1e

..ela-se, tambem, que na 110
vado a efeIto amanha pe-ra que começou o desaba-" "

'
.

m'�nro, o gerpnte dó cinema lo Carlos Gomes, OIto
teve a intuicão de desligar a belas dancarinas, com a:õ
('oerente elé{ricu, ussi}u • eV,i- quais podi�rão contar nostando um pa,:oroso mcendlO

,sas organizacões sociais BCque l'mmentana as propor- I .
� ,

.çfcs da catástrofe. futuro, para ornamentar

i

·de

c/o Chile ao Cnlupinas t:st;ja apre�entandt) s�rvi

ÇQs. Além de 16 méd"iç<" da Casa d.

l�r�tFOS d,n cIi!1ita partJcular
Continen- ção

! i"'ót.ío trnbalh"nrJo i:lt"n�3!TJrntc p!lra
tal) - Procedente de Bue- le, de Santiago, esteve· ;:1S,,[;'l

,:lu"r QI; fui.lgs. o llrcft,.t. de Camp' •.nos Aires, aqui chegou uma constituida: Norma .Jimcncz, ::t�s l10mearã Um3 COmjsfo:;:� para a
::aravana de universitárias Ana Maria Kocien, Olg<l wIul 1,':'r",r as c;"usas do sin"stro, devendo a

.::hilenas, em visita ao Brasil, ler, Drina Sfeir, Adt'Ífm8 m�sma ser int�gr.:da de eng6nheir':l'
dentro elo plano de intercâm- Campusano, Glorü!. Lcgu"is- do Estado, mUili6pah ç elementó•
bio cuUul'ul brRsileiro-chile- ses _ rainiw dos Estudantes 1111· Escola Politêcnin, par", �\'itar in_

Jluências. O Jllt'nor Jcsé '!n-masi es
'7no. Chilenos de 1 !J50. Ingá Feten-

A caravana e:':>Ludantil, de se, Yoland<l Vt'�t.lIríni, lIilda
alunas da Escola de Decora- Busse c Léu Kleincr, chefia

das pela professora ,Milqgros
Veloso.

.

As

RIO, 20 (Prcss

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO)
c

�o diretor gcra� da "Pl�CSS
Continental". jornalista o1'_
D'Almeida Vitor -

-

·dadas
SUas ligàçóes continentais� és
tiveram em visita às insta

lações desta agencia brasilei
ra de iniormaçÇícs mundiais,
onde evidenciaram Cll

cantamento pela paisagem
sub-tropical, Ião diversa da
de sua região ancüna e do

progresso nacional.
As estudantes chilenas

Reser/a de praça, passagens e demais informações com 05 agent�s}

elA. COMÉRCIO e INDÚSTRIA MALBUR G

Telegramas. uMooremocÍ<u • ITAJAf

(Conclue

ii Vtages de Blumenau a

, lt:.tJaÍ c' Vice-Versa
! I PreÜl'a o RAPIDO CO-
i; lVLE:'X'�l - Agencia cm

.1 Bhl11",,�pau no Braz Hotd

1'1 SAmA DE BLUME-

I· NAU 6,ZO - 10.30 - 16,30
L DEITAJAI

fU50 • 13,36 - 18.45

. 110ra . da public:!.ção da Carta
eJ1viada por M05súdegli ;:10 sr.

AveH:ll Harriman tierâe, . fi
xadas Dela embaixador. do
Irã em vVashington. depois de

. um acordo com·.o conselhéiro
do presidente ·Trumall_ Mos-

s. A.
Passageiros e cargas para

SAlTIMORE NEW YORK ,.; PHILADELPHIA

s Portos do Mar das Caraíbas:

GUANTA - PUERTO LA CRUZ· CUMANA
MARACAIBO - PORlAMAR • CARUPANO
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