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costura

Anunciada a dissolução do
Parlamento e marcada pelo
primeiro .minístro, sr.' ele
ment· AttIee, a data para no

vas eleições gerais, começou
na Grã Bretanhá a campanha
eleitoral. Ainda que os tele
gramas. não indiquem, não
patecc ser já o começo ofí-

RE US UO
D I I
Restabeleci enio da urde
.Intensificação das guerrilhas I

no interior do Maranhão

VE UI' EDI

REAFIRMA E. B,lRROS SEU PROPOSITO DE PER
MANECER }\' TESTA DO GOVERNO ATE' O FIM
DE SEU IVIANDATO - AUMENTA o CLIMA

--_ DE- INSEGURANÇA

Teerã, 28 (U.P. - Ur
Kente) - SOldados ira
nianos acabam de ocupar
a gigantesca refiuarta- de
Abatian, numa ação rápi
da que deixou os técnicos
britânicos fóra das insta
lações da grande usina

. petrolifera.
PRAZO PARA ABAN

DONAR O mA
Ahadan, 2-8 (UP - Ur

(Concl.ui na 2a. pág. letra C)

São Luiz, 28 (Meridional) -- IDo Hotel Andrade - I
Enviado Especial dos Associados) -- Em companhia Ido general Edgardíno e dos jornalistas, o Ministro da

Justiça percorreu diversos bairros da cidade durante I
a noite de ôntem, demorando-se em palestra com cen- ;
terias de populares. O sr. Negrão de Lima ficou im

pressionado com os quadros e cenas que presenciou,
pois ha mais de cinco noites os bairros vivem de �o
bressaltos, ameacados [;e novos incêndios e depreda
cões. Foram improvisadas nas ruas dos subúrbios

Íonginq nos barrica.Ias '2 homens e mulheres estão. S8

I
r=vesan.lo 113 p3�;_-u·�l;aIl:2J_1to. O lV[�nistro da Justiça

.

foi aclamado pela mul tJdHO aos gritos de "intervcn

� C;'dO, 111i.t·T'.�8jJ_:;�;_..)!·f

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

iAgua(dam OS riosuenses ai_nda em
: 51 O lançamento da pedra fundameh·
tal da nova ponte �0bre o rio do Sul

CHAMENTO

plena
curnprrra com a palavra elnp(;_'�nb.:':t...

J
da, e ainda em 1951 teremos:) 'iní

cio da construção da ponte sobre

J rio do SLÚ, a qual, lado a Jado

com a nonte que serve a �strad::l

Ie Ferr� Santa Cataeina, cru nossa

(Conclui na 2a. Pág. letra li)

Só deporá
Eugenio de

(as�armas Quando
Barroslfor expulso

R.IO, 2,3 (Meríd.l - O
enviado especial de "Ulti
ma Hora" conseguiu entre

vistar, no interior do Ma

ranhão, o Chefe Militar dos
rebeldes. O sr. Raimundo
Bastos comanda o "exerci
to revolucionário da liber

dade", que domina virtual
mente os municipios e le

gião denominada Agreste,
em pleno sertfio mara

nhcnse. LONDRES, 28 (DP) - °
° referido jornalista primeiro boletim médico do

descreve Raimundo Bastos Falacío Buckingham, nas ul

como de baixa estatura, �imas vinte e quatro horas,
b ;., d p .. st ,1,) I,nforma que o estado de sau-

bar as �, mo ia le.� es
...

c.: de do rei George VI melhora
época da "coluna". Rai- coristanternento. Hoje. o mo

mundo Bastos disse:
I �Jar�a brit�nico demo:lsirav_a

"Pego na arma pela l.�-· maior apetite. O boletim me-

São Luiz, 23 (Merid.) - O

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

dico de hoje é o mais otimis
ta desde que o rei George VI
foi submetido à delicada ope
ração pulmonar. Mas destaca
se que o monarca ainda não
está de todo fora de perigo.

CONSELHO DE ESTADO
LONDRES, 23 CUPl - A- AINDA. O DESAI'lO DE

nuncia-se oficialmente que o VITORINO FREIRE
Rei Jorge VI assinou, hoje, RIO, 27 (Mer id.) - Falan-
um decreto, criando um Con do à reportagem a respeito do
sclho de Estado para atender desafio que o sr. Vitorino
aos assuntos .ia Grã Bretanha Freire fês aos adversários po
e Colónias, que requeiram a- líticos do Maranhão, o depu
,xovação :-e ..-I. São inü gn. n- tado Rui Almeida, do PTB.
tes desse conselho a Rainha, :lisse:

I
a princesa Elizabeth e sua "Marco o encontro com o
irmã Margaret, o duque de sr. Vitorino Freire em São

página. leu. rsLulz. na Praça João Lisboa,

TERCEIRO GRANDE
lNCENV10

guir reproduztdo:
� "Ilrno. Sr. Diretor

jornal "11.. Nação".
do

cooperação que prestaram à
campanha pró construção da
ponte de cimento-armado

sôbre o Tio Itajaí-Açú, ligan
do os bairros de Itoupava
Sêca e Itoupava Norte. Aten
ciosas saudacões - Ingo He
I ing. Presidente.

,._..._

mcêidíç ua ruaunã de hoje,
no bairro São Raimundo,
destruiu cmco casas. Foi pre
se o indívíduo Gumercindo
Gomes Rebelo, apontado DOt

alguns populares como ele-

Telegr�
Gov�rnador' I

-

ao Prefeito!

Recebemos o oficio a se-

galidade democrátíca con

tra a "usurpação" feita em

Iavor do' sr. Eugênio ele
Barros, que representa a

---

RIO, 27 (Mcríd.) -- Os
correspondentes cariócas em
São Luiz, em seus últimos
despachos, dizem que a situa
cão agravou-se ôntern à noi
te. com novo c grande incên
dio mantendo-se II convicção
w'ral de que os incêndios se

lam ateados por agitadores,
que estão se aproveitando da
confusão reinante em S. Luiz.
Na noite de ôntem para ho
je. já nâo houve luz e a ali
mentação é cada

� "Pr'aze+rosamente, Ievo
ao conhecimento de V.S. que
o plenário desta éamara Mu

nicipal, aprovando um reque
rimento do. vereador sr. Ger
hard Neufert. por unarnmída- BLULHENAl! • JOINVILE

�lé.', ericluir em ata um voto Viagens rápidas e seguras,
de agradecimento aos [or- J só no
nais locais, COM MENÇÃO I EXPRESSO ITAJARAI!.SPECIAL a esse matutino.

pela brilhante e destacada
-----------�--

mento incendiário. Foi reco

lhido ao Pronto Socorro em

estado gravíssimo o estiva
dor Guilherme Ribeiro Reis,
que foi violentamente surra

do por elementos populares
exaltados. Os soldados do

Exercito salvaram-se

chamento.
do Iin-

escassa,

Washington, 28 (DP) -

I A comissãot mista, composta
ele membros da câmara de re

presentantes e do Senado a

dotou uma resolução suprt
rnindo toda a limitação aos

poderes de Truman, de trans
ferir às Nações européias,

TRIGO PANA A INDIA - Simbolizando a chegada ii Iudia de

9.000 toneladas de cereais dos Estados Unidos, ? Consel.heiro
da Ernbalxal'la NQrte-r-.mcr-icana em Neva De lh i, sr. Chffot"(\
C. Ta:vior, entrega ao f:J;e;:c d� Gahinc; � do Mintstro dos Ali

mentos da Judia, sr. 'I'Irírumala Rao (a esque�da), uma saca

de trrgo em mmiavura. \.) orcreeunento fOI reíto corno uma

expressão "all profulHla amiz::nle que existe entre ?5 povos (1a

Jmlh\ C (lO� 1��tacln5 rni!lns". dnr.urte uma �erimol1la c�n Bum
hains. Na ::;JX;l C:it-:i vam �nl �r��S5n� ;:S hn fHI,;'r�l� na Jl1f!J:l c fins

é·.!;l.tlrn !.'nidlJ::;.
_._ -

O ""rr!!g::Huel:!,o d-r hL;;') ql!e !.hm IlwtlVO ;j, GO'il1WUÍL\

el!egU!l ';i' lJUlnbaim. !1."ilzitl�1 pelo t":1rplCiro NorL�-Americ!,-no
"TU.SCOll Victury'", {) ln}ml'iro d� m;l.Is de 200 navws llm1)rH:a�
nos que levarão cereais p::'l'a a Illd}a, .de acordo com o :proJe

to de auxilio alimentar de eln:!rgen�Ia recent.emente trans

formado em lei lIclb CI'U�l'€SSH dos 1',stados Ullldos. (F{)10 -

F8IS).
;J
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Assistente' da Faculdade de lI<ledil;ina da :Univ�rsid,a.de dO', Bl'Mil

_ CONSULTA!?:. HoráHo� dàs,10 .às; 12 hY.fas e dàs 14
e às, 18 .horas. - CONSULTORIQ: Rua 15 de'Novem-
;: nro, 742 (Ao,I,adQ da Su,afarma).'

'

i --------------------'---'--------�----------------�

I
cC:

:;

os conservadores concentra
'�al1� os seus f;)gO::'íe quo, me

l:'cl!:te um acoi.do. entre o;
dois partidos ,- o que sé se

nd possível em uma demo
cracia exemplar, como a bri
tânica - depois de aprovado
uo primeiro perlodo de go
verno 'do Labour- Party, de
pois ,da guerra, só deveria ser

'posto' em execução no segun
do, caso -,o gablnete Attlee se
mantivesse 110 poder 011 seja;
caso o elertorado Hie renovas
se- a sua ,conHança, Os' díver
sos outros fatores, de nature
aa acessoría ou contingente,
que: determín.u am o desgaste
Que Se refertarn menus à sua
1]0 trabalhismo no 'Jodel' e
natureza corno lJar,(Úio, O{l .ao
seu programa, do, .que às cír
cunstâncías em que lho cou-

ltadioterapia _ Raios-X "7"""". Fj!l_iot��:mia _.M�tab()-
be governar, deram-lhe víto-

.Iísme _ RESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15
ria· precária em 1950, Mas

:: ,'l'ELEF,ONE, 1441
esta vitoria foi sufíciente pa-

"'",,_
ra que a sua plataforma ano

_

terror fosse completada.' E da-

_
do que os conservadores já a-

_ '''' ��= mmç!aJ,"am�,hã muito tempo, a:

� DO,ENC,AS DO�'€ORÀC,;'ÃO" sua -íntenção.tde não desfazer

_
_

as reformas introduzidas pe-
_ DR. CARVALHO' - los seus adversários, pude di-
_

" _
(Electro(:aJ::�pg;J,",a_fiª) __ _.. __ , .. '

�er-se que, em essencra, a

:ã
' .

'

''''<>-� .'
S obra .que o gabinete Artlee se

':=
-Tratamento de�neurQSes',,_ (Psicoterapia)- - propunha a realizar, no após-

'E: Av. Rio Branco, 5 (sobrado) - Ao lado do Cine Busch guerra, será mantida. N3.

_ ,e: verdade, se Churchill voltar
;; c= ao poder, será de qualquer

ª '

.'� modo uma nova Grã Breta-
nha que ele terá a governar,

':;; Dh ,- r..mHARDT ,unOM'ADA e esta Grã Bretanha � a obra
_ '

Iit. Vlij\ ,'i].K, '..
_

dos trabalhistas. Isto, aliás, é
= Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras o que há de modelar na de-

ª mocracia britânica. A sua '�vo-

�_ 'Consultas no Hospital Santa Catarina _ lução, em um sentido ou em

Das 9 às 11 e das 151/2 às 17 hs. outro, como sempre aconte-
...

"

_ ELUMENAU _ HOSPITAL SANTA CATARINA ceu, ao tempo do Tories e dos

:� Whigs, se dá sem sobressaí-

'';
tos dilacerantes, de modo <1 ue

=:__
... , _

cada partido no poder pode
_

tomar a obra de gover. ro no

D ARMINIG\ lAVARE"
ponto em que o seu predeces ..

-_�=�=� ESPECIALIS:: EM OLH�S, OVVID�, GARGANTA' i I
�� ;�;��i���i�:v;:�2E��

_

' :::' do pars, mais ou menos scelc-
E

I
rado, mas €!ll última análíse

=___
CQNSULTO:RIO:, Rua' 15 de NiJvembro. 1185 - 1. andar ::: sem recuos Irreparáveis.

=: Há poucos meses atrás, os

_
-------:-----'---:-------------.:, § I

observadoras estrangeiros no-

ª� ':::: taram um gr-ande desânimo
_

MOLESTIAS DE SENHtmAs ::) nas fileiras trabalhistas, o qU�
:: .

DR nENATO �AM,AnA =1 resultava da Ilecessidade de
.....

:=_:-=__
' .' 1\ . \Z ,', �,N. = \

levar a efeito· um programa

DOEN S
' :: ,complexo e ousado em cir-

. ÇA INTERNAS :: . cunstancias extremamente
OPERAçõES -' ONDAS CURTAs' :: I desfavoráveis. Mas esta vaga

'::=:
COJ.1,Sult6rio: Travessa 4. ,de Fevereiro;, 3 ;:'! parece ter passado. e a jul-

,Fones: 1433, e 1226 ::: i gar pelo qrio e ó ímpeto com

.,- ...------- ,:: I
que se estão lançando à luta

::: :: pode presumir-se que os tra-

� I �DR HERNANI' SENRA DE OLIVEIRA :§ I �;l��s1��uc�o�f�� ���7������=
.

;;:::;= I
',.' .

','

,,_-:::= ��:se:�te� bat.alha será inte-
- DIplomado pela Universida.de do,Rio. de' Janeiro,

'

.

= i Clínica Geral '_ Operações - Doenças das; Crl�nças•. Clínica
::: especializada. de' Senboras e Partos. ':§ i -,- -'- ,

-_�
, Atende cbamados a qualquer hora ::::

I BCONSULTO"iuo E RESIDENC1A: Rua 15 de N�yeúiú�: 1393. �
. :: mundo Bastos estabeleceu

_

-:-- § I co�tGct? com ? _

Quartel Ge-
:::; ;-_,.. ._..----.,......------------- ::; I

HeI aI oa 0poslçao, anuncian-
- '·'D·R"'.:,lE' l'M''0' 'D'U'AR.TE' 0,"E,REIRA'

'E do o propósito de intensificar

.
E = as guerrilhas no interior do

:::: Estado O
. .

_ '

__ CLINICA M:éDI<:;A__ ' _

• s prImeIros emba-
-. ," ':. ':: tes entre as tropas policiais

,

':::: rebeldes resultaram em três
. ESPE9IALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS :: mortos nas fileiras de Rai-

- Consultorio: Es.'l. da� �as Flo�Ia,;no Peixoto e, Sete de =: mundo Bastos, além de vá-
_ Setembro. 'Resldenma:,a rua Sao Paulo, 240 -1. ando = I rios prisioneiros que e t-
....

-- Atende chamado6 ,pelo Fone 1197 -- I:::: sendo trans t d
s ao

a ...".-,-,.__,.,.. --,..,.,.,.....,.,....,...._.........:= "

c por a os para a-

::_ '

,'" . , " '::
I
qUI, ,enquanto a população

-

D, e n f ,',I' S tas
:: Rrepar3l�se para arrebatá-los

_ :::: tias maos da Polícia custe Q

: :: que custar.,O "Jorn�l do Po-
;;;:"', :: vo", orgão da oposição, reve-

ª :: la que o governador solicitou

H., P R O B S T :: auxilio dos policiais ,do gover-
_

,

- no do Piau:í, não sendo aten-
=

- dido. Colocada nos termos em

_
_ CIRlfJ3.GIAP DENTISTA � :::: q?e. está a. si�uaç�o, só pode-

: ,AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS - ra ser resolvida mediante a
-

,- A' ALAMEDA �IO BRANCO N. 8
- renúncia do sr. Eugênio de

ª ':���f:� c�� 00 ���li����f��
::: .:: Freire. O governador repele
:::: _

as f,?rmulas, reafirmando que

§ E . contmuará até o fim de seu

� 'DR. IVO �OSIMANN :� l mandato.
:.:::

Cirurgião-Dentista .§ I
- - - -

-C
- - - -

_ Rua São Paulo N. �980 -,I+,OUPAVA SECA § I

E
--�- BLUMENAU -,-

=�----�������-------------------
....

�
...

----------------------�-------------------------:
:=

AlOlS P,REISINGER
5: Dentista Prat. Lic.-. .'

: -- COl\I 20 ANOS DE.CLINICA -_-
:::: Especialista em Del,ltaduras 'Anatomicas
_

. , -:-=- PQNTES �.M; ACRILICO -,-
... Rua �ão Paúlo N. 2938 -- ITOUPAVA SECA
-

5-------------------------:-�����--�--���--�

a ab
.. Club-1Ir-CONVITE .ÓvÓ: ���_

&. :diretoria do ldarab:i Club,
il!ODVida todos -seus associa--
dOI a comaarece�em dia -:30
do COHen,te, as 'g boras,=oos
salões da ,5. D••J,.' Carlos Go
me!, par� elei§ão da DPva

diretoria, �que deverá··l'cger
Oi d�stiDO� d;aqu�la ',lodeda�
Ide.' .' . '".' ..

' ,

Mecânicos. Inutil apresenta
rem-se não. sendo competen
tes. . ,�ratar .na Casa _ Royal
,S. '.A.,�Rua 15 .de �oyemb".o,
�3�.

OUVIDOS - NARiZ :-·E GARGANTA - DO
'.. .

.:D�. WJ:liSON SANTI:ÜAGO
.,

INSTITUTO DE RADIUM
--- DR. A. ODEBiulCHT -

Sob direção do ex-técnico da ótica Fluminense, do
Rio de Janeiro, formado pelo SNFM, DF e Bausch &

Lomb.
Aparelhagem completa para aviar 'quahruer receita.
Faça uma visita à única Casa Esp�clàHsada em óculos.

Rua 15 de Novembro, 1436 _:_ BLUMENAU
.

I

com: 'Fi-'

Blumenau .:
_- -":"""":""--

- -.-+----
f J ••

'�
.

P.R E C I S A - S E
Um funcionário para es

critório� exigindo-se
fale alemão e seja reser

vista. Ordenado Iniciaf, de
Cr$. l.()OO,OO � Carta pa
ra Caixa. Postal, 325-
Nesta•.

Vende-s
Registro Civi I i

,

GETULIO VIEUtA BRAGA
� Oncial du Registro Civil �

Lenha picada. entrega à domicilio.
Informações com o sr. João Wilerding peloFone 1371 •

Faco saber que pr'eten-l Faço.' saber . Que pretendem
'tem casar: Jorge Paulo oasarr- Bento Pedro Pereira e

Braun e Cecilia Seibt, soltei- Olga de Souza c Silva, 501-

r?5, naturais deste Estado, 1'0- teíros, naturais deste Estado,
sidentes neste Distrito. Ele residentes 'nesta cidade. E1c
carpinteiro, filho de Ew'ald� solteiro" pedreiro, filho d�
Braun e de D, Catarina Pedro Anastacio Pereira e de
Braun" ,Eh�" doméstica; filha D. Ceeidía: Vargas . Pereira. E �AOS DISTINTOS FRE-
?e J�se Selot e de D. Catal'i- Ela,'·d011le�tica,· filha de An- ,

..

Ia SeIbt, Si alguem souber de (h-é de Souza e Silva e de D ..
,GUEZES, QUE DEIXOU

algum impedimento, acuse-o 1nácia Bento de Souza. Si a1- DE TRABALHAR NA OFI
na forma da lei. g'!em souber de algum impe- CINA HANS \V. FEHR
Blumenau, 18 de setembro dlme�to, aClise-o. na forma LE AVISARA' EM ·BRE-

de 1951. da leI. ;
Faço saber que pretendem Blumenau, 24 de Setembro VE O SEU NOVO ESTA-

casar: Ro1ph Stein e Brigida de 1951. BELECIMENTO. iSignorelli, sOlteir,os, naturaL; Faço saber que pretendem BRUNO B. L. BOHMANN
deste Estado, reSIdente" nes- casar: Daniel Pamplona e E- ,

te Distrito. Ele, lustrador, :fi- raclides Cabral e Silva, sol
lho de Otto 8te1n e de D.

I teiros.
naturais deste Estado,

- - - - - � - - - -

�lma Stein: E�a, dom.éstica, residentes nesta cidade. Ele, '" V E ti [li E .. S E
J.Ilha de Joao' SlgnorellI e1 de bolieiro, filho de Pedro Pam
D. Irene, Si a,lguein souber de

I plena
e de D. All1elia Pamplo

algum impcdim�nto, aq!se-o na. �la, =dom�stica, filha ?e .

Um terreno de 39,000 m2,
na forma da 1:1: DauuélO hstevao.Cabral e S11- J sito na Rua João Pess9a -
Blumenau, 18 de Setembro va e de D. Mana Tereza Va-

J
!J>� P -i U·- P .

de 1951. 11011i. Si alguem souber de a1- .ueco OI _o fila0. reço.

gtim impedimento, acuse-Q .na' Cr�.• f
50.000,00. Tratar na

Faço saber que 'pl'etendcm forma da. deI. ,Rua, ,'JDáfj c:P�ssoa, 2&2;
casar: Raul lVIueller e Philo- .,�-�--�"--�...".,,.,...�,.,...,.,...,.,....,..,..--.,....�....,. . .,....-_,......,..--.,..,.....-.......,....

mena de Souza Siqueira, sol-
c Blumcnav., 21 de Setembro Cc v

c

•

,

de.1D51.
- -._ --. ,..--, - -,"'_ -

-- ---,,'-
teiros, naturais destti! Estado, ':Faço saber que pretendem 'd

," "-" ,', ",'

residéntes . nesta cidade. Ele. eD 8'
" "

comerciário, filho de João' c2_sar: Viciol' a:1amann .e ll�a , ,

' :.:_IHuim.d,ilitiiuliiúníllimnummmmnmmnmnnilllliUmmnlli.l'
Dorval 'Mueller e de D, Oti- ���cli;stas:��e��:S�den��tu�:��. :, ' ,

'� ",l:§ Cc '. aU--M'(.-N'TE
'

''O VOL
:E

lia lVIueller. Ela, doméstica, ! [ UMEfilha de GerciI10 de Souza
te Dis�l'ito. Ele, ferreiro, filho Um bem montado bar e ca� =: .

,-'
. ==

S
. de Ricardo Hamunn c 'de f" 1· d 'ih 1= .,' .::

iquelra e de D. Jacy GlIi- D, Helena HalTIann. Ela. do-
c lOca na? UQ me (lI'

I
:DE SEUS NEGOCroS EM BRUSQUE E REGIõES cm-',=:

marães Siqueira. Si alguelTl mestÜ!a, filha de Hem;iquc ponto do calS. Ver e trataI' :CUNVIZINHAS, FAZENDO U;l\;IA·
- PUBLICIDAQE EJj'�-':E

souber de algum impec[imen- Wru�h e de D. Hclga Wruch. <':0\11 o proprietário na Rua I,ªCIENTE ATRAVÉS A ONDADA'
.

�a
to, acuse-o na forma

�

da lei. SI al.guem so,uber de algu..Tfl S. Francisco' 110. 118A _
f ;:;

. RADIO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTD,t\.. :::

Blumenau, 20 de Setembro
� -

de 1951. impeclime.nto, acuse-o na for- I T A ,J A I.
.

!.§ ..

'_ Z y�T-�O --

.:
. U�gO Klcs. .

" : ::c

Faço saber que perante o
ma da lei. '1'::::Wormaçoes e anunclOS nesta ,cldade: RADIO, CL'lJBE, Rua�

Sr. Oficial do Registro Civil
Blumenau. 25 de Setembro :: '

"

.15 ..de NQvembro, 415 ----,- .::
de 1951. - - _ - - _ - - - - ,-- I'::; =

i'�: ����i:a�/cio l������m�s�J;� GeLulio Vieira Braga - 0-

V d
r:�lIl11l1mnllmlllnIIIIUllllllllllltUlllllllinll!illlllifllilllll!!!IIUll!;mliÍ�

R.awietch, solteiros, naturais
ficial do Registro Civil.

en. .e-se'
,..' ,

'
..

deste Estado. Ele, comercian-
- - - - - - - - -- -

.

.

.

te. residente em Vila Itoupa- 11 UMA 'casa :de nludeira ,cm

va, filho de Erwin Manzke e

de' D. CaroEna lVIanzke. Ela.
Glucester e a princesa 1'(-:31, ótimo Estado, sitw:ula na

domésttica, residente neste
irm5: do ülOnarca. Isso, po- l"ua Almirante Barroso. Jn-

'

Distrito, filha de Arnoldo Ra- rém, pão t;m.r dizer que se fo lua
-

n sta "eita';;
"

tenha agravado o estado do � 50�s, e I � ç..o.
"

wietch e de D. Helena R.a- 19 aB I
wictch. Si alguem souber de

;,oQcral1o, J)ojs o últi.no b',le- t cc,:
:t a

'Itim médico informa que Jo.- :
cllgl)m impedimento, aClIsi;-o
n;-I forma da lei. gr. '.'1 I'sta melhorando sensi- - - -�------ - -

,

B1ut1vmau, 20 de Setembro
velrllcnll; li )}''{ A Q U I·!'� I\. s i!,

delD51. F !IDEESCREVERI\I." «(l1Jl.inllacdo du COI�su12do il ..eonse:rtos ;-e;ç,O}.ls�r'fas Ir: GRANDE',SORTIMENi'o'�EM VALVULAS AMERIC;A-
F,H:O �al)f-'l' rl'.lP IHTtr::I!c!Elll' II'

- Tratar com l\luller 1'1: �4S E EUR(l)PE'A5. ,'.
gente) - Técnicos bri- ['"sal': Jceer Seberlufl P lê\lfW" vitonnlsta". ,t

tânÍcQs que trabalham na uiEl J"Olil1il dr' SOll:?;;!. soltei- Raimundo Bastos é advn- I na fjr:r;na MACHADO li -.P�,Ç ..\$_E ACES9Q�lOS. RADIOS NOVOS -

grande refinaria de pe- ,1'05, nat.uraL detite Esl.adp, I
pado e afim1;;!' r1ue (lispõe II·&,CIA. -' Fone m�nual, II .<l-";$:ERV�QROuRaA7PdleDsODtPe"mORbroP.�E4Ç09 MO'DICO ,,_••

troleo local, l'cceberam, i residente;) nesta r:idfjr]c, ,I!-;lc. '" "t II 18 II
'" 'X

hoje, ordem escrita pam ; operário, filho ele Francisco ele nnllrarcs de horneL::;

ar-l
. �.

abandonarcm,o.paísatéo ! AHtonio SelJerino e de' D, macios em" perff'ita organi-
- _ - - - - - - - -

-I� - <

'

dia quatro de outubro. \ Cristina Luiza de ,Jesus. Ela, ;,:ação militar.
H

,- --:,;- --- _._-- -
-- - - -- -- ---

Esa<'Jrdem foi entreg\l": I clonle"s11'ca f"lha 1 D I l',.

I�'
,"1 < (e . Sf) ma "Todos, c':es se ilchmn -

individualmente a to�os Ana de Jesus. Si alguem sou-
o.S técnicos ,c lhes garan- bel' de algum impedimenf (I

m:reseenl'ou - sob o co-

te a necessária assistên- I acuse-Q na forma da lei. mando dI"! experiilwntados
,cia até o fim de sua per- r Blumenau, 21 de Setembru sertanejos".
manência; no Irã. I ele 1951. Declarou gu"_ _ _ _

' '- sórnente
.,
_

:iilliii::ãiiiL���-'_' deporá as armas cluanclo ::l""",""",'�1\C>,!!ê,��'''''''''''-�
governo federal d2darar :1

intervenção e as oposicões
expulsarem o sr. EugéniO
de Bar;ros.

P-rccisa-se moço para serviço ge-ral de escritório, de uma Em

preza de 'Transporte. Deve estar quites co:rllO serviço rçilitar.
Exigem-se referencias. Ofertas à proprio punho para 'Caixa
}Jostal n. 432 - BLUMENAU.

.

Praia de Camboriú
Vende ...se·loteí DO

pODIO da prai'a em frente a mm

Informações· HANS TOENJJTIS'
.Rua Paulo

PARA O .cONCERTO D0 SEU RADIO 80' A OFICWA:

KE

- CmURGIAQ-DENTISTA

Rua 15 de Novembro, .760 -,-'

A viqv� e as fami1ias enlutadas pelo do-

1<;'1"050 falecu:nento de Seu querido c jnesquc
clvcl esposo, l)ai e sôgro, avó e bisavó,

cidade, vir" embelezar ainda mais

este rincão ahençoado .por Deus.

Si insistimos no mesmo aS.iiunto.

é I?Orque falamos em nome 10 po

vo, é, acima de tudo, porque a

atual "Curt Hering" está nu'õ'l vcr-

ec;ment O
d.adciro "balança n1llS nã"o cai".

I,O estado deplorável em que �e

,encontra a Ponte "Curt Hering··.
€.]11 pleno eoraçao da cidade, onde

I,o tráfego é interrompido com

grande fraquencia, Iaz com que a !
,opinião pública se mobilise. unã- I
nime, no senUdo da construçao I: t
'imediata da nova ponte.

IIHa mais de nove anos residimos
em Rio do Sul e, desde que che- I
gamos nesta' cidade, a ponte "CUl:t

I
r

H�l'ing" continúa 'sen<;lo mo,tivo ----'-----�__;,;;_.;;-;.:.;-:.:.:.::.;.::;::.:;;;;;�
-dos c-"mentá!"�ps? maisfd!"5�;_O!\OS.

'

Div.ersos rep�os jâ� �oram .;fei
,tos naS' adminü;tr;;tçõ� aJ:!teJ;io];es;

medicament.o

-'----�----�---�--�--��-------------
....

E M I L O S C"=i\ R· WJo� I SI';,

'B�EU K. VIVO -.- SODA-CAUSTICA
C�NSULTEM PFf.EÇO A C.I.E.M.A.

R. Quitanda, 185 - 40• aml. '1'131: 43-2430 -- End. Teleg.
�tCOClEl\f:A:"_- ex. !'Dst(l! 5.36re - RIO·DE JA�EIR1)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ISerá revog o o «humilha le trata o de·,az»1 "ROl'eIA, 27 tu?) - A sorte 1 110 rC::"�!ll ..üllenw suore a eco- c'C1l3 ":-itWU que a questão

1
alguma vantagem em comer- D�ll:;',';:m, r)lie ,'" não .p�rtidpa-l·i0s rnelos turcos como uma

11;'.0 g,o,:crno anti-comunista :<ia I nomía da Çrã�'Bretanha", du- � do comercio entre o leste e. o dar ',conosco, acreditamos, err; ':;10 da Turquia no sistema u:, ,�ar:mLa >:lfidente.
�.aha, lnelhorou, _com o com- rante um banquete na Asso- loeste deve ser olhada "obje- que' a vantagem para nos e segur-ança coletivo? levaria a íIo le, a g:lI',mtl& norte-a-

. iJTOlfiISSO das naçces do-Pacto I dação de Politica Internacio-
'

í

ívamente ". mai�r". :'. ,

União. Soviética a 'transformar mertcana, através a Organi-(do :A-tl�ll1hco" em. rever, o que I naL "Posso compreender muito r'VITORIA NACIONAL" eventualmente o país em um zação Atlantica, foi obtida. O
': os 1t��lan�s cons�,deram-- como . -pis�e êle:

. . �em o. sentimento nat.ur!11 que, ANKARA, .27 _ A decisão localizada, como a da Coréia. pais inteiro respira alivia-
seu 1ll�mllhante, tratado de' Nao podemos evitar o de- Indubitavelmente, existe aqui, da ConferencIa de Ottawa de novo c rrnpo de uma gue. ra do.
paz assmado. apos a segunda sacordo na politica, mas po- ,de que, vendendo coisas á admitir a Turquia e a Grécia A aliança franco-anglo-turca Quanto ao
guerra mundíal, Parte da im- demos tentar diminui-lo tan- Russia nós estamos de al- na União Atlantíca produzido de 19�9 não era considerada guerra geral,
?rensa anti�c��unista n'lan�- to ou quanto possível i ,. • De- guru l�odo, foáalec�ndo sua na Turquia o efeito de uma

'. fe?tou a QPImaO de que o 11- pois das reuniões do Tratado posieãó. O que nem sempre vitória nacíonnl, Realmente.mite .de 300.000 homens esta- do Atlantico Norte em Otta- se pensa aqui e que isso tam- depois da constituição da NA
belec.ldo. para as forças arma- wa, inspirou-me a real oeter- bem fortalece nossa posição TQ, todos os partidos pol ití
�a� Ita,�Iana� pelo ímpopular rninaçâo ,{'lc ver todas <IS na- Não importamos da Russia cos e 8, opinião publica consi-
dIkta! s�ra revogado e que rem unidas a fim de solucio- coisas supérfluas, mas sim, deravam a exclusão tia 'I'ur
a �taha flgur:ara com pleno narern os vários problemas coisas necessárias. Embora, guia como uma afr'orrtn e

,e .Igual aSSOCIado da
.

defesa discutidos". não há duvida, a Russia tenha uma Injutíça. Estes meios 0-
. ocidental contra o comunismo

' .

A imprensa comunista e es-

C,I querdista pretendeu coúsíde- .., 11 'moiS',l!�:!���1r:�::�:�t�:(i��� arlOCa'.. r.rr
'I
promessa ng. tocante a -Italía. i�� ,

-

Entretanto, para a maioria'
dos italianos, o conclave de

b
"

Ottawa foi'interpretado como

SO reca'r'resatísfatorto, se não corno.uma ',' .'
.

.

.....completa vitoria do primeiro Iininistro Alcide de Gaspe-

O!'��u dns "Diários ·A��oejad<ui�.t
fi,
,r.\ fi A C A O·

,

li '

'. :?I"üj�:-"iç;tl2.fk'; da:
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Reda'ção, Administraç�
- e Ofãeínas -'
Rua São Paulo· iI. 269

Fone: 1092 Cx. .Posta! 38
,

Diretor:
l\iAURICIO XAVIER
"Redator-Secretário:
ORLANDO SILVEmA

EXPEÓIENTE
Assinaturas:

"Ailual ...• Cr$ 100,08'
Semestral oes 60,00
N. Av:ulso

. Cr$ 0,50

Sucursais
'RÍO .

Rua do Ouvidor n, 100
. Fones: 43-7�34 e 43-799'7

. S. PAULO
Rua '1 de Abril n, 230

, 4.0 andar - Fones:
4-82'7'7 e 4�4181
BELO HORIZONTE

Rua Goiás, 24.
Porto Alegre: .Rua. Joh
'Montauri, 15.

.

Curitiba: R. Dr. Murici,
708 - 2.(\ artdar - Sala 233.

JOINVILE
Rua S. Pedre, 92 .

nsão
. que o ccnüíto é Inevitável.
I "'r"1·01;.""to, olhando a admís
\ ,: o do Turquia na NATO sol.
! outro. angulo, curou ela lima

\ profunda f'er+da DO amor pró-

\
prio nacional, pois a ooi»
considerava que o país não

temor de urna i era posto em pé de igualdade
não se acredita nelos países ocidentais.

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

IBjN�� INI�'sTRli*ij!�:8I��!Ê�!Nn�JiiA S.I. 'IFundado em 23 de Fevereiro de 1935 Endereço Telezr, «INCOn

Capital Integralizado ..•. _. ... . Cr$ 22.500.000,00
Fundo de' reserva legal e outras ra servas Cr$ 27.500.000,00

Mm ,tôdas a8 zt� ou pelo rfMnM� p.o3taL
Rua do Livrament-Ó, 203 - RIO DE JANEffiO

Preço:. Crf 25,00'

que, a diferen�a, a mais de encargos

I
total da arrecadação f�'! de C!3 ... ' ....

existentes na cllllital da Rejiubtíca, é 2·i.2I4-41_S'5�Ó.50; a an'ecadaçãil de ,Un,l
realmente espetacular ,

. a,:" at III'.·'U Cr$ 4.lf',883,11I,80, COIre�

Dentre os dctUmcntos que o c ndu., pondenclo a cadn contr ibuínte "per ca.,

ziram aquela dct'nição, o Si·. Manue:' quallE� de Cr$ 80,lio.

Jlldr,t" Ferreira incluiu um gráfir

'fotal do não exigível . .. ." '.' Cr$, 50.000.000,00

AGENOVlS E ESCRI'l'O'WiOS N/di;; Pi�E"';Cn�I�J� PR'\ÇA�;�DO F;S'l'Àno
DE SANTA OATAltINA, NO i�íü iH":' ,L5t.;\;tHiü L (.i{rmTn-t'\

1'axals de U(4 píÍsitfrls
Depcsítos a vista (sem limite) 21'0 DEPO'S!T_0S A PR�O FIX� I'

DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo 1111111mo de 6 meses 5,11 2 '/0

Limite de Crô 200.000,00- 4,1/270 Prazo mínimo de 12 mêses 6%
imite de Cr$ 500.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4, 1/2%
Retiradas semanais Cr$ 2u.OOO,OO)

b
Aviso de 120 dias 5�:'ó

CAPlTALIZAÇAO Sl<�ME�TRAL
ABRA (llllA CONTA .NO ({IN C(h I': PIHHfl': CO!\l CHEQIJli:

�r... ::u:::'.�-"�. ''1'''''� -,',. ,·-.,o..rt'li#lI"e.;r.�","" ..v,,,,·..:t���..r�. � ":;"�'''-:-''''.:r.'''''''''��-':<.'hd�-·''-�''''''';,·:m'',!'C�-��,��

Q
����liA DA PAZ Incidencia de i-mpostos 'per capita' em lodo o país

NOVA YORK, 27 (u'P) .. RIO, 27 (Merid.) - Em reunião

HETU�� Gait�kei:, Cha.nceler �o , realizada .na Assocíação Ccmerctal o
rano B:n�anlCo, disse, hoíe I senhor Manuel' Jacinto Ferreira e u

que a feltcldade futura a paz j "

n

, g'
.

d 'd
.

d
,I 'merou uma séne de argumentos par'

",� e a se urança e mun o

e-I
'

.... � _ _ _ _ _ __
'pendem lnais da compreensao dernGj,,_str'i1', qne o contribuinte carlo_

"-?_--�-.,..,.----- n.. <mglo-americana do' qU(! de ca esta ma s sobrecarregado de imP S

quálquer outra coisa. tos do flue qualquer olótro de qualquer que organizou, co,..., baso e." ·'em�r
,

Gaitskeil falou CiO "impacto unidade iedcrat�va, Tessaltan,lo aindn tr-s estatlstkofi of!.cüiis e 'alusivo ar,Informações Ufe;s
-..__ -.-'._------��-_,....

Farmacia '������l{

d::���tãO Jj�fiRCRAAUBR1AÃRRASADA
.

i
'l.f:i'ARl\'lACIA . i Lab I t'

...

I'CATARINENSE; 1 I e o con ra um governo.1 ,

.Rua 15 de Novembro" �..

�'N°'. ;) O 8 �
>

, I Nàs deslhSsombra,das páginas de TERRA ARRASADA,

TELEFONES l\'IUITO .'
� jlaz o jO<rnalista. OlnialdQ Chateaubriand uma análise-,minuci'()sa

CHAMADOS:
' �§ �,crua dos atos delituosos praticados pelos homens do último

POLICIA .. governo de Sã-o Paulo. .

'BOMBEIROS

,110 S p i T A T ,8; "

Santa, Izabel .,' .. < 1196
Santa Cá6ü.·ii1à :.-.: 1133

.

Municipél
.

�. .. '.. 1208

cô.mnuto da arrecadaçãr>· .rln f:rrry.j'itIJ .�

renda durnnte " perk!lo g,,'erll�,])er_
tal IQ�5 '50. Assim. São P�t111�'.
Grande d 1 Sul� MinraS' n�TP'h f' pr

nambqcO, rp�pe�f l'�l'H' . 't; :'r''',�r.-:1n�'!

d!} l'Ull qUi11quêll ',1. Cr$ (I �9:i' o.f� f��3,�
Cr$ I.t48·456.945,50, Cr$ I.I�(i.!':"4.115v.!tn
·Cr$ 6:Z3.SIZ.552.20 C. f'nl cad" ano. Cr$
r.637,4,ó.360,60, Cr$ 329·69!:3C9.10,: CrS "

221.2"34991,62 e C.S· "l"�� t;1"'.,!.�, ... t)��4 c�:r_f['_
rem a cada crnttib�nte�- ainda llf

mes-na crdem. uJi:ià" ccnt�ibuiçiio in
d'v! 'lual de impostos' de Cr$ ...... , .'.
'S7,16 (19,36%)' Cr$' 78,25 (3,2%, 'Cr$' ...
2B,lI (3,15% e' Cr$ 3n,JS (3,99%)" 0'

calculas foram fe;,tos·.ti base das' po_
pulações apurados, n� ultimo "recensea VIASHINGTON, 27 (UP) presentante da Agenda Tass
mente: São Paulo, 9,242.610 hapitantes; _ A União Soviética tomou em Washington, compareceu
Rio Grande do Sul, 4,213.316; Minas medidas: inusitadas para de- à Caca Branca, e pediu per
Gerais, 7.839.792 e Pernambuco; ..... ,l.: c-termimir ,se a ,declaração fei- I missão para encaminhar a

3-430.630_ ta pelo. presidente' Trüman, no
.(
transcrição oficial das décIa

sentido de que os Estados U - racões do presidente em 'sua
A percen"-."gem' de p"ga.m.ento' de 't .• d

' .

ta fel'ra a'nidos devem enfre:ltar a for- en reVlSLa e iquln -

f1nPôsto para 'e,. c.ontri.':Ju'i:te do Dis_ .

A C B- éa com a força significa que lmprensa� asa ranca con-
trito Federal é de .64,88'70' pagand" ta Ó governo de Washington pre- tal procedimento seja contra
da habitante do Distrito Federal a 50_ tende desenrolar uma politi- rio à prática comum, que
ma .te CTS 591,i2, '() que perfez uma

ca anti-COInunista mais ctlér- c?hsíste e!ll impedi� � expedi-
arrecadação glohal de Cr$ gica. E, correspondendo de çao de tals transcnçoe� pelos
7.132.403.60I,70, pois que a população b fonua igualmente inusitada, t :�I!resentantes d� agenCIas no
cál é de 2413.152 habitantes, ou, se_ a Casa Branca fez um esfor- .1ClOsas estrange�ras. .Faz�se

.

Ed.... O CRU EIRO
jam 9% da de técio o pais. d t

. notar que csta e a pnmeIra
.

lçoes Z ço sem prece en es para a.!u- vez que ial IJermissão é con-,,' '. Se.gun,do o uli'1UO. cen5a. a, população d K 1 bt

I
ar o

_ remlJJ� a o er a ln- cedida a un1 correspondente' .

. S braSIleIra é de 52.645·419 habitantes. No formaçao c!eseJClda. estrangeiro.�"'���["jC'E:I-=�.a� qUlnquênio di> general Euric!) Dutra o O sr. l\hch;Üe Fcdcrov, re·.._--��--�----'--'-- .---, -,.-�---'----'--'----_-".---'--'-"- _. -' --_ ..__ INTERESSE DO KREI\'I-

Elri]:)o:r am os'con er vadores britônic �{e�:��;!����,1���;:�
Q

�
e g t ra t e g i a. 'para (). .próximo pIeit ��t.��:�ig?�lE����

esclarecer se, em suas decla-

R f d d f
'

I - II I EE UU rações, Truman indicou que
e orço as. e esC;ls e re açoes mais amp as com os II II f�rç�st���� ����Y�rP���f���;

LONDRES, 27':,(U-P)' -,- .. 'Na calmá' da Catorze membros do "gabinete de os trabalhistas tenham publicado, o David Maxwel Fyle, ministro do

eX-I
':ü discurso do lcader trabalhista fii agressão contra o muíldo li-

sua 1·esidencia .nestá' ',capital, pert" de 'reserva" ·toma1-am Pàrte' n� reunião mani.�esto que será apresentado ao terior. ql�lse tedo dedicada a ataques a Wins_
vre. Tal posição estaria elU

1iydé PaTk�, WinPto,n' Cluirdill1;. "leader Anthtiny 'Ed,in, vi.ce Ieadér do partido 'co-"resso anual do "Labaur Party", o' conselho consnlti·/o de ChurchlI1
"

t(n�; Chu�chil1, lcader da opos'çãa conflito con1 a tradicional po-
d

.

Pt'" c
.. . "", litica norte-americana.I) ar lu!) nnservador•.realizou a nãó era esperado nesta' capital pois s�_ em Scarborou�h. Isso> a. fim de que os realizará outra reuniá� na

proXi"llal
conservadcra, de quem disse, entre

primeira .reun;[o elci1;c�al de seu ".gá d t f ir
.

t·
. O interesse do Kremlin, a-

mnte eve regressar da lta1!a. amanhã conservadores possam responder, nil erça e a, dIa 25. muitas COi.33S, 'lue "es a sempre pre_ par-enten1ente, concentra-sebinete de ,:reserva'" '�';,?,' d'scuÜr O· ou depois. ultinlO 11l0mento, em seu Pl·agrama ATTLEE EM' PLENA CAM_ tendendo �oloc"r_se temo se inss," ai
na conversa��ões que o presi-plano de campauha c fr,progr"nla que e1e'toral, 'a(J programa dos trabalbls PANHA , guem acima !Ins partid�s poJ'.ticos. dente Trunlan lnanteve C1:I1os 1:')J:scrvadorc5 apresentarão :a05

.

c':'. O lnaiOl" segredo sobre os plal;os dos tas. NORTH BERwrCK, Escoss;a, 27 - Attlce olltevc ruidcs"S ailJauscs OS jornalistas. Nessa ocasiãoleitores. d .

id
.

( P At I
- -

d
'

cc,nserva ores sera mant o ate que PAZ COl'rI A POSSE. DA FORÇA U) - Clcment ,t ec i1::,oioll sua, huand<l (\cclar�u Que a llaçao naQ ara disse que 'os convenios ru.v
Mas desde já pode_se, segu.nda os campanha eleitoral 'com Um discurso! a Churcilill um "cheque cm hranco" SOS não valiahl o papel em

- ._ - - - - - - - � éirculos politicas, indi<!:'a.r quais seria pronunciado aqui. perante � convençãO,'
para q'lC ele assuma () governo sem que estavaJn escritos e que os

as grandes linhas do seu prngrama e anual do Partido TrabalhIsta da Es levar COl:sigo qualquer p"lítica cons Estados Unidos poderialn es-

Jeitoral. São elas: &wsia.· trutiva". tal' certos de que os soviéti-
I.D) organização de uma forte defesa - - -- - - - - - - -

, ...
ces cU111prirão seus compra-

do pais e. desenvolviment" de uma ::._'·lImllllllllllmlJllIIlllllIIlIIlllllIllIIlll!IIIU'IIIIIII!lIlliiíllllllllllll!l!lIII'� missas somente quando esti
vere!u sufic'.·ent,eluente fortesGrã�Bretanha mais forte que possa -_ PARA PRONTA ENTREGA ::_-::::::::desempenhar, u� ape1 mais eficaz nes ' �'., para obrigar os russos a res-

peitar. seus convenios inter-te niundo ]1erturbaõó� A "Paz grs_ nacionais.
ças ã posse da força" será' o "slongan" Automoveis .nOVOS

_ O APOIO DA FORÇA

I e o argumento alcançadc> pelos adver_ = STANDARD' VANGUARD § Certa declaração presiden-sarios segundo o qual a vitoria d<ls TRIUNPH _ l\IAYFLOvVEH. :: cial pareceu ser de especial
• cnnservadores nas pr6;ximas elc;..;ões ª eln breve: interesse parn o Kremlin. Re-

I levará o pais ã· guerra será energice._
C tere-se á utiliznção da força

m,ente retru,cada. - , PI -DP - FDRGON VaÍl'-'lIard :::: para apoiar convenios inter-
•

2.C) irnp!titancia da cooperação cOm §Distribuidores: O F I C r N A A R T t C LTDA. 5
rs Estados lT:ddo5 a respeito da qual §BLUMENAU.- Rua Sete de Setembro, 472, Fone 1395ã
os trabalhistas estão di.vldidos - será = �." =
salientada; =_-Posto de serviço ATLANTIC- Pneus, câmaras de ar,.E,3.0) aUmCIl to de pr�dUção cm todas '

as es!feras dá industria civil ou da :Baterias, correias DUNLOP ..;_ Grande estoque de pe-§
defesa. Os que trabalharem duro, ga êças e accessórios FORD - CHEVROLET - VAN-E
"harão mais e o 'j·acionámento desR_ =GUARD - DODGE - JEEP -,- AUSTIN RE:.=
parecerá peue..

'

a poue... ·Li.beraçãn dos §NAULT _' Solda elétrica e oxigênio - Retífica de §
sindicatos c_olocados sob politico. Os Emofores -:- Concerto de amortecedores _ Servico de::sind;catos deverã. ocupar' uma posi lê torno _ ,Consertos em geral - Grande estoque de ca-_ªção ue independ('! ',C',\ de ou'de poce_ ...

rão aconselhar c dIscutir IivTel';'ente :misas de ferro para todos 6s motores: ,de carros ame-;
para melhorar os salarios e o padrãr ã·ricanos e eU:ropéus. ª

�de

��;��A�?PA;L�aIIZ�Ao�Ç;sÃo' NACIO I

::::_:-=� OFIC·,..·.I·N"ft IRI.le· LIda.
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Paris, 27 (UP) -,- A

AS-I
xar o gabinete, caso a lei fos-

f
concederá aumento automal-

4 o) em que medida regGvar as na_
sembleia Nacioaal a]J1'OVOU O se aprovada. Os republicanos tico de salarics, quaildo o au

projeto de lei que institui sub- populares (catolicos) formu- mento do custo da vida ultra-drmalizações e outros 5er....iç�s de Con. .

d' f" 1
'

1SI 10 O l�la as esco as religio- laram a mesma ameaça, para passar 5 por cento .. A lei foitrôle da econoinia diri,gida criades pe_ d f dI'_ :::: sas, pon O im a uma situação o caso e a el ser aprovada aprovada por 410 contra 2031:,s trabalhistas. e 1-estabelecer o que _= BLUMENAU.,.Rua Sete de Setembro, 472 _ Fone 1395§ que quase provocou uma cri- Socialistas f' comunistas se:1' votos. P!even pediu à Càma-(IS trabalhistas :e·vogaraI11. A primei.
.
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f;l1Imlilllllllllmlllmllllmmlllllilll!lllllllllllmllljml!mmlml!illilm.� se governamen a no ga n'B e puseram a aprovaçao e os e- ra que o apolC em seus es or-
ra industria que �erá liberada da .tutela .....;. _.;._ �_ _ _ _ _

de coligação do presidente do gauli3t.1s a apOlar'::m. ços para ôorninêlr a inflação
::: Estado sp.ria a industria s�:leruxgi

__ llIIlIIlIImlllllflllllllllllllllllllmmmlmmllmilmllmlllllllllilllmm�t Conselho Renê Plaven. De a- �'" .' e recusou converter o assun-
-

.... cordo COlr: a lei, as escolas r�· CONJUR;ADA A C:R1SE to em questão de confiança,5.0) - llroceder á eco?tOmias orça
-

H E M O R R O I DAS ' :::: :lem. 3 nll1 francos anuaIS Plevcn eonJUl·OU a crIse, ao como o pretendiam gaulista
mentarias - fechamento dos mÍnís_ _ 'VARIZES E ULCERAS =_É (equlvdlentes a 170 cruzei- lograr que os reflllblicanos po,,' e.

comunistas. O presidente
terios desnecessark-s, reciuçiio do nu DAS PERNAS: curas sem operação ro?), por cada aluno que ter- p_;uares ace�tas�em � supres-' do Conselho prometeu que o
mero de funC1011arios;,

'

mln� O sexto ano de estudos. sao, 'em prunelra leltura, d,� [;,�verno "mais tarde" aceita�
6.0) - eOn,Struçãl> de 30.000 casas 110..

DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENTRE; COLITES, A lei ioi aprovada em segun- uma clawmla ql�e permitiria, rá suas responsabilid:.1des _

ano. = AMEBIA.NA,· FISSURAS, COCEIRA NO ANUS da leitura pela votação de �por novamente em vigor uma! Da esperança de que cheguem.
Nos circulas' conservadcTes já se fa_ i ª CORAÇÃO, PULMÕES, RINS, BEXIGA, FIGADO : 373 contra 236. lei.do governo de Vichy. at�- ai' férias :lntcs que a prr'p03-

la da cO,mpasiçã'o do iuturo gabi,:,ete;:: '
lonzando os governo;; loeals b passe á l"'t;!unda leih�r"

.

I DR A R 'i T A B O R D' A A cOl11.rovcrsia em tornQ a fazer adiallt,amentos dos Pievc1l O!}ÚS-s,:- à e,·,,.,,l,' ,J,"em ca.Eo de VltC:1·ia., Ve.se nO" �al'go.:: .

. - ..'
� . � . . _'- _�� _l._.

d
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- -.: '. --:- :: desse assunto Quase rrlOBopoH· fund.os p.uh.licós" para as es- ,aumento de salarios. "oH1Hee lll"11tS fo. dos Negocias, Estrange!_ l = ...

ZOtl o palco p-ol_it_ico, dur-ante 1 1 < -

,

A t
-

. .

, - -

- co_as re_lglOs�S.. .

.

ela tiral'ã ao governo todá·ros! n �"n:r Eden. 'ou .:!t, A
..
But1er

I:: I\'!E'DICO ESPECIALISTA _'_.__ :: rilais de um mês. Sua aprova· Um vez 1 q d d ' ..

t·podendo o sr. Eden se tornar pr'meij'Q :: ,.
.

',.
" = I, Cão consLi ..... li uma vitoria para

.

_a 1 UI a o esse a,s- I ilrlCla lva em 'luateria de au·

lll�nistro adijunto o priiueiro
.

inis:: ClínIca Geral de Homens, ·l\IIullleres e CrIanças

-'1 PI
.' LO·" d·· .

l'
SU!1to, Pleven terá 9-ue �bor-

'I
mentos e porque, segundo sua

. .

,. m -=' ':: even. s ra lcaIS-SOCla 18- dar outr?s. Ontem a noite, a, t',�inião, ,isso- ,acarretaria umatra mInistrO. O sr, Olver Lytt1eton :: .iTOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 as 17 hs. BLUMENAU :5 tas, decididamente anti-cleri- -AssembleIa. aprovou, apesar série :nfindavel de '1uIY'entospOderá ser g chanceler do Brado e sr. nmm'IU'lIl!rulllll'lHm!I!IInlll!lUlllnUmUII!I,Hmll!mlml!mmlll�m cais" haviam umcaçado dci- de suas oblCçocs, uma lei que ::e prr �os c salúrios,

E' um depoimento, corajollo e sincero ci:mt'fl!l os politicos
.

que tenta.ram' transfo.rmar I!Iquêle Estado e o Brasil numa
.

berra, ãe ,J;li.ngu-m; OÚ" '00000', diz veeplentement� o autor -:-
•

,. <
•

• -

•

� - • , ••_.".. - ...... ' •• • •

núma terra arra-s-ada'-'

,.. E' u� acusação· fDr.rilUlad� através da. voz da mais can_
dente verdade.PONTtJS DE

AUTOl\iOVEIS:
AI. Rio Branco " 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
.
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Bronquites agudas .. 00 crônicas
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.Os demais· 16 �tnuos 50m1m
. �5 5ú6.97!1 habit.antkfi, ,,�hrndo a cada

co .trlbllintc, cm Iml'Ôst\l! de rea1a
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TRUMAN· CAUSA ALARMÁ AOS RUS$OS

nacionais, nos' quais figurem' inü:rrogauo sobre se 0'5 Es
paise,,; da orbita de iníluenclD ! tados Unidos pretendiam pro
sovietica. A este respeito, o I é·m·ar novos convenios com

presidente foi interrogado: - Moscou, dado que, anterior
"Quando ,o senhor fala em ! mente, havia dito que os acor

recorrer á forca, refere�se ge- i dos com a' 'Russia não valiam
ralmente a todas as arcas de : o papel em que estavam es

desavença?" Truman respon- I critos. O presidente respon
deu que aludia á· campanha I deu afirmativamente, acres

,dos Estados Unidos para etl- I centando que somente seriam
'frentar a força com a força I procurados novos acordos,
e d�sse que esse é o objetivo quando os Estados Unidos es

dos Estados Unidos, e que seu tivessem certos de que seriam
indevidamente a referida for- respeitados. No dizer de Tru

ça. ' man, esse é o objetivo funda-
o assunto foi suscitado na mcntal do presente programa

entrevista quando Trumar. foi dc defesa.

s

ILEVANTADO
O BLOQUEIO I

DE B RLIMI

i
I

I
FRANKFORT, 27 (UP)

-I
assinasse um tratado reinici

O governo da Alemanha 0- anelo o comercio entre as zo

riental, dominado pelos co- nas ocidentais e a sovíetica.
munistas, levantou o bloqueio A nota conjunta dada á pu
de Berlim, mantido durante blicidade em Berlim por am

três semanas, em troca do rei- bas as delegações declara que
nicio do comercio entre as re- o tratado foi assinado caril "o
giões ocidental e oriental da pre-requis,ito de que no ftitu
Alemanha. Esse reinicio tOr- 1'0 o comercio e o transito do
na-se passiveI mediante um Ocidente de Berlim serãó efe
tratado comercial que envol- Bonn, um informante da Al
ve um intercambio no valor ta Comissão Aliadpa comen�
de dollars anuais, acordo esse ton: "Tanto os aliados oCiden"
assinado, na tarde de hoje, taIs como as autoridades ale
em Berlim, Desele 1 de agos- mãs, sempre dezejaram che
ta ultimo, os aliados ociden- gar a um acordo comercial
tais decretaram completa sus- satisfatorio que beneficiasse
pensão do comercio entre am- a economia de ambas as zonas

bas as partes da nação, como No entanto, as restrições im
represalia aos obstaculos' dos postas pelos sovieticos ao co

sovieticos aos embarques da mercio do, Ocidente de Berlim
Alemanha Ocidental, para o provocaram uma situação'
Ocidente de Berlim. que impossibilitava a assina..,
Ocidental e os sovieticos que tura de um tratado comercial
o dominam, concordaram er" Hc::ei-tavel. Em vista dessas con
revogar suas restrieões, se os dições, era natural que fosse
aliados permitissem que o go- adiada a assinatura do novo

"erna'da Alemanha Ocidental acordo que se propunha".

Pleven vence a

talhaua
,

ar'
AprOVddo o pirjeto de auxilio às escolas religiosas
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uma voz corta a bruma e SOa clara
Fina, :,' _'"', '.

UM" luz soa sol eutre a neblina.
TudG se· alaga de brancura: Alaga
tudo aqttcla· voz tão "nna!

Entre as portas aber-tas, escancaradas,
Ouço o canto c desligo as mãos dorí das,

Um vento forte ecõa nas arcadas,
impele a Dlultidão de asas partidas ..

Entre as portas abertas oiço o canto.
- Como um tambor o vento abafa tudo!
Se era uma orquestra ou banda, se cortejo ..•
� Como um tambor o vento abafa tudo!-

Estou à espera da uoite de Natal ?
Estou escondida sonhando com o amor?
Estou � sO�l'er nas duas rnadrugadas .

em esperanças e em dor?

Estou pensandn com 011105 <le alem.vida:
Estou à porta. ,la Casa que desvendo',
.Piso em passos de sombra l,rcsscntida
Estou morrendo ... morrendQ.:.

.. NA'l'ERCIA FREIRE
-- 1;; ....-Jt-x-X-,,-X-1J:

'ia D3. Leonlin», con; c <lIlYE'J;
to de seu filhinho L li-' Caro

Festejou ontem a fl'ass']nem los.
de mais uma pril11a'�'ér3; d: e: Com o n-scimento d� 5'.:] f
xístencíe, a g·entiL' sr-ta Brbít- Ihinho Roge'rio R<lUL PC.)lTlt::f_l
·te Staedele, dUé:ca filha do' xr. ontem nesta cidade, .lchr:,s:2 eJ1,
Waller Staedel.e, industrial na galan!�do Q lar do sr-, Cristi[1_
ltoll]Jaya Nó,t'te. ti no Theíss, (!iretut'-gel'cní3 da

· '. !ransc'c't:re, hoje a data r::}::_ Tecelagem União S A e .:c

· !ICI,a do )l�'. Helmuth

SdlOCJ1'3ll.!
��Ja .

('XlHH esposa 1):1. II j !c1a
(.omE')n�üra hoje o trnnscur lhelss.

so
.

de, sua ef'e:llerÍde nalal'cía
o se. Arthur Rôjncrt i e";!f.ul. C�SAlVIENTOS
te 'em Curitiha.' Rt:aJiz·'-se hoje no Cal',,',;:j[)
• Deflui hoje a daho natnlic]u do Hevist!':J Civil deS!.a cida'le
;da gentil srta Ursu!a Kulmann D enlace ;ll""tril�')i1ial <la .�ll!t;1
-prend'ada filha do sr. Gustavo srtn Lydia Zech, filha f�C. s r.

Kuhlm'lnn. Hermonn ZOeh " de xu I ('�pcs:;
Aniversarlu.se hoje o !la·í�ln- Da. AlIoa com o sr. Herbert

te menin'J' .Iosé M:ln.:[l 'r:l1.i_ l\Iancke.

nho do sr. Manoel Soares. resi_
dente em Ga,spar.

-

O Preceito do DiaCompléta hoje mais l!'-:1 .- no

de vida, o sr· Yicent,� \Vinp�L
Faz anos em data de h';.ic, I)

sr· Manoel Arcanj.::;, de Sous':!.
üeódre. hoje a data natalicia

do sr. E\valdo Fischer

Nascimentos
.

.�
"

'''l!.:_''�- X -- X - 1:

Aniversariantes

"H,11)1'05 " adqu'ri!"
Frutas l' legume:-i t'r0s",)") �{!d

alillwntos iúdispens,'ve'S à s:.\Ú
de: rncerr}m sais e dl,·· :n8s:
regu1aIl1 H fUnÇÜD Li:::> gr J'sS!i lli.�

,

testino. corrigem e pt·l·\"in�m
a acidose.
"Adete Elrl ·�tias :i·8fi..·:�·(-'�s�

preridentLmente, frLl:"" ::' '.-ft'·

duras frl'scas". �- S:'\ ES,

Está tlil-p31'á,brn" dc)':'�' o dia
2Ji dI;U;Orrente, O lar do 'T. A 0-

. I

•

tônio- D�lmarco e de -sua eSjK_
.

- _'-,""_ �

------ ---� ..

AS DOn.l'�S CESBAl\'I
fi

CO�I TOGA L
Dares nos músculos e nas

articu1aÇ"fes, sejam, de ori_

-gem reumática, ne·vralgica
.

ou gripal; não resistein.·
.

a

a'�ão de TOGAL. 'Os com
primidotl de TOGAL atuam
com ·rapidéz c· ;je;;'.1:·�1llça .

.

'l'OG:AL "Hmina: !) ichlo
t!r!co e- !:.AG afeta. � I;�·.;-a
ni"!!1f'. - T O GAL. 'êSpS-

EXPRESSO ,

BLUMENAU-CUR!TIBA
EtÍ.d. Teleg:·; _

"LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMJi:NAU

RtiQ 15 d9. NfJvemb7'u N..Q 313 I
,.

.

;·FONE, 1002
..

PREgO: Cr$. lõ5.C!}
AGli'NCV_ CURI'1"lBA

l'!;1!Ml:. 1-�
.

ti'ie z.r.n>t.'!:'lllDr,;. ·'N.'" ,,�1I

I

-

BLUMENAU, 29-9';1951
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Suponho que' você já te
nha feito uso do caldo-mi

lagre do qual ilhe dei a

receita na semana passada.
Se, como prescrevi, você
bebeu dele meio litro por
dia, já terá- verificado os

seus efeitos, e as ímperfei
ções de sua pele terão co

.meçado a desaparecer. Se
rá esta a prova de que o

seu sangue está melhoran
do. Agora, eu lhe direi co
mo enricuecer o sangue
depurado. . .;fi;le não é mais
um sangue 'escuro_; faça-o,

� _.
•

•
< •

,

·

verde, que você misturar J.
a igual quantidade . de su
co de laranja.

.

Um prato para a pi-i-
.

meira refeícão
.

TOl11.e doses 'igu&is de da
_

mascos secos; passas e '1-

mcíxas tarnbern socas, e Ia-
· ve-os bCIT\. Ponha-os de-
oois numa vasilha com a�

gll?, sl,l'I'iciente para r'eco

"?1'i-lo5 jufite th:rúi cólher de
mel e deixe de' n\olh6

.

du-
·

rante 24 horas, Obterá UE!
ora to del'icioso quo, toma
do pela .rnanhã, em jejum,
constjtuirá .(:i lnelHor

.

dos I

"cafés". .

,
" _:'

O. segundo elemento colo-
de legumes espinafre e sal- 'rairte

' -do s;a-ngue é (,
sa (duas porções de espina-

'.

oxigê'ú.ió'
fre para cada porção de Para que os' seus pul-
salsa). Para que 0- suco mões dêem a cor vermelha
conseguido fique mais sa- ao sangue, é preciso que
bcró�o, misture a ele, em você aprenda a respirar e

partes iguais, suco de Ia-T fazer movimento. Reco
ranja. Bata todos os dias mendo, sobretudo, cami
duas xícaras deste cock- nhar, jogar golf ou andar a

tail. cavalo. Para aumentar o

Cock-tail de agrião e eféito dá marcha, caminhe
:I:-:&:-'%-:l:-X-:l:- ::sr: -::sr: - x -x-x":"":

As massagens do �rosto
àconselhaveis?

Uma coisa muito impor
tante para parecer bela a

primeira' vista é saber es

tal' em pé, isto é, saber ca

minhai'. sentar levan tar
mover-se com graça, E' 11'-'

cessári.o evitar os mo 11-

r'1.entos r�laxados: a linna
do corpo felnlnino se p=r
de e os vestidos, mesm) se

são modelos confeccÍ0na
Dr. Pires I tes do mundo e os grandes dos por uma grande. m·.·-

institutos de estetica· dé dista, tornam-se tão �ie
]vIuHo se tem. discutido I Paris se;rnpre a� recomen-

. gantes como trapos ...
a convemencla ou oam e aplicam. Ha� mesm'o Experimente: peça a

não das ma:�sélgel'ls do rós� espalhadas por todã a Fran uma mulher bem vestida

I t�: Hã peSp,01:18 <{Lte dize� ça cs:ólas � es�)ecialísadas que camiúhe um priUÓ)
llao as aphcar, com l'eCelO no cnS1110 nao 50 dó. rocrsa- corcunda, é verá que efi:ii
de que a pele venha ficar gem, comJ, ainda, de todas to! E olhe a lnesma rriu�h,er
cheia de rugas ou com os as questões científicaS, de andàm:lo caril at,itude' inilí-

.

HOJE· ás 20 horas : músculos caídos caso não estética. Nessas escolas os r 1:&r. : . E' preciso que a

A imortal opera de VERDI, magistralnwntc inl",rpreb- possmn continüat a iazê- aluhos estudam não só os ; rÍlullier tenha em mente
da por eINO MATIERA. TITO GOm. ONEL!A FJNESCHI II í

,.
.

h
..

e FRANCESCO ALBANES _ Um verdadcfro tl'ivJllo cine..
.as, i divel"sos movimentos e es- que (.leve. camm.,· ar maCia-

matografico!
'

I E' um grande erro pen- pécies de massagem, como, mente, D-;as sem exces�o.

liIi

M d�
n ' J, I sal'; �útretanto, de tal, mo- i tarribeirt, lições de anato- �co:1selho ,:xpe.rime�t<�r in

Or�er �.t"l.fior 11 eh Caso alguen� esteJa se. mia· e fisiologia. sI;3.tent�mente, IstO. e,
.

811-

"Ll\ 'TRAVIATA" f' d' 1 It l'
� tratando por melO das mas I Por todas essas razões é salar dIante de um espelho

Dl pro. UZI{ o na a la com a coope- I d'
-' ".

-

S t ·lhração de famoso coro da opera de Roma. sob a rcgencia de sagens e epolS nao possa que somos da pratica de grande. e es e esp� o

Heitor Panizz�.
.,

I continuá-las perderá,·· na massagens como um' dos estiver num lugar que per�
A r0.n?-��!lca obl:a d� AleJ_<anc!re Dumas -:- "A Dama I ocasião em que parar com mais fáceis, práticos e eco- mita a você ver-se de lon-

das Camehas - umela a mUSIca Imortal de Gmsecpe Ver- t,· t t ·b· f'
.. : . .

.

.
..',.

Ih p.
..

<li -:- "�a �raviata", eis o qU� o CINE BLUMENAU apresen- ,� La amen 0, os ene lCIOS �omlcos processos para age, sera me ar. 01' ,ex�m-
tara .h?Je, as 20 horas. Completa o programa, a gozadissima I ao �esmo, mas nunca po- : Juventude do. rosto., pIo, se,.? espelho estiver
comedia com os Preços·de. -Costume - 3 Patetas. "Fantasma I dera pensar que a pele, pa- "

"'" . .'. .

_.

l'd dTagarela"
. -

-

J' f t
'

f'
. úanhé·-malS anunmando,-türne-semaIs'conlecl 0- o

. Ia o u uro, va lcar enru-! público..
.

gada ou com os musculos RADIO DIFUSORA lTAJAí, corri suas 11 110ras d�ár�as
I relaxados.

.

i de �rradiação est� 30 seu dispôr, e, o numel'OSO publIco
: E' tan1bem com.um onvir� I 01lvmte quer OUVIr sua mensagem de venqas.
! se, sobretudo de pessoas :�;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;�;;�;;����;;;;;;�I
jovens. não ser útil que um !
rosto de dezoito anos r'Ê!ce
ba aplicações de massa-

,.
.. Você tem' algum vestido ire o ferro e o tecido urna

gens, pois_ não apareceram
• 1 . ainda as rugas ou outra

dê seria já demasiadfj 'Velho folha de j)p.·!lel de sed;l l\ 1. qua quer imper[éição.Jiar.á séi- .ainda n!';adT)'� .Pois ;:��!Uard.eHtc �:, (1 mdllf,r ti
. �

. NingllPl11 lenl n direit.o
bem, procnram[o n:;fr€?>C<lf f]LHcto para. ubter uma bJ:,;:j dp ;.�Fi;·l�;a�� t '1

--

..�. --t 'i� Ios 1,- ",.,]11 )cc Jl'llll,�7" f-' �;;>I·:.· 1"1!�'rnl,;P!' ,
.. _- -.------.

�
a C01.,8.. _JO-d

.

per aços �!enos , � O""

l-.-�-·
�-'="""'- .' 1-''''- � .- -, �-' �� .�, i lH'S�;P CW50 b",n1 [,1';. B.ljl!ea o

àlnda pod"'1'a obtPl' llm'" f",>.;<,r01' '" :c:erh ,),:"rt;:t f·, I . -

.

. ,-
.

- -- -- - .. - ----.-- "-- .. - .� ... ,." .. ,,"<'lhn ;.ld�l"'lI'" LlvraF' val<"
blu"'.'l blll::::J "11 11"" p"h;:,1'- -,r",fpl'l\-c·1 r]p lnrl ..l,,·.-· tl1l> I - ----- ......

.,-.... -.- -.'
..

c __

._�. -�---- �_. L ------ ·f------·c-. ---: ---.--
---

!pJ_'['\TIHf do que cunn-·',
];1€. ' dos. [;mr,re;�1·1,1 lel/erw'nie

I'·
/\:� tI1i'!srap';;'ll'- "'ãn ac -

·O� pedar rv= rl.1 • ..:l\ .( .... r�a"'l J- _ n 1')1'11:1
- -. � _L_�,_1_ ac...>--'·'l > . ..1 -- 011

•

- :;_.:.> ----. " _:>.
I
--.- -... ,;<>lh<lrl;'IF 1'111 tr)r1"f· t1'. fPl""

gados que você tir[:�' eb· ""�_._����-�

.. -� .. -- .. - __ 'J -.- ••• --;-''' "' •.) l-u-
v�stido devem 8er l'Cfre;1'.! lJ'erida3, E:;pjtlIEti'l, MiGl� I

.,

",
, , - .

cados seguindo este procc- rhas', UireTas -o H.€matis-j VAI A JOlNVfLE?
dimento: I mo. i Viaje com Segurança

I.. Umedeça o tecido CJm I ELIXIR DE NOGUEIRA I no

água e sabão quente e, tr::t:- I Gran le Df'purativ I EXPRESSO ITAJARA
do-o bem esticádo s,bre � d S�nO"u-" o

I! Rua I;) Nov., 619, Tel. 1455 !
,.

I
o "" c. I

urna mesa,_ es�regue-0 �J'1' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.

um trapo de la bem ·Hl1pO ,

Depois passe-o a ferro· do 'InV(;5�O prestando muita 2-

iençao para que o f �. rc.

não seja nunca l11lilb:
quente.
Os p€da� r:,s mai", vdnu<'.

deve·m ser l1!11edecidn'� CCIIl1 !

aguardente e passado'> do

direito; pondo porel11 en-

então, tornar-se bem ver

melho. E' facil: basta co

mer ferro. Eis algumas re

ceitas cÍ,Qe' Ihé permitirão
'comer ferro: 'c

.

Coc1t.-íaLl ·de csríina-
Ire c salsa

Esprema no tr-iturador

-

sa�

.

sEiA �'VIA�S JOVE�f
VIVA: MAIS 'IEMPO'

Pareilda'!" :.vEfrmelhcr- r1·ao,····sangue·'- comer
ferrb e caminhar

laranja
Uma porção de :�grião

espremido • no tríturador
de legumes dará .um suco.

.

contràíndo
.

os musculos 40
ventre. Se os . musculós ab
dominais estão moles e re-:

laxados, você se cansará

Do seu
Responde: Jane Russel

colocado no fundo de um

corredor, caminhe até ele

por todo o caminho que
tem á sua disposição, ven
do-se nele. Verifique quais
são os seus defeitos ao ca- fi

minhar. Examine-se como

se aqüela mulher que 'wcê
vê refletida ·no espelho,
seja uma outra mulher,
talvez uma de suas "inimi

gas". Aprenderá "depressa
o que deve corrigir.

Enéariegam-se de:
.

ESCRITAS AVULSAS (mesmo atraz2'$�:\S)
ABER�AS E ENCERRAMÉNT�S DE ESCRI-
TAS

-

,."

REGISTROS DE· FIRMAS
CONTRATOS, ALTERAÇõES DJi.}OONrRATOS
e DISTRATQS D:KSOCIEl)An:F� GOMERCliUS

DEVI.JrnAÇÕES DE BEND.& .-�

LEGAL'IZAÇAO DE LIVROS COMERCIAIS, FIS-
CAIS E DE EMPREGADOS ...

Ganp.e tempo e di�eirú soI?fiando os seus

servIços por nosso mtel'medio .

!toa 15 de..Novembr9; 642 • 1.0 Andar - Sala D.O 5
(Edifício do Banco «INCO»)

��''''1!5�;oe���nOil;al'l! lClIIL

ROl\fftNO'E· I

HUM B f R T Dl S II L E S
I

IS CEG:ONHIS SDO BENVINDIlSen(J mundo mi�i;erioso e bárba1'O dos garim,pos de
diamantes mis p,áginas de tini livró· profundamente
realista ;e humano. Milhares de vidas dependendo de
um mjnuto de sorte: Um romance violento, cheio de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as aro

bições dos homens.
Fortificar o organismo deve ser

a primeira préocupaç'ão das futuras

mãesinhas. Gravidiha' é o ,fortificante
à base; de ferro, fÓSforó, cálcio e

vitamibas, eleméntos da maior importància,
téja previdente: tome Gravidina.
,; �'

filGORI EM 28. fDIÇAO'
Inteiramente reescrito e em fór,ma. definitiva.
Em tôdaS as livrarias ou peí� r,eembô'so postal.

Preço; C�� �O,OQ '.

G IEOICOES
-"

fCRUZE fRO
L.. .�

USADO HÃ MAIS DE 30 ANOS

UM PRODUTO DO

LIBORATÓRIO LICOR Df CICIU XIYIER S .. I ..

Viagens ç{íódas .em rápidos
aviões mixfos do P�noir do

.

Brasil. Partidos para Curi
tiba•. São Paulo ê Rio às

'. L
.

11AO h<óo Partidos pare! per-
to Alegre às 14:05 hs...

WNAfU·DO
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toufirmando(sU3 �osi�ãO�1I8 Ii�er· & Barroso V81tH
o Ma�eirense Fule�ol �Iu�� ., com muita lacilidatle

· 4 aviões P OPU L A R E S,
· 2as, feiras : i) -vía .Ioírrvile e S, Paulo. para Rio,

2) via Florianópolis e Lages, l' arn P .. Alegre
5as. feiras : 3) via Jcinvíle. Curitiba e S. Paulo para Rio,

4) via. Fpo.lis. c Lages, para P ..Alegre
8 aviões de la, Classe.

peonato itajaiense.
Em prosseguimento ao

campeonato da LIll>. os

'§l'emios :Flaáoso· 'e .Madei
rense desfilaram domingo
último em grarnado. itajai
ense, dando.'. cumpuimeuto
a.segunda rodada do, tur
no. TÚl.ha�se como. certa a

vitória do. timo da jaqueta
-- -�----- I verde C brHIHJ>l, O: Barroso,

ProteS«Ô da.'.... I rairG'a -. -.'c8<Dtra; c-esta, embora o resultado
a não espelha-se o maior V-(J-

•....J:l
. re�·lj.fara-o do p�e""110 O'lt'mp'"S'I'O X lume de ações desenvolvi-

a iii III' S'�. Ii.... das pelos componentes do

t'aysãlndú dia quatro de teverell'o ������sed�or����{ ({:zp�;�
na. 2 a 1 foi o resultado fi

Nenhuma data,' 110 cor". acima mencionada. Com- rá a Florianópolis com suas
nal, nào traduzindo o qUE.

rente ano, foi cedida à 80- prometeria, se assim pro- guarmçôes, -par ticipanrío foi o desenrolar do prélio,
ciedade Recreativa e Es- cedesse, o desenrolar das das costumeiras regatas, d duma vez que o qua 1'0 o

portiva Ipiranga. O gremio regatas, que despertarão que efetuam seus co-ir-
Barroso dominou no tapete

da estrelinha, fazem alguns muito entusiasmo entre os mãos da Capital, dentre as
VErde, técnica e territorial

meses, solicitou da Liga apreciadores do esporte quais estão incluidas as mente. Totóca abriu a con-

e I Blumenauense de Despor- náutico. provas do campeonato E3- tagem para o líder, tendo
,
tos a reserva da data de 4 tadual, Teixeira. considerado o Ide novembro para a realí- De acordo com o calen- Estamos certos de que o melhor centro-avante da-
zaçâo de algumas provas dário da nossa entidade, sr. Benjamim Margarida quela região, aumentado
de remo, com a participa- estará uvre o dia 15 de estudará o caso. favoreceu- para � ,x O. Berlamíno 'di
ção do Clube Náutico Amé- Novembro, mas nesta oca- do o '�esirelind{á!�. -que ..tem minuiu! ;a "d5f'21'ença, assi
zíca e mais outros clubes. sião o Ipiranga se desloca- prioridade sobre' a data. .' nalarido o tento de' honra
D pedido foi atendido pela
entidade, pois fôra o pri
meiro feito . pelos. ipiran-

espalhou ;t' nítid�. supm:lon dado do time Iider do . c�m-

_

. . .
_I. J,. ,C��TA • Barroso - 4 p. ganhos �

do Madeirense. Dois' a un-' O p.

foi o resultado, e uma vez 1-0 _. S. E. Estivadores

mais deixou o Barroso o
- 2 p. ganhos e O p.

gramado com os louros a 2.0 - Tiradentes -.,.- 2 p.
seu Iavor, sendo que com ganhos e 2 p,

.

o resuJtad') verificado, ca- ;3.0 C. N. -A, Marcilio

minha como líder absoluto Dias - O p. ganhos e 2 p ..

na tábua de', c13ssifie3eô('';'1 -to - Madeirense -_ O

por pontos ganhns, a'·;'!Il- p. ga.nhos e 4 Y·.
punhado do E�t1\'n, com um I . Dom_lJ1go .

proxnno reu

préUo cfotuado e vitóriu :\ I nrr-se-ao Estiva versus Ma
�C'lJ favor. I dairense e Marcilio Dial> x

_

E' seguinte a classif'iva- I r�jradcntes, pr��io este,' ul
çao ctosp;ncorrerrics: .' . :1 t-:J::ju.:!Ue �eveJ:la ser..efe ...

1.0 -. C. N. Alm1f:U1te l}Jddo. \la segt1nd�· rodada.
, ,.�" ,�. ,

.

:.,', �.:� ." "
.

_::.� .�' ',,:;._; :: .. , �.',.' " .;'-�',

Os dois li um marcador não

I L

correu c0IQ,0
<:rrand8 1)la18r' a&.s. nossas ·8Qlicitamo'-lhe a ':fineza

�anchas,� pois seu clube' de de homologar- a pe�alidade
origem, magoado com· r

I
em apreço,. pubhcando-a

proéed,imel1to daqudc que em �ota oflCIal para co

tantos triunfos lhe deu' fez nhecup.cnto do atleta falto-
o ,. ,.f '-'.' .,'

.

objeção ' �à . sua· transfé�en� �o .

/'

.' .

cia 'para o campeão ·-esta�
-- _, - - - - - - - - - - - - _. -- -

-�-:;;;;---
dual.

· �':Iorha-se imuito . inrel:es�
sante

.

�diant�r: ..,que seu cou
trato ·cQm"os,:ç.tleticanos já
foi,�registrado na Federação
Catarin?;ns�' ,de "FuteboL
Está imped,ide. de entrar
novamente em ação e seu

caso, por certo; irá às bar
ras dos. tribunais. Se esta

situul,;ão perdurar, não po
derá a F.C.F. contar com

seu concurso para disputar
o Campeonato Brasileiro
de F,utebol. Nossa seleção J
sentiria em muito este des� ifalque.

_. " I.Causou sensacao lTImS'

um fato ocorrido "nestes úl-' D
.

'timos dias: O Palmeiras I ,c'�artIt
remeteu ao presidente . da ILiga Blumenauense de

.

D�sportos mais um ofício, I'
)f

cóm os seguintes dizeres: I

"Tem o presente por \
fnn, levar dO conhecimen': 1
to de V. S. que, em reunião i
da . DiretorÍa deste Clube;:
ôntem realizada, ficou fe-!
solvido aplicar ;ao atleta;
Nildo Teixeíra de Melo, i
inscrito por este clube" i
co�orme not�_

dfic�al. nr.: l
52';)1, de 141901, a penah-I
dade -r!t.? 5H�:i)�rlSqO _}Jor 180.
dias .J Ct1{1-ip e ··G!it�!�t��,ô.��·�$):
COnf�}l�rrle f;�!.ctJ.ltr2 lei:- - a s,a-:.

,apresentações' , PBlmeiras�' fi

�;�::��i:t�ss:�JI���{� do· Sul: a 8nhã:contraio' Concordia
toupava Sêca souberam da d" I O de"realização, no mesmo dia, e - OI.·lng8 ;,'00' ra..o - uqul! e· '. aXlasda peleja oficial entre 0- 11 I. _ li

Iímpico e Paysandú, Fica- Nâo estará de folga, no " vizinha localidade com ca os duuuistas abateram o
ria ameaçado o êxito da próximo domingo, a eqt.ipe I gr<mc1e ímpeto, após 1 cri- super-campeão.' surgindo,
competição náutica que do Palmeiras. O onze es- se bastante séria que aba- grande oportunidade. O
será levada a efeito no IJe- Idi t; _ 1 R' d Smera 11'.0, emoora nao 'a-, rou- rcio G .ul espo-tíva . desta feita, mais uma
riodo da tarde. Pela m�nh� travesse fase das mais {a-l Grandes esforcas vem sen- mesmo não acontece com o

con�o todos �abem, nao.e voráveis, possue noutras 1 do realizados
�

por correo:' Concordia, q:tre em 49 so

lTIUl:O conveniente a efetI-llocalidades. grand., .�;wtaz.l dianos da velha gk?I'íia. no brepujou o onze. blume-
vaçao de provas dessa na- Seus dirigentes resdve-I sentido de que o alv i-ccles- nauense por 4x2.
tureza.

ram colocar o quadro e'11 te recuperem seu antigo
Muito justo, portanto, o acâo e assim é que ':oro:n prestigie.

protesto feito pela 8,RE. e�cerrados os entendnuen-
-'

Nada melhor, portanto,
Ipiranga contra este fato, tos com as duas mniQres a- que um triunfo sobre f)

pois não se justifica, em g1'emíações da cidade de, campeão blumeHaU'� tse,

absoluto, que a L.RD. vá Rio elo Sul, Concurdin e I para que as aspirações da

concordar com a marca- Duque dc> CaxiJ.-:;. Uma n,)-\ gnmdc agremiação se vis

ção da partida oficial ma5s tíci;:J bastante grata pélxa r_i sem. concrctjzadas. Exis

público esportivo da serm, I tem grandes esperanças,
que vai rever, dess�'l. �l1a-' pois ainda no último do..

neira, o famoso pelotão da i mingo, li esteve o esqua
Alameda Duque de Caxias I drão do Estiva, de Itajaí,

.. Amanhã. á tarde os es- I nue saiu derrotado por 3x
méraldinos farão sua pri-I 2. .

Ineira apresentac6.o em I Depob de am;,mhã, do- 1
c;unpn:_. riõsulenses, defron·' I rrlÍn,gfJ, 05 pup.Um; de Rena- Itando,se com J CJ l crn to Benito '-era que se lw-!
cOl1cordiauo. Dirigk;u, 5e�_ VCl' com ti Dilquc -de: C"axi;l:", I
!!unrio ir;_fonDacne;� p:',�sta- ca]11pc�\O de ·50. Na última

Idas por um dcspl; '!:;;d (;l.e vez/em que l'á estivennn o::>

Rio do - Sul. . pelo nosso 8Jvi-verdes alcal'l.çaram a

muiio conhecidryCurt-·Ger� penas '0- empate, isto quan
mer, ° Concordia reap'\I'- J do faltava· um minuto p&
('cu '"c> cenúno esportivo da ra ·t,erminar a peleja. Nun-

N I A

otorê�

HP até 400
IndÚstria.ls;

de 1 HP

'1I!IIiIIl

Oferece para.

A Maça.o,.
n SECCiO ESPORTIVA'"�n.

- , ".,
� . - .. , .

servirão lJara mexer com

os nervos� da torcida serr�

na, que j á se apresta li:! I

sentido de apbudir jogada:> I
verdadeiramente clc�.r;- \
zantcs.

.

ITII181 'BLUMENIIU

Estes dois espetáculos PRONTA E·NT·REGA

'\Un!mIIUJllliUnJJlli�rl�ilnJI!ljUJlllfIUllrlnll!1IJmlll!UIInUI,IIIIIIJU':

REDATOR: A' IJ R: É' ,_, I () 1::(1\ D 1'1..
'

I illlllllfll!IIIIIIIIIUUIIIUlIUlllllllllllllliUiwlllUlmmmmll!1ll11H1IHII.
,

.'

.

Co", o, prodvtos do Interna'
tiQ,,:.1 H�rv&,t"r v. 5, obtãm.

PaJsaD�Ú e lvaí: ,peleja marcadallLeves
para domio�oDa cidade deOrusque I

- -. � I.
Com a folga existente na.

I
:>OilCO tempo dedais, em pe- i

tabela do campeonato ofi- te no estaaio da Federação I
da1, o Paisandú trará até Catadnense de Futebol e

Brusque, na tarde do p1'6- de lá regressaram cóm um

XÜl1.0 domingo, o possante empate de 2x2. Finalmen

quadn ret)l'ecientaüvo do te, ha mais ou menos·umas

Avaí F. C., da Capital do semanas, viram-se sobre
Estado. Esta será ti segun- pujados' em outro embate
da partida duma melhor noturno, por 3x2. Como se

de três que alvi-verdes e vê, ainda: leva vantagem
alvi-celestes estão realizan- séln'e seu �leal alitagonÍsta
do. G Pais,aildú:

E�;tá ai Uitl r_(l�gr!1rJe[J � I':'o�;;:"�intlv Ul�1 t:c:c!jt:ntoi ..

'

..
t

C()tf.::'Jo 111terrDU.1l.icil)aL1
.

H �l pe:tfeit��)1�r..-nt"t· L�cx!.rdt!;j, \
ser disputado' entre duas e� compBst,o de elementos de :

quípes poderosíssimas do ,grande ·categnria, o .pelotào I

socer barriga-verde. Aliás. COIT1.a�1dlldo por Reinar en- !
nCl corrctÚe ano, - �IV:tljallO� .trfl:rá em "emnpn C0111 lnrl e !
t� paJ.s.iTíduanos ,_o. +?--('n I díspn5icáD.· J"'111 illldo qH"- I

c!t?-!!'ontadn '
. ÍlllÜ!H:n:s "e, bl'ú, a· );,��ü*!�ndB r1� e;,- I

<:€1'5: Nô pÚrn.�j�·B dela�., e111 q:u;Idr:fi':ag;nirú.i; ,ilL!'�· f<::·n:!!·
;FlOl.'ianopolis, ':0 Ol\Z;e· brus- temfHl.'fe' '3up:iarit�il clubes

�Qu{;nse vem::eu por·:;1;g3. Os 'de__fan1.B: CQ;."110 d;Agl1a .Ver-
.. ilhéos pag&ram a .visita, de de' Curitiba �:O Qremlo

: I p:;::e�i.;ndo em .1frusque, on- 'de POl't?'i\legré;-·..
'ii'?', l1Qvanvmte. foram aba- - Um anoque emQClOnante, !

I ti;],:.:: por 3:â. Estreiand·:), p'.)r�mlt(Çduel0 de autenti- :
lejas noturnas, os brus- cos craques· do Íut_ébol cu." I
q;�ellSe&' jogal:;;Ul1 .110v.arnen- tarinense:

.... quando a mocid-ade não· é prejudicada
pelos males femininos

Se pr'a VQ�ê Ilem todQS os dias do ntê.
.

são aztlls, éxperimente toinar Oforeno.

Qforeno é o. mod�rno .regulador das fun

ções
.

femininas, uma f6imula· cientIfica
mente' perfeita,

:

de autoria .. do Professor

Fernando Magalhães. especialista em

mo!és[ias de senhoras. Oforeno ii encon·

be-r�. ..

-
.

'j. a:} 3D dias por"teF dispu,:,
tado,:partida pelo Clube A-,
tlético'-�ârlos;.Renagx, sem I
coni'ientul1ent(l of;'ste duhe,;
iart. '�no du C'ódigo Hl'1:!sl·!

1eim de Fu!çbol_l -eH} :
15..9�51,

. "contra '{oi -]TiglUÜ· i
rense' F,C;, na· crrpital do I
estado.' .

.

Ib) ,90 diá� por t;r falta

do-aos ,encaws de!}te clube,!
realizados €ln 14,)3 e 20 I

do' corrente. sem ter .1lpl"e-1sei1tado' j'J.at.ifiçativ� Jart,

está
ade-
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Derrame no Rio de estampilhas falsas de 1 00 e
. í

1
-----------------'-----,-----�-------- ----�----------------..............;.-------�-_;_-,.-..---- -------------......--�......- ........------'---'-....---'--'----,..-�Dcllng·cnelas· reatízadas pelo

O ENTA A
J O GOVERNO . DOS Ef. UU. A

p,óp"o"'m,"'iodaFa,onda

UCAO DE CAFEJ 'E CACAU NA AFRICAJ i
.

e f r i g e ran te s a I t a ,m e nfi \Garantias' �ü Be"aMomenl� .�e comprG:a�ricre��au.�: ;:�ol1li

d";:
.. .." ,.

d d fsta�o ao)�sr, BoraclO lahr I Escola Sanla· Catarina Iprelu IClalS a san e o povo RIO, 28 (Meridional) � o governo norte-amerícano deu
--

C I t
-

d b t
·

I· oficialmente garantias ao Brasil de que não fomentará a pro-- aos a açao e 5U S anclas Ollcas --- ?ução de c�f� e cacau na Afri�a: Esta revelação foi feita h?-.

I
.

.

je a tarde a rmprensa, pelo Mirrisfro da Fazenda, sr. HoracíoRIO, 28 ,MerldlOr:a�) "E' lastimavel que, existm- sumo popular, seja necessõzio Lafer, que acaba de voltar dos .EE. UU. com uma série deCornparecau n� plenar:o da do o :yj_1Il13t�Ii" da ;:;a('c!' outro orgão do' governo aler- soluções para os principais problemas econômico-financeirosCCP o s.r:. �dls.on Pltombo com orgãos responsável'; pe- tal' as autoridades compete»- que estão em estudos entre os dois governos. A garantia deCavalc:antI, técnico �o �AP::?, la prévla e posterior fiscal i- tes sobre os casos desta natu- que os EE. UU. não fomentarão na Africa a concorrencia daque fez uma apreciaçao 50- z:�çih uas manipulações dos reza. A seguir 'disse que (J or-oducão do café e do cacau consta de um memorandum do_bn! os ref;-igerantes distrr- produtos destinados ao cou- I trabalho elo SAPS tem .rdo Departamento de Estado, do�umento que, segundo o sr. Ho-pm�os aqur. DenunC:JOll. -mtc
•

I reíto em colabcração com me- racio Lafer, deve ser interpretado como "uma demonstraçãoe ?Itc_J produtos analísados ----- - dicas da Saúde Pública c ql € de bôa-fé, cooperação c amizade dos EE. UU.". Também re-quírrucamentc, nos quais �o-

H.� � I a constatação de su}",t!hCl::lS feriu-se o Ministro da Fazenda à questão do suprimento deran� constatadas SulJstal�clas I �way a�uar a tóxicas cm determinados .re- materiais essenciais à economia brasileira, que há cscassêst?x!ca,s altamente prejudi- I Irtgcrantes, uc modo :;l' t·.·l;- nos EE. UU .. Neste sentido o secretário do Departamento dec�als a sJude do po-..�o. SC\c;"- lar nos de importação estran- Estado, Acheson, dirigiu-lhe outra nota frizando ser intençãonu que o governo r:ao se �,,- geíra, já tinha sido levada UJ dos EE. DU. "efetivar fiélmcntc em suas relações com o Bra-ça tarda". cem medirias erur

�eCl"S3-0 'CUIllD"U-I'sta mCOanl!aletCl,.iménto do próprio Ita- sil, o espírito e a letras das resoluções que sôbre a matéria.gicas, prnibjndo nas escc Ias o �, foram adotadas na recente conferência de "Washington.uso de r;� [rigerantcs coud,;i. �
�.__

.

'--___ .__......._ _

��\e��!a��;��e�.�� °se��cf�l<;�l': O' Campo O a Iv I- a ç a';" o 8'--'0 Jf1!I' e E-to cm outros oaíses adi.inta- TC'QCIO. 2'3 ;liF) - O gc- .

,
dos. o representante' do t_:d neral Ric1.:':-i.vay aguarda agora

allllaeIr·nC1J·oadoNLcl'olOmS8aV<llghI.Ea��\·I·S.[�I!C.:,·"1·L.1I a resposta dos comunistas iJ

manha4lllP a Fesla Da Prllilllm vera I. � última propost» q':e fez,' pes-
denúncia e indagou se a ., "sca lmertte. para a trans�er�n- «, I a ):"ft..�:�,�;oCi�é�m��ad�� S(���.��. eL{\ i d�a t��b��deCl�\a�(a������la���: , .., :I

I�ggi�oD:r�i����lento Bromato ! ��:lgjiOn, per to daquela cída-

Passeios aerebS-
- -..-.- -- -- _._ s bre Ilumenau ..;.. Programas dos festejos Ia Organizadores

Co.nforme já noticiamos,
1
do povo, para vôos de pas-l Campo de Aviação, movi- lo.

o Aéro-Clubo
.

de Blu�e- seio sóbre a cidade, a prê- mentará todo o povo, mer- Ótimos Chunrascoso--; Cer
nau e o Gremío Esportrvo

I
co reduzido. Pilotos hábeis cê dos serviços de ónibus e vêja - Cachorro - Quente

'.� I :?;�que ,de t;.ax�a.s, p:omo- � discipünados, mostrarão lotações, a l;equ�nos inter- .: Caf0 - Bebidas em Ge-'
� I' ,,10, .10 d lêl 29 e .:50 do o panorama de Blurnenau, valos. Um perfeito serVl('ü ral�

I C(lrrc:n{e, llG!.:! pma!,hã. I '0111 ,D ..U �\. segm",:\:,céI, nos 1
,.

de restaurante e bHT, in;1- Dm�r;-a5.,
I' colossal [.�"ta a',r; õ.t·�r;:J l

F"')"r� 1 hrs F1r! h; "'0""'1:"'8 "17P [;amç:�ltc eOla ótimos cin;!'.. j ,�'YC �j2tl..e
YW Cam'v, -·',�r;., n·.. e'li'istero ()'< pe'1l'enos a

I ra""'o," ($<�'''''"firéí.o a ".. ,t:,,- . i

I ai?!'Q-c'�lhcs f:>)';;rn f;I:m:i�l�:{- viÕe� d� tU1ism�)
.

e' tn:inr;: I' faç:ão'" 2«·'!�'f:;�;� o�s"�;��- l' '''�ho':/' d·, ,Vhq;H nch�(S, J.v:.'.!.1 cr,) iO .)l UnJao mento. Os paraqucrl!"ta;�, :.n.;l'C�;, r{uc;-;c re�n:arã(, �',;és L: '--;'j'í�./" Rn.1a ,,'la! .ore.3 J(: ;:.' d'.: .!\vÁ:t:torec; como nas outras féstas do '.:um os <-, ra;.iV'n:" ,'-r.r :.l�W __ H !'8�: __ Sur-

I
C.�;':s e a _E';''::'}'a de �"'Hra- Aéro-Clube, deixarão o 'Jú- sür:)i'::Z�:;, � c'-',m os -v'Ú()�i l'�'Z:'S __ ._ eLe.. T0dos aoéiuc.li:;"c.:'i ,-ln .��·;:a-:.i() I:e S lO bll'CO em SllR1JeI1".O, co;n' f):'i. .1'" l)<� . .;sel·'.-). .

h
.

-.... - L �
_

�,.- - ·�:-OlI.1.)n ,-1e i�·.rj.?cão, OJ12 eI-"?rulo. (,3 �-lV<Ô�[�. ?-�[.� �Ie--:ç- seus arroi.a'.. ln.<: St'.l,'•.r..,,).' 1� HF�.sf.a c'la P.I-I·t�,n'''',r.�"..", �".1'- --1 • �-
- H. Cf" _"""'\ Ji,. t;_ .. �u '- J,_,," rnf'.'li.la. pa.:!.

...

u :-l�).'::�Clar a
•
,1'):;, estar..'io à di8i).:Jslç:'.J "Festa da' Pr�mav(jra" no ilão 5-:1'.'1 U!1iC�lh1\;,!1 (: a fis ..

:i1.:: nr Ie·S\::1 �_.Hl a:lO .

.J ! --EXCOlDunR!ldns nela l'Of'O!ia---
..

os- � c��,gf:,;f�:",::;:
o án G

::n;�":"fn�';)�açôe' de 15
, . i yuU P H �

. I vo de B!l.r.':·:i1�U com a�'

��sTi����T�A����E:::!�r�:!:"'f:n>l�;���� I �rOI3na�Ores �e s e � D I t u r a s' �����;�����S�.;:l.eU'���I�.���!�� 111g,�decimento ) \

iMuito Dígna Ordem do. Banho, assistiu re�cntemente a uma:
.

ao ]clC3.1 para' t nndar a Pn-
d p' f "I

'��l-�:�;� �f:' ��s;i!�;;l�i�r���il�;��}:�P'���}?·��I;r,���:,!.�cr,��;;:
.

mav(,'ra numa' op(1rtu;lida- .. re lhO aos ,"o Duque d� (;!(!uces�'cI', ç�ml). Drão ScrlloI: (la Ore1e,m. I ') 1\ . d; col2tiva, para senti�- 0._ blumenauenses .

. _ 1� (�ei"lml)ma fOi a l,j'lmCIl'a a se n�,.l!z'1r desne 1935, e
. �IO, �7 (Nlend.) - No- rapazes. profanador� das ceus' e as azas do Brasü� .

llaG so fGi empossad,) o. 'Grão Senlmr tomo também vinte c !. Ílclas de Salvador infor- sepultur"'s na Fel'ra decan- Todos ao Campo dn ," _

() "_'overono í.'1'iullici].3al
- -..., ",.-:l f1.0 Ulnmellau eong-ratula-sete C,:Yaleiros� da Granr�e �ruz'.

.

I n,am que o arcebispo pri- !.ana. A decisão do pre'a- viação! se efusivamente com a po-A ,0tG mos.ra a llrOCISSao deIxando a C'll)("a do Rel Hen- \ :. L, �p 1 • •

1
�-

l'ique VII, na Abadia de \Vestminster. (} DE?,; de Westminster, l-r:dS" [_'8;�_a�,o no,s _pru1cl-. do resultou na, proibição i'luaçilU biuillenauense pe-
Dr._ Don, nrQ{:cõe Sua Altez", Real o DUQue de Gloucester, p.JOS oe .curelto canonlCo, de- da entrada no tempo e proi- Eis o programa dos fes- lo excepcional brilho com

"f que S� re;tlizaram. todas asGrao. Senhor da Ordem, e Sua Majestade o Rei. (Foto BNS). darou. In ames o grupo de bição do casamento religlo,: tejos, caprichosamente or- festiviiiades em homena-
soo ganisado: >

gem ao Governador do Es-
�<ld.o, 81'. Irineu Bornhau
sen e cumpre, com prazer, o

grato dever de externar os

melhores agradecimentos
da Municipalidade aos Es
tabelecimentos de Ensino,
ao 23. R. I., ao Povo em

geral, à Ifll]Jrcnsa e ao Rã.
dia por sua brilhante coo

peração, que peI'miti_u al
e:!nçaS5f!m os feste JOS o

êxito almejado e que cau

saram a melhor das im
pressões ao Governador do
Estado, ao Comandante do
5.0 Distrito Naval e aos de
nnis componentes da ilus
tre comitiva.
Blumenau, 24 de Setem
bro de 1951.

EmpreZ3 Força e Luz Sanla CatarinaS.I.
PLANO DE Rf\CIONANIE NTO (ORRETIVO DE EN ERGJ:\ J�LE'TRICA ll<ua

() período de 30 de SETEl':InItO a 5 de OUT um:.o de 1 g:il:
Da�a
c ,

PacH BLUi'·:I.;;;�'l' ['loD, indll� Isive ktin'Os da Velha, !t{JU-1pava (' Po-aia
.•lgi.Hla

-_._- - _._- ------ ---�----

PaTa todo
('I bairro
da G.ilRCIAHo�:úril)

Vw :1iJ - JUar,tingi)
Das O as 6 horaS
Das O às 12 horas
Das 12 éls 13,30 horas
Das 18,30 às 24 horas
Dia 1". - 2a. feira:
Das O às 6 horas
Das 6 às ] 2 horas
Das 12 às lH.:30 )Wl'éIS
Das 18,:W às 2:3 horas
Das 2:3 às 24 horas
Dia 2. - :1a. feira:
Das (I ús 12 horas
Das 12 �s JB horas
Da.':' 18 às i3,30 hora"
Das 13,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 3 - 4a. feira
Das O às 12 horas
Das 12 às 13 hODs
Das 13 às 18.00 hrm:ls
Das 13,30 às 2;} horas
Das 23 às 24 horas
Dia <1 - 5a. feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 hOTHs
Das 12 às lB,30 hmas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 23 24 horas
Dia ;} - na. feira
Das O às (') horas
Das G ás 12 horas
Das 12 às 1 ;:;.30 llol"i.'i.s
D�,s 18.30 às n horas
Das 23 2.'3 2 .. 1 hor�;s

IIavcrú só 1:12
Ha',·er.:! Luz e Força
Desligado
Haverá só luz

Haverá só luz
lJesugado
Desligado
Haverá só luz

Haverá 30 luz
Haverá Luz e

Desligado
Haverá só luz
Desligado

Força
Haverá só
Desligado
Desligado
Haverú só
De;,:Jigado

luz

!uz

Desligadn
Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

Desligado
Haverá Luz
Desligado
Desligado
Desligado

luz

e >Força

De,il i,�;vll)
Ha\':_-r:, LllZ c

Desligado
Haverá só luz
Desligado'

D2sligado
Desligado
Desligacll)
DeSligado
Des 1 i gGclo

Deslig;yl0
Haverá Luz c· Força

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

Luz
Desligado
Haverá só Luz
I)e:;l ;gado

Desligado
Haverá Luz e

Desligado
Hé.wcrá só Luz
Des:igadQ

Força
Desti!!adn

L'
.

Dr.-" ligado
Dcsligac:o
H�':E:réí S�)
Desli.gado

L�IZ

mu nW'1HH, 27 dI' Setembro de 1!}51
li; LUZ SANTA Cl\.T Ht\RINIi S. 1\.

MOORE McCOR.MACK (NAVEGAÇÃO)
;O

S. A.

BALTIMORE

Passageiros e cargas para

'NEW YORK PHllADElPHIA

e Portes do Mar das Caraíbasl

MARACAIBO
GUANTA � PUERTO LA CRUZ· CUMANA

- PORLAMAR - CARUPANO

Telegramas. "Mooreinaàu • ITAJAf

mo-

.\ "o}"" em 19[>1 ° sr. Oswal
dO- �I:mopl d(' Ohveira :::on!,C:'

"uin finalmente a maior \·;l.0_
�

lbi�"

<lujmad.as pela
L�i�1 .Ll cio 230. ,

Proibidos fk S�
Dias 29 c 30 de SetembroC<\S31'em na Igreja

Salvador, 28 (MeridJ
- Sabado e Dom_ing? -

° arcebispo primás do Bra- G.r_andc cOl�centraçao o.c a

sil, dom Alvaro Augusto da

I
VlO�S do.s aeroclubes' do �a

Silva, excomungou os dez r�na, .RlO .Gr�nd<:> �lor1a
iovf'ns da c:dad de F' nopohs, Jomvlle, LajeS, I-I'.. e eIra

t
. ,

L P tU'
-

de Santana que violaram aJal, a�una, or o mao,
numerosas' sepulturas do Bom Retiro,

.

e BbJmena�,
Cemitério daquela cidade. ���a proporc;oné_lr T�O ..

pu
Esses jovens arrancaram Dnco. meI?oravels .

"00;:, de
crânios dos c"'d; .

.
passelO sobre a CIdade de

. '" ave.res e os
Bh'rnenau!levaram a uma bolte, nos
D 1

-

d U
. -

B.

1 o' b
e egacoes a nlao raqUalS, em pena orala, e-

'1' d
�

A
.

d C"beram champagne uma
SI eIra e vla ores l,:lS

noite toda. .. Esses jovens
e da Escola de Par�quedls

estão refugiados. E agóra,
tas do Estado de Sao Pau-

tom r,l excomunhão, perde-
rfll11 o direito de se casa-

I

CARTA DO PAPA
t'cm l1a igre ;a, oe serem en 1\0. PRESIDENTE
tCIT2Chs cm. cerni térios re- DO BRASIL

lligiosOS c de narlicipar de RIO, �8 (j[··f'd.) __ O l"un-
. qualqu.er ato do culto cató- cio Apcs!o1ico, Carlos Cr>ÍaJ'lo.
lieo. foi portador da carta do .Pana

Pio xn ao pfe�ide.ntp. Gt'tu1io
Vargas. ::\"a missiva Q'l0 demo_
rmi a chegar, o Papa ar,,-:'decc
ao presidente Gctnli'v" yarJas
a comunicação feita sobre a
sua, po_S'Se.!? faz preces il Deus
pela fdicidlld: do goyerG0 e do
povo hrasileiro.

DO JORNAL "THE KANSAS CITY STAR� JORNAL' DIÁRIO
.

'

DA CIDADE DE KANSAS CITY, ESTADO DE MISSURI,E.I).A.· I.

I

SEI\'lPRE .1.. S-UA ARMA SECRETA - Esta caricatura a-,.·('
pareceu re"entemer.te no "The Kansas City 8ta1''', diario da ':
�apHaI do Missouri, nos Estados Unidos. Enquanto o 1\'Iundo ,-.

Livre aguarda que se ultinle a paz, o lideI' Ru.sso �talin tra-:.
ça novos planos comunistas 'Por detraz de uma cOI·tina.

----'""-.

Ameaçadas de morte as�pessoas' que/.•
depuzeram contra �Luiz C. Prestes�·
..- Interessante ocorrencia na Penitenciaria de Niteroi. .

RIO, 27 (Merid.) - To- [lropri(.l pr0moto� d� Vara, vul�o ,,,':Calang?", . I:engos�,das as testemunhas que de- sr. Orlando RibeIro de
I 8:-ru,mvador, fOi vlslta�, Jo '

puzeram ante a Ter�eira �?stro, revelou estar. ta::1- 5.", .�!�� Santo�, vulgo Ba- i:

Vara CriminaL pedIram Gem sob ameaça de mOl�e. ('Uc.l. A celta altura, da.,-

garantia de vidá, alegando Lad.r�� r?ub<: ladrã\) ..�� �!�i��, "C�lango" dis�s: qu�.',;
que estão ameaçados de RIO, ",3 (lv1end:) -. C",:.)o c.,_,d, a ca,.lsado de ,_"yT ar .':,
lnorte por terem confirma- interessante e. ,,:-te hOJe )0-1 r�)mbador € que a�ora cl",..,,:-,: ..

do as acusações de sediç.ão coso. oco:':e�, ontem: "n� na lanCClT?,.�u seja, ?at�- 'í.,,"
A N U N C I E M do che�e comunista naclO- Pel:!.Iten�.2,arla. de NIte.L?�. d�r cl� ca,Lel��:, que � O!l:..,NESTE DIARIO nal LUlZ Carlos Prestes. O Manoel i' ranC1SCO de ASSIS, CiO menos peIlboso e as v e_, ..,,,>.'

1�••�;����������������������������������� �smal·slu�,-.ratl·\.ro."BacQ:.'12V21 -�fi"'''3lInn&*i·'M4mn&·m_. � - -i a_i d.m ir_. :-. -�.......

ZADROZNY & SUT ..TER LTDA

Jld verlencia
.

do
stoador '.Taft
Saint Paul, (Minesota), 27

(UP) - O senador Faft, do
Estado ele Ohio, leader in
fluent{� do Partidó Republi
cano. fez um discurso diante
de um grupo. de homens de'
negocio, frisando inicialmen
te que "a ameaça soviél i--:<l
tornou-se de' tal forma :;cria'jque os Estados Unidos t1'r:1 to
da a razão de prop0l'C'O'lê:l' I

auxilio econômico (' mdítnr I

ó/

ESPECIALIZADOS EM MOtAS SUEDEN
.

NJ\I

I
O MOTORES E GRUPOS DIESEl u

IL N
A

.

t40TORES
'

A GAl,OUNA C ,

�
5 A '"�

Ií FERRAMENTAS
Cfi RETENTORES �

, V

J
E li II 'z

Ji' ROLAMENTOS j) I,
E �f 1.J

. "PEÇAS
..

.

I
M f�'E

N &.'.'i�_��r..��;J

I

I
a varlQs pgisps' es1.J';Jngeiro.:·:.
O sCt1ador Fn Ft acres�enbl!,
todavia, que bI <lux[1io dev9

I SÔ111cnt.e serocollcecido "quan
do estiver úitidamcnte p1'Ova

! do em cadé) caso particular
I que ele constituirá um meio

j eficiente d�: combater a agres

\ "ão comuniSta. Taft, precc-

I
dci1tcment�, havia atacado
com violenda os regimes dos

presidente4 Roosevelt e Tru
i man, aCl1sl:mdo-os de ter sa

I crüicado �s interesses da ]i
i bcrdade � da paz em pco,,-ci.
I to de cOfsiderações P01.Í.lLC;1S
: e partida�ias, admitindo. em

: seguida, que a política de 2U

I xilio ao fstnmgciro :se tOTln
� r:) n';cc��ri�. porqwl;1:0 H!:
; U1tUHl3 [:JJl ternati"lta ;:;('l"!;]

.
pO"':: �

I .

I d' "< d -...

I �q-�fe_ 12.P"f: o esplrIto lanb.-
I tico dos} (�oll1unistas e' diante

j'
da majlCira dras'tica pelo
qw,l a �.ussi:1 «.,5el1\,.)1VI;; :;1111

polít.ica 'exterior,

Os

RUA XV DE NOVEn'lBRO, 1393 . ex. POSTAL, 212

Endereço Te!eg.: "'MOLDIX" - BLUIIr'IENAU

IT.Dlll COHTRA CASPA,
QUEDA !lOS CA·

BElOS E DEMAIS

afECtOU un

go.
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