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o ur�aDO, e o rural DO mnnici�io I
João de Scmtímhnrgo

A menos de um mês das tes, os 110SS0S partidos são,
eleições municipais, verifica-I

bem analisados, agrupamen
mos que a maior parte da lOS urbe aos, ?rganlzados se

propaganda de candidatos a gundo Iu,:ntalldade urbana,
prefeito c vereador, não des- com fll1�h�ades urba?�s.
vendou novos rumos na Constituídos precarramen-

idéia de recuperação do mu- te, inorgânicos,
.

os par�ldos

IN .. 35311JicíPjO,�no Brasil.
_ C�m os poãítícos nacionais,

.

no _1l1te
defeitos que lhe sao mcren- rior se reduzem a grupos, on

de se acolhem todos quantos
- - .- - - -

tenham afinidade á respeito
da coisa pública, sem atenção

O NAS; COMISSOES DE fiNA (AS E CO f/f I O i��:!f1!:J�f;�J��!�€��
de regra, têm outra 1'1'€O(;U-

LSA O IC!AL DE v' L ES ����l)�t� é, ��nP�gj��ivi:�i�
Essa situação, evidente c

.---- ._-

real, para quelll observo o

C .do'�� d §I cI
curso das atividades po1íti�

-,-,':'1 sitie�s O raV � .:JiO ,"�c " reC)
cas no município, mais se for-

O g U ;;;} Y � talece, ao se verificar que o

único interesse do polftico no

interior e mesmo .na capital,

O·pres,·dente cios Estados
.. é a séde, onde a publicidade

OS que se faça em torno do seu

nome tem repercussão em-fa
vor das suas pretensões e a111.-

.. Igravou ..se a situação economica da Tchecoslovaquia .. bi�e�imensão municipal é
NlvSCOU, 26 (UP) - A desempregados, pois a I país e asilou-se na Alema- truncada desde logo. pelo

"Constituição Russa é a Constituição proclama o nha ocidental, Acrescentou candidato, que constrange a

r

d
' . ' ,

I id
' sua preocupação exclusiva-unrca, une e emocrática princinie de "nUC111 não que essa Crise e {eVI a a 1- -

� '1 mente à comunidade, jurídi-
em todos os sentidos exís- trabalha não come". resistência do povo tché- camente constltuida em cabe-

c' tentes no mundo", Essa de- SiTUAÇÃO ECONOMICA CO, (jUI� não ignora que to� ea. E' um dos males de que

c1ara�ão está contida num NA TCHCOSLOVAOUIA dos �s recursos riaeiouacs sofre o município no Brasil,
,

l' l'
� -

d ademais dos outros que têm
artrgo (O jorna "Pravda", �i''?'L''NCFOR'r, 26 (UP) sao emprega os no rear- -

I
Á. ....., ,., -

I sido objeto de estudos, artt-,

e:ll que se. faz severas crí- - A situacão econômica mamento, (Conclue na 2." pãgtna, letra Al

vj ticas aQ ,CIISCUl"SO de 'I'ru- da 'I'cheeslovaquia agra-
- - - - -' - -* - - -- - - - _ .... -- _'----=-_.....-.

. man nÓ" dia da Constitui- vou-se no ano passado, e a- S s f e
SI

ent
.'

deçâo nõrte-americano. Diz o gora é desesperadora. Isso uspen O O oro CI 'D"Pruvda" que a Constitui- declarou Maximilian Ma-

ção Mdc-americana per-

�;h�,c�::r�;�;ll�r:�:� energia elétrica e São Luiz
racismo, a inci

e a deso- BLUMENAU - JOINVILE
Viagens rápidas e seguras,

só no
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Logo que assumiu sua cadeira na Assembléia
Legislativa de Santa Catarina, uma das primeiras
providências solicitadas pelo .deputado Cassio Medei
ros, foi o -vesarqujvamento da Indicar-ão apresenta
da em 10. de junho de 1949, propondo a criação de
lima Comissão para estudar a criação de uma Bolsa
de Valores em Santa Catarina. Atendido pela Presi
dencla, o processo: foi submetido aos trâmites regi
mentais, sendo que mais

v

tarde, por decisão da Co
missão de Constituição, foi remetido ao' Governador
para que a iniciativa do Projéto de Lei partisse do
Executivo, por intermédio da Secretaria da Fa
zenda.

Fracassaram as negociações entabuladas pelo Ministro da
da Justiça - Recusa {�O sr. Eugê:n,io i1e BaiTns

S. LUIZ, 26 (Meriu.)

-I
brc a missão concil.iodora ,1(>

Pretendendo impressionar o m inist ro ô::> Justíca. sr. Nc
Ministro da Justiça, os col i- [{r[in de Lima. dizcrn (11]f; as

gados intensificaram o mo- l:"g"CiClÇr',U; ('l1hiJ"d;�c1"s ón-
l vímcnto grevista paralizando t(�;il. írncussaram. Isto por
quasi todas LiS atividades, f,lV' IJ goveruador l'-:ugimio de
suspendendo o forncciu cnto !'\i1rl'</S '("'118'-1-,'0 " romper
de cncrgía elétrica. "O Mi- CU:i.11 o senador �/i{orinf) Frei
nistro não beberá água l{ela- 1'(', conformo desejam as opo-

I {'D," _. disse à reportagem o sições coltgadas, para () cri

I sr. Neiva Moreira, adiantan- tcudímcnto IWUU('l) iÍ1nl.
do que o movimento grcvtsta -- -- �- -- �_. -,�

assumirá durante a noite ca-
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T:ria piorado o estadol
de saud,e de lor e VI!
e Churchill ac�amado no Palacio Buckinghan .. I
LONDRES, 26 (UPj - LONDRES, 26 (UP) _

Um boletim médico do Pa- A. tradicional cerimônia da
lácío. B..,uckingl_:,am, diz que I rendição da guarda do Pa�
o :·e;. Georg� ;:,exto passou I laCÍo Buckingham está sns
a Uh1l11a lH,nte menos tral1- pensa, em virtude do esta
quilament�. Contu.d�, afir- do do Rei Jorge VI. Embo
m� que as cond12oes �ge- ra os aposentos converti
raIS do monarca sao boas .. dos em h03pitais estejam
CONVERTIDO situados junto ao pateo in-
.EM HOSPITAL terno, receia-se que o es-

- - - -- -
,--------- trepito das bandas e tam-

NÃO PEDIRAM bores qu� ecC'mpel1ham a

A ME:I"IIJAC iO vistosa formalidade possam
.I,:!fI

)
1-\ I perturbar a tranquilidade

DOS 'EE. UU.l �o�_
cerca o augusto enfer-

II WASHINGTON, 26 CU. II II CHURCHILL
ii P.) - Nem a Grã-Breta-jl ACLAMADO
I! nha nem o Irã pediram i IOND·T>ES 26 (UP)I! os bons oficios dos Esta- I!

...I 1 = ,

.

II dos Unidos num novo es-
,

O ex-primeiro ministro I TOQUIO, 26 (DF) - O . ambos os beligerantes, Es-

II forço para solucionar a I Winston Churchill foi a-I gal. Ridgway não revelou sa batalha foi travada per

'I crise entre os dois países. clamado, hoje, pela multi-I si os oficiais de lig,ação a- to do refugio comunista,
I. ASSim " afirr,lou o secre

I dão que se comprimia lliados e comunistas marcu- na fronteira da l\'[andchú-

I' 11.
tário de Estado Dean
Acheson, na entrevista I diante do Palacio de Buc- ram. ou não nova entrevis- ria.
habitual com os jornalis- \ kingharn, ao chegar alí pa- ta para amanhã, em Kae- INSISTIRÃO

ii tas, depois de uma con- i ra fazer constar seu nome song. A entrevista de hoje, OS COMUNISTAS

I!, ff:'l'ênCÍf. GU{' te7c ccm o II no livro de visitas. Mo- após 80 minutos de deli· TOQUIO, 26 (UP) - Ur-
emb<.tixador britani,;:o sir íl d b

-

f 1 t ) O' I'II Oliver Frank,,:- II mentos depois, um guar a eraçoes, racassou tota· gen e - s Jorlla lstas

JJL - ;J. - g _- % -" X -- X _ � - l( -"1 - X ...... :I. ..... 'J. mente. Os connm,istas per� comunistas que assistiram
QUE ENFIM, .. man�ccm irredutíveis em ª rClmião de imtein, CHt!'C

seus propósitos de reini. os oficiais de ligação das
dar as' cQl1VCrSH(:õcS de 2{ações Unidas c df)� chefes
trég�la em Kaesong." E que- 'comunistas, declararam
rem somente discutir o dia que estes insistirão cm que
e a hora �() reinício des�as 1 J!'tJ!(OUl'yl""iF.i'"fil3 A � Oconversaçoes, As Naçoes ln rnJ. hn.h/��A.L
Unidas desejam tl'ansfe-

AUMENTO Dor uEDICOSrir a sédc da conferência J BTI

para outro local.
RIO, 26 (Merid.) - ° II250 CAÇAS sr. Gustavo Capanema II

EIH LUTA declarou à reportagem, ii
Quartel General tio Oi- II não em sentido oficial, I:

t<J.VO Exe�cito, 2fi (DP) _ ii ísto é, com as devidas 1'0- 11,11,C·
, ii servas, que o governo

aças a Jato nortc-amel'l- li considera inconstitucional II
canos e inglêses derrul)a- ii' o aumento dos médicos II
ram dois caças comunistas 11 e ainda que o fato da Co- II
c provavchn�nte danifica- I!'I miss�o de ConstdituiÇão e 1,11t d - .

. t JustIça, aprovan o o pa-
ral11 ou ros, oze, 110 111<;:01' H recer Tinoco, não evitará IIcombate aereo da CoreJa, 11 que ele, sr. Gustavo Ca- 1'1até hoje, Participaram da

II! panema, deixe de ocupar
h:emenda batalha uns du- ii se, no pIenario, do assun� II
zentós e cinquenta caças de II to, opondo-se à medida. l!

(Conclui na :la, página

;IS russo

FRACASSAI�AlVl AS

r NEGOCIAÇÕES
S. LlJIZ, 26 (Medd.)

As ult.imas inforrnacões

RIO. 2g flVrerid,) - o

1\diretor da Divisão do I
Imposto de R,endr decla- IrQU tnl�' �Sl:, !.1<lV0n.do I
consíderavel aumento nas li
arrecadacões de renda do II
país e que só no Hio de

IIIJaneíro o aumento. até
agora registrado, sobe a

!setenta por cento. I
DECRETOS ASSH·IADOS IIRIO, 26 llV::erid,) - O I
Chefe do Govêrno assinou Idecretos nomeando o sr. I
Curt Hepsold, para dí re- !:
tor da Divi�ão de Fomen- II
to da Produção Vegetal II
e u sr. Renato GOll':alves li
para diretor da Divisão II
de Terras e Colonização. II

letra .8) só-

a
do P8l.iciú desfilou entre
o público, <::nunciando que
não seria emitido o bole-
tim médico da noite sôbre • :�'�;-;;.:;�-:._._ .._ -""""";'���1';;:;;"""""-"3
o estado do rei Jorge, A ._. _

t' '.
TECNICA - As forças das Naçü �J Umdas estao empregandono leIa cau�ou surpr�sa e plenamente as tecnicas do transllorte aereo para abastecer

consternaçao, surgmdo, suas trOl)as nas linhas de frente. Este gigantescQ cargueiro
também, cGnjdvras de que

I
C-54, "Skymaster", da FQl'Çll, Aerea do�. Estados .I!nidos, 110U

se teriam agravado as COI1-
sa num� base aer�� �vançada ':la. Corma, onde Ja o aguarda

d'
-

d
.

d d 1 longa fIL'! de cammhoes. EspeClahstas rapidmellte transferem
lçoes e sau e o se )era-I a carga do avião para os camitrhões, que seguem para as zo-

no. nas de combate. (Foto USIS)

onlr" ri
do Ir tad

!IIii

sla
z

jExigem.os comunistas' 'o:reinicio
I
das _�onversClções �em Kaesongl

_1250 caças a jato �mlluta nos céusda-Coréia

Eliminação das c lausulas que têm recebido mawres olJjeções
E,uas Iorcas armadas em futu
ro proxímo. Nesse ccntido
um porta-vós d'l chancelaria
irancêsa informou que os

três grandes ocidenl ais vão
('mitir uma declarac;ão con

junta, a ser divulgado hoje
à tarde. Contudo, niio se tra-

I ia ainda da revisão do Trata
do de Paz Italiau0, tão de3e

jada pelo governo de Roma.

ELIl\HNACAO
ANISTIA AOS

DE CLi:DS�qLl"S' TRATh\DO ln PAZ PRESOS rOi lT.tCtlS
ÁA .. ...... BERLIM, 2ft (UP) - A A-

_ '6�SE��NgJ,O�tão ��t��i: -------. ------ lcllF,nÍla (,l'iP111,,1. cotlwnista,
WASHINGTON. :{lJ ('] II anllrci(Jll ql,f' r.;,f;f.;j c,'1.uda'ld'l

nados a el1minar do Tratado '1 T 1 1
de Paz çom a Italia as clau- P.) - Foi pl1blicada si- II a pCSSl )L]( ac e d'-Ô ,,0r con:::e-

SitIas qLle te'til recebi'do as
mult"lllCamcnte na Capi- ,i dida imi,:;t!,j aos P:'!"t:-;os PI��lí-tal dos EsladJ:, Unidos 'I licos na zona SOVle lC'I. 'us

maiores objeções, Essa foi u-
em Paris c em Londr ..,s :: círculos ocidentais Pf'sa ini-

ma um i1üj..'Jrtantes declnra- .' .

t' t' I
.

t r
ções feitas, hO'J'e, pelo presi- !I a esperada nota cOHilln- ii Cla 1\"a es a Sell( o 111 erp e-

I
ta em que os trÉ!S gl'an-

I' tnda como destinada a obter
denk '.1'rul11un, ele, nr1l11eiro I; des declarmn cOI1C'o:-c1ar ,'I a simpatía des alemães em
r,ünistro Df:; GasDcri, da lta- ;,', 1 l' t I

com a eliminac30 das I [, gera, para o pano onen ,a

lia, numa conferência que,'
I,

-

d 'f'
-

ti AI 1clausulas do Tratad.) d.e I' e UlU lcaçao a elnan la,
durou uma hora. I:: Paz da Itália, qw� impe- 11
- - -- -

..
--

i! delTI este país de se rear- II
I
li mar e que enio�'pec('rn li

ii seu desenvolvimento eco- li
ri nomíco. :1

DECLARACAO
CONJUNTA

PARIS, 26 (UP) - A Ua
lia poderá rearmar-se e au

lilcl1tal" os efetivos atuéus de

WASHINGTON, 26 <uP)
- Está sendo esperado llara
hoje, ainda, um comunicado
oficial conjunto anglo-franco
norte-americano concordando
com a revisão total do Trata
do de Paz Italiano. Essa de
Clsao ocidental constituirá
verdadeiro desafio à Russia,
que se opõe energicamente a

essa revisão.

fUMlNADAS AS
CLAUSULAS DO

Kaesong sejacC;nm1ida
como local das elltxevÍstas
de armisticio entre as duas
partes.
I) -- --- 1f� ..�.'tt.......

EXFF�ESSO ITAJARA

Agência:
Rua 15 Nov., GP}, Td. 14.55

I Advertência da

I Inglaterra a.o

I Governo �do Ira

1\ ENFERME"i.RA: - E' menino, "seu" Benedito!. ..
(Charge d� Augusto Rodrigues)

LONDRES, 26 (UP) - A Henderson, que comunique a
Grã-Bretanha acaba de ad- Washíngion o desejo do go
vertir ao Irfi, em termos os \ crna irllniano de que os Es
mais em rgit·os passiveis, que tHdos Unidos sejam mcdiado

�;; a de('i�ãu (k3�.S país de ex- 1';:;5 na já perigosa -crise pe-
. pulse.r os técnicos br'tt\:1icos "1 ro1iIeJ"a anglo-iraniana.

NOVO AVIA0 A SERVIÇO DO COMERCIO - O lHPIQ avião I das refin�i'ias de Abadon a-I CAMINHO DO
llm:tc-americano "Lockheed Super Constellation", ;) maior a- I carretará gravíssimas

conse",
COMUNISi\1.0 '

:viiio a serviço do co.mercio, durante um vôo experimental quencias. A nota oficial bri- TEERAN, 26 (UPJ'.- A
realizado rece.ntt\mente nos EE, DU, O apa.relho, com uma ca- Lânica declara que o Irã será o:)os�ção parlamentar acusou

padda11e ele lIG, passageiros. ê um modelo maior e mais rapi- respon"Ól vel por. "udo qUl� PO$- ! () gm:01'110 do p�'emiêr l\!(OSSfl
do dos "COllstel1atiou", atualmente usados pelas companhias sa ;:lcon1er�é!r 11') fJlturo, si se I r1egh de estar levando n Irã
aereas em todo o mundo. efetivf;;- aqllc:Ja ameaça. para (l caminho do comuni:õ-

Embora esteja atuahnenLc equipado com motores de ti-. l\IEIHADORES 0="; ! fllO. i.... acusação foi fornmla-
po convencional, o novo avião é planejado para funcionar 1 ESTADDS UNIDOS \ à;;l ante a Càmal'a dos Depu-
com .motores "turbo-prop" logo que estes estejam

aperrciçoa-I
TEERAN, 26 (UP) - O tados. Enquanto isso, o pre

dos para o uso comercial. Assim, o "Super Consfellation". a- premiér IVlossadegh solicitou

I
miér lVrossadegh resolveu dar

tingirá uma velocidade de mais de-6.4GO quilômetros por ho- ao novo embaixador dos Es- por encerrada sua tentativa
ra. (Foto USIS) t"dos Unidos no Irã, sr. Loy de p;J{'i.fi�Clção.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUMENAU, 27-9-1951

_. o P O R l,UNI D A D t ,S' -

P;Il;,"1c10 do Governo. cm FIoria-
nópollu, de setembro de lD!H.

c.l-te, snr, }irf'sjdt'Hte d� Cornis
$â ...1 de Cnnsllt uit.·�io, J....cgislaçJo C

,Jtisl_i<:a. o :",I�otliút";o que submo- UHl terreno de �w 000 lUZ,to a aprecracao (lüf� sn rs . deputa- ,. .Ó>-

'

dos componentes dosta comissão, I sito na Rua Joâo Pessoa -Sala das Comlssões, 25 de se-

I
Bêco Porto União Preco:h:lnhro de ]D!}l DC,,-,... _L,.

�

CA'5SI0 MEDEIIWS � Relator", c-s. 5�'()OO,OO'.. Trãtar' na
Rua João Pessoa, 252. ,JlImmm!l!llllllllmmlllmlmlmmmlllllllllllllm!lmilmm!mmml�-

����;ONIO-I� Vende-se
- ��_ v'�P.���'::'�d"n�'''C�N�'' �

\ - BRAGA", espacíalízada em fiôres e ari.i;lls para nOI-I
Um bem montado bar e ca- i:: vaso Unica no gênero. Sítuada em ótimo ponto e com

fé localizado no melhor;::: bõa freg-ue:o:ia.
_

•

V t t
i = Tratar cem a IU'(mriefiL'ia á rua 1:; de Novembro, 789. :::onto do calS er e ra ar ' -

-

�

_1) ..
tá

.

R II �.illíllll!llll;II!ll!�illii'ill!l!l!lli1i!:ml�!I!5lllI1!il!IIIIHllli!lll"illllHlIIli,":conl o prollne ano na _ ua
_

S. Francisco n". 1184

-I' IlIlili!I!llillllimli!!lIllllilllllllllllillillH!lIII�II;llIlii111l!111I1111Iillllil!!IU':':
L,�A_J_A_I� -IISolre? Tenha te'!
Dr. _Aires GOIiçalv1es g a

_ ESCREVA PARA A-CAIXA,POSTAL, 7912" " ,

SÃO l'ATJUO:

i
!

}
::;::. I' ". • I

llJ.!1llL_'! 1�

I::::

I IN'l'EHVEI'iÇAO:::' FEDERAL
§ r s. LUIZ, 26 (Mcrid.) - O
::: I Ministro da Justica, às pr í- Iª I rne iras hOl'C1S da 'm:,mhã de
= hoje, percorreu alguns tre- I
:: chus ':<3 cidade, voltando em ":: I seguida para o hotel, sendo

-
--- ME'D1CO ESPECIALISTA --- :: recebido às nove horas na I

s Clínica Geral de Homens, Mulheres e Crianças :: i Associação Comercial. Em se- ! ,__ __;; _=: :: I guida dirigiu-se à Casa do= i:TOUPAVA SECA: 9 às H.e 15 as 17 11s. BLUMENAU = I 'I'rabaluador onde ouviu os '111'111111111111111111'1111111111111 111111"11 '1111111 "11"'11111111'111111111111'"iimmmmmmmmmUllIIIIW!,IIlIIlIIIl!IIHIlHHIIII!lIHmm!lIIl1l11lHllJ [pfesid,entc�
"

dos sindicatos, I ª=
• • unun 1111. J, li • •

::
.

- - -, - - -

�rl-
-. - - -

I ��lsa���il�J��l�S i�t:!���ãC):oõ ê RUMENTE O VOtU �O '

I' rrunistro continua na taréla:: H
_' ::

llW ,1 � de auscultar as classes repre- :DE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIoES elR-::f� �

I
serrtativas de todas as ativt- =CUNVIZINHAS, !AZENDO UMA PUBLICIDADE EFI-::� rm ' dades locais. no sentido de =CIENTE ATRAVES A ONDA DA ::�U ;;>
melhor sentir a realídadé da::: R�DIO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA. =IlflERMATIOIIA.L -

I =
...

,
-HA<.Em. situacão maranhense. _:: Z Y T-20 -- 1.580 Klcs. :..__...,;;,__........".........�_..........I_............__.,J PARALIZAÇAO TO!AL I::InfOrmaCões e anúncios nesta cidade: RADIO CLUBE, Rua:S, LUIZ, 2"6 (Merid.) _ ::

'

15 de Novembro, 415 =
Ce.rca das 13 horas de hojea;;, ,

' ::Para Car'gas Leves s ituação, tanto nesta Capital I :jllllllmlulll1llllmlillliUIIiIIIIIIIIIII,ilnlljlmllllll�lIaUIfIIIHI!:mUIUI,";corno no interior do Estado, -:""" _ -_,__ -�, .

upreserrtava-se ainda_ mais
grave do que anteriormente,
.'quí â greve é total: o co

mércio, a indústria, os trans
portes, a estiva, os serviços
de água e luz e até as repar
Liçõ'cs públicas estão para li
"adas, O próprio Ministro da
Justiça sentiu diretamente,
hoje, as consequencias da pa
ralização total dos serviço;:;
pois foi forçado a subir as es
cadas do primeiro ao quarto

I andar do Palace Hotel, afim

I de conferenciar com os mem
bros da Associação Comercial

I
cm virtude de' os elevadores
se acharem parados.
TATWA DE

, GUERRILHASI S. LUIZ, 26 (Merid.)
I Notícias recem-chegadas do

'C J�.

M" J -

H _
n'

I;�i��ii��oadi;�t!�striu;o:��= i' iHUCa e;.... �c�� 'Ct��'H;:ll;}PQf�il:O
I Iras municípios até agora I --,- DR., MECESLAU SZANIAWSKY --'
: calmos, Os rebeldes cstão:;1-

I
Médico do HvspitáI 1"lossa Senhora da Luz

� {lul"lHhJ 1:11ie,a, elos r�lu:rri· I CumóllltúrÍo; Rua JOSE' BONIE.i\CIO N, 92 �._, FONE 2665
\ lheií'o3, atacalldu de

emb,,)3'j Residencia: R. BABA0 DO mo BRANCO N. 529,cada. '

C U :n, I"'_r I lt A --� PARANA'
,_ - _'-_- _ _ Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS:
I! .lU A QUINAS

.

i I Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coeeiras, Manchas
"I D E E S C R E V E R '[ Espinhã3, etc. - Glândulas. Falta de regras, Excesso, FIo-i ! '

:' res Brancas, Frieza sexual, Imlmtência, Esterilídade, De-iii Consertos e conservas : I senvolvimcnto físico e mental, etc. - Doenças crõn ic?sI li - Tratar co:m :Muller' II em geral: Reumatismos, Varizes, Asrr.<t" Malá!'i::l ('tún;c:,
li na unna l\'IACHADO li: ----- Hemorroidas, etc, ---�
'II & elA. - Fone manual, I,I( I

ATENCAO: Consultas em-Blumenau nos dias 2tí a 3ft ue

I
. -;",'

-

caâa"niês, ll�,s\HOTEL n'OLETZ ' -",
.

BRfltKOPfF niMiGS - I�'���'� �,�,�,� __ ._,�
, �__

Mecânicos. lnntil apresenta
rem-se nao sendo competen
tes. Tratar na Casa Royal
S. A., Rua 15 de Novembro,
33Z.

Praia 'J de
Camboriúl

VENDE-SE uma casa de
alvenaria. situada em óti
mo local' da praia, com

--_

.:\r:iiw J B.o -- Esta lei cntrarú em
".i�or na data da sua pubficacào,
rei�o�cd2.s as di�po:�içõcs em COl1-
trnrío.

IA -Praça I
ABAIXO ASSINA110 DE-!CLARA AO COME-RCIO
E AOS DISTINTOS FRE
GUEZES, QUE DEIXOU
DE TRABALHAR NA OFI
CINA HANS W. FEHR
LE. AVISARA' EM BRE
VE O SEU NOVO ESTA
BELECIMENTO. ' I

BRUNO B. L. BOHIVIANN I
VENDE-SE

- ADVOGADO
Resjdencia e escritório:
- BJ.. ;i:nmNA l.f '-.

TOSSE
BRONQUITE

ROUQUIDÃO

,

I,
\"

---- DR. A'tfY T l� B O R DA -,.

E
ncr preçí)S de 'oeasíão dIversos carros usados 'em ótimo ti
estado: �VANGUARD-1949 'õ

FORD-A CAMINHONETE f
Tratar com O F I C I N A A R T I C LTDA. IBLUMENAU, Rua Sete de Setembro, 472, Fone 1395

e
por preço de ocasíão um 'engenho de serra situ:àdó nó
lugar Poço Ruim - Subida Central _ qne se .acha
encravado numa área de 6.503.000 m2" tactlitande-se
�IS t'ondiçiies de pag.:niú:nto. Tratar com Ulmel" Lafl'&nf,
eü:l'l'l'tür. à EH:;' Maranh:iu iI. :!.

' ,

U:\'l - Grupo Diesel ElétriCO - ]';OVO - de 10 KVA ! 220/38()
U!I1 - Grujlo Diesel Elétrico - Novo - ,lo; 30 KV,'t! Volts

Maiores uet.'llhes com o sn r. Irin"tJ Sehwarz - à Rua 15 de No
vemb ro, 76;; - sob. - ex, Postal 172 - BLUMENAU

Representante da SOCIEDADE "reo" LIlIIIL\.DA de Curitiba

Lenha picada, entrega à domicilio.
Informações com. o sr. João Wilerding pelo Fone 1371

e

p
•

ecrsa-se
Precisa-se moço para serviço geral de escritório, de uma Em
nreza de Transporte. Deve estar quites com o serviço militar.
Ê:dgem-se referencias. Ofertas à próprio punho para Caixa
postal n, 432 - BLUlH:ENAU.

3
I ::t: '.I�!1'i;fiÍ'rif!rHrnliHitnn!HHHnHHinHrii'iiiílril��Fi�1r: �: it�::j Jl,cni!!�_ .",

I
!

... 1-� ..._.... -....._...� • �_ �"""'_-�-_"""---..,-...o.-"'-""'_"",C_''''�''''_=.-<:"-'I.�t�-=-_�-:<..:m:iõi1I

Pr
Vende ...ee lotes DO

ponto da praia em frente a ilha

Informações HANS TOENJES

melhor

Rua Paulo Zimmermann, 120 - Tel. 1287.

"E Dão se esqueçi\"!!!
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO 80' A OFICINA:

A ID.FU E
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA
NAS E EUROPE'AS.

PEÇAS E ACESSORIóS, RADIOS NOVOS -
«_" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_,,

Rua 7 de Setembro, 4 4 9

---�---'-------_'_-- �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

rasi

BLUMENAU, 27-9-1951

li
li

I
., .

P I pr I
Oração proferida pelo .cOí:lnceler Joã'oN. da:Jontoura �Entrega de diplomas aos que concluiram o curs) de prepar 3ção à
'.. RIO, 26. (Meridional) - Nf ',salão ,zerani parte da .mesa os srs, Café F'_

',.
de agressão, e de conquistá> de res- dêncills tujas decisões meSniO'

desta'l
sdcíedade internacknlin é' a. unha í.ue i dos d!scutsoS proferidos nas fes(�; ,Ie

'de conferencias. .de :palacIl> rtam,.ra- lho, vlcc�presidente da ROPublica; lIelto das sobcrantas dI> outros pal,ses i vorávc!s acatamos religiosamente. Pa; . ma de se realizar a segura:nç� c.,!cU� . sua posse e dos .quais citou o segUinte

ti> reatízou se, S';I:!>'1- l>res'denela., do Joã?' :reves Ila :Fontoura, m.'n'stro das de, c�IlCi<iação e. de fràternidadeõ "lI'" i xa. n6.s os prt.nclplos da justiça .entre va contra as ameaças do sistema to· "D" r�mQ traçado pelos nossos maio

presIdente da Rellublica; achand,,.se Relaçoes ExterIores: emba=d�r Len po.ihca de confaziça e intimidade •.. as �".açÕes, .0 respeítn aos fr atadcs é tlitário, cuja .frente se col0Cl>U o -rn- reg, nao nos desvi,!mos até Mje l}or

p.resen.
te ,gra�de

.. ".S.S..
l

..S.t..ê.n.C"� �.éon.st
..

't.U
..

L rival Fcmtes e galo Ciro do ,Espírito e�tre todas os paises .da América sem.'.
a assinatura

dO. Bras.u,
têm

c.on.:ltit.UI .1
per1aUsmo

vermelll.O
sufocando a

.SO
mais

a.'rdUOS qu.e tcnh.am
sido os óbi

da de auterfdades-. lllernbros do CDrpo Santo Cardoso, chefe, rapactfeamsnt e ",validades sem hoStiHdades, nem di- do um'1l. regra mvariavet. Duas gMf_ beranía e II livre determinação da:; cos do. caminho, esforços, Internacto

DiP�'Omático e flgu);a�:':' da' sociedade, des gabinetes civ�l c mi!;itar da pres;'- "isi()lI;lm!\lItO'.
"

I ras universais, sobretudo a ultim·a; 'r,-,açÕes que esc1'avizOtl sob cortina de li,ai. e' "r;;ses mternas. Nosso escepe

0_, a. snlenldnde .d_D;, ;.�����g�, .-.��� dip�o� dência . da -Repu.bÚca; Cl:n.baiXado�. Ma_ . Contrario a todas os expansion-s 1 demon5t.raram I) llOS:iO. ap,êlo, mC5m� ferra, c llllpedindo a c�nfratern�.z�� permacn�el a eStrela. pata a quaj gr-a •

mas aos .ql16 cGllciu1raIIl este 'ano. o ri� Pimentel Brandão, secreÚrh gereI mos e a teucs os prect'ncej,tos raciais cOm sacrifíctes 'de sangue, .ã ÚfeS:l
.

ção dos povos e a recuperação cco��, vitamos desde a nossa entrada para li

Curso de Prepa.,,:ção .á carreira dip!� do Mini.5tério das Relações E:<tú:iO. temOS reaolv ído os .nosscs problemas da liberdad.c dos Estidos. H�jc, parte mica pelo restabelecimento do livro comunhão internacil>nsl, é a pu".

mátiea, do InstttutOl Rio Branco., Fi- 1'eS;'e o embaüi:ador Lafayette de Cal ?e co,:vcniêncla COm os outros povos, satíente no seio da Organ!raçao, d.as comércio entre lls naçÕes". I �erminada a so�cnidade> o ministro _

."- -'._'- v.}ho e Silva, ,diretor do
.

Instituto rnctusíve a demarcação de nessas vas- Naçães Unidas e no das RepublIcas. Feão Noves da Fontoura ofereceu um -

,�----..;..--'--�
......;;...-----

.. I ·Rio Branco; tas fronteiras peJo entenrlimcnto 1•• 1 'Americanas, temOS :sidl) c s.r�mo5·li. E terminando disse

que.
a nossa' pC,. I almoçO' ao, presf.de.nte Getulio Val'gas,

-

Orgão dOI As�ociado�"
DISCURSO DO CHANCELE'k "'m os nesses vi:r:Lnhos e até subme_ éis

..

aos 'nOSSOS cOmproníissos; .:volun_ I'tlca nlUguem a' defín íu melhor que ao qual estiveram presentes várIAs au
_.

A U
.:''A ·C. ".À· O.

.

NEVES DA FONTOURA tende ao juizo lU'bltra:� IIS nOSS1S pen tariam�nte aSS1ll1lldDS, ate Jlorque li. o presIdente Getulio Vargas, cm dois. tcridades.
-

I'
II'

,..... Ap6� o ,.cceb�·.!lent). dos di-plonuis ª
.

propriedade da; !�O�cC��I:r<�;a,�a otu���on�::il:C��_ f'I '1U"M'E·
-

T'
:

E"O'R'O' LO'G IA\ :�;:Çã::!\.A:�i�r�ã�" :17::ce�::ej;:ã:i�:;ese ;: S�go:��a� .' ..'
.

'..

,.. .' ". . .... '..'
I ,,=.-=-;.,... e O"fic.inas -"_',_, que) saudando "i. novos' dill!Omatau, . E

i Rua São P'lU)O· ri; 269 disse, entre ouúas coisas o seguin�e:

, F(in�: .1092 ex .. Postal' 38 "E" para vós um grande dia' este em

� ..

.: .

._.
. que. c�·nc1ur,s os vossos est1:14as �- em

I Direto ..: qu.e, consequentemente, iniciais, a vi.

I 'v!" l'.FI"'O·XAVIER "!
da prática. Se �fS� já ·ser.!. 'dig,:o "0

. �1. �:,l,�.�f')t,�1;=_·�,-.·0M�f:.i.);.·�_i�:·.''_-· mençao e lembrança, �as' h� parq

,... '

.....,". � :
-

"",
.. »� v au.mentar o vesso e o nt.s�o jubllo a

j �5c'['L.ANvO SILVEIRA

\ Cir.CU.ns..
�tancia em quo

ênirdi5.'Cm u.
ma

í EXPEDIENTE rasa cheh de nobres tradições para o

I Assinaturas: .

.

paIS e os. seus seJ'vidóre�. Aqui desde

I iinual ,.,. Cr$ lOÔ,Oti o' ImpériO, o Brasil cult�v� umá poli

I
�����fs� ,C�!$6::�: \ t���a�� :::0�:� pr�c�s

,

Rua d. s:a�= .. io. Irrenara.�ãO �e
Fo.." 43·"34 • "'�9" I

P

I !::a�.!���!:;.�.. ,a�miDistradDres
t 4-8277. e 4-U.81 I'

.

.

,

.' BELO HORIZONTí!'
,

NOVA ORK, 26 (UP) "'- Os .,Pri

! Rua Goiás;·M. I'. 'I me,iros CUI�5 lnter!!l�cio�ais n" do.

i.
Porto Alegre: Jtua Joi�

II
minio da a,lministração publica, rea_

I
l'ttontaul'i, 15. i 1!zaüo5 50b os auslltdo5. das Nações

� Curitiba: R, Dr. Mutiel, 1.:1 Unidas no quadTo do 'prefiram;! de as'.
� 708 - 2.(> an<lar - Sala 233i .

" .

j' .,. slstellc1a .técn. ica, 'cllmeçs.rão .no Rj,O

1.. J'OINV1LE"
.

, Rlia S. Pedro, 92 .

!
de' Janeiro !lo

d. ia.
5 de. �ovembro do

corrente ano. ..

_ _ _ -'" _ ._ _

Esses cursos, qU.e se realf,zarão 1Hl

, Fundação Getulio Vargas COm a cola

1 baração da ONU deverão, até 20 de

I março' do ano q�e vem -e sã� 'reserva ..

! dos a centenas de funcionarlos llubli_

I C';3 'da América .Latina cOm as anos

I de idade no maxImO,

I A, 'Fundação Getu!;,") Vargás ofere'
de Finanças c'.o S�ngdc "proveu o pa

ree'l Cllmpletas. ll;' 20, candidatos brasi
recel' dO' sr. Pi.". Alei>:o, !avoravel

.!..",.lel.....
r

..
o.
s

....

e o g.over

...
n.0.

dá

bO.1Sas
parciais.

ao anexo do forçamento pO.ra 1952"qUO
,,"m:o. cOntrJbUição volutaria ao 1'1'0_ .. f'xl1 aS d.sp�sas d" '�'M.!ll1stério': da

giáma de ass;,�te.;:cia té'i:Dica da ONU,
a

.
qua1. tamD"ni oferte 20 bolsas.

I .-- <?S ..
cursos se rejaci(}narã.o.�.p�indpal_.

./ m�nt.e
com

administração. publ'cn,
or

ganizaçã'l) e" meto!cg"ta, pessoal,. Grça

mento e ,admínfstração .comparada. O

.' cullto do programa será equi,valente II.

150.000 dolares.

Esse programa ,será empreendid() Cm
vist... da insistenéia· das Nações Uni.
das, 'na ncessidade <te. formar run

c!onar:,os COmpetentes' pai·á auxiliar o

desenvolvimento economico dos paiscs
atr'ãSit1iOfl. !�. 11 i

r
"

carreira diplomatica
.-....--, -.- -�-

:t4 a 30·.

. SEIXAS NETTO 11l1i.D distender máiores ;:onsHl,'i[,\�ns,
O ar" u�s grandes altitudes, tem: nlaior 'interess� no que .!i!:. re::p.ej"i�.

par unica realidade fisica o movimpn-l as cor'rentes atmosféricas ·c, mpi,:;,
to particular das nJ61éculas princ,pal-14inda,.

aos elementos que :e �gru.'
r�m

mente de nitrogên1,. (R,tJ1�dcrd), c. 11" cresta teUllquea. A valenc:a JUctã•
. xigêni,\ (Priese'ey), anidr'do c�rU j' Iica lnflué slIbremodo na m .t!lntéa.
.1\ko, hi,hc'gêuLO, (Cavcndish\ héJ!o, Íund�nal do polo ,negati.,.� (O Cl'.mPO,

argônio. neônio e outros tantos ga7.ps! e�troatmosférico, 'Dai a lai"ortanc�

leves, isto dentro da atmo�icn met._' da fisiomete' r�logia' geoo;tü! a.. l'a.

orológica, até mais ou me.lcs vinte dos. acêrca do .problema
.

falt.a,,! ;or

qU1.16metros
.

de altura. Acima d"sta CGmputados com .8 rlgorDsa p1ecisão
medida não 11á fenÓmeno meteéro. o que é

.

a propriedade caractcrlsllcá die

ar na tropostera (ileslgnaçh de ::eis- ciência.

sereine de Bort) posslLi ;l hsl.iade a_

P�rfeít{} ciclo hUmidade eupl/"3.çáry. nÔmc;;;; funcic'l:al a "ma altura de

r�sulta numa perfeiV� ·.reaçd:) vapor 1 70G quilômetros. Tombem a chamada

·d'agua.gelo - dispersão: gravit�c',J_ i calmaria re1am)agoS sem percussão, é
_

)lal.. ! uma. resultante.. ="

O desequllibrlo do caml>O eietroi.tâti I A função fiskl da nnv�m, por outro
_

CD aéreo' ê Um fenómenO' im'P ". 'cph I tad', está subordianada ás situacões
_

vel á pista e só Gdecser comP1l\tli.do. te)·YlÍqueas. Um outro problema fis'co _

com aparel1tàmcnto üll.alta· pno·'5"0.• das nu.vens é a sua resistência ás

Entretanto. apesar de'ssll particlIhrL cargas d,e ralos CÓSmicos, e ond:!ls ln

dadc, sua influência é bastante pode· cargas de ra1<>5 c6rmicos, e Ondas �u_

I(,sa nos meteóros. Todo corpuscu.lo minosas da área ultra' violeta. O 11e. -

f\(> atravessar a atmDstera meteoro16_ vd,ciÍ'o não tem ação 7'Ctardadora só· -

gica produz um abalo no almP' e lal bre I' infra vermelho, mas é nuvem �EX(!IUliVOS
abalo lIode conduzir a um ·des:l-luIIL de agrupamentos qnlmlcos lneflci.entes

Quanto á relação polar solo. 11ui,rem. =

,proximada de 760 TIl m" des'endo até deve .dizer se. ilesde já, que e' daS l:.�io da cOnseqUências. as mal•.�as e esparsos. E' um estado pré_qnimico

129 m m. nO. limite da tro�(1ffera mais preponderant�sJ senãu' nece�s!Í.''':
vezes de carn.tel" puranlc�te :létnc.�J da nuvem pr6prIamente dita. ::

(Napier <::llaw) A cOmPosiçã<> quiml I -

f d t' d
"

d' f"
.

cOmo sejam aUmento de res,sttlJ1C1!l.
.

A produção da nuvem de chuva, aJ·.

_..... . - rJ·R: ases o es u o precISO a

t,jJIJ'·lo.
.

.

,

.ca estabelecida: 78,r% Nitrc'g;;ni<); I mejecTologia. A capaclcla'le do pr.io
a eletr:d�ade OU. Cllntactos for<;hd�s ttficialmente, ê de llronta resolução

2.09% Oxjgenio' li 934% Hidrogênio'! IH dI' r '.
"ntre parhculas dIferentemente ele1n.. Nã" a indIcamOS aqui por ser proble rtmIllIlIlIllIlIIlIUIIIIIIllIllIllIllIIlIllIIlIllIllIl1I1BH!!I!III!IIIIIIIIIIIIIlIIh.

" .

" I , pos vo o camPo e 3S 'ZJir.·os. er:co.
.'

.

ma" técnico experimental. A produção
0,0005%, Hélio; 0,0005%, Ozoni.o - .0- ! relaciona_se segundo um" cel'ta le', .

Lcnrlas. Na alta atmosfera é uma das

X'gêll�O Alotrõpico 03. A e5�ratoSfp.r�.) cam o pot;./"chÜ do palo n�f,;"ti\"o; AI· tazões de Se')" da "auror� ,boreal", fe"
de nútleGs de oxigênil) e hidrogên�"

nas clfras de Wegener, - segt;n·ll> o i coardcnação é fato assás lmr"rlanle," repQ"sa este ramo da bs ca sobre a

.

dUma estação no só!o, é o llrimcil'O

pês� dos g�ses� _ 30'}ó Azoto; 1% O .. � �. � o

_ ,.. funçãl} gr·o�riHca na mat:;�jfü�r·gia� -passo. ,,� rncdida essencial para a pro�

xigênioj 't�9%' TI.Hlrogên;q. Os 200/0 rcs ... ! I
TCj\\os, ba.!';tas vi:zcs, 9,HrmandJ a voca(ãoi, de chuva.

tantes. cn'trc Hélio c gases !lã, cOm. "'""FRAQUE�EMGERAL� .

cX;"Íellc!a dUm camPo c!e.troa:m(\1fé., QtÚlnto a fatos seme'PDutes, deyc_

provados.
.. I VINHO CRE080TADO ·rico

..

cujo PGlo. lwgati"11 r;'éH 131 no. Stt_ mor,' adiantar que a real::iade experL . LONDRES, .25 (UP) - Será inaugu_

S,abi?o l:;to, ,paSSC1110s .á f's;ometeo-, (SILVEIRA) p�rflci� it� planeta. AS. i:nD�S;;"t�� fi mental pode t1erecer uma margem rada a CQnfercnc'" de Abastecimê!1!O

r:t"cg'.� gccgraflea. Em sUma, 1'111111 ASSIS CHATEAUBRIAND SIcas de ordem geofrál!.�a alt,.gem o de segurança e clic;éncia :1t>r.oximada "Pro(\;Jção da Comunidade das Na·

aos cern por c-ento• çôcs Britani!:as, na qual,. H�gt'.I!du .&c

UUi gerador de núcleos cô?:densá. tníorm:1, a ex:pâ!1�são da .prOdli(t:'�') de

'p"as'tas
v.eis á· grande alturá. - ainda não

• experImentado - é o cOmplement
.

..

necessár�!) da c.cro.dor de ·,--ea.gentes n!!

.U II -
. atmosfera m�teor016g.

ica

..
prOblomas

n100 solúveis' <.rym�c êstes devem, mere�er
. a mais cural\a" at�nção dos lhvestig2"

cRIO, 25 (Meru.'.knal) _ A Comissão "O orÇamenh da Guerrá ,,-. expU; 'porque cs teourso's do· qu.e el:e abre dores clentlflccs cm nessa tei·ra.· O

cou .0 �r. Plinto' Aleixo - foi elaMra- j'míil1 se:ão destinados 1 emprell.ül. s610 br.asj,leiro dJfere.n ..cia_sc. do s6!,o

do 'cc!rn a lJIeOCnpação exclusLva de;· nientos que bãl> de c�nt!ibuir para l),orte .. americano c po.r isto nãl) deve_

manter os serviços existe1ltes, sem!.melhorar as coníHções .,1:> Bras'l, f.�- mos seguir· os modêlos lá apJ',:adcs.

se impxesdndiv'el ao'Exercfto'de' a- ·,.y.crecev:;:do desse mth10
.

li. sua deie Te�cs,. i<lrçoslImente, pox"ml>!!vos de

e lrdo agis co�' o. p�nto de vist� Jo' SR ".
.

c1)ocuns.tanclas assim, de experimentar
mtada exiglr do Te'soUro que aão ios COm cteit9, na prupoda <riginltl do nesses :Próprt�s r"�l1rsos cient'ficos. A

gal.· Estillac Leal, de qJ.C não va:lerá M�,nlSt"rio da Guena, .. e:iCl\minhn(j., quantidade de reagente que 'produzIu
<i pena' adquirir equipalllent() custcs� pela ')residcl(cia da b.ejlublica ao chuva' em Arkansas pode ser negati
antes 'da solução' dos prol>lcmàs vitais DASP, figuravam verbas de 595 mi_ va )'� área ,Ie Sã" Paulo, pnr exem_

do pais. Seu destino, 'neste caso, sc- lhões 'le cruz,iros' paril m' tell.! e du pIo. Isto P07-que fenômnos elétricos•

d:l o .me!'mO de. ouiros que' Uo cllro 41.6 mllhõcs para obra� de �qu�.iiamen. não dirig'dllS c controlados, aprescn.
custaram' e 1-0 se. torlla';'a� obl'iol,," ��s T"esSe tot I d"" .... lll-I� E· t d d I"b ..., w • v a - "11'," �,() .�rr- .am s.empre, a o .agares, e camPos, O ministro das lJaterias Pri'uas• �r.

ts. Presc.lndindo· 'c'maiores-';'erbas pa c't "poi" d
.

tiu "'T
-

f 't'� d d d '
'

u . o ue � CSIS • ,;" &. L aQ o ercc:>r ln ens",a.e e eapaCI a es lmposs,veiS

(Richard Stokes, exporá á Cou;e;enci.a
ra material, 1) Ex�rcito 'não esta nres_ C' borarl) a' po'lt'-a ,Ie Clnt"nra-o ,le de for u rli • tbit -tI

.. m·· .. ""- . - , m .", o '·m a e as ma ema -

.'
as opiniões oflcials britanicas e tra,

tando. mal' serviço á p!tria," mesmo' gart�� .dO'· g'Jvel'no atlaL ta5.

;
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Santa

Produçãodematérias primas

Consumirão em 195;2"
militares 53010 da', receita

. tará de csHmulal� pr�,(.f!SSOS de:Str.�3"

dos ao 'aumento da produção de algu.

IÚ'1S n)atcrias frimas, além) de ten�r
ccnveric.::=r us demaJs paises da c"Jnll

",'dade que p1r� o bem de todos' é

InfonnaçÕes Utais
Farmacia
dQ' r.JilDtão

as� três
da

ma;.�. dI) que as CO-1!,sigllnç·jes no oIça_

materias prInlUS de prjm�'ra � n {'s n('ces:;:;frri� lo�r!lr o cqu�Ji.hrio dos pre

tabel·-:aç5.·, (1e preç:!s .r,;:rão cs t'ipicG5 (":üs_ Ef_pera_se que Std��s diga aos

ritu:.� importantes. delegad('s Que .nlio cxistn\. -r:AZGeS pa

Funcionarl{lS
-

que C1Jn1c'}'uz.1} G. ].!'"C_ ra tCn1cr a ,Sl!pcl'-produção de a.��mas
p�ral' ti progl.:lul:i, dos :lssun! 'JS :l 5..-' �n�terins primas e C11t'e não devem
rclU tratadas, informaraJl1 Q!.1C fi:! res:td;,g:r:3 pTuduçãi devido a -esse .f-e.

COnferencia ��Ião- estud2.das tcd.õlS <.:.5 .nor in�Ull1.a!10. Os funcionar!os di

fases _da produçâ'o, de r.:on��mO c os' Zem �l1C, St {kêS provavelme1�,teJ insrS ..

preços de materias vr;mas, lJelJl conlo t�;rá"ern �,u�, s�ja aument2.da à :pro

�s�rã:) :l.nll� :,za.ã2.S as 1l�rspt!'cVv3s L-d ,düção .para fazer fr-ente á proeura de

,�aniC:!lSl. de ex:portar -artigos manuL"':.tu.·, enil�!re, cí.'b:-e e zinco, que 1'ealmente-
, rados SCm1.-manufaturatlos. .Es.tuélar ,escn.s�czm' A Australia, Canadá, Ce,;.

será tambem .. :1 s'tuação. na producã' i Ião. Indi�, N'va Zelz.;:dls, Paqulstl'

e consurnQ dI)' cobre, zTgct.'ã''',_ cht1�l!bO.
'

...tirica. do SU:�f e Rhodesta do Sul (

manganês, 1dquel,' bOJ'x3c"a, enxoiro, : tão representadas por seus respc'

. f�rita, .

estanho, trangeteniiJ, moliben;·' I vos minstros d" Abastecimentos. Joh_
la e ·zlnCIl, Dngdale; lÍlinlstr. de Estad'1 para as

Colooias, representará os territorlos
coloniais 'britan' cos C COntará . caia
Um corpo de asséssores des�. .ónados pe_

los g,,,,erJl�dorer colonials.

··SETEMBRO

FARMACIA
CATARINENSE

Guerra, riUni total .de CI� ."' ,',',., ......
3.807.059.732 oU sejain.' ",'$ 753.531.617,00

Bllá 15 de Novembro,
.
-'- N°. 5 O 8 �

.

lUen'to em. ·vigl)l'._
"Na verdade -:::._.ilisse D xeiatcr -

TELEFONES MUITO'
CHAMADOS:

POLICIA, ..

'

BOMBEIROS ..

este aUmento IS aparente, não indo.' na
realidade á:km ,te Cr$ �4.457.027,oo, pois
719.074.590,00 restantes Ccrrespo,ndem a

r.e5 pelas leis nacionais que benefi

ciam és oficlaiBida reserva. Eis como
Se divide esta quantia: gratificações

I'I a militares Cr$ 4'2.839"590,00; ajuda

de. '"

!l custa' 4.929.000>°0, dlarias 20.600.000,00;

'I mater/oas 4;a5o.OOo,00; passagens .......

I 500,000,00 etapõi,l para alimen'tação .,

II . '75·375.00,00 e reformados c pesseal da

III 'reserva 100 mlIhões de cruzeiros. O

orçamento de três Ministerios.mi

II litares eon:;umirão em 1952, qua

l) �c 53 por cento da receita da 'União.

DESISTENCI DE GASTOS

gastos que cOmeçaram II �el' atend'idos

cm '951, por. "otit.. de créditos s'up!e.

mentares e;dgldos pelo Código de

Vencimentos e vant�elis dos Mllita-

H O S P I TIA I S:
Santa Izabel .. 1196
Santa Catarina... 1133
Municip"!! •.

'

1208

A dô,. logo passa

quando

\ / IIPONTtJ&DE
AUTOMQVEIS:

AI. Rio Branco .. 1200
Praça Dr, Blumenauli02

é 11'78
Rua B. Retiro ,," ., 111,1

IMPOSTOS A PAGAR:

II Viages ele Blumenau a

11 Itsjai e Vice-Versa
I J. Prefira o·RAPInO CO
II META - AgEmclà em

,I Blumenau no Braz Hotel
II SAlDA DE BLUlVIE
II NAU 6,30 '- 10,30 - 16,30
II DE ITA.JAI
'II 8,:30 - 13,30

'
_ 18,15

1 __ . ...;... _;, ',"""

se passa /
./"

_-----

---_---------

---

fB�if��.if"��fi�iiilIl!lllllBllllE'�I�ME���mIlBlilllaDEsiA�lTlRlNj s.(
ii - Matriz: ITAJAJ'

lP'nndado Pro 23 de Feve,reiro d� 1935

CapitalIntegralizado ... ... '" .

Fundo ,de reserva legal e outras re servas

._

,

....: JJ

Endereço Teleç. «INÇO»
. .. Cr$ 22.500.000,00

Cr$ 27.500.00p,OO

� ,

BAL�AMO ANALGESICO
DE .EFEITO

. ,

Total ai, não exigível Cr$ 50.000.000;00

AGENCIAS E ESCRITO'RI0S NA S PRINCIPAISPRAÇAlS DOESTADO

DE SANTA CATARINA, NO RIO' DE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de De pósitos- "

".Deptisítos a vista (sem limite)' 2%
g DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

.

DEPO'SITOS ,LUvITTADOS
.

Prazo mínimo de 6 mêses 5,112% ,

Limíte de Cr$ 200;000,00 4,1/2% Prazo nrlnimo de 12 mêses
-

6%
Limite de Cr$ 500.000,00 4%' DEPO'SITOSDE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS .:POPULARES
Limite de Cr$100.000,OO 5%
(Retiradas semanais.. Cr� 2U.000,00)

.

.

". OAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL--

ABRA UMA QO�"TA NO «IN CO}) E PAGUE COM CHEQUE

Aviso de 60 dias
Aviso de 90 dias
Aviso de 120 dias

4%
4, 1/2%
50/

.

íO

� • -

t

i .,

l.U XAÇÃO? Tire a dôr com as

MÃOS paSsando Gelol. Contusões,

luxações;. entorses, (mau geilo)
.

dores l'�u�a ticas. nevJ'álgh:as e

U)ÜScu��II'es são l'úpJtlumen!e a1iviadas

CC'l] apJiCar;ües Oe Gelo!. Gelol

dcsillflama. descongestiona e estimula

ti' cír'culaçâo, p"óduiindo agrudável
fiensaçüo de bem <!S!tU',

------'-'--'
.'.

.' ..

I
.

justiça�o!cancelamenlo
das ,enas disciplinares

Manifestação do Ministério da ílerooautica
RIO> 25 {MS'r;id,} __; O ministro da dll' punido, e� =rso 9!!0' Congresso" cilmente compreendidas pelos fa-

Aeronautl..ça emitiu parecer ccntiàr!o' SIMPLES CIDADÃO miiiaxizados .
com as .lides milita-

ao projeto allrésentado ao Congresso ,

Adianta o pa,;,.�cet que' a Constitui 'res, o que segundo parece, nao é

que illands anula!' 'as llllln1ções discL ção 'Federal assegura ao:; ddadãos b?'a_ o 'caso ào autor. .

• ..'
. .

. .
.

, '. .

A aprovilrilo do presente projeto,
plfuarcs motlvadrts· pelo exerCIdo'. de "'i1<;lr05 a inviolnbilídadc dos. direitos .-

.

"

.

.

i
.'

.

lnlpcrtaria
.

no re(onhecf1nentl) J;jquidn
direitos politicas eleitoraiS ou de 11.. concernente$ á." da, ã liberdade ..

e

i �;" .. berdades fundamentais no regime. de. etc. Assim,'<> Servidor militar ou c!' c i,,:ofísmaVCilud(} direito dOt,S:��dor
, N,>

lnoC1'atlco. .

vil' da ULniia, poderá na qualidade de mi1� Itr ou' C v cxercu a ln a es,

ArgUmenta {) mÍnlstro Nero Moura simples ddadão exercer atividade poI1_ p�litlco llarti.darias dentro e fOIa do

qU.e (} militar tenl duas persolUllida, tico eleitorais, Sem que Lssó',importe, 1·eeintO. sujeite> . á atbninistr.açii<> pn..

d�s di�tintas - Uma iu'nci(}c):al e ou_ em táinsgressão militar. blitá, COmo tambem, usar para os

tra de cidadão. O Regu�altlento disci O que ás di�os'ções regulamenta_ mesmos fins das prerrogativas C' dL

pUuar das F07'ças Armadu's proLbe res proibem ê que ditas l\tiv1dades !»li ·reitos. qn·� lhe conced!:m a qualidade

que o militar use das llrerrogllUyaS volvam as respun�abilldadcs funcionais flUlcional, prerr�tlvli.5 e dlrdtoS. eõ.

inerentes a esta qualliladc ;para man., ·e sejam exercidas em recinto
.. :;ujeftt! ses não usufruidos p.elos cidadãos

ter atividades pOUtM:." Cleitora.i� Ou.!
á administração 'publica, e, �o <;a511 não servidor�'$, o que. viria de

cn_jpara exercer atividades 1'ClacIonadas das Forças Armadas, em retlllto

sU-l
contra a Lel Magna que reconhe

tom a apresenf,açíio, divnlgaçi[" e �_ joi!) :i ,h'lI,�traçiin milftar. Nesse ce que todos são igU�Üfl perante. a.

poio de l'Toje'tos de lei do interess� l-:"m' ':!.S", ossns restrições Sã() fa lei"·

LI C O P, CAtAU 5.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PAULtJ SERGIO

Perdeu-$c out.em nn rua

não se sabe bem aonde,
às quatro horas da tarde,
um coraçã.o muito usado,
de valor estimativo.

E' vermelho e palpitante
e um pouco impulsivo tarub ern.

Quem olhá-lo bem de perto
verá que diversas vêzes
partiu-se ·.e foi restaurado.
E' de sabor meio' amargo,
com poucos ressenttmentos,
contém algumas saudades,
cinco ou seis bons .sentimentos,
recordaçõr-s, desenganos
e o nome de uma muthe r,

Presta-se muito ao amor.
'IUc não si! lhe recomenda.
por ser mole e estar rachado.

Curiosidades
A.. longevidade dos
animais

o LOBO e o urso vivem
:raramente mais de. vinte e

quatro anos. O leão pode
atingir setenta anos. As le
bres e os coelhos vivem
oito anos. Está provado que
alguns elefantes vivem até
quatrocentos anos. O rino
ceronte vive apenas vinte
e cinco anos.' A galinha da
Angola, a galinha comum

e o perú são velhos aos do
ze anos. As baleias vivem
mil 'i:1i'los: As cárlJlls,' cenÚJ
e cinquenta. Um porco, de
vinte anos é tão raro COl1'lO

um cão da mesma idade.
Uma cabra e um carneiro
de quinze anos são nmito
idosos. Um boi. raramente

atinge os cinquenta anos.

Um cavalo não passa dos
trinta e ci.nco anos. Um ga
to náo vive mais de quinze
anos.

�<O cavalo mais velho
de lllundo".

Santiago, (UP; Um.
'Cavalo que podía ser con

siderado o mais velho do
mundo, morreu nmna es

trebaria do regimento de
artilhada montada, com

42 anos. "Eri7.o", tal como

se chamava o anima! ex

tinto, teve a particularida
de de não deixar que nin

guem, o montasse, jarílais,

o CREME NIVEA

alimenta a cutis
A epiderme - de extrema

� sensibilidade aOs �'aiüs do

I sol. Para protegê-la nas

� praias, nada f:ttal;:s 1nd cadCl

que o CREME NIVEA. i;;'
um crtme par.l
p�ra a noite, ill�UI t'l';:l';el

para a limpe;>;;1 rI;1 !"'I� ,.

arroz ou '·lltlgf_!. Cl;_E;',1E.,
NIVEA é o único creme du

mundo qur-- conlén1 Euc�
ri te. subslànr a dr- grando
afinidade, ('om as ""lu I ::s

cut.âneas, agindo con10 UIB

tónico l'p,:\ovadol'c dos teci
dos' da f'pHlormn. CRE1\n;

NJVl<;A, pcnelr:j profunda
mente na ('utis, tornando a
bela, macia e 'elástica, evi
tando ° ressecamcnto e ru

gas prem3turas..

--------------_

PâLAVQ�AS
CRUZADAS

PROBLEMA N. 315

vores.

. 5 - De côr escura como

a dos lnouros.

7 - Peça colocada atrás
do apo.

8 - Argola
9 - Oferecer.

10 - Luz' que emana da

ponta dos dedos.
VERTICAIS:

]. - Colocar
2 - Idade
á' - Engurdado com

ceva.

4 - Sujeito a um onus

5 - Canhamü da India
6 - Aroma.
SOLUCAO N. 314
Horizo�tais: Papa

Maçar - Radio - Arma.
Verticais: Par - Aca

_ Pada - Ariri - Om.

"Erizo'·.

"Erizà" tinha 03 pelos da
cab(>ça brancos como algo
dão, e a idade em que mor

reu representava o equi
valente proporcional a 110
anos de vida humana.

EXPRESSO

BLUME�AU-CURITIBA
End. Teleg.: "LIMOUSINES"

AGENCIA BLUMENAU
Rua 15 de Novembr". N.o 313

FONE,1002
PREÇO: Cr$. 155.00
AGENCIA CURITIBA

Rua 15 6!e N{h_'e-mbro N.o 6!:I

"

.

�

A conquista de um. marí-: :rio por isso que a mulher
do, como a de'um 'país, é se prepare bem para, a em

uma operação de guerra: {presa. A :.primeira coisa

exige. então, além de um importante é • conhecê-lo
cérebro mais ou menos na-: bem: 'daí a, necessidade de
'poleônico, noções de estra- um atento trabalho 111l�

tegia e. de tática .. :N:ãq se; cial, para tom.ar , conheci
trata' de uma operação de mente- das suas qualidades,
pouca monta; está .em-jogo .das .suas -e:xigçncias e das
todo um futuro; é necessá- suas ·fraquezas.

o ARTISTA

r

s
,

lf1

ICIPrimeira coisa que

,versos. mistura sons que

,. ch.:lJ:nª":·p1úsica, declara que
nun- são' obras primas, sobretu-

José Lfns "do Rego
, Manda-me Aurelio Buarque �e, H�l�nda, . n:es!re �a, l�n

güa, 'a novavedíção do '_-Pequeno plclOn�no :Br!1s,:eIro.?R L;m
.

gua 'Portuguêsa" e me diz: ':VeJa voce ·que lllt_:oduZI;,. �esta
edição, o registro das flexões irregulÇl!-"�s t!0.�enero; n11l1lc
rei e grau. Se não me engano, só' um dl,cl(�nano_ <):s traz, o, de
Laudelino e J. L." Campos,. porém, múito Irregular'e escassa
mente. 'Quis transformar o dicionário. no: qual ten??" cola-

I horado desde a terceira edição, no mais prático possível; Vf!
'cê encontrará nele mais facilidade do .que. 110S outros. A ,fl,::xao
é, muitas vezes, uma dificuldad�. POIS hv�e.o c1?,ldado a�e d:;

. dar de certas palavras as duas ror-mas. Assim, pãuperrímo
se encontra ao lado de "pobríssírno". E não.só quandose tra-:
ta de flexões. Tambem -procureí registrar o .plural .lrregul,:l'

J que éxiste na Iingua, ainda que não aceito pelo Vocabularío

I da Academia". .

.

". -

.

".
,

'. De fato tem razão o amigo. A nova edicão do seu par. ..
'

"_.'
'..

d" ;'1 do você não as dos burros" está um primor de organização. Hoje em -día,
ca dcvc_0SflUr::C:l: c um ge- o qur n '�;-. . I não pode haver melhor dicionário para todos nós. Os �rar:-
TriO.' Nao 'lhe detxe nunca

\
compreende. � a estratos- des dicionários, da Iingua, o de Morais, por exemplo, sao 11-

f;:dtür a 'jWjta dose de ad- fera ond_e vive, �(J o incen- 1 vros mais para os erudito? e ?,s �nestres. Es�c::, ,91Je f:tt�J��
rni racfio Pinh telas que 50 lhe c agradável, Mas mente tomara o nome de ·�IClr)nc:no. de ,Aureho , de cchçaD

v- c'.: .'"
<

•

I' d
.

., .. bo é trn a edição vai crescond» ele irrrnortància. :')ohrct urlo ern brasi-
,:hélllEt ,q\!ar,h·()s. f:SCrCV(! 1- epois, -�lLH!ln s.a �.

1_
Ieírísmos. Não existe ruaior registro de palavras nOV:C15 da

nlE!]) desigtEü�; '1LW chama vcrdadeíro genHj. lipgUH em ouh�o qualquer. 1: ;lIH'Oposlto, (:[)tnO sou leito!' c!?
'livro. vai lá o meu 'adjutónin: Não cncontreí (1 "manga-larga ,

I
ail registrado, espécie de cavalo, criação dos campos l?rasile,i-
1'05. Do,! �o 'me5!r� a de�xa. '['nmb':m, lhe ..�Gonselh��l�,}�f\rri
uma· Ol'OXlma edlc/:lo. () lIvro do sr. i'l'alH:l:5C') Ig1c;old5 {dI"'-

I j ingn; e Chapadões", todo ele cheio de brasi1cirlst,w;-; coll!i-
I dos no nordeste. .,

I / &

o CORDIAL I ja concorrendoccom ele 01h

E' amigo de todos, Sem- elegância (facll táti�a para
pré pronto a ser feliz de uma mulher). E assim, de-,
ver algúem, de pegá-lo pe- pois .da roupa, se harlnO.�li-
10 braco de combinar um zarão os corações. Espere
almoço' o�:um passeio.c'I'em mos.

necesÉ'id�d: d� ser cercado I trando apreciar o requinte
de cordíalídade rumorosa: genial da sua gravata, se-

procure então proporcio- /"", .

nar-Ihe isso. Não, gosta I .: ";.Àelos passeios ao luar: o seu ;.. ..... i./ _

!tu!_;a=�� a ·UHPU! P-- riU ontrar coracão t-;c abre melhor �i \�� .""�, i
[f".t;,··1" com muíto "11H1iU!" mesa; escolha este campo

.

c resutur-Io ao seu IÍOU!}, de batalha. E' amisro de to-.quI' será recnrupeusatle, � .

(Do livro póstumo Poema Eterl!3. Camlrihada) dos; luas tambem de todas
X�X-X-7.-X�'1:� X � g � 1: -3'!-:x-� (atenção),

d d
U ELEGANTE

O ·0n O ,Se u esportivu não faz

I grande caso do truje da sua

pequena, para o elegante o

mas. prestou relevantes I hábito faz o monge. E'
serVIços, no tra.�sporte das preciso, .por isso, que. 11
carretas do regImento. Es- candidata se mostre á a1-
teve em serviço ativo du- tura dele, seja. demons
rante 35 anos e aposentado
e tratado como reliquia
desde 1946, morreu, 'viti
mado por uma síncope car

díaca. Os soldados efetua
ram o enterramento solene
do animal, devendo ser le
vantado sobre seu túnmlo
um monolito, tendo uma

escultura de. cabeça de

(] ESPOI<'1'IVO

Só :ujn�l .mulher. diúiirr!L
ca pode Go.nquistar o, es

pOl'tivo: ,pass.o ligeiro, mo

dos desem'bar<H;ados, ·amor

ao risco e ·ta:bêZ ao cansa

co mas .sobret.udo entu
�i;smo. Não há nada .mais

O. ENCICLÓPEDICO'

I
pouco encic10I)edica," ta.'m-. agradável. para o espprtivo

E' aquele que se intere$- 'bem v.ocê: . mas atenção do que encontrar UI'!}, .co-
sa por tudo: química, gj,ler- ao� erros, que lhe corrigi- ,

1'a, medicina, arte, jardina-. ria sem piedade. QLl�ndo iação q�e. 'palpita e' so;fl:e
com o seu. Naturalmente,

I tambem Q. l11.ulher deve

praticar um esporte, e trl-
< " ,'vez conquistar algum :cc-

'l'� , </ corde: na l:io,r ·das hipo(,e-
"i:; .•)' ses, o elos cIgarros.
l�.

4 \_.
\.
,� .

gemJ Infelizmente, sem

pre lhe falta tempo de se

aprofundar naquilo que a

credita saber. Faça-se um

,-��,,<

fala, dá licões: mostre�se
diligente aluna, e co.nsegui
rá obter, com recompensa,
o arozÍnho de oúro.

A CARIE dentária urna das do.. da.s. A extração- das raizes curou· com- Jcnças mais dlfuntlidas. Pouquíssimos plelamente � doente. Trata·se ai . de

seres hUmanos estão preservados pela um exemplo entre mil c se poderiam
desde o �eu ,"'1.ascimcnto até a slJa í igualmcltte citar casos de Illal star

mq le. Entrctant·\ a maior parte agudo d(l cora�ão, tle nefI:'; e5. de a_

'.�r,ora a Complexidade dI) problema fecções das vias d;gcstivas. de ulcem:;

dentário e as repercussões graves�; do estomago etc., oca'jiq!udas Deld

algUmas vezes mtrtais, que pode ter infecç·5,o dentária.

um estado df,j'tário defeituoso cu nc_' ESQUEMATICAMEnTE o dente é

I g;igenc'ado. Há o cuso do pr0fe3sor constitut.io de uma massa de mal'f!n
de medidna qL,e se viu ameaçado de

que lhe dá slIa calcração branca ama_

cegueira iminente porque seu. dent�s- relada, recoberta, ao niveI da c.oroa,

I ta cOmetera o erro <1e cOnFtruf.r um a
_ por uma substancia transparante,

parelho dentário sobre raizes infecta� muito dura, -(1 esmalte. que dá q bri

I
ih!) "Hl dentc� O eSJualtf:, que: pr:"ltcge

I r: 1!lalfilTl f,onh:\ {l:; ataqu�3 rios (1grn

ls� f'X'trrinrlj�. :l'prr,::;�,.'�'" u�!:hXi J!tlfi.

; t!1� de JltrnOr !�5hjtr-!1.c�,;", em J.lart·cu ..
"ê.::

• _

1 !Elf !J9 ld"'l�l da:; s!lpedides de Iflas-

I -!!ga�;i.o, enfIe :;ao v1g've:,oj !l5 5t!lLo�-::,

I as veze5 escurecidos de carie, e ü"

! Lolo do uente, perto da eengiva, onje

: o €Small" é muito deíg3.do.
I A fIl",! ri recobe:b de uma sulJ�

II cia menQS dura que " es�ualtc, " ci.

que. segilndo recentes mento; ao qua" a!lore !nhmRmelltc •

investigações feitas por cieh- I Jigacão que fez cOm que o de1·te a_

tistas norte-alTIericanos, exis- dira ao seu alveolo. No centro Llo

te súbre o corpo de pma úni- ! (lente 5', enconi.Ta li [avida(,e prol�"'
ca môsca mais de um milhão gada na rai" per Um canal milito linr,

de bactérias. abedl) em sua pc'nta. E' por este ca,

- que o rio mais longo da nal, que, vi"do d� osso, penetra

Europa é o Volga, na Russia. Uma s.,.teriola de ?:utrlção e um ner.

que mede 3.690 quilômetros VI) que dá ao dente 'slIa sensibilidaLle
extensão: e que aquêle rio é

ao calor, aI) frio, á <lor; este nervo
conhecido no ITIlmt10 inteiro

está em causa na dor de dente, quan_
gracas às melodiosas canções do a cárLe, tendo atingido acamara
de seus barqueiros, estiliza-

1
_

ervo
1

. .. .

IPU
gar expoe o II .

C as por ll1Un1eravelS composl-
A. MANEIRA ela Qual se p)'oduz a

t01'CS TUSSaS.

I
cá;ie dentária !lltillua um mistér;o

I - que U1l1 pedicuro nort8- e sna explicação> Tevolucionar:t� sem
alnericano fez colocar l'ece�- duv:da os tratamentos dentá,,)s. Pa

temente nllln dos estabelecl-
rece ao fim de conta, que a cárie não

n1'2ntos balneários de PaIm
é uma doença, mas um grupo de ii

Beach o seguinte cartaz: -

"Ull1 pé, "'25- cen1avos; todos.
45 centavos".

- Que a cidade grega de
Larissa possui llln enOrlTIC

bairro negro que teve sua o

rigem na grande quantIdade
de escravos trazida da Afri
ca pelos turcos, em ).821, e

alí abandonados quando tc�r
minou a guerra iniciada na

quêle ano entre a Turquia e

a Grécia.
� que o falecido e c·:ritor

George Bernard Shaw decla
rou há tempos a um jorn:t
lista australiano que vivem
no Império Britânico n,\lito
mais homens de côr do que
homens brancos, e que é es

sa a razão pela qual êle nun

ca se sentiu com � direito ,�e
ocupar. UDlé! ('adelr;:; n:, C::·
mara dos Comuns. o qu.:. na

sua opinião. constituirh uma

"US\! rpação racial".
-�- que sôbre as armas

reais da Inglaterra aparece a

fra}:c "Dieu ct 1110n Droif'; e

(l'lC issp ten1 sua origem no

[alo de que 'foram aquelas as
I pala \Tas que Ricardo Coração
de Leão proferiu na célebre
batalha de Gisors. contra os

france;::es, querendo signifi
car oue não era um vassalo
dn França. mas sim um rei

pela graça dt:! Deus e seu pró
prio . dÜ·eito.

de);'
co

ti.

Ir

a

s

t
Clt

a r 1e en
tista. E'. Uma sen.;ibllidade maiS'
mCn9s viva comendo um alimento
çucaradl), uma dol' aQ cl)ntacto do irio
ou do calor. Esta sensação desagra_

SOEI
Hoje, às 20 horas

.

Marcel Herrand r Yolande
em .

«OS
Laffon - lAiexander Rignault,

I

A P R O 1> A G A N D A é uma·çande força �ue reali- �

za o progresso do comércio e. da indilstria. Ela onenta, es- 1
claiece e aconselha. '.

.

.

Desenvolva mais s�u negocio, utilizall!lo o Ra{ho. TO�

DOS, conhecerão sua oférta'.
_

RADIO DH"tlSORA I'l'AJAl, . Z Y K-ll, está. ao dis

por (mm .'iU;IS 11 hora�5 diárias de irradia�·ão.
�

sim será descoberta por vele�, uma

minuE'::ula cárie sitnada no l'ont I)

r.9J�tacto de d.,l� ,lontos. in,·is'''..cl

(le

Iar

I

Ru;! j,j 11e

58r� ;,!)(i

r.

ú mundo misterioso e bárbaro dos garimpos de

diamantes nas páginas de um livro profundamente
realista ;e humano. Milhares de 'Vidas dependendo de

um. minuto de sorte. Um roma:6ce violento, ch€io de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as aro

bições dos homens.

'fIGORJI· EM '28., EDltRO
Inteiramente reescrito' (') em fôrma. definitiva.
Em tôdas 3.8 Fvrar!a� ou pelo r��inbô'5o pMtaJ.

- Querem levar-me a um psiquiil.tra. Gosto muito Ih

gatos-: -. ;
.

ia_

fCCI'.õCS diJcreIites causadas; umas por

periurbat;ã/,' interna, organica.J pcrt:ur

bações end6cT�nas avitaminoses, p�r

exemplo, outras provocadas pela ação

1 vu!neravel dos liquidos e dos �er_
I mentos bucaiS, os produtl)s qulm'ccs

(f.cido, açucas), os mlcróblo,s da flora

baca! ou de suas secreções,
,

C0mo se revela d'ma carie simples,

sem afecção do nervo? Muitas vezes

eta passa despercebida. e é esta ins;,..

diosl<::.de, esta au�encla de dor que

Cascalho
RoMANCE

HUM B f ft· , O{ s a:L E S
I

adormecem a pessoa. nUm:! falsa se

gurançll. Não tendI) dttr de dentes" não

fez "la examinar sua boca desde um

ano, dtl'is anos, por vezes ma:.s, e,

um {iia, depois de uma noite em que

a dor o manteve acordado obsorvendo

aspirina, o de1:,tiSta descobre não só_.

mente o dente.cuja cári. mais avan_

çadas, muitas vezes em nUmero in

quietante.
E' o caso da pessoa negligente,

do llomem que regularmente 1'ai lima

vc� por mês ao cabelei1'eiro, da mil

111"( qUe ousaria sair. 8eTn retraçar
o (;Ontotl�1) de seus lábios tOm b!l,

ton' vermelho. -Ma!,' ahl'e sua boca:

cáries multiplas liu3telltam a 11m es_

tado microbiano permanent�. preju
dIcial.- sem que disso' suspdtem, á

sua saÍlde,
A CARIE porém, .se revela ás ve

zes por sintomas que vale conheccr�
pOl'l'Iue :ft.::�uentell1ente dnem ter co_

rua ç'msequccla uma. COIHlurta 'ao den.

P.re�o: Cr$ 40,00

\ED·I·Ç·Õ:ES
�O [CRUZEIRO

j'k�.!fJítiMY-W';!$IPW;,F, ''"Q:t��l I

+/r.
-

I. ' ,

I

'1
i

,.

Fortificar;, o' organismo deve' ser
a primeira preocupaçiio das futuras
mãesinbas. Gravidina é o fortificante.·
à base', 'de' cálcio e.-

.A
USADO HÂ f,lAIS DE 30 Atol.OS

UM,PRODUTO. IlO�, .. , .,.. . " .

. LIBOftIlJÓRIO.:lIC·OR DE.CiCIU XaVIER 8 ..8.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Mais dois cotejos notur
nos foram realizados segun
da-feira, cotejes estes que
�néer,l'al'iinn :1 ll::ute elhni
natória do ce:d",'rile. nifieH
irhin-ro o 'Rio

festa para os
torcedores siludosislas

COl�tinuam os CGn,eniútÍús Cln ter
� agradável, eOln 0-5 "-�!:a.l"�'(!- Lt !' ,!f_._'

'(i:'ft1'H'li:
." � C�}.?gOtl airazad._ft. � n ; Ido émp_olgante préliu futeboBstico! fcs:'J r:atl :)�111J.da 1',-,111 t'-lnt[Jc;'�' '10

Lado 0:0 ,!l,io: 25 x 21. A cm Joinvile', �Iegando que I entre as' equipes' de veteranos do P:tl·' «'11"""';",,, I' -t <.eu-,l"j,'< ,"1"", nar-
-

partida cfetuou.-sé eH. Flo- não Teeeber'a qualquer Cf)- moiras e do Ol'mpicõ, Esta pe!;:já' se'
,

V<I!l ,II' iul'oÍJI)! mi gcn"l"", O"-{IIo,,:,,,

rÍanópolis, Enl JnÍnvile os'
,.:.

rcsncito da rá efetuada dOmingo á tarde, no estã-

r:t��l::,aça:::a -

, :. s

â

ío da Alameda Duque ele Caxias, f ogoiânos eluninaralll< OS ser- moi:l1t1caç;to no horárié do ma 'complemento 'á grand'. sa festa 'd"

gipanos, abaténdo-os por lJtélios programados para ptlmaveri que I} clube

45_ X 35. ! llque!a �idade, is:o, depois ganizou.
,

dos árbitros que dirrgârram
CI" Ü' ,., t tO 1 d CemO se já ','lo üo.stassem\:lS

• rass tcaram-se para a,s I
o CI1CO,ll ro, erem an,ça o.

f-I t ções natura' S de t.!_lna festa, houveram
lnals, portanto" paranaen- ern aurou a ,o segurn e:

por bem, (5 dlri�eJ:tes atví-verdes e

ses, gGianGs, gauchós e fIlI- "Em virtude do. não. Co.Dl- gienás prOmover 11m cotejQ. verdade i

nlinenses, aléln dos cariG- parecimellto. da equipe do ramente espetacular, a esr trnvado

cas; paulistas, nlineirGs e R�o Grande do SUl 110 ho.- entre do;,; esquadrões formados por

'Catár�nehses,
. C,UJas equi- I rá;io designado pela CBD, cracks do passado, j gaderes que, se'

nes fÓranl consldera{las CO-
I
fOi levantada a bola, dan- gUlldo dizem os saudosistas. nã() mais

.r' sutg·rJo em' noSSo futeból, tul a elas
mo "bYe�".

-

'do-se como. vencedo.ra a
se COm que atuavam'Ante-ôritem tiveram Íni- Federacão Mineira de Bas- A prinIeirâ vista) pOde parecer

cio. as íinais. O scratch do ket-Ball". Vellceram os uíi
Distrito Federal, conside- neiros, portanto, por 2 x O.
l'ado como prGvável cam- Alegam os' sulinos que

- .. .. " 1;,.'" t d á pJ-aça de f:§lJúrtes do !)a]lne=Tas,peao, lnaSsaCro.u os gOla�M.hveranl COl1ucctmen �,. a
jlDiJ3 e,lamuo �erto, vivcrá tarue

�-"f--X- li: - X - X':-:X'-�-1!X-�-S

Uma
pelaila a pugna do dia 30, mas tal ?Lio
vaj; acontecer, A etrnada é' graUs e

nada cUEta ao torcpd r se dnlgir até

d» II 5�(J f,:ltchúl s e lmln-aeáo CP]n sau

dâ::L; tol..:'m:H.:S .at:�l"\J;:; {1':J(.� .(, [oraUl·
Sentil ii � Clntlt;:Ôl':-i!. "_j)�IC'lS l!aV

selas, aplaudindo cOm entusjasmo
figuras que muitas sd ',�fações lhes

causaratn

...e sobrevierem cólicas,
náuseas, azia, arrôtos e in
dfupo&ição, tome a alcallni
zante MagnésIa Bisurada,
para neutralizar a hiper
acidez estomacal que g!:H'a
êsses sintomas.

'Bisurada'

RO

Cam' perspect�,-ms pouco ris�nhas te. não correspondeu ao, 1°Ume:O. de ?c�'
ve idd� o campecnato oficial do cor' 1 s �as que Já eSl;iv_eram, OS {lGIS

i pre,;:,
rente ano. Já tivemos disputas mu1t, I. naO' renderam SlgUer nove m 1 c

ma;, atraentes em sua rodad'a inicial. zei!és. TemOS hoje o Jlrimelr� balan

tcmanl 1).1rte no teztanlc ciuco equ.t ÇO do Ca!lipeonato� B' o s:egu.tlte:
•

d
' •

t " Jr gos reD,1izadts: 01!nlpieo 4 x
Iiê:: :"HJ��rCSas� � prest.!.glO em oúJ:

a

Expulsões Tivémos Ja um

ment , expulso de camPo, por viólc/:
C'�. Foi ele René, ponteiro esquerdo
do Olilnl'ico, que desferiu um ponta
pe em Adalllerto_

Juizes que apitaram: Salv:;dor Lo;

iéranl <l ensejo. de vD 10$ em C3.jnP(l
esbanjando classe e ellerJ;ria em lloJ�

vetan mi,'utos c�rridGs. Atuam mui
to melll"r que alguns esquadrões da

D' vi5io (le ProtisS:�najs, Suas atue,

ÇÕC;J nã) se b:lseiam .:1-pCU!lS nrr fcrç:>
-de .....r�nc, fibra .. c:raç:'-' � 1113 bo_

las t:lr'õüradns. caracteristicas princ:
pais de quase tod G os gremiCs dn

segundona. Os campeões da segul:õ" I
d'visão fazem se notar pelá entendi.'

...... � �,:.!.... t::T'.L)'
I

f ...

(;I

1105.

CAIXA IlOSTAl, 74 - lASOueM ..\\.
Estôdo da 5:50 t�lJle - Ere'il

Palmeiras, em Brusque, :t>õrque sAba

do á tarde �ncarregaram"�� OVJUV;Cl
e Guara.n:r de apresentar pésslruo Ctn

bate. Nadã promiss �a pam os blt'mo,

BLUMENAU, 27-9·1951

ETERÇA_b IRA
caso do. o certame, com

5au .ll.-::mlo: SÜ'UO _6, lier- Santa
;;011 4" Eugenio 1, Bombar- mack 3,
da 12, Alexandre 9, Al'g'c
!in S e Braz 6.
Estado do Rio: Amyto 1, Carnoso,

,

. ,

Niebe 4, Vanítdo, Zé .!\la-
'

Classificacâoc
nocl 5, Badeco 6, Tainha 4, Após, �l jornàd� inicial
Reto 5, Cezar 7 e Augusto do turno final fic01_� sendo
·i.. a seguirrte a cfassifacação:
Paraná ln x Santa Catari- .. 1.0 Distrito Federal, lHi�
na :N - Paraná: Zanettt nas Gerais, São Paulo e

10, Barzinhos 6, Mail' 1�, Paraná, con; 1) ponto per
Bolo 12, EHns 1, Mnnln K, dirlo.
Sehaia 8, Gerais.

J\OJ.:H: estã-n
• �

_ c- _
•

'i;�:" [;:e..<';: l)l'UZl(�!l':ts l!H;::l!S:

Di:-:,,',ío l-'edür:i!:. (;o;ú,,:
� 1 ..u tcmpe: . o. !-;·cderI.Jl�
:H x (i .- Final: U.lstritr
't,\:t:kÍ"Hl 7(; x '2:L
D, F,,-üe�·.ü:· Valtiàho {j',
itaimundo ] 2. Ardelrno 1,
/\h'uro 131, Tião, 1, Men
des 'b, Odin j:;", Godinho !),
Ahnú' 1:;. /ilgoclãu 'i , Fú
bio 1.

i){;nosor 2, Bran
dão s, Mário, Jataí 2, To
vaI' 2. Guerra 2, Afranio, 2
c Bira 'L
São 'P:mlo x Estado {lo Rio:
- 4G x :16 1'1'6 paulistas.

Digno de ,figuf'ar na Primeira Divisão do nosso
associatioó o poderoso esquadrão, do Vera Cruz F C.
DevelD ' os' resp�nsífivels pelas coisas do nosso

pebot. estlldar o caso d� (:�mJ?l��� d'�'�" segunda
COlnpetem" 110 -campeonato do cotren" A façanha do Vera C1Ur.; cln Gn�IJ:J.r. ViU ele c Dl s.el1� Pl�pr. {).J f.!••• _.:: L

; t t

� •.
:' !,_1)n1 "t"eH,v C!:-�: D��p_:ezalnG�

te ano Alle�'as cinco 2grCrn';açõc:>_ :LIl
frente .:lo. Tupi, ou l:1Clhcr, freJ.tc 8. fi beleza do padr410 teclllco do onze. ,_- {!t,lf;es, cemo a (10 V'cr[! C�tiz., qU(

U numero de cCHlcorrentc::: rtduz".1c" um vcrdadeirc' sclecio'j'ado, surptC: I SlU.1, ·te. que reuniu () utU ao agra(�.u.·:el Lrn pc!.:,::" ien}vI, ::,staJnC's cert"> -GC .

ln
, 1 fI: CP e ao n";'SU1C tC!1P'O c:ü.tuSb.3n.. LU Ur� dese"'-.1P�nho cem per cenh.. lia 11'11;" f�!'ça t�u 11rS5� p'ból. A prinque lembra lO certame ue 47, quan{.o

_., .-' � a

I _ .,' ,_ ,_ ,

.

sa.iram Cln busca ó!) titulo Palmeiras� rJl.) �i1IneL�c aos fans da f�gi1ndml�,
\

Isto tudo não Ut'sp ... t:a Ufl !C::ijJllll'�'�� I CljJ '}J �'.Jfi"::lU. e bf':m PCSSl\'C:]: :�:!Ll"
Pa.ysandu, TUpi e Gual'anv. Existe di..

temo 1;;:mb�nl aós nteiú,:; ê"sp.�:1 ·:�'S lJ I VL., IJt:l,_S C _3�1.S dt, n� �SG cr:_)ortc. Naa I büle.·rln:;. C mo. 1e�rl<:l. ::>d11[' ifU ::

1. d
-� gados á d.-lisão mint'ipat iJCm.GllS� I vc1t:tIn eles suas aÍ':'1!�Ü ... S p!l.!J. um í ,rc.cs�·aria c�;'_'perWl1n3 c tH�l) t":ln�rferellça na c asse as equ peso -

I _ _
_

_"

Bt: 'que nosso publico poder-::.t ver
trQU o brnd(\ de Testo Central tcdas I quadro q11i! ;r�ln dando o que lJ.l1lr� I S'C_la n�a�s ta�ll.m
a::; viTiudes quo o situarurn 7:unl l1C3 , qu�d.ro cht.. .... de I!',ccidade, sanGue no Atellçau) p01S senhores dir\;cute:-:
f,o de::.:tacarto Ctn nosso futcból. Deixa'·! vo para este nosso fracasso iuteJ61. blun:el'iaU�,P15es, Atentcnl para. íl c::.;;

raro beln !'nlpressionado t- publico gas4 l Quã:1 bCí�éfic:.\ para. o :lssrckth.in c: ('m 'l!1estilo. Para o pTõxi1no ano scri::"

parcnscj que, sinccranlentct não e3pe i P;tulicéia foi a le. do acesso. O uh.i-
t muü: 10ól1S �nteressar.tc que o certa

rava por tão d-esc':ont.rtantc t
placartL mo co]acando 110 C!l!n1Jeonato pr'n:L � flle cfic"'11 cnntns.-:c com Hi.aiJ . U_l'

_ .....__.....", !la.l cede seu lugar ao can1,llcão '�da I
CO;' cerre'Rte. E!.te c�tá Jl!aÜi que in

f I'J v"':.: 1j'\ÜT�,'!, t·,;: I'�.:_�,:5 kP.'.:! dicado: Vera Cruz. Merece de UnIa

l deram tarde a lição. Nts !lqui l:nd:- promoção, não nchalll?

Is -��t'S�Q�e sua

Per�eD�O �ara O CODcor�ia �810 seore de 3 B2 o
Estiva '�emonstrou classe em maleria de fulebol
Geninho e lacava, os dois grandes elementos do gramadO

ISRAEL J. COSTA mando a mé(úda que o jogo' ia: J;rans.
c ...crendo, da ndo mnrgem a que os

!tb ',�r5 ll�fl!n::;lv;) do Ccncorda usas.,

:-cn) do jtgo 'pesado, tendo por canse ...

guíz te posto flora r.e ação pf>sitlva !lI

gr
. Si diante ',-cs do bnndo alvLanlI da

cid.ld� be;rD_llIar. C'ntudo não se in

timidaram os vanguardeiros da esqua

dn'i�f COmandado por Zico, tramando
d' 'ersas cargas sôbre a cidadela do

gu�rdião Pedro Marcos, cOllseguinüo
!!llPt:.t.'lr c Gcsempatgr. avantaj�ndo·se
,'l ln�rcj_dlr atê quati o f':oJ·al do

pri!nej!; tCnlll-', qua�J:do nu.ma> sobre ...
/

cglIegad� dos dianteiros do COllcorJ�:t
fiIan:;;r.a! numa virada espeta'Cular,
:111Se&;Jiu igullar o placard na taboa:
Resistindo o COllc-Tdia, e demonstran_

do o Est',7a não preocupar se muito
Ctrn o lnal'C!ldor, limitou_se a demOllS'"
trt:r Um futebQI ,,'.teso e fascinante

que. em verdade, SÓnlcnte não logrou

;nlP::itar Ctt vencei", por terem seu.s

a't,·anti.'S pcrdid)5 cprxtunidadcs c1f! cu_

ro; cOmo tambCm perderam IIS do U

ncC de :Rio do Sul, O fat!> é que per

dcndo. o quadro }",icr do campec'1lat\J
it::l,jaiesne) co-r..juntamentc cOln o B'lT...

raso, soube respeitar as bQas norm�s
�!I. d'scipli,' J. L :11eSnlD p!J:ten'teander
!J p13ate1 orienLHlo por O�c�r Subrinho.,

qt!t.. :lpeiar d:l:: f.llh.:ls de arb ?·ra, me ....

:-cceu u vit:'iria. Cam�I1ha o COn,ccrdia
::t pass,:-s larg.,s a uma ascenção técnt.
ca bast:J.nte coordenada. tudn f�ze"dG

crel" Q.ue !utará p�l�('> .a rm.1r.'H't Jlp.la

conquista do cêtro próximO ila entida

de lecaL Gc;'-,1h e I.. ;!�·�'�'" l"i'�rn ;-�=-,

(: ,""�'.,:e: pl'Dd{'nt�ntens nn tapete verde"

L ICOnl"bvt:lJ�:: o e.st íva ue It:1j:.li ;! J unI futebol cla,:;�j.co, <vm tlama.3 '

cidad e de R'} fl.} StJ!. �):lr�l d.ir cCw_ t pnsses de pf1rUe1} a, perdendo c ver ,

bate ao homü:i�llia t'!·rue do Crnccr
ó

.. ! t�::(t� U"'!;:::nülc eutretanrc _s menio

agrcnliaçiio filiada á Prlhleirn D.,;i I r es impressões. Antes, p rêln. que .'

sã : da L R, D, Quadro esttvador cOrnec�sse no �".

Prugncst icuvacse COJ1)0 certa a. 'lit Ó trabalho cftn!iivo CU mesluo de 11laior
r-3_ do time it.lj�!en�e, pl}ré:!11� [i !l}� descnVillvln1ento si]l1ultaneo GcutL

g',:a 1113.1S um.:!. vez i oi quebrada. td fias qU:'ltrü lll:llas, foi G juiz l\llt::ni

UrÍJ.llÚ? o plr..r.te.I riosDlensc. frllt� 0..... , Brito _

que âetnm�,t!'cu fa:h:!s em :;'..�:

ardcr"s dade e Ubra� porquanto 1'�111 atuaçao� falhas que f�rarn se 3.v,:"l:.

�

cOIsas

gente
Gi.lbel'to SiqueIra L01"":>

cad':.",s por Osóri:.. esct:r?i:�d.v IF' tt I.)

sêcJ de Or!:1:ldc. qua p�1' du.:s vele:;

a b_]:1 �t1hiu e desceu, p:re�and('_se en

tre o- chãll e ,. 'tl'r/essãG superiúr -do

arco, D'..b, desfel'-,,:lo "m tiro de b_
Ta. da area, não muito vll\Iento) poréln,
c

�

m cutlerco;o fi que 11.:1.0- hC.UlfêSSC pro

babilirlatle r1c rlcf"';;a, iu;t;1.1otl o m9.1" ..

caõoT. cOllse��uilldo t1escnlpatar pSf2

o Estiva o Ce,dro .Avante Joãt'nncp
que rrUn::l Jl'!ag'�tral cnbeça:1a, fez na ..

lt1nçjlr� 5!"Ill upclaçã{). as rede� do

05-

....;:._;_,...:.:__;_,-=:.._;:..2._..2."-�_..;..,.�.-.;_,_ _,........,...,......---'.....,:;-""----.,....---_��' • �

, j'it'-2C l��!. I' (, i�·ia ... l�l; ll{.,
'!

{lp1:r:i.�·lga. gr'p;f}(' c{:leiro

I elo fOü1-I!al� paLl�:sÜmO,
I En1. 1916 SUl"g,!U C(VLú
I l:Yl1 suo cl1('�n <-!2 i21'U1;":;;
''':;Ct.::) :"1 L�rJ1!�lh;-t. (·a'dJLO
: PUS:;,OU Il jogar li(, �;Ll\Lr:'Jt.
1 onde apenas disputou sds
I parEcias, i'� segUIr, passou
i a defender o team de as

I pirantes. IVIc5cs depojs . .foi
i t;; t'lc;::tda na e(�uipe prin-
r r�ipDI ela grCll'llú ah'!-r:e- ccn:', 'uenl assim,
: gro, ?elo e;:;pa(:o de quatro -,arque estarão tr','h"ndo por entre as

I anos, defendeu o Ipjran- I verec1<\s da gl()rta. Enl índice eleva13

I ga, mas em .fins de 1950, ({L:[lnelO o Rlvi-negro desmontou seu
I esteve (} parorama disdl1lij' ar, mere

.

quadro, foi CéO ido sell passe ao Palmeiras.

! cende
éS Z2 degladiantes menção hun_

.

O planlel de, t�tulc;s de L.imír:l:a, _não é dos_maiores, Po�- resa pela mane',-a correta 'COlU que' 5�
SUL entretanto, GOlS t,ltulos 1i1YejaVClS: CalUpC&O do Tornel_O I' portaram fie,,:tro do gramado.Quadrangular, no quai tomaram parte Penarol, de IvIontevl- Quadres: Os dois times desfilaram
c!e_u e Vasco ela Gama; C; c�mpeão do mundo, n') .Torn�io I' CCrn a seguin't� eonstitlliçãc: Esti,a

I Illter-Clubs, en1 que o PalmeIras recebeu a Copa RlO 19;)L
_ Tuca :Maru e Bento- Soára Geni

I Além destes, possui ainda os seguintes: campeão pela Taça i h c' t'· D',10 NO'Zl' h� 'Joa-o'iC'd 1 d Q- Pld 19�1
-

I T
.

R' S- 1" o e are a,. n -, ••

! RC e e �,ao au o 2 ;), campeao pc o ornelO 10- ao
'I Z' Y

-

'
• d d ;

Pac,lo, tambcm de 1951. e bi-ca:npeão infantil paulista, pelo, r;ho, .JCO e
_ y�; e'''�h�

D ep�s:o: lpiranga, nos anos de 1944-45. j lugar
de Joaoz1nho 100,.:'11 a" o

I Como profission;o;l. percebeu até agora. em luvas e bi-

'!
Joãczinho novamente e dClx..ndo

_

•

I chos. cerca de CrS 300. 000.00, gram�do 1>1ar[\, que te ..... Qca atuaçao,
Além do foot-ball, gosta l1,uito ele basqudc, que pra- ConCDTdb -_ Petlro, MaTeos, 'Osni, e

ticou, 5C111 contudo jogrlr partidas oficiais. t :Pacheco; Ytes_ Laca"Ta e Ped�o Ce;
I A maior cmoç�irJ que sentiu. (lcnt1'o de uma partida, foi :rILaneca', Nab(T, Osôr��, Bent11,ho e

I,quando con"cguiu marcar o segundo goaI, na peleja decisiva Orlando.

'I
'da posse da Copa Rio. Possui aro.igos. ClTI, quase todos os qua- Arbi(J'Gll o embute" ,,"bíuo Antonio

drüs de Sãc Palüo, mas Rubens. da l'Grt{lgUesa àe Desportos. Brito, (jue niio foi de tedo ruim. mas
6 seu m.ais velho e lndbor an1igo, P01' amizade qU(' nasccu que nã� agraüou.

/ nas fileiras do Infantil Royal, onde ambos jogaram juntos,
i\nte� c1e c1euendcr exclusi1Jann·nl.c elo Íoot-baJJ, exercia

a pn�(j"s51J dn il11pre:õsor, AtuaJmenip, pen:::é1DÔO no Iutlll'O,
tem CI:[lfJl"c1Ja<1o a,gum capital em rma indúSLri<l. da qual é
in1ere:;saôo, (�o;;da l1!vÍio de cinema. <IS página:> cks1JorLivas
dot; jUl'!1Ji..,;, <Jprc:::rando lambem revistds.

-

Olimpito

Chuva :de imptoviso-?

Um dos meÍhcres meios de

evitar um resfu'iado é tomar o
Cognac de Alcatrão Xavier�

que atua como preventivo da!>

infecções brônquicas e

pulmonares, deshífehmdo IS

foytakce11Clo os 6rgáQ�
re�P!r)3t.jrios. AlitlcJiltàrral.

LICOR

ve:.

veJ, devia ser ID10::"lo pelo .illJlir�.

,(lO

f�m 4UU pG!)mas. 1;0 Ufa\ .:�Il·', iUr.

ll'xloS. Il capítulos s\lbre Bov:nos, t{jurnos,
SU!I��:, fJ'Jiptl�, I_'I_U:UII)S, f'�t: .;.i\'c�
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Federico Carlbs DUende
COl1Y:mora, hoje, o trans- ta por unanimidade.

curso de mais um aniver- l\'Lesmo ióra dos distin-
sário natalicio o sr. Fede- tos cargos exercidos e querico Carlos Allcncle. figura ainda desempenha, o sr.
que OCupa com real mcreci- Federico Carlos Allende
menta destacado lugar no semDre se colocou entre o:;
seio da sociedade blume- vallguanleiros dos empre··
nauense, dada a sua bon- pnc1imenLos uteis, tanto d<l·
dade, inteligencia e grande queles em pról do bem e
operosidade. cl')S direitos da coletivid<l'
Dirige, nesta j:?raça. a fi- de, c Jmo !lIl:; de nat'lreza

lial da Firma Prosdócimo S_ fol:nLróplc;;" sPlldo, pt)r is-
A" da qual é sacio (' que 50 mesmo, benquisto em
lhe eleve muito do seu I todas as camadas sociais_
crescente deEenvob'imento Cemo antigo e brilhante
nesta l'2gião. jornalis:'a, [c()nhecida sua
DotmJo de 11111 cdrÚ!�'l- rrõlll- ilmilade pelos profissionais
co I' kili. 21iadn a U11la ;1ti- eh impret'sa que CXCrCClll
vidade inv.dgac (ksflf' qUl' com dedicação e honcsl-ida-
fixou 1Tsidc ll(_'j;) em fI III[lW- de suas [unç,ícs. Scmpre
nau c"rca tl� 1:� all'>;'; <ti raz. c(l()peraç�o. por sinal que
s::.� fés lncrecpdor da 5inlp�l- lJt!s1anlc valiosa. DOS úr-
tia c considerarão ciu::; fi- gã(l� de publicidadl_!. procu-
lhos da ter1'G. que passa- ran:lo, mesmo, despertar o
ram a lhe dedicai' a m:úor, iiüpres.;c das peSSQRS que GASPAestima, como provam os desfTuta:n de sua maior in- R, 26 IDo Cor- da sofr?u, ° Si' Osv;al.Ju
honrosos cargos riue lhe fo- t:midadc, Pilnt áS 3tivic1a- respondentel - Dia 13 úl- Claudino levou o fai;o ao
ram confiados, dentre os des ,j'Jr!c31isr.i,::as, que t3n- tiIno, por volta das 13 ho- c�mhecimento do ddegadoquais deslac<;mos os seguin- to ilecC';,,;itam (te compl'een- ras, O individuo Abrão daquela cidade, sr. Lcopc.j ..tes: presidente do E. C, Pal- sLio e ;wnio. -

meiras. Sc::retill'h da Le- D�í d_-Dt;sia:;Rl' com qne Adria71o, empregado do la- do vVehmuth, que w',I;dou
gião B:asikira de Asslsten- este jlO;-·�naI e os que nele \irador Oswaldo Claudino abrir o competente ;n lué-
cia, membro ela Comi::,são trab;;l},'a;n, se :::s5'odam ao ·:los Santos, tentou praticar rIto p<)llcíal.Pl'()-Con';Ln\�':}o do Ho,mi- reg\.d u rioc: amigos e ad- mu harbç;ro cri111e, sevi- .-----tal lV':urül2ÍllnJ, presidente m·r�t(_lrTc', c)o àif'tinlo nél- Proce Ida C'omis5ào de I'rollai!anda bJir-; ,·-.le nC5ta grata ono1'-

'�;ando u'a menina de 8 a- sso raciona
dos Festejos Co!!'�m�H")ii- tunidade. c11mprÜ;tel1tuu- nos de idade, filha de seu I de sinal.·zaça-o n �vos do Lo Centenárb de flt'-q '._.",:-:;) -,-n"os pda I patrão. O perverso indiví- UI .u

Bllem-\?n2l!, presidente f}a ::lll<l L:-:ici:1ac!c pe::;sQal. I' .. uo, illt'1indo a crümea, le-
I

Central dA 8ras,-1Asso::ia('uo Comercial <� In- ' '

!fi
dustnaJ 'e "Fl?rcador, eleito :.'O�H� par:;t u�, fi,at.agd,: bL',LÜ J:-iORIZON'lE, 2G
no último pleIto eleitoral, I proxlmo a rcsldencla de: (Meridional) - O diretor da
ocupando aind", a presi- S0U patrão e só não levou a Central do Brasil, em en1re-
dencia da Comissão de Fi-

..A��t':I ��m," ·l"ri.:i"in dn lermo seu intento devido à! vista concedida á irnprensa de
'C' 1\1" 34"iW L,,:.ll..dJiei<i:lUi 'ii B 1 H' t f' dnanças, ela amara un:Cl- feliz aparicão do sr. Oswal- '

.

e o. onzon c, re_ enn ?-sepaI. ��;jt:t\ �,� 6'j'.:I. �'I'I @.!m."lCll·'1 1 O '1
<I catastrofe de Joao Anes,

Embora em todas essas
- - ,.� OP.Q.,. _.

-

O aue 1110 no oca. p�l dissc o seguinte: - "Temos
funções tenha se revelado •• � DI da llcni 'a, que tinha ViS"!.,' fcHo o passivcl para evitar
um demento aüvo e eu:" �n5na � PJumenau [Jélrl! cnde O tarado condu- i totalmente os desastres. 01';-

preendedor, foi como pn�- ! ::ta a mp,lor, sen1 rensqr undos. de avanços de ,sl�naLsidcnte da t�s'jDciacao Co- I -----
: Pal'a ISSO, os maquInlstas,

mer�ial e Industl':ai de I·' listá �elldo a::-ll"rrladQ"
C;;luaz de tamanho ato de I principalmente os quc diri-

BlumCll"U qw: Slla opcrosí- 1101(>. nc!:'ta "h1a;1e, o 51'. s�h-ag?ria, resolveu espiá- gem comboios dc passageiro::;.
dade n1'1is se 11',; :::"ntir Fran")s i} Yieir,\ de i\- -05. são se!e-::ionar.los (;om todo o
eis que, contando com in� lell: ar, .'.:"crente geral da " h,di-::nadq com o que viu, rigor, Além disso estabelec2-
teligentes e 11:30 nWilO:; es- Car;,e-ra f1e Crf-llito ,\g-_t,- ')�nsou- em ir buscar uma

mos () süüema racional de Sl-

for<;ddos companheiros de co!a e indu-.! rial do B:m- nalizacão. O trecho onde o
-

l'
.

J A
N

I t
- flIItI e agcrll. em 'I;->turic rtRS sêcas. não.e���3���lil11lC;I�����j�lfI�og�s�tü� �-Ysi;.;::'l��l'�;�� ?c!!.����: I ��I��::t:-!t��)�10SS�!I�i�;;:,t:�� �7��C��n� �������� i,���h�<�r�L çao popu ar co·n ra' a a"provaçao,

;:dstc Q1\;.lqucr quanílllarle de 'leite do,
-, 1I' d· d �.. .

1 L j g.':u:in. Os t.!..;l:"f;�dcs r f"�r:lnrlf.Jl:.;e5 d')V1((;I(.e" (,;::quela entidade '.' n:'(:o lU> Tall3.;:íra Tenis;: 'lol11en1 e não Co fazp.ndo o c ,1'3 'ego, �llr',) LI alllen ,E'

����ll�����'�l��!;�I:�mon��l Pl'6�,_1 "; .�;;���. ;Õ-���ej�r:�':Ó����oe�> I pOl'qac; �e.men W\C ('hq�H�- :��ff�j��, c��� ?:��:1���� aOva�_
das contas de Ad,hemar de Barros.

:�St:::!�:':: ��a�:";:fn;f'j�:'�rr::r�:
gão que aiualmente se im- i ;rítola e industrial. ii S�. t::Tde p�ra s��,v:r�:' a ft� c'-Indo-o, há de ter aconteci que o Fundo rla Soe'!'ro "Illfancia

põe e cujas decisões são a- I 'A noite, ser-lhe-á ,Ye- ii Ill-llnha. ASl:;lm, dlL'lgm .. p�:- dG 8.1;:'0 com o maquinista. suspenderá, a l'"rtir Ih J'neiru, o fe.
ceitas com respeito e <lca- .' reeido um jantar no Ta- ii ra o local onde se achava CAR.R,OS DE. ACO ncc·mcntJ de lr'.'o "ln F�. Mo\"imcn·
tameJ:to. Tão fecund.o �oi ,0 o:ljara Tenls Clube_ pe- ii

I Abrão que ao vê-lo fu rrlU
O coronel Eurico

-

Souza

Ter.-am SI-do vl·olados dl·sPOSI·I.·Y'os constitue·lO"na·strabalho dessa Dlretona 'la<; classes conservadoras ii 'd 't
' b

,-_-,,'_,oncl.ec·,s,·n· '1:.s(�Oanmt�l�slt�tIIlB�I'aa.strl'l�vEeS':� ," Ique,. terminado o seu pri- 'locais. II rapl �nlen .e. -� -".,

melro mandato. foi reclei- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FelIzmente a -:11' '1, :1 fla- hdos Unidos, a Central está ;j . .t'i-\ULO, �6 (Merid.) que instituiu o Tribunal narms da prefeitura desta
-.- ---

-__ -- _.- procurando obtCi' financia- - Informando a reporta- de Contas entre nós, fri- �id2.dej éipolices, destinadas

E F L S t C I
III

S"
mento para a aqdisição ele gem d.e que será intentada zando: ao pagamento da diferenca

mpreZ3 orça e Ul an a a arlDa . .

c:alI'OS de aço. Os vagões dr.'
uma açáo I)Opular contra "Quanto aos graves pre- do lcaJ'u::tamento de vei)-I;)assagciros atualmente cm u- _

SO, de madeira, têm em m0- a aprovação das contas do juizos ocasionados ao Te- cim�nros decorrentes 0a
dIa 40 anos. Com qualquer sr. Adhemar de Barros, o souro do Estado, nem o lei votada em 1.949 e quePLANO DE RACIONAME NTO CORRETIVO DE EN ERGIA ELE'TRICA para choque mais forte, desman-· sr, Juvenal Sayon, .dissi- próprio sr. Adhemar de deixou de ser executadc;_ nao período de 26 a 29 de SETEMBRO de 1951 cham-se e se engavetamo No àente da UDN, disse que Barros cjue nao foi interrn- actminis�rj,(:ão ant{>í�")·.--- .. - --- caso do desastre de ante-on- -

(Para BLUMENAU, inclUo,
Para iodo tem _ observou o diretor da inumeros dispositivos das �ado por homens dotados

I sive bairros da Velha, Itoll- o bairro Central - se os carros fos- nossas constituições foram de bôa i�, relativo ao e�-�í.
pava e Ponta Aguda da GAI\_CIA SEm de aço, com toda a cer- flagrantemente violadas, ríto de Justiça, podera ne-

______
tl:;za não teria havido mortes· além de outros referentes gar". it'iuf:.liz<-indo, o "n'. Ju
e as vítimas, de modo geral,
leriam sofrido muito menos: a lei de janeiro de 1.947, venal S�yon élisse que po-

Mobl'll·z-a-�a::o- -d e t o d 0-8 -r-e-c-urso-s I �;�::Ã:%i�a�:������ aos paI lidos da COligação 'ex-governador, sera cons- RIO. <'o' (M"'rl'd ') A' -t _

-

'"
-

, 'd
. - .

.« �. E:'(!l ora "":ll
P I

'"
d b t· Iof lura

tltua a uma comISS�O 111-1 propõsito do �desafío do sr. i "oi,.;a
�

rovave crise e com us Ive n u u tegrada dos srs_ VlCente Vitorino Freire o "e �ll
- ,

SÃO PAULO 26 (Meridional) - C
I
PTB c que vêm mantendo ce;'feren- Lima Janio Quadros e Ju- ]\,- h d '1' b ner",

•

'.. , L rT•
.' 'LIno lviac a o c lsse:H. João Alberto que se eucontm em c "S cOm o g<iVe/llad�r uc.:s ,ogue! venal SaY0Íl. "", • ' ;

São Paulo esteve nG Palaeio dos Cam- ,'u Gareez. Falando a repo..agem deo ACho e.,sa unIU l'Lagnl- �8
,.Pos Elise(}s, onde eGnfere"dou lnn;;:a_ elarnu 'I'te conversou

c;m
'0 c�,efe da

FORTALEZA, 26 (lVleri-
fica ideia � todos nós de- nado, relmubrar que qual-mente COm o governador Luc�s No Executivo pa�l1sta 50 re vanos .s_ vemos aceltar" O sr Clr q' d.

t b a Prefeitura dional) - Estão sendo dis- .�.

-, .

I
�ler um os representan�gueira Gareez. Ab"rdado nela rcpo:t,_ S'lJ1 os_ L,clus-Ye 50 re

dO,mn' l'V1l1h::t revelou', ; Cê; d:::. � o/}osi<.'0es. i:'clusive;:-elO' m:l';5 tard,e, e Tcfetindo··'. "0'1
de Silo Paulo, "s. Excia, estã multe tribuidas entre os funcio- Ja ". "('EJ 1 '\' I •. '5'" -,

1 I c
-

,

prropa1nqi\ rac:'o.õ1amcnftl de CrlS::ljna ·.�t-:.rl!ssadQ nUI!1.a. SOhlC:l.'.l hU."!.'WJ110'3a '"

'0 � J
�

i.J � J I �

O qae t1.�<)] C-')nCfJ�""r'�� () á' U--'
dcclantu: dI) prab1cUll\_ já tendo i1t� trocadu Lm-� :

...

��CS[;.( 1.: C 'Tl
�

t ....
r arsrihn l1;a (;:·-,��lr:�.1 p:lra u .,enàdo, ,

COm o presidente A N UNe I E IH nlCCS do sr. VItorino Frei- na cer;' '::1 d' ';t',NESTE DI'"'R,U) ,,"
- < L - , ,''I.� 01'1.....

.

' ., ,;;. �� ; B- .'",- -t ....H,l· I: ,e t:. l<-'i Quandr, 011. J 'H·? fé;,. ó S\', "�����---��������.�--����������---���---�-
�itQrin) f·;�·. ' � .:.·1� �E3··-

I vata. de renunciar dois <.
I dias ar,�.,� da elei('ito P:IÚ,,·'I •

I r:andidfot<:.r-se 8 sen;.·d(lf', :
sabíâ q'!; a.: fll�'O"I:::".�'" ('S�;:';"
tavam J,"lt�ió'IJ :.: ;p)(",lrtl
seria facu 8 ·vitória Hoje�
a coisa �;2"1 dif2Tcllte 'c.h:ec'
�q'iita :1 f�t: l; Ih I

..

Data
e

Horário

Dia 2(; - 'tfl. feira
Da� O às ] 2 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 ho"ras
Dia 27 - 5a. feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 28 - fia0 feira
Das O às 12 horas
Das 12 as 18 horas
Das lG ,15 2:3 horas
Das �3 Às 2t1 horas
Dia 29 - SáhadQ
Das ',;q às 12 horas
Das 12 às 13 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 horas

PREJUIZ
O A NHA- LONDRES, 26 (UP);_ O

- .

.. _, _ I ��!fl��p��deR��dan�O ��:��.

!PedeopuvoamlerferênclB NãO pas�a .de um. espertalhão o jornalistal[g��:�;ª;�r.:��;!

d G d R bis
e conferencista Raimundo Bentes Pampolhal �i"ç.õe� de Sh[\tt cl A!ab. con-:

,
O overno a epu lea Prestou contas â poliCia blumen8ueuse o periguso . individuo \ �1J;��,f;-�re.%a��;�H��}a��?:·

• _, � <
_ ; , precnsuo i>C teria desenrôla-

l
l:lcl l.td::i nccrcramos por (::.,-

l11u,
E:XltHU granue numero ue creio u.ua apr esentaçao a CH, tenas dGRE,cE TOTAL _ AL1-'STRA-SE A INSURh,..XÇ;;;O _ -'�DO- 0_' • --: do ti algunlas �en enas ele me-• c..._

_ • __.... "'- tas COlUll<JS a. ch..e_gada a n05- documentos que dizia recebi- recao deste matutino que a- .,.", ., l'AI'i'I A TA'TICA DE GUERRII.HA�l O'" R""r"EI ,T) "õ'S-'
..

rl I d B d 1 _.,., _' " tros de navios ue guerra.teri-.• -- " .""". . "" sa ClO<1_<C C o ln ivíduo entes os de a tas personalrcanes lem de atender qucrn consr-
tanicos que não íntervírairí,! S. LUIZ DO lUAltAN_HAO, 26 (l;!eridiona�) - Cerca Pampolha, pessoa que se di- do país, ínclusiverdo ex-pre- derav� um c,o"lega, _ re,;ebeu! O correspondente do [ornal.:das nove horas de hoje o SI'. Negrão de Lima tentou z ia -jorna l ista e realizava uma sidenie Eurico Gaspar' Dutra. d d ornalfsta

uma,
' deixar o "Palace Hotel", não eonseaulndo contudo. U-

.,

d f" í' d' d h re d N .,as m;:os o J
" londrino precisa que os irani-A .... " ".. � - serro e con erenClaS an I-CO- quan o am a c e '" a 1 u- .

mençao honrosa o que em

I ma multídân acerouu-se ide g, Excia, pedindo em tom
.

tI'
. , . -

T.' t
"'." -',

. anos se aooderaram dos na-v u _ mUnIS as pe as prmcipais ci- çao. .r! o ograrías, jornais, nos parte cooperou para a boa tr>

natétíco que Intercedesse JOunto ao presidente da Renú -

'

d
' �

'1 t d
.

f' I' " 'C
. vios, depois que um reboca.dor_... L

,,- na es CtO -,,>1'<;<;1, en o mes-no quais -se izeram e ogiosas acolhida recebida ertamen I
.

'

b'l'ca 1'ara a retrrada do go"evnadol·. ",Tal's tarde o "1·11'- í ei t '"'1
' • " - ,

.

- . � Ingl.ês rebocara o petro ,?-_Q.-, ..

, • • , H'. u €'J o C.11 r' umcriau cmco lJa- rererencras a sua pessoa em t q esper-talhão que ja
_.

l
nistro da Justica tinha um no"O encontro com os II'de- 1 t

.

tI' d h ti
e .11C .0 � ,

. "Tariqui" que tambem se a�". >. A 'A es ras, nos segum es ceais: lace a campan a an l-CO- 1 '1 S d bem recebido cm
res trabalhístas. .

1 P
.

h·e "
la, a 1 o

_'. chava ancorado junto ao ,por-o cruas na Escola Norma e-iro munista que vm ia razenuo Blurnenau, com � ,n?ta dIV�Ü- to de Shàtt e1 Arab. para oOs nrejutzos do comércio c da indústria são ímpres- IL Colégio Sagrada T'am il.ia, no territorio nacional, bem d st dos t .

sionantes, calculando-se que atingem diár,iamcntc a Colégi'J Santo Antonio P. "m- como atestados, apresentar-ões, �� �ori:ifca�o epa��rlas ����� porto de Bassorah.
.uma média de três milhões e quinhentos mil eruzoíros. cerrando l<?LI programa, falou etc, tornavam volumosa uma truas que pretendia levar à I TEERÃ, 26 (UP) .�. Font�sFoi completado hoje o nono dia de greve total. O mi-

I
ainda ontem. na Rádh Clur.e pasta de couro que conduzra. termo, mas eis que uma pe- •

oficiais disseram que o Irã es-.nístro Negrão de Lima avistou-se, ainda, com o Chefe de Blurnenau. Para conseguir mais força drínha colocada no interior � tá determinado a assinar umdas Repartições Públicas, sendo que todas elas estão O pretendido homem de em nossa cidade, o usurpado, de seu sapato, embargou-lhe I
acordo "bar ter!" com a Rússiavazias, imprensa, quando de sua vi- conseguira junto a i!lIlup.Lte os passos. Um tiro dado às I a fim de superar a pressão e-(Conclui na 2a. pngínn let.ra GI sita à redação deste matuti- passoa

-

do. governo do Muni segas, mas COlU acerto" no 1 conomiea imposta pela Grã--
alvo. 'I Bretanha. Deverão ser inicia-.Pelos Estados o 1"I:0-:so con�rade ':L,:nn�", das n�sta capital as comrer�-

Fracassou a reu-n18a"0 de c'onelillllllaaça-·o �lt��i::�����:�:��!���:�'��:ifE�!:r:�;j?�::��;:���
esperar, e 10glCo, que com. tcriormente que o novo aco1'
essa mcsma nota iria apontar: do comercial será "muitQ

. reallazada entre banquel-ros e, banc-a'r-los ;eJ:;!�j�n�l�;��a���s: nota
I

�:�f:��ádOel1{U�o\�C����O-��:_._;;il'Occdente dc Belo Horizon- douro.
-

te, capital mineira, e ctivulga-
da pelo nosso colega: O '1' I

....- Prejudicada a !navegação aérea pela nevoaZseca _- "F�i��iFIggUG�L�S�WA-
S. PAULO, 26 (l>-lerid) 'vmte por cento. rb.. osando l"ul'lC10NA,_;iENTO r'REJ lJulCAD.">. A NAVE- TRA. branco" 'lue RparecerÁ

Frac�_:;sou compll:t�m�nte a assim, a pi-oposta intermedia: CAMPINAS, 26 (Merid.) _ GAÇÃO AE'REA _ B�lo'Horizonte, - F ,; 1)1'("' o MinistêriG dos Negoei'Js Estran;
reumao_ de conqhaçao dos ria formulada pelo delegado O pl'eíeito local resolveu cas- BELO HORIZONTE, 2,6 ó:o pela Delegacia de Ordem-I ge-To5 do Japão. prevenirá " 1l0pul3.<;ã�
banqueiros e dos bancários do Ministério do Trabalho. sal' o alvará de funeionamen- (Merid.) ·A navegação Pública o individuo .T'. t t.tl" contra o otimismô engeradô a' res"

promovida ôntem à tarde pe- ao passo que os bancários jã to dos cinemas de Santa Ma- aérea está sendo sensivelmen- do Be:t::> PamfJolh,�, ·::[ue. s� I pe�to das posSibi1�dadeS .da e�il'irallão10 delegado do Departamen- haviam s<: manifestado sôure ria e da rádio. bem como do te prejudicada pela nevoa se- ap1'es'i;i).L..va como 1 Jrnahsta uferec-das aG Japao. Sahentar", qu.e -(I

�? Regional do Trabalho, a- essa propósta, que estabelecia ieátro São CaÍ'los, em conse- ca que desde ha alguns dias e percorria o intenor do l'�ó'
Í1m de resolver a pendencia um aumento de trinta por ql.le'-,Cl" dos resultados pcri- cóbre o céu de Minas. Os a- tado fazendo conferencias
que Jevou os bancários à gre- cento. Em face dos resulta- ciais levadas a efeito em to- viões das companhias aue fa- contra o comunismo. Bentes

deverá serve. dos negativbs da tentativa de cla3 as casas ele diversões des- zem a linha para esta Capital, Pampolha ouvido '-:0 ,'arlorl<J
flexão.�� banqueiros, por inter-· conciliação, os bancários pras 1,a cidade, depois da catastro" és.ao cnegalluo com 'aérdzo, da Delegacia, declarou que,

medlo do seu representante, seguirão na g1'éve, fe elo Cine Rink. (Conclui 11,:1 2:1. página letra M) durante o governo do g�l1e-
insistiram num máximo de CASSOU O ALVARA' DE __ . ral Dutra, rontê-tv't ('om vários

__ � _ _ - - - - - - (ConClUi na 2_a pálrlna letra I)

SIi

Tentt)U 'seviciar' u
í

á

·de
Nao t'econhece
T. Se E. O recurso

interposto pelo. PR;T
RIO, 26 (Meric.L) -- o I firmando a necessidade de

Thbunal Superior Eleito- t sua Darticinaçfío no· góver- .
'

ral unanimemente não co-! 110 da cidade.- A nota 'acen
nhece o r€CUr30 interpostb I tua que os partidos ,'iião
pelo Partido R,epublicano dispensam a assessoria téc
Trabalhista, coa"Í.ra a infil- I nica, mas reivindicam 'pos
tração de elementos corou,;, 1- tos de comando .,para- ,os
nistas em sua legenda nô, seus lideres. AssiJU '1'esol
pleito de três de outubro i vera os coligados que apoía� .

último, confirmanào os di- rão o prefeito desde que o

plOlnas expedidos pelo Tri-' secretariado seja formado
bunaI Regiona1 Eleitoral BO de políticos e não de
depuwd(, F:ot;erw lVhr�n<l técnicos.
e aos veT�adores Saldar.ha

".. Lobado, Eliseu Oliveira e - - - - - - - - -

A 0NU PROPORCIONA ASSISTENCIA se]�s suplentes.
IUGOSLAVIA -- A assistencia técnica da FORMADA A COLIGA·
<1 relrte:;;,acão na vida normal de cerca de

.

(AOdos, ;,·.l lugoslúvia. RIO, 26 (M"�rid.) -- AnósNa foto aparecem o Dr. MirosJav Zotovic, cirurgião <

traumatojogista e ortopedjst.a d-:! Belgrado (ao centro) (': a l'cunião conj Ul'l ta das ban- TCS de crianças de todo {I Est"dn mar
Dra. :Val�rqa Pavl�ti�, especialista cm anat�mia p<:Itológi- I �ad!s do _PTB, PSD PR e

rerãa de fOme se fôr sllôllensB O f<'r_
ca

"

a direIta}, assI.stmdo a uma ��m0!lstraçao p�atIca dos
I P(}l, a Caluara dos Verea- nec-·.l1ento do ';01to que vem sendl}

maIS modernos metodos d� reablhtaçao de mutIlados
..

O I dare.::; D(lLlCiou a impr j'-"a
f�ftn através do plano FIS1 c, q_úe, se_

Dr. HenrY H. Kcsslcr, autol'ldade no assunto e conseJhelro

I
.' ':J,_� :=". lo Se allunc a. ccss�rà a partir

da ONU especi'!!iz;ldo, � quem dirige a demonstração. - 8111011C1&n'30 que havlan1 .de .faMir" . Atualmento, o plono hr"
1l!"OTO Oi>TLi Í'_,.,pC�i1Ü para A NAÇ,�O), fnrmarlo a c01ie-a('àn, 1'",:3,- noce u'nri0l>l"ntc leite � mO',· fie '9

mil crianças da C�[l t1J c do interor

I •

Imenlna
I

oito

NATAL, ,I; (Meridionall - Milha·

Vlnle mil crianças
ficarão sem leite

tam se todlJS Og circulas D:') 'scJ�ti.C()
de: ape',iu para o gn.vêrno fN!eral cnJJ•
a f41111i<lade de que êste insista junto
á ONU para que nr.o suspenda () 11l_

ferldq alimento, pois sem um orga_
nismo federal ou estadual, poderá lll

verter consideráveis recursos li fim de
substituí" a ajuda ex'traord'.narla uo
FISl que, após organizar o trabalho,
4 �iciou só no Rb Grande do Norte
a l\mentaçãa de 20.mi! crianças dia

i ramonte.

Desligado
Desligado
Hayerá só
Desligado

-- ----- ---

Replo de Vitorino-Freire
Haverú Luz c

Desligado
Haverá só luz

Desligado

Força

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só

Desligado
luz

DesligadQ
Ha".rel'á Luz c Fon:a
Haverá só luz

Desligado

Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

luz

deste, fica, Pa3sogeiro.s e cargos paTaNOTA: O plano 8nter ior, lHlhlicado neste jornal em data de 23
a contar do dia 26 do COH ent�t inclush'c, substituido !>clo presente.

�l _{� Bl umcnau, 21 de Setembro, de 1951
};[Vi.PREZA FO itç:l\ E LUZ SANTA CAT HARINA S, A.

luz

Desligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só luz

Desligado

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agente!iI
C'A� COMÉRCIO

Desligado
Desligado
Havel'á só
Deslígado

_ "CaIU o sistema de prr-tJaraç:iD
{Iara a g:u�rrR não stria n -viflt�dc u�

raCionamento' de ga�olina para o fu_

\11ro, Há uma ese(lsse� neentullda de

h!das as mntcrias e: ('onsequcnte:men
te, iSto yirá. ocasil)nar ulna ser:.1 cyL

se para a industria brasi·cira.
Brasi! cOmo se sabe o consumo d',

petroleo cre�e di.']. a dia".
A propósito de um plano de mohili"

zação qUCt em face da situação dp. PHILAOELPHIA

lU7-

GUANTA � PUERTO lA CRUZ � C UMA NA
MARACAIBO - PORLAMAR - CARUPANO

DesliGado
Haverá Luz e J)'urcí1
Haverá só luz
Desligado s. A.(NAVEGAÇÃO)MOORE McCORMACK

BALTIMORE NEW YORK
pré_guerra - cernO afir01QU - ÜC

veria es-ta� sendo <.bjct\) de cogitação
por parte d() governo o sr. João Alber
to respondeu:

uNão tenho crnhcciotcnto de qual
quer plà1:o neSse 5011t;,10. Hoje cm
dia a guerra é total de mo.llei1-a r,Uo
a mobHização não é feita apenas pe
l,,-s forças militares mOs por todcs "'I

Jncios de. que d�6põe!ll :],5 lH}J}u�a'iii{':i
civis",

SOLUÇA0 liAltMONIOSA

.!iÁO PAULO, �6 {Meridional}
Encontra_se .t!O\ São PauI-G, a sr. DL

Rllrte Dorneles, presidente nacional ,I'>

e Portos do Mar das Caraíba.!;1

COITRA CUfA.

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECç6fS DO

COURO CABELUDO.
E fNDÚSTRIA MAI.BURG

Telegramas. IIMooremoci<" • ITAJAJ
o sr. :-ç _.v 1

utópia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




