
�) - Idem, retarívamente .1(-,

plano corn todas as lnstr-uçõas
J)t'n1 COrno mapas

í

nd.iv iduars e

co le ti.vos para o registro dos re

su itacros.

31 - Idem. quanro it assrstêncía
que os técnicos do Ministério da
AgricuÍhlra deverão apresentar ;'_c

prefeituras muuícípaís. inclusive .

São Luiz, lVIaranhão, 5 ont.icn- dos porítrcos, nas ernp r".-;o de matértats • veículos

(Mer id.) O governador minhas propostas de concilia- duranle todas as fa:;es de eX1)€.- ltiO, 5 (l\lerid.) - Sob O I Correia, .Iembro, a propósito,

Eugênio de Barros recebeu a ::::�o, procurei organizá-lo de riênr-íaa, título "Escravos Dum Palha-lo
desafio mandado pelo mes-

reportagem da Mer-idional, icôrdo com as classes traba- '''=�-'. . .
4) - E' obrigação da prefeítu-" G I mo Flores da Cunha, para

fazendo as seguintes declara- .hadoras, com as quais tenho ra municipal executar, também. ço, o sr. era do da Rocha
um duelo a realízar-se no U-

ções. onde revela que o 501.t "e identificado nestes últi- AUXILIO AOS ORFAOS DA COREIA - Oficiais e trtnulan- ::,ra'u;t?mente, o plano de írrtensí- escreve, hoje, no vespertino ruauai onde se encontrava o

pr-opósito é o de aproximar- mos dias', tes do Navio-Hospltal "Haven", da Marinha NOl'te-A�erica- fícação da trtttcultura, que deverá "O Mundo", respondendo ao' sr.'"Ad�lberto Correia na oca-

se o mais possívct das elas- Ccnciuindo. afirmou: na, recentemente fizeram a doação de fundos nara três ortana- ser realizado "fi todas as z-ma- discurso que .ôntem pronun-
'

síão em, que Flores da Cunha,

ses trabalhadoras: "O governo está domínan- tos ele Pusã, na Repúhlioa da Coréia, afim de auxiliá-los no <ln ruuníctptc em que ele 'fôr ne-.
'.r "b- d C- " : à frente dum grupo, devastou

"Tenho a impressão _ co- do por completo a sltuacâo e amparo (1(� Inúmeras eríanças deixadas na ortandade em con-
CIOU na nana a amara :

e saqueou a 'melhor fazenda

rneçou dizendo o governado- -onu-olando todo o Estado, sequência d:l ag"cssão comunista nu Coréia, Alem dos uuxí- 5, -- Idem. quanto ao perfei- (loS Deputados, o sr. Flores I
_ de que os l'epptidos cunl,í- .w-!t' I'ei!l:l pecfelta calma, Es· li�s (!ad6s lWi' ullída!l('s militares cnulO esta, díVCI'S:lS m'ga-

to l'eg-btro dos resultados nos ma- da Cunha. Eis o flue eSC1'eveu í
tos que mantive {'om o pevo, Wn, q L;,' até amanh.ã tudo mzaçoes il:trticn!:u"'s t� os jt'OVel'llOS d(� nai'Des liVfü:s do mun-

l"t� ll1ct,viduab (! coletivos. Geraldo da Rocha; i
nestes últimos dias, apclal.do f.,qllt· normalizado, voltando do ('tlnll'iiluiram com l;T:IIl[!($ somas Jl:lr;� ;l l'l�ltbiíiLH'ii{) tht

Iii -- Ollrigaçãu da prefeitllra

para o hOlll senso e patl'!otis- "Conclue na 2a. paG', lei.ra F) Coréia. (I<'oto '[JSl:';).
- rILuüidpül em colocar ii disposi.

"Flores da Cunha ocupou a i
. (.'0.a um tO mostL'an l' ... ::tü do Ministério da Agricultura 'I'ribtma da Cârnara para tl'a- 1

:! todos que não sou nenhum DISPO-EA RUSSIAATUAL'M-ENl
J';clli,·,.,s, pesso!t! (f material oue

tal' do incidente crn que, e,n!

E·
.

.

contra!!osto, me vi envolvido. \

"cicho papão", surtiram os
.

.
�

.

dbp1.fi':él' p:.ra o bom i'x:ito das -

rE'sultados que eram cIG se es- •

experiências. � "general de o_peretas",' só-
l�e. ar, Agora, mais cio que

Art, 4) - O plnno de intensifi- CIO ?': Lopes E ernnndes e

11l!nca, anüna-rne a csperan- DE 50 BOMBAS ATOM I CA S
caça0 da triticnHurn conterá ms- par�lCIPante de tod�s as nc-

ça d8 r€31izar o congraça-. truçõ�s 3óbre: I gOCl;;tta� que se reallzarmn na

mento de todos os maranhen- AI Aérea do uxp!"rime'" RepublIca, a partir de 194U,

�es, o que, se não foi feito V-t· f· I- de".
poderá ser até dois mil metl'Os:

! quanclo chegou ao Rio de .Ja-

�,'.'Igl1�le,asr;'a-�JOi{1�IC,_Viddollra'oOucli'a1111agUdõ,cs I orlosa a u ensava a 18 a na orela -._ B) Dimensões, número e deno- neiro, por se encontrar en-

" ,_. _ ••
minação dos canteiros na área volvido nGS acontecimentos

dias e que foi, finalmente, su- LONDRES, 5 (UP) - Fon- linhas de inver:lO comuT!i<;tas coração de Fl'ancJ'ort, após o experL>nento; de Uruguaia'1a, dos quais re-

rerado", tes bem informadas asscgu- na Coréia, pélas quais estão terceiro dia dos malOres I C) Melhor época para o plan- �ultou na morse dum ir�não
Quanto à organização de ram que a Russia dispõe a- passando agora as. forças exercícios bélicos em tempos I tio, aduba.-;1io. cobertura e co- CIO, cor�mel Joao, �ranClsco.

sel.' secretariado, disse o sr, lualmcnte de 50 bombas atô- blindadas das Nações Unidas, de paz. Neste país, infcirma- ; ,;cita do trIgo:
.

��I!aIlIf_I., I
fOI eleIto por Pmhelro M,�

Eugênip de Barros: mica::;, Informações da frente in- se qye as manobras estão se 1 D) ,:Espécies de Adubos e indica- _chado, deput�do pelo CelHa,

"Não crganizci ainda o YITORIOSA A OFENSIVA formam que es�ns f.)rç.:-.s ;:.lia· real,:z�ndo com pleno êxito, ções sóbre as várias -rórmulas que �or lhe faltaI co�npostura pa-

r.1eu secretariado, mas espe- TOQUIO, 5 (UP, - Ur- das irromperam num ter. no partlclpando das mesmas 160 serão 'empregadas; - r� fazer l?arte ,na replesentu-

�;� 'ft!:'.:�!:���2:J:;\ "=�������.::�� [�����l;.�����i�� mO��ronCd��!ed:adn°:'oa.Pu<�:�lo�E-::aua'�Co;Ovie:�Qr�Cn�:o,::af::e��d:;e,Ul::rr:a'SJV1)�- I'a::,!rá:e��lrml�r�OGa�{:d��a·e��d��a�;s!� '��d6�/>;> ....;;
dos numa Vitoriosa o�pnsiV;1,

��
quebrando a fanática resis
tência dos exércitos comu-

[��Y.��;}�ii!��J:�� IropaSdoexercito da capital doMaraoh,inaliados estão levando os co-

:�����: co��o sl01�;��r:s���: Eugênio de Barros, :tentamente, toma as)edea$das atividades
dadeirús 1010s ê'ompreo:so.ces, RIO, 5 mierid,) - Urgen- duais e municipais. O gover- I desloca livre e calmamente

te - O g�verno fecleral orele-I nador Eugênio ele Barros vi- I pelas ruas de São Luiz.

no� a retuada das tropas do I sitou, ôntem à noite, os ser- CÓl\'IEÇOU A GOVERNAR
Exercito de São Luiz do M2:.- viços de ág-ua e .luz, bem co- RIO, 5 (Meridional) - A's
ranhão, mo I) Quartel Genéral da Po- (Juatr? horas .. da_ �adrugada

CALl\'lA EM S. LUIZ lícia. O gQvernádor marn-
de hOJe o sr, E?gemo de Bar-

S L
'

. '.
. ros comeÇOU a governar o

• UlZ, .Maranhão, 5 (Mc- nhe11se obteve absoluta Maranhão. Precisamente às
ridional) - Reina, agor2, i rantia de que quatro e trinta minutos, foi
absoluta calma nesta Capital, mais qualquer interrupção eyacuado O' Pil1ácio do Arce-

estando as h'opas federais re- serviços de água e luz blspo, onde se e�contrava a-

lh'd
. .' ,: quartelada a Força Federal,

�o. 1 as aos �U�l'telS. O )l0- mUlol;' parte do comerCIO e tendo a Policia Militar ini-
hCIamcllto esta a cargo ex-: das indústrias está em pleno ciado o patrulhamento das
cIusivamente das fôrças esta-' funciouamento e o povo se

aPROVIDO
Por illicilltivlI do d"pnt:l<ln
Cá.ssio l\:I"delros foi, nos 1In-"
melros meses ii" �tual 1;u'"

·�r í?'rnD; deS!ii"q1U"FSÜa a, iilãl"'?
(l1ç§;u s:pi'?eE'nt.ad:l. i?iii 1 _ dê
ji.ill.hô ilc i 9q&-.
ii.rd .;2; üi'_fiiT.J.Z.i(i.iú ,-fi: suü..í

ujmí.·�[;ãfi 1l.H";} c<:t.iitl",i,' S

t-rb.ç!io dr- Ulua Cub.a dr. V;l",
ltU'es f""llL �.ab.ta t_'�ltarina•..Pnl.'
.intermédio ti!! C'uln.iss�i(" d.�

CCtlstJ1.uie-ãof fr; t o ljrúct�sso
�emet;do 'l.0 governador !ti _

nem Bornhausen, plU·." flll e ,t

iniciativa. do projeto de
partiS5e do Exe�lttivo ..

(Conclue na

iJ!l�C:U.O n> COEstrq(,�l(t da l.�e

prêsa da Usina. Cedros, que
completará aquela ':,bl'!{.
Propôs, ainda, v sr. An í

o

nio M. C. da V2ig:J., .que o

crédito já votado t,<:n .1 pavi
mentação da rodov í:l Bhunc
nau-It ajai, a paral-L'pír.crtos,
CD1 coneequencra (te 1. til nroje
to do deputado Cassio :\ ]cnei
ros, Iôsse cedido :\ :':ntUr'!S3
Forca e Luz, pr.ra a C(),{Etru
cão da Usina de Salto dos
Pilões, empreendimento Que

�e lU.;:!l1('.:; pT'od.u_tcre� dos munict
}ln:; j'l(1 ....nq- (le�lSe;5 'para intel1.3-ifi

<:aç:;'1 da ·.ritic;iltu 'a, o j<!puiado
Luiz Cnnu-agnoni apreserr.ou. �o

e, Ú Camara, o seiuinte projeto
�le lei que di :põe sábre as expe
rténctas gratu':tas da adubação do

1'i.�:J e' eLJ.;1 um. pIano de intensi- .

Eícação da trttícultura: I"0 Cnn":l�.;-:,::;:.o NH�'!(>naJ clecrct.a: .

Art. 1.1 - Em todo o terr
í

tn- Jrio uactonat scrã» reaij1.ac.1á!::. ex-

________� �_ I

«��HTINI8IM EfEIT�� �� RBP�Tm��
CONTU�� OIE MINTIVE ��M orno»
«Hão SDU nenhum bicho papão» .���,!�

declara EugêniO de Barros

tme

S. PEDRO - A senhora muneu mesmo de qlle?
ALMA: - lUot'l"i atl'011e!ac1a no Rio de Janeiro.
S. PEDRO; - Logo vi! Esses motoristas cariocas estão
estragand{) a escrita, , .

OUTUBRO

Art. 2.; - o Ministério da A-

gr:cullUl'�l. urruvés o Se rvrçu (lo.!

adtlb:).:i h�C�35ário�
rfêricius.

,,�

Viõienterespostadi"Geraldlur
discurso pronunciado por F.
Fugiu 8 parlamentar gaúcho ao duelo cam .·dalberlo Correia:'

para as exp-c-

BANDEIRA DOS EXERCI
TOS EUROPEUS

Q, G, Aliado, na Europa.
Rocquenkort, França. 5 (Up )
-- Foi hasteada; aqui, hoje, a

nova bandeira dos exercitM
europeus !)cident�js, Este Q.
G. de 'Eisenhower seré. de�'3-
nado, doravante, de Sh:J ....p•

160 MIL SOLDADOS
Francfort, 5 (UP) - A

Infantaria e os tanques alia
dos, em manobras na Alema
nha ocidental; penetraram no

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



E � -

,J

[que odes "fia-l rias misturas dos adubos, afim de
do éra Flores da Cunha e só lilCilitar a sua, dlvulgacão e com-

lhe 'cabia aceitar. I pressão;
,

.

Quanto ao documento a lf! Quan1ia de várias misturas.
'(lUe Iigeiramente-re refEriu o (111(' sejam empregadas nos difc
sr. Soaees 'Filho, é demasiado i-entes canteiros. eorn exceção dos a•••••lllliItlill.lilIIiliilll••
nobre para ser compreerdido u'stemunhas;

poi este "m:rivh;h)". <\ting:dü' Gl Maneim til' l'eal.i2ar :l

pela l'e".i�lução, não m:c desr;z lheitu, reunilldo em blocos os

do meu patrÍlTlonio, para, 11.10 ::;ultalloi' dos cuntotros de idêntica
ter ,que jm'Ctlicar os di3p€"t
dios"él;ue,' cQmprometia111 'JS

lerccrrbs,' é' isto tem sido cu

bablel1fe osplicado em VII- go.em �rão obJido;
rias

".

óportun.i<Iâdes. Recebi 'I) Necessidade da l'e'peiiç�o'
cerca de dois rnilhões de con

! e:>:pe�'iências, em caso de malogro;
-

tos r; despendi cerca de ttin· ,Ti Métndo para lavar o s610, vi

ta mil, usando poderes e au- sando melhor aproveitamento rta

tor :"';1<;,',,,,, que me foram con - terra e sementes;
ferida::., KJ Vartedades do trigo que de- UnI terreno de 39,000 1112,

O S1", Soares Filho não !)ú·, verão ser empregadas; 'i R J -

P
d

SI O na na oao essoa -
Ide, bem o sei, oompreen er L) Sistema do plantio, d0 ncõr ,

Bêco Porto União. Prece: I':":"
__�__-I:""'_ _;_� � _

tais atítudes. Da Europa ou do com os acidentes do terreno

de tJualquer parte jamais cs - i afim de evitar erosão; Cr$. 50.00(),OO. 'I'ratnr na

crcví a Flores da Cunha ';'. <l

I
M) Aproveitamento do est rú- Rua' João Pessoa, 252,

nínguem, solicitando apolo e me e da matéria or�ünica de ndu-
__ � _

nroteção. Flores, boje, se Vq baciio:, �

ai
....

le do testemunho de Leal N) Tudo -o que possa original"�; ençaoSouza. já morto, e que, pc!o:; ao triticultoí' no aumento <lu f
\

seus ÚltiU10S atos, desmoro- quantidade 'do leigo a, ser ,,:olhi- '�.
,ceu da estima e confiança qlt� do na mesma área do plantín. •

errôneamente lhe tributeI fU'L li) - o Mini::lério da Agri- Vende-se lior motivo de
Quanto ao encontro das p" ('"Ifllrll. mediante convênio, pode- mudanca um completo bar
dras, a que alude o pttoresoo r" dele,<élr às ;:c·creu'ias de Agri- e resta�lrante eom sorvete-e ridículo personagem. 'sem- cuttura dos Estados poderes para • � ".1'

pre estou preparado para a- '1 fiscalização e contrôíe do plano l'Ia nova, duas . 111eSaS u'e

fastá-Ias do meu caminho, ;;�. de Intenstrícacão tr-í tícultora. snnoke, situado nn praça
jarn elas' limpas ou ieobertas Art. G.l - Nos distritos onde a de Indaial.
de lodo", " ,t respeettva prefeitura não fizer Ver' e tratar com o pro-]. ,

',COn\'êniO com o Ministério da A- .,.

prretàrto.:;ricultura. este encarregar-se-á da

t
realizacão das experiências dire-

tamente, por intermédio da secre-

I
I,';ia da agricultura estadual ou

comércio e a indústria a qualquer outra entldndc.
funcionar". Art. 71 - Os resultados rias

O sr. Eugênio de Barrros
'

J ccebeu. hoje, em Palácio,
uma comissão de operários
da Usina Força e L:uz, pro
riondo. corno condicão para a

�,olta ao 1;ra-balho, a, nomeação
do sr. Eduardd Viana, Peréí

acyministrador da usi-

!
mCl1au.

" ,:
__

.

__ .,

i --�réCisamoiboas
-

COSo
UMA CASA' DE !\lATE- ....

- , '

h�!:!';tiÇÕ���' m�di!�:�10 l�� turelra� que fZt;tD eç�DI
que deverá =n'" '00"' ",.'o� :!a��2á���'.:'��d�h�i��:!: I" se�vl�o industrial. .

l�;�f,�?�Jf:��:���:::=� d:;!f:��;�i�� �·�d��
I �o�olp�u Kan�er S.l �om. e Int

_..lara li realização das experiên- --..__--�

1_::;._'!lilllllll!HlUlnm!!IIU,mllllllmlllllll.IIIIUUllllllllmmIlHlIIIIUIII,IIIm=:'_ê:�:�:���::�::n::::: Vende-se I!SoJre.? Tenha fa'i
<lesp"",'I. dc"ol'l'enles da' (2.<ecur-ão 15 ESCREVA P�A A CAIXA POSTAL, 7912 �do lÚ1DO de intensificacão da, tri· UnI henl 111011tado bar e ca- SãO PAULO. ==

...
tÍ(:l�l_tur� e na �ealização das e:-- i fé localizado no melhor::

_ _ _'

,
jJerienC!lIS gratUItas da adubar;ao t· t d .. .

V' ". t·. -,.-:m,mrmmmmmmmrmnnmmmmmmmmmrlmUmnm,!!!·'
ctn trigo, será consignada ao

Mi_,
pOll O O CalS. er e tI a ai ._ _ _

nistérlc (1,.. /' gricIlltura, no orca- co:in O 11l'Olú;ietário, na 'Rua!
l11ento geral da República, uma S. Francisco 11.,4, ITAJAí.

:;'��:�e:���:;��!:s ���q:�:�c�����

I�V'e"'Bd" 'e-m··�.;s' e" I (�, unlilll'ca,�'
#IfIIII

o'Art. j 3.) - Revogall1-E:e as dis-

posiç'c'es enl ("on1rário'·.

- - -

K
Em vista de ter o SI'. Herbert' Taeschl1er, retirado-seUm aparelho de solda-oxi- como sócio da NIALHARIA TAESCHNER & lCARS-

f"i.oJl11!,ui., da S('crctrrría t1a gênio de baixa pressão, C1TI, TEN; a mesma l)Hssarú a figurar ('urno l\llALHARIA
F:t>,l'nrl", ,li nu di:, �l dI' estado novo. ! KARsrrl�N & elA.

Um caminhão marca I"Ford, em hom e�tadá; por
líreço <le o{:asião.. ..,�_�_�=_�-_--_--_��_��_---_--_--_-_�_-�_---_--_�_--_-_
l'ratar com Aloys de I

ZuHer, à rua João Pcssiía. I,

I
LegiSlação e .Justiça, t:.r·.udü I. --�------

�::��i:t;;'::":�� !����;:,i:l:lll�::l�:� Procura-se I,:\SSiUl, volLüHto h IH u.ieto
tit lt'i :t A!'h("nlhili.h, Le';l�la- .

tiV:1" l"l o 1lll',ml0 votado n,,, MOÇO OH JVIOÇA, para tn- 'lt!.�5siio r"aliz,"1a lillrluelaJ (':1.,,:1. do SCl'viro de escrÍLóúo, Üe !
quinta-feIra últiln:l, tendo f � ,

pre Cl'('ueia UH que ja tenhasido -aI)rov.;ulo Jl(41a l\1aiol"ia
, • J

<los d�llulatl(}s. pratica. I
" Tratar na Em;JfcZa I{�H'-Il mo Ltda. Itua Camho-

Nev,·" tuuo it"lic:mdo 'Iue ,,,'ei- :riú, �(N .• Fone 1435, Nesta.
tará " nus&-J.o. Outros delegados <lo

Brasil séruo os m'S. Net'ell "R�mo�,
Jll'lo PSD, Odilon fltllg:t, pela VAI A JOINVILE?

•.
-

- -�-+---- - ------_ .....

, ;l1l1H1 t1mllll t 1I1lI! ;"111mllll:1 iiHllm� IImll!lllmll!mll:!�H! li !li í�lIIlJ�
EXPRESS� ITAJARA �Aq(: ri S'US oculO$ pode fãO $e� a�qumdol na E

Rua 1:) Nov., 619, Te1. 1455 ,§ t ó T I (A S ( li S S E 1 §
- - - - ções, algumas' das quais

pro-,-
- - - - - - - -I-! , ::::

curaremos reprodnzir aqui, :: Sob ja àircção de ex-técnico ,da Otica ;Flumim =

J "

em t.ut�·as e0i�{oe;o, os srs, Ill�
: p,! a nen�e, d� Rio �e J�nei�o, forniad� .

pelo Sel'vieo �
go Hcrmg, ,F. C. �llend�, ,J_a- I virtude d<:' prévio estado àl' [':: NaCIOnal! de FlscallZ111;ao da MgctlCl11a, do Distrito ::
1';: Latcr.llJ.l.g, .Km t von l{ 11

l-r sitio. Sem isso teria sido im- == Federal ! e Bausch & Lomb�,,·," _

WIg, L. MedeIros, A. Zander ,,' = I
o o

. ,,'. .' , _

e os deputados Cássio lVIedei- posslVel. I = i .

' --,-:, .'

�'
.

-

l,n!>,OctacJlio'Nasciment.o (', German Arcinlegas, de "E'!§ lentes 1l1elhoresr armacões confortavels eWaldema! G.r�lbba. ... .,
Tiempo', de Bogotá, deda-I:: '

'

:
. _

=
A sessao fOI 'preslUlda, IpI- rou que a campanha d€ su-:: aparelhaQp.m moder na ajudarao V S acialmente, pelo sr. Feqenco _ , . I = II ;:;J '-"', ' ! .._

Carlos Allende, o qual, entre- pressao de nohClas na Co- ,a , }J;. ::
tanto, log� �e 1'etil::_ou,' �rn fa- lom�lia, teve ccmo lc.su"acTo I § ver n.8iUor. , §ce da notlcla do faleclmen�o i

o fechamento de cerca de 1 (lf I:: Rua] 5 dlj' Nov., 1436 - D� 1:1'o11te CtO Cine Blumcnau::de um parente. sendo subsü- I '
"

'lt' d d \. 1- �
-

tuido pelo více-pr�sid_ente da'
I1ms na li lma .eca �. :

- '.IUlllim!lllfllJ ItIl11mmlllllllUllmUUHIlIUUllfllmllllllllnflllllllUm;-:
ACIB; sr Kurt von Hertwig. I'

crcscel1tou que os Jornais Sao
..... - -

,

- - - - - � - - -� - - - -

,O: ainda hoje submetidos a uma

C
' �

NA'
·

,j:lJl.ta de censura especial,. di- I
m e' r Icaimensa satisfação em colabo nglda por Uln grupo de Jo1'- • "r:u' "com a Prefeitura Municipal, nalistas, que há sàmente pou- ! .

não' só pórque admira as qualí- BAILE DE 31. ANIVERSARiO
dades do Sr, Prefeito Mu;'ticipal, cos anos eram membros do! da <lo C.' N. Amériêa tem -o grato prazet de
que é· um homem trabalhador, 'i" grupo de cami.sas !egras que I convidar::;e sócios e exmas, fallliHas, para assistirem :10
teligente e hone'lito, como, tam_ apoínva lilEer e Mussúlmi". I grandiosobem, �rcstigiaria ,a figU�a do

GO-I Ammclou qve desde 1:;,19 I
•

'BAILE .DE :n. �NIVERSARIO"
verna?�r do ,E,stadO. 1<',....

, . . "', _. .
' I a �·eahsar-se ,em sua s�de no proximo dia 13 do I.'orl'cnte, a-

Dr. Â_I'rl!J.s G"onçal.vJlt, sua v.slta oflCwl ao mumClplO,

I
n10l,C'l3m um",,, 50 Iml pes- ,brIlhantado or "Nandlnho e Seu Conjunto Ele RUmo". J.lolesas

. ,
-V "I ,'Gol ',Colocando, pois. li quesiáo em soas c'm lutas intestinas na I a reservar a ,lartir de hoje",com o' zei:tdor.

- ADVO�AlJÔ' - seus 'd<,vido5 termo,-, a]?resento, �n ,Colombia, porém que do paíf': I NOTA:
' Tl'?- � jie pa�seio. Servirá de ingresso o talão n., 9,Resi(lencia e� escritório: nol)re colega as mm!1:\S " cor(h�w

I
.

,

f -! pOI nao sel"W exnedidos convites especiais.. ,,:n1'a1'11. poucas ln ormat:oes. • . .ré , •

.
- ELUl\IENAU - sauclliçnes. o VAJJE DO ITAJ.·I

'." . .... I:Hu en:lll, G de Outubro de 195L
Rua BruS�r:::â, :i5 - Fone:' 1472 Osias Guimarães, Diretor-Geral", I

sobre guerra CIVll". I
A DIRETORIA

t'--'"':"':-,;..,...-,'-----,i.;...--'----..:._�---I-r__
-
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�

;ÇH��(:a' ��ªiCq "'O,Q1eopati�Ql!I�; Tornel·r -Ofl·Clea·I1 ' �'

'�pJt,MEC�B:A''6'-SZA;-r-.i'IAWSKY>-·_'_" c, {"í\4
. t l\'Ierlico ,do HospItal Nossa Senhora da Luz " ! I_J�
I Consultório; Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE.2665 11 P dResidência: R. B}dtÃO'DO RIO BRANCO N. 529

"
,

•

re'cl·�a' se',

"C U R,I,T IBA -PARANA! ! . GJ-
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS 1 I

. .

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Manchas , IT · M.F..spinhas, etc. - Glându1an. Falta. de regl'as, Excesso, 1"10-'1 i' ornelro elo-res Bl'ancas, Frie,za. géXUa�, Impotência, Esterilidáde, be- I
,

'

seuvolvimE'.uíQ físico -e mental, etc. - DQença� crônicas I jA' d' A'em geral: Rei.ll:ilatísmo�, Va�iz:s, Asma; Malári� crônica, JF'u ante lUSHenliOrl'Oldas, etc. ,I I " JATENÇãO: COllsult�s em Blumeml.'u nos dias 26 ti. 36 de '

IJ'" U � h' I R'-_"
, cada mes, no HOTEL HOLETZ- I aDOn � rê r e '

-------------.....�-----:, .' I

,

VENDE .. SE

Iluga-se
t:Ill sobrnilo ,.,. II "

qU:ll'toS l' 1 �lI!a ]lar:,
casal ou solteiro, ('ClI1

ou sem ll1':hi!if!:;, nDz
minutos do ('t'lltru.
Tratur 1'0,1'; Dona Hc,

lena. Rua Amazonas )\.(1
20;,:1.

Vende ..senorte-americanos,
DISCURSO DE ADENAtLER
Bonn. 5 (UP) - O chan

celer ,federal. 'sr, Konrad A

denauer: pronunciará, ama

nhã.·- impo.rümte rJiscurso, di
rigido à zona soviética da A
lem,mh'1, Espera-se {pe o :;:1'.

'\denauer exija. mais uma

\'('Z. que a Rússia renuncie ao

L'(Jl1trok de ferro que exerce'

sôbre a Alemanha Oriental,
perm,itindo, assim, que o país
possa ser unido sob \.;Ul re

gim" democcáb,;o.
REPELIDO ENERGI

" CAlVIENTE-
Bonn, 5 {UP), � O Par:i

do, SDcialista Alemão, atra·
vés d� seu líder máxim,o. Sl".

H

a�()sUt lrallsalO-, dbU entrada
na ASsclllhl�i�t· Legislativa 00

'l�rt1j(�Ül (�t� lei de ol'igc'lll f;C-

das

v.erllamen(ttl c} dias =t.4Jó�. dis�
trihui(�o às cOlnissõcs de l·'i

l1anças: úr�a.lnento:s e Contas
dll Estado, e de COll,titui{'.lo,

CIRURGIÃO DENTISTA
AO LADO· DOS CORREIOS E TELEGRAFOS

::.

A' ALAl\IEDA RIO BRANCO N. 8
-

:t"

�--�----��--��--�--�----��--_;_------------;---"
..

�
-

lhe dirigiu ao menos t'ma

p:lla\'ra a reSllf itc. LÍo <li-StlD

te, Tudo foi leito sem seu ':0-

nhecímento. Seu nome ap�,,·('· !c::_en I1C:, jorpa:s corno pOStii
vd lepresentaHte .do pétrt1 lf) I
na ONU, m",,, ele não àcellÚ' I

da a incumbência porque" .JÚ

",penas três més(;s, voltou de
P:::trÍs C: n<1o pretende aU,,2,1-

1.&r-se do Rio de Janeiro.
�J1tretaJ,tfl, ôntern. um :n 1

tutino divulgava, em sna
o ia polític[" escrita por

dos membros do direto.:iQ
donal da UDN, que ér;"

.

colhido o sr. Odilon Bmg'l,
para o que o partido c,nsi
derava da máxima imp,,"j' �,'m
cia a r<mnião da ONU 1_) Si.'.

Lima Cavalcanti considera, ",.;
vitima duma descol1sidera::{IO,
dum àcsaprê<:o, e num::!
correção por parV:- d0" c7;ri
gentes da UDN, N

Os
em

mês,

c

Dentista Prato Lic. '

"

COl\I 20 ANOS ,DE CLINICA --
�

_ Especialista em Dentaduras Anátomicas
'�-' PONTES EM AORILIGO -
São Paulo N. 29.33 ............. ITOUPAVA SEC

Wilson Dbs de Pinto, Mario
da Rocha Paranhos, Miguel
Antonio Dabul, Augusto Al
berto Costa, Almir Tavares,
Roberto Pinto Fernandes, A
dalberto Jorge Rodrigues Ri
beiro e José Emygdio de Oli-

Ul)K t i\t!lti!tn1ll" de Uarros, }Jelo
psp e ,'I1urcfHl<]es Fila0, llClo P'1'fi,

Viaje com Segurant;a

vcira.

maranhense.

abandonados, poderão ter no
vamente enorme produção,
segundo ammcía a "Shell OH
Company". Isto se conseguirá
mediante um invento pelo
qual se aplica injeção dágua
nos poços petroliferos já con-

I
üdel'ados exaustos. Alias, es,

te invento vem sendo aplica
do há dois anos e já rendeu
mais de um milhão de dol-
lars de petroleo,

MANIFESTACAO DE
'. ",PROTESTO

Buenos Aires, 5 (UP)
rodo o cninércÍ') lJ!:l1:fehl1Cl f0-
chou suas portas,' hoje, às 17
horas. Trata-se de manifesta
ção de protesto ,contra a in
tentona militar do dia 23 de
setembro.

er.. 'OitmNAU, 6-10-1951

-se lotei DO
da praia em frente a ilha

Informacões HANS TOENJES
-

Zi�me;inannt 120 - Te!. 128'7.

Procura-sejpesson idônea para chefe de depôsifo ela
nossa secçâo de atacado, com experiência, e de pre
Ierencia crsado ,-, quite co m o servico militar .

Exige-se rcfercncias.
.

Dirigir-se por escrito e pessoalmente a COl1Wanhla
Hemmer Iad. e Com . .a rua São Panlo, 2 7:4,�1 ..,>.:i BIu-

�' .'-

Ass. PA1JLO KARSTEN

-reclsa-s'e
DE I")Mi� FUNCIONAltIA

COiV! BONS CONHECfiVirà'-1TOS OE POR'rU-
GUES 1: AlU'i'MÉ"I1ICA, AS CANDiDATAS DE
VERÃü A!:VÍtESENTAH.-SE NA nEDAçAO DES-

TE lVt:,\TUT!NO, lHARVDU::NTE,
HORl�S,

nAS g às 17.

tombem,umum, 6l

f�cial,
dor, na

'Floriano

•

mais um

Oficina
Peixoto

e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cruzeiro
MaR i s E II ip
O'�;tN�fi'i�"'�1 Divul§acla ontem orexto do acareio com os Estados Unidos

.

Sl.'·-��A'Ç;A O" .:Financiamerito do plano de. reabilitação economica e reaparelhamento industrial • Estradas e portos �m primeiro plano
! RIO, 5 (Merid.) _,.' 0-' Banco 1n- saram sua satisfação, ao serem como o Banco de Exportacão e Jrn- co; ficando entendido que todos sil. Este programa. o qual é o pri- guir"m mostrei que a politica fi- :ferro, os seguintes portos serão a-

ternacional e, o Banco 'de Expor- informadas pelo sr. ministro da portação, dentro· de sua esfera os projetos apresentados deverão meiro passo do 'programa geral nanceira c economica do governo llarelhados de forma completa:

tação e Importação ;Úlsegurararn Fazenda da decisão do Governo particular de atividade, estão aí- ser previamente estudados e r-eco- de desenvolvimento de transportes. do "re�id"nte Getulio Vargas se Belém. Camocim, Fortaleza, Na-

ao governo brasileiro. a: concessão do Brasil de prover os fundos ne-' tamente interessados nêsse p1'o- rnendados pela Comissão Mista d'l Comissão Mista, poderá custar baseava nos seguintes pontos: e- tal, Cabedelo, lViacció, Aracaju, l-

I de emprestimos em dotares neces- cessártos em cruzeiros, para êsse grama. As Diretorias, dessas Instt- Brasil-Estados Unidos. O equivalente de quatro biliões de quilibrio orcamerrtarro e luta con- nieus. Nrteroí , Angra ,dos Reis,

[sarios á execução do plano de re- fim, através de legislação especial tuíções expressaram, seu interêsse Como. resultado de estudos pre- cruzeiros, inclusive as somas ne- tra a inflação, e apoio a iniciativa Santos, Ltajai, Florianópolis, Imbi-
, abllita<;ii.o éCQnomiça e, reapare- visando mobilizar recursos 'finan- e sua determinação de' prover' os lirnina-es. a Cornissão Mista esli< cessarias em moeda estrangeira. privada para o desenvolvimento tuba, Laguna, Porto Alegre, Rio

I Ihamento industrial do'; nosso país cetros internos. O Governo do fundos necessários em moeda es- recomendando que a prioridade A Diretoria do Banco Interna- do pais. Para que estes objetivos Gt-aride , Lagoa dos Patos, Pelotas

- ê o que 'consta AO texto do a- Brasil fará, dentro em breve, uma
' mais alta seja dada a Um progra- cional, assim, como a Diretoria 10ss",m alcancados en. beneficio e lUa de Janeiro.

cordo financeiro assinado em Was- declaracão formal sõbre êsse as- trangeíra, a fim' de pôr em execu, ma para atender ás neeeasídades do Banco de Exportação e Impor- '\ do nosso povo era índíspensavel, 'Ael'ediw que o reaparelhamen-

hington pelo' ministro, da Fazentla, sunto.
.

.eão os projetos incluídos no plano mais urgentes de reabilitação dos tacão, este ultime no que se refe- aparelhar o sistema de transpor- to dos portos nacionais, graças á

sr , Horacio ·Lafer. O Banco Internacional assim r e aprovados pele respectivo Ban- portos e estradas de ferro no Bra- re a elementos do programa que tes, os portos e aumentar o poten- cooneração das organizações se-

O texto do acordo .fQi ,d'v,.lgndc.· estão dentro de sua esfera, tam-,' cial de energia eletrica, O gover- diadas em wasmneton. será uma

em cerimonia no lta.r.�a-rati. pelo uern compar-tíüaam da opinião de! no brasileiro achava, porem. que oura do pre�idente Vargas que

ministro Horacio Lafer ·!tlC �e <;-

S
. .' '1 11

'

, que este programa merece alta devia apelar previamente para re- lembra a alJertura dos portos ,por
chava em companhia uo .nínístro lliII/1 -, 'ptioridade, e, portanto, assegura- cursos nacionais e assim

breve-ID
J�,fio vr, tõo J�sgualn(;CIdos

! �,"-'l Rrl<1ções :!!'xteriores, 5". João t

eIS m.. I' oes SO
ram que os fundos em moeda es-! mente solicitará ao Congresso a eles se encontram 1101Je. I

rvevcs da FO.liura, c dr, "mb!lixa-,

i
trauaetra, os

:

quais representam u-, aprovação de um plano que per- A elaboração dos p 2l1O!, ,:omp .e-
dor norte-americano;' sr. 1-:I<!rséL?1l ma parte substancial do custo to- mitiria a obtenção de 10 biliões tos está a cargo da Comíssão Mís-

JOlthson. tal, estarão disponiveis para CQ-, de cruzoíros em 5 anos,

Restava,
Ia Brusik.Estados Urudos e. dentro

Compareceram tambem ao atol'
,

,,!, urrr as despesas no exterior de I que os países fornecedores do e- deles acredito que nos sera posst-
os membros "da delega<;ão brasí-

, quaisquer projetos especificas do quipamento como os Estados Uni- vel resolver os problemas básícos

leira, que esteve recentemente nos

I' d d
P:: referido plano, que sejam caco- dos colaborassem com o Brasil .los ,ervi.;o.,. ele transportes !erre�-

Estados Unidos srs Walter Mo- l mendados pela Comissão Mista e concedendo credito suptemeritar tr�s e marrtímos e .de en<:rlp� tele-
r�ir� Sales" Valenth.' Bouças e

O 9 a v o9a o S'\ aprovr-dos pelo respectivo Banco. equivalente em moeda estrangerra [rica, sem os qUaIS .a ínícíattva

GarlbaldI Dantas. '

,

. j como sendo são e orodutív-s' I' prtorruades. A confiança na po-' particular nada poderá fazer. Um
j PROGRAM:�' UE DEZ BILIõES POLITICA FINANCEIRA DO lítica fimmceira do atual Govl'r- :I"S' ratores decisivos para

:

a baíxa

DE CRUZEIltOS \ � GOVERNO ; no, a eiaboração .dos planos que du custo da vida que (: preocupa-

'I t.ntes de entregar o .texto do I 1" Encerrada a cerímonía, ° mi- os peritos amertcanos consídera, cão constante do ,atual governo

acordo aos jornalistas, os srs. Ho-

Q
r

.

P f'
·
nrstro Horaeio Lafer reuniu os ram "são e perfeitos", o desejo será o reaparelhamento dos trans-

1"UCiR Lafer, João. Nev_es e Her�.. uanto ponnraa te eltura comoaumen- jornalistas presentes para faze,· bmcel'O dos Estados Unidog e das portes quc_ perrmtlra o au!,nento
ehetl Jonbson pronuncIaram ]jgel- I .

�- declarações oobre os entendimen- organizações bancarias de cOope- da produçao e portantO) maIor a-

ras palavr3s· sobre ·a significação t d
.

t O b fI' d � tos com (IS representàntes do go. 1'arem com O Brasil, possibilita- bundancia.
.

do acordo, '�o planO_das relações, O e venclmen os """ s' ene leia os., ;;erno norte-americano. ram a aprovação da idéia que· as- A nota aprovad:.> em Washmg-

entre o Brasll " 05 Estado;; Uni-I' _ "Parti para OS Estados Un,- s�!\l!ra uma son�a calculada em 20

Iton
pelo !:eeretlirio do Tesouro,

dos.

!
RIO, 5 (-Meridional) tos, Geraldo Tavares de

Me-,
de Goddoy, .Joaquirn M,artins dos - começou o titular da pasta blliot's de cruzeu'Çls para o reapa !leIo Ikpartalnen�o �o Est�do, pe-

.o acordo foi firmado em Was- Não e�F deiinlt·- ment - lo, Eurico de Carnalho C01'- Leal FErreira, ROlnulo Oli- da Fa7enda - com recomenda- relna:uento do, P"l1>. los presldente" dO ,tm,nco �nter:1_9.-
hingüm" no dia: 14 dó corrente, e

,'j a .' tva e as- Y çõpro eXpre�!8� dO presidente Ga- ESTRADAS .E PORTt:lS <;iona1 e do. Ba",'", oe . II!,-pona,�a�
trliz as ·assinturas do ministro ds í geguTado aos procuradores e deiTO. Josio Tavares FPrl'eiJ�fj viel'i, Akide:i Bernardino de t-uilo VaLgas nobre os planos e ne- Nestes pbnos gei'alr. llá uma

I
e EXpOi'tRç,;O, :xu-::"r"I"Uei> m5:;;!�

Faz�llda, sr, ·HOI'liCío Lafer, dos i advogados da Prefeitura ern Salles, Ney Martins B&rl'eto, Cal;úpos, Leopoldo Brága, Ma- ces$idades do Brasil. Não viss.va fase que pOUE' ser er;flsiderada mi', lIO h��dllto e tji\e pela pi'.

preSIdentes, d()c
.

Banco ',Intern'!cio" 'número de 69 o -mnent� de JofTe Reis da Cruz, Albino rio Alipio Cesar, Fernando a minha 1,.oiag",m qualquer pedLlu mm;; urgente. A situaç:;'o do,; pur-, lli<':ra vez, creio !'iI, Ílrmam .con-
ual e do BancQ de Exportat.::ao e �

,(j de elnprestill10� IIonrado com u t!)S b!asilelrrl$ é ca�alnitosa e nns f juntan-1entt:: uni dO,lllUl�n.tO cte-st�
lplportação" sr;;. Herbért E. Gas- VenCImentos de 22 para 32 de l'vIcsquita l"inheiro, 'l'mmls Mário Siqueira Cavalcanti, convite para falar na sessã':) iTIllll- estradas. de ferro varias scrviç-os natureza, e a J:!rova di;' qu_e esta

ton e Eugen. R. Black, do secreta_ mil cruzeÍros mensais de a- JoúquÍll1 F'irmo Barroso, Ro- l<ural da Confereneia do U,m�o lo.L aquisições poderiam desde 10- na. l1orda, lUaos a soluça0 dos

rio do Tesourp
.

n_orte-americano, cordo com a recente' decisão Leopoldo de Aquillo Corrêa, I berw de Souza Pinto Filgue:i- 'Internacional e Ji'undo MOll(ltdria, go �lunentar a: deficlente capaci- prút.lemes mais Cl'Uel:lllle:. do pa;�.
sr. Jol1n Sn,Yder, e do- sr. Edward

.

Paulo de Macedo 'Rego, Luiz' sustentei a tese de que ,'5 p,:Üs<.s uade de transporte. Esta fase pe-
I A coopE-ração crescente .com os

G. Miller .:Ir.; assist�nte do Depar- de uma turma do Supremo ! raso Rosário }'us�o, Antonio qu" di"!,un"am _de. H'serva. oe j"" .'':':.!,lldc� feitos, exige cerca de. F.ctadns Umdos am'e assH� um�
tamento de. Estádo.

" Tribunal Federal, uma vez Gonzaga Jayme, Filadelfo' V ieira de Melo, Roberto Bran- ouro e de divisas, pelo exemplo 4 bllioes de Cl'UZelrO�, lnclUldos os, ","tradU de r€3ll1t;.:du:.; promIssore".

E' o �e�1Ute o texto 'do ,acordo; que' .enbe recurso ao pl"no Garcia, substituindo Julio' dão Libanio, Crescencio Luiz- 'e e"tillll110 a boa or'entação (tas doJ1<re& Ile"essario!?, senüo qUe ",,;- )ust,l,,,antiO a cr,elltat;aG do, pre-
"O mm1Stro,da Fazenda do Bra- .

.. '"

Pedroso de Lima Netto, �nii- finanças publicas. deve-rlam obtGr quantia foi desde logo d{'stllca- sidente Getulio Var';as atraVéS do

sil, ·dr. Horacio Lafer, veio a Was- TrIbunal. zi, Milton José Rau1ino Mul- ereditos sem ,exlgeUcia.q de dar da. I
seu ministro do E:�tedor, dr. ,João

hington a fim de tomar ;parte na Com essa vitoria prelimi- 1:011' Vieira, José Gois Xavier o.",-,a c'erreira :Mendes, em garantia esse ouro ou divisas. Assim, além de vários equipa J -,.WJura. qU:J c.om ma

reunião da Junta dos. �ovéi'nado- 'nar dos 57 advogados 'c 12 de Andrade, Clm'o Augustn (Conclue na, 2." página, letra C) N',' ent€'!ldimentos que soe se- ' , ."
c e-tradas d·

I
estria eonduZlu :>5 pri17,"lras ne-

res do ];'undo, MonetãrlO ·Interna- ,

. _ 'permitindo formar o

cional de"Reconstrução e Desen-' procura<;lores, a reportagen1 _
L: '. conferido fl Comôssf.o

'1�;cY;;<;��' W!;=;�,SU� fr.:n;;t �e; q�r::nt�áP:��a:ãv:�!a��e;�� Ameaça-do de suspens'alillllo o pagamento dos .,'_I.��7Ê�.�g03pX�.�03is:rlUS�
',.).,$tr.:; teve ocaSIao de expor, em .

'

. . .
'

'
•

TU .' BáSICAS

I,ermos elaros e preeisos, ao Go- nlunlcl esse acréscllp,o, a-

'. ..' .,

"''''€o; tam�ém em teSi> aeelto�

·emos dos Estados Unidos e a Oll-. puran segUinte: por'nlês:. I)S financiamentos que' forem ne-

trns entidades oficlaii>' 'i_n�éressa- 570' mi ruzeiros _ e 6.840'
.<r<1 certas industrias

das em assunto!,", , finance1ros,' as .
'

. :' '.. �

. ',,1 as de ',fertilizante,

."",didas .que
-

.estão,' sendo i:omao mil.cruzeIro::;, anualinente. 0"
. ,

,

" ,.
' ,

,.,'.Ú'C ��al'rilha, soda caustica, e

��� �°-lt�a;,�lea���&{a�ã';X���:.�!r�!����dO;�; ���vofar��' e·mpre-g·a'·d"} dos' mlC.nera'dor'e·s'" d;e"Cres·c'uma ,:�,cs,cl��L�,;;á�er���to �:ie:;�

E;���:li���ii�II��:;:r1�: ���·���oCJ�.ot8.t�u��j;,r��� ·�ziõ,
.

'

'

, .' 'IS "', :" , ,','

. ,,',
'

.'
.

,

,', ,��;'�·�.1A� �Ir�!��s�:?a?�::� �!�;n:
,se pa10n ��tá, Sendo exaustiva- CrS 26.496.000,00.

,

'.
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,

:: ,�O'._:,; desejarem instalar e fo-

1 mente '�tudado_ ec Ple�apenie .de-
'

OS ADVO ....ADOS
; l'.oa; e3senciais para o Brasil, uma

i senvolvldo na C-onnssao Mlsta U

N- f j
'.,

id d t"
.

. "

".
.

i
.

d V
,,'ez aprovadas pela nossa Ccmis-

I BrasiLEstados Unidos, As provi-, E'.a seguinte a relação dos ,ao o IFlU p.. a a' e e'rDl' D,'aç o e argas ! são de Desenvolvimento ,Indus-

! dê:ny�as tomadas estão dentr? do advogados existentes na Pre- ,

.

.. '.., '.

' tr;nl.
'

'eteSP1Tr;tumodanO,. ,Ponto IV do preslden- fel·tura�." Alberto Frallcl'sCO
"

. " Abre-se assim um nov<J campo

� RIO, 5 (Merid.)·- O lea-' ótima situação da mesma. lial que, vêm consumindo, há

I
que, quando regressou da "í- para a ·cl)opa-ação do '1bterna biln-

O sr. ministro da Fazenda teve Torres, Jorge Duarte Ríbei- der do PTB no Senado, pres,- Em'; face, da excelente si- cinco :mos, voltou ao assun- sita 'que fez ·a SaÍlta Catarina, 'cário americano com <;5 empreen-

ocas!ãÓ, de .exp1i�ar· e discutir aS ro, A:t;r.anio, Tavares Vieira.' tigiou
.

o rompimento da co- tllação d<> Caixa, fez o repre- 1.0, 'Jara ler o telegrama
.

do, eiu, compan.hia 'do sr. (Jafé difuentós rio Brasil.

.m�did$S que</estaq,c,'s-endó estuda� !VI 1 i C C ',., r,T'l� L "

- � .,' :.sst:r;l1;-..rada a possibilidade' fi
das'no Brasil; as'�q�!ais têm sido, l e_,an; . an:�.os, _,l�a, u- ligação ,partidári�' carioca· senté.nte carioca, um apelo' à nresldentc do Sindicato do!:: Filhoy expuseram 'a_,sítuaçãQ. 'nanéeira. que a orientação do pre
submetidas á aprovação' das auto� doI..:: c:e Almelda, ft..1varo u- c6htra O prefeito João Carlos direção.,da mesma, em, favor Trab31hador€�' 'na· indústria "ao 'sr. ',Getlllio Yarg_��s· que ne- Isidente Vargas, com o auxílio.do

r(l�d��i.mfr�!il���e.i-,,��p;!enqui��� cLI:ôa da SSílilva F·R,.allmo�'A' ,tRa:u Vital, tendo' feito um discur': dos artífices daquelà autar- j' de Extração do Carvão ,de'
. ..

I co,,;',
e3S0 j.' ,í':!WT,Ú, ,iai tornando

, lns e Wl 1 10' n oruo
"

'd terminou lJro"h�",ncl.as para, viável. muit,) poderá renUzar o

tos do referido pláno. O fin'lncia- . '.' ,
.

so' contra ,a organização db çala, que se encontram elU Lif5c1UiT!.b.. ,sobre rt �ra\l a- ,o 'Brasil e:n bene,icio de uma vida
menta dêsse· plano exigirá, por Fl'anklm Bueno do· Prado, "2"o-.;erno .�técnico" "da cidade, sLÍuacão de inferioridade em de da situação . .Diz ele que Og que as' autarquias do Minis- t melhor ])ara o seu povo.
parte do Brasil, cêrca de 10 biliôes Beneditó de Azevedo Barros. su ·t do t

' ,.

relpcâo- a funcionários que mirierádores informam Q_ue tério' da Fazenda, satisfizes- I A twéa de 'cai'.as relativas ao

c;e c�eiros; durante 'Ul!" _periodo' Mário da Rocha Ribas E� SCl an apar ,es· C')lltrarIOS > ,

sem pelo menos c.m, parte seus '!'."'0rUiJ ie forneCImento de rnate-

ae cmco anos. A, descrlçao, pelo
< , .0 �enador Hamilton Noguei- e:a o;.ltras autarquias e re- os bancos não quere'lO finan- ; riais e,cassos e desenvolvimento

sr. ministro da FaZenda, das me- duardQ Proença Rosa, Gusta- a, que fez comentários li- p�ll·tições públicas, ciá-los e enquanto não rec� débitos. Até hoje, porém. a i em outras regiões ,de atividades

d.idas �madas e dos req��isit-)s vo Phi1actelpho de Azeve::!o bereIl1 das autarquias o que l'ecomendacão do pl'esirknte I que prejudiquem interesses essen-

n�cessarlos mereceram consldera- do Manoel Caldeirá de Alva- ;;ongeiros à administrarão d·.1
' C-""Ii"' o;:,T«T'FNI;IO O PA- ll'ie'� e' dp\-,I'do, 11a-o podp'r'a-o'

r'"ls bracileirrJs está sendo tradu-

<;200 espec!al por parte dos al-;03 .' •

- -

C·
- -

. _ r-' , C'

�

•
"

'-' •• " .'. ... -
,_ _

-
da Rt'púbHca llio foi cun1pl"i- ::i ," p P"'''0 que amanhã possa

funcionarias do Banco Thter"la- renga, NlvOn ae,pos, SlInao ....<llxa Econeinlca do RlO ;1<, i . �A 1I'n;;NTn,�

I
doravante, pagar os seus em- lh.

'

.. r dada ,; ;m;)licidade".
c;irmal, �&iIn como das aut0'Ci:la- Luh T'H-c,m. Nelson

GUima-j.í:i])(';ll.,.
klich) ,JpGrtEn ij<l(1,2 1 O senador Ivo dl:/Aquino, pi'ega[�os. Isto agnlva a si. .__ , _

��� �� T���r,�)::<'t�';:;� ���t:?iSv"U'�; , !'5cs B:'\tTeto. ,Jim Ca�;nes Bar- d� l.'�' !l'2: 11')s do re1,,'.ü,iD . q'.. '.! L"._ .,,� .. ,.••J� • .=.. _� ;lt:H'�;(l,• .íá precarid dos traba-
,;n P,,,,��(" d'; Ex'pr,:r��c,5t).e "In;l)['l'� 'JO"'3i R3'11 da Silva Tortes, dü 1 "es;denfe daquel:1 é!,!tal'- i E;;,1 f;,\ "r ��o t',.,i;. ·.lE(1)"·: pd[!� ,!1;,d;:J:C5 -1LC v:,r':2,Jno1, LD-

Po�e' rara�Oall ex�o lar �oo·tação, Essas autorldades expr::::�'l'('1s;:m Muffarej, Valter S2.11- I '::li.lia c:': q�;(; póe em relevo a m:tm -,;_:"i::s co (;,::;rv:io nacio· ,'"r, 0,'·:-(;":<1'';. erol média. de O·" r----, ------�-�---"--------.----..,.-. ------.-,---.

,t) � 20 (.'rll.zeiro�. o senador
.

Ivo de Aquino, recordou que

�.tlS�O�odrO �����à�i�� ��IT�� HIll' ca�e�as �e �ad"o por ano,no: a� e:l1prp"3� que Extrapl11
..

o milh:rio '>;\tarinense, :êlT

<:unseguirlo manter em dia os

vencimentos dos seus empre
gados. De tal modo aflitiva é
a SItuação que, de um mo--

11.enlo nala' o üLi�!'(), GLirgirá
um' protesto coletivo nessa
corte de trabalhadores cuja
vida se torna, dia a dia, mais
difícU. C S('nfl-lOr Francisco
Gallotti, em aparte, esclare-'
ceu que a situação é muito
mais séria. Muitas firmas <1-.

.=ham-.,e :'ls pedes da falen
cia em virtude da falta de rc"

':ebirm:nto dos créditos con

cedidos aos aludidos operá-

Redator�Seeretário:
ORLANDO Sn..VEIRA

, EXPEDIENTE
Assinaturas:

Anuál ..•.. Cr$ 100,Oft
-Semestral o-s 60,00
:t'l. AYllls6 ,

Cr$ O,�O

'FARMÁCIA
LINGE;R

lof.o_rmacões Uteis

farDlacia
" de ., :Planlão
rli r. à 8 de

'

·OUTUBRO

TKLEFONES lHiJiTO
CHAIUADOS:

H OS· _Ii ! ·1' A I S:
Santa 1±abel " 1196

SaThta:Qª1;!lrma ... , :1.133.
Munieipiol .. _. -

.. 1208
,

'
.

PONTOS DE
AUTOl\fOVEIS:

AI. Rio Branco 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. Retiro .. .. 1111

\/ 1/
, ,

A. dô,.. logq passa
'!

"

q�ndo se passa
, J

/'
./
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•

"

ALGESICO

EDIATO!

eom as

/

UM DE XAVIER 5. "".

·_.··- ......-'4�_: � _ . __ ... ...- . .. �"� .....�.- .":.r_.

Regressou de Assunção Q sr. Beuj:unim Cabcllo' - Reba
- nhos do Chaco llara os cam 1'os gohmos e mineiros _-

DETERMINACAO DE
VARGAS

RIO; 5 (Meridional) _ O

vice-p�esidente da CCP vol
tou clq Paraguai, onde fõra
trabr i da importação do g�t
do pa�.1, abastecer, principal
mente,; o mercado csrioca. °
Fr. Bebjamim Cabello dei

xou cdl Assunção, ultImando
os enÚndimentos, <) sr. Ma

rio de I Almeida' Franco, l'e

presenfanie da Pecuária Na

cional ;no plenário daquele
orgão. IFalando esta manhã à

impren�a, sobre seus traba-
;

i

lhos, manifestou algum oti

l11i�mo. CaHsas diversas apres
saram seu retorno, e já podia
ad;2>ntar que dentro de 30

: tli'lS o boi invernado' estará

chegando ao Rio Grande do

I Sl.J para o abate.

vios frigorüicos
Depois, na

transporta
carne para á capital dorão a

país.

I' No fim do ano, então, vi
, rão os rebanhos do Chaco pa

� ra os campos goianos e mi

neiros, subr::::etendo-se ao re-

I gime de engorda para o aba-
te em março. O Paraguai dis

I põe de quase quatro milhões

i de cabeças de gado, para

; lima população pouco supe
i dor a um milhão de habitan-
I
: teso Está em condições de ex-

portar 500 mil animais por
ano. A CCP formará comis
sões espeeiais nas imediações
,da fronteira, a fim de rece
I ber e selecionar os rebanhos,
encaminhando-os aos in" er

I nistas que se comprometeram

I a r�speitar o baixo tabela-

f (Conclui 2a. página letra B)

I ',t ,

'

tRiNCO INB�JUHII E�!R!!��iNTlCnimNi U,
Fundado em 23- d6 Fever�iro de 1935; EJ:tdere� Teleru. «INCO»

22.500.000,00
27.500.000,00

rio!';.

.. Recordou ainda fi leader

i

"E Dio se elque§��'!!!
,

1
PARA O CONCERTO DO SEU RADiO SO' A OFICINA

.

RADIO.FUIIKE·
GRANDE SORTIMENTO EM VALvioLAS AMERICA-
NAS E EUROPE'AS.

'

PEÇAS E A.CESSORI(}S, RAUIOS NOVOS
H_" SERVIÇO,RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_,,

Rua "1 de Setembro, 4 t 9
'

Capital Integralizado ... ". • ... •

Fundo de reserva legal e outras re servas

Cr$
Cr$

Total dú não .exigível. . •• ... Cr$ 50.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITO'RiOS NA S PRINCIPAISPRAÇAS DO EST,ADO
DE SANTA CATAR:rNA� NO RIO DE JALY.ElRO E CURITIDA

,

.. Taxas de 1)e pósitos
Denósitos � vista '(sem limite) 2:% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO,

DÊPO'SITOS LIMITADOS ': Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2 <;'0

Limite de Cr$ 200.000,00 ,'4;1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite de Cr$ 500.000,00 14% DEPO'SITOS DE ÀVISO PRE'VIO
DEPO'SlTOS POPULARlllS Áviso de 60 dias

'

4%
LiInite de Cr$ 100.000,00 (5% Aviso de 90 dias 4, 1/.2%
'Retiradas semanàis Cr$ 20.QOO,00) Aviso de 120 dias 5%.

.

CAPITALizAÇÃO SEMESTRAL '.,' ...

ABRA UMA CONTA ,NO dN co» Fi PAGUE C01\I CHEQUE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ALEnTA. C,\.LVOS: ...
I.'m l r-o-i 'li í: prcparur urna

l'�ç�j'() pal'a (--;;,helo. <J 1"111 'de
eurL-Ir n (·,)h·ici�; e nutrà eúi!'in
{\ ,tl)tt�r sPu l·(·gist-o nn �·léx!{"o_

a Iirrnar que a i";ii.J
ct)lJ'lo, a:'ul!nlldn

cem a t:ajyieie, E' urcctso que o

fah,i·ic3ntl' prove, satisfatori[l�
m�nt(". ao governo, que não 's'::;;
mente um llW:, seis calvos tívr,
ra-n bom êxito com a a'l�ti('aGÜ()'
rl: prepa61do :.:J,nt' S fi 3 sei- ou'
ti(:,j' LI J'{'gistro,' E sem 'o'l'ep;is
tro, a loção não pode s�r ven·
c;ida,

·--.;LIJROS ,·f "IUIORES _,_

I J�lIqui e �e 'ór� _ _\
r ,E'
I

El'l1estó Sobato, que é um físico teórtco, não tem magna
de falar \:las limitações do espírito científico com aboluta li
berdade �la fraqueza do conheclmentojde '

nosso tempo, � 110S
'diz 9-ue QS l)r!rn.e�i'os' que �óiÍlé,ç:l.r:up 'em' 'pJ!-;Il.O século XX a
duvIdar ida eiencia foram os SUbSldlCOS e os' ÍlSICOS. ,

'

Qualrido todo mundo começava a t�r sua fé cega, no co

nhecime�to cíentífico,' os seus 'mais avança(j:os »iólleitos pas
saram a',duvidar.' Compare-se 'a' cautela

-

de físicos como "Ed
dington com o artigo de Seu "médico que usa toda classe de
ondas e raios com a improvida tl'anq'llilidade"do' total' eonnecr-
mento destes agutes; Por -detrás de'todo este"àparàio'e"de apa
�elhos q(le, etes pouco conhecem, e:;;tá o mandeíj-Ismo artruí-
'tl.vo. Os médicos tle nosso temllo acham graÇlt nOS mandei
ros, e no! entanto, agem como' tal, com a'mesma ignorancia
dos que faziam das superstições força da causa. E' o proprlo
Sobato quem afirma; a maiêr parte da terapêutíea contem-
-pôrâneas'�onE><ist.e em superstí ções com nomes gregos. Se em'l�OO üm teúraúdetro cúrava por sugestão, os médicos se riam
porque naquela época. 'só acreditavam em coisas materiais
como muscuío e osso, Hoje' tradícam as mesmas superstlções
com: o nome' de "rnédfcína pslcesonlttca'. No flÍndo 'lJermane·
toína, a razão e a matérIa. E se ce neles o fetichisn'lo pela med
or�ulham dos g��ndes triunfos tle sua ciencia.

----------------------�----

Nos ,Bastidores' do �'Mundl
_----.- -----------

FRAN'ÇA HEROICA I":J, �-:..-'
__ �-;---_ ... _� .. • , _

doi,; h'l,.

- :,:'- -h �
Na pr-oxtma nOl'['t!"'de Ano

BOlll, cs Franceses pod:;,rão 1('_
vantar a: taça ele champanhe
lHlm--hrii1(lt' ao r: ,nilSú!mentn 'oe

França, i-ornn potencia - rní li
taro. ,

Até o dia primeiro do ano,
a Franca terá 5 'dívísões
('(:,l'Ílletas em pé de guerra.' ['X;;J-tu1',all11en�I' 5 mais que poderão ser mo-U;n lJiil"1sarin::IJ, 1111'\. l�ilizi'ld;lS (m tr-ês dias',clf:;:�iO, não' \'i\ e lll[lj;; li' \ in;" I ,\': mesmo' tvmpo, [IS f'abrl- Quanto á marinha, deverá ser'

.Jno�, menos, do que um ('ll\':�lo C:IS esturâo produzindo arma. duas yezes maior do qu',· n cio
,

e� ILl�Cf! 11l� ,; do que um ;'ao, ;Jll'lll'ls num ritmo dr- 30 hilhões tua].E SLI]el{.O a t�bel'Clllose, I esa à� francos pnr mês. N{�ta exPansãu, a Frans'). ('s-
em I1H'c1la de di() a !-iII" ql. 1"," tá agindo de ncôrrlo (-:l).) 'as de_
I? pode puxar SOm' nt� O {!oh"'j I

.De arlil'd:) com ':5 nlano.s a.
mais potencias cio Traindo r\4It

eh seu jles�, EI11 ('(mfrnnto .. ri tl1ah�lente em pl'ogres�o, �ntes. 'Com efeito. em 19.33 <l gene.fl'!',l!ign {, ll1uito mui!' f(u·te, do Í"!l1.d'! �:n,o em ('UI'SO a 1'1'3_n, ruI D'\vight Eisenh-n'Wer _ co�
PII!'((ll,' tl'a1:!-I, !!'l:, cl Z OI! '!i.:!{ ,.a_ 1era ll1lClado a construçao mane.llnte P,!.Jl eh<fe <1,.8 fon:m{\'€Z<''' mais pe',:d'l" que ('Ia". de ler nO"as hases aeJ'eps, :aliadas 113 EllI'opa ",_ de\,�l'ú
(':m ; sClTiu) nc:s lnhics I p�lo ,Os !1IC'�I�lOS planos ):I'on'rn :1

('];('fial' uni exercilo cuja espi-mellOS é o que supomos, E cOJ�strll�'ao dê postos c1� 2JJDS-
nha dorsal terl'l,str2 serão 21)d(' fi E'L1a Ht;\';(l:!cle se c:r_,en\'ol\'" te('lllF'nto' panl :: exel'clte} cm

,dc Ulllflllhr'Cfl' au anoit'rel' �������o���P�::i����);�t�I"�:) l.\�::CIN- F: a-:U':'S''C:HA Fl'ln�'a esl:í Cnl11&�hlrda l"ll: '

constl'nir defesas efe.tl's. de
f.::rma que não S:l'Ô �nnliada i Hoje, às 20 horas e Am anhá, às 14 horas
desprC'yenida em rai'O 'rle agres_1 R�bert Taylor � Louis CalheI' Paula Raymond, James
são, , ... !IU1- 1\11tcl1el. em

divisões f'rancesns.
O esforço. da França, neste

:n:'l1l<:nto. é uma pr:\'Lt d{' que
o espirito hvroico do JlO'YO fvan.
e,s c:ntinUtl fazendo honra ú
l';"stor'u de glol':as d:l Fran
ca,
_.

Rc:tlmC'nll', E'nquanto se pre.
j:f.l'1 em casa, a França conti·
nua mantenclo um gl'ande exEr.
cito em luta na Indo-China,
centr-a os rebeldes ccrnums .

No ,projetadl) e:,cl'e1t: tUI'O.
[leu. a ,Fronça dC'\'trú éllnq'illuil'
prtncipahncntc com for<�as de
�nfantaria,

As forças a 'rr::ts "fim em �'('-,
gum!-o' lugar, A França plaW'_j3
urna aviação três VfZPS lIl:1IGI'

Il{íderoso do que .: de 1 !l:íft,

rns,
O €XITCito' Irancês na 1 !l1'J'"

Chin l' 'l' de quasi 200 mil hn�

UMc\_ FOlHE

111['11S,
D('sde que começaram as Iw�

ljlidfl�ll's ali, a Franc:a j:'t fJ�l"
deu iIi} mil soldados, ('\ttl'(' ,�-;

quais SOU OfjC'i[l,js,
.

;VI'3's nad:t í' cap:1z de que.
brantl'ar o animo lwroic() da
Fl'anru,

.,VOraz,,, 10!11;' N'"m P(,I'SO
nho, C{]ll1" CXltramente ,'OntO

•

C, 111 (,xcr';::fio d,)f' ('ol11l1nistns,
nã() h,', lI'l� S,) J'I'3nc('s que J�:-tO
:.p1':'-(' el�tllsinsti('amentp 'o

programa ri" fellsi\ O dI) gOYL'[,-
«Caminho do Diabo»

,DORES NÁ{) !'!FI í'iUJ>O R
''l'AM ,COil-l p.tCllnlC'J"l,
JU.liIHN '

• .iij-SE ('(l1if
_fi:' (_) fi

_

�1 1'i

'nu,
E' 'lU? todos ainda tê!l) hem

\-Í\'a n:1 ml'mO]'ia a lelllhr"ncn
{lo que ae_;ntec('u dUI'(lnte a ,Ú�
thna g'll'Tl'a, quando a FrJnea,
insnfkientPll1elltl" prpparada.
roi inyadida l' oCllllad;1 ("1Il1 1'8.

pLli's ,'exat')I'ia,

o homem que etrfrentasse os perigos e as ciladas do Cami·
nho do Diabo era homem capaz de enfrentar tudo o mais, , ,

era Homem! Esta é a história diferente de um homem, rude.
ousado que enfrentou aqueles perigos e outros! Grande fil
me de aventunls da 1V1et1'o que abre novas peJ'speetivas para
os fUms do género! Leni.brem·se: "Este filme é diferente! Es
te Íllme é colossal. Acomp, Compl. Nacional. Fox Jornal e
o short "Achei um Cachorro'. historia canina, Preços de cost.

\ "irl!�� 1)'_::lp "\:n1nir f::(.n

-l��tonl��" nl"1S j::,Si) n{t,} ilnU.2de
(file f) Si filltie � {�: n

"o

nUt'l Ppl

pcndici\,,' (1- tcall'T,11tir o m�1.
() j!)l1-ividU!r !!'1e ...

A'
�'�"''''f ('�-�"1I'

C'lP-t:d..:: da 'd!'ji· ...;. lH�{'{·,�.t! C'(lll'â'
111'1):11' a esPl:"\H ., LS+;l. 11;1' sU'

Y('Z, trnnS111i l'il' � (l:)�lle�l :tn�
fillt"S,
",\nte� de ('aS�,I"��(' sulJllil l,a

.. ") 3 eXHlliC UH"_Ó)t·()� � .{!r;l \'i·;·'-

\ ;i,{::�:�', �:,]_l:�����;��i,�" ':�:�':�;
I Ignorancia, A cartilha e a 1

_! chave do' eonl1"ci'men�o, I

',I Malricu1e1llD!'\ ÚS analfab�� !
i t(lS nnlnecctr'!;ú ·de' edu�ação I

*""-_.._.__--'- � I de adul�s�_ - - - -t -- -' ,�IJI"U!mHmflmlHujlm,HIHlmHmlliIHHmíP'lmimllmlllllllmItlP":lt-X-Ã-][�:\.-�- %,-.lI! - X -x- 'i -sl'iCaixa Nacional de II
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SÃO PAULO
SORTEIO. REALIZADO EM
29'DE SETEMBlto DE 1951

Combinàções Sorteadas

- __o

•
_

UM APETíTE rlE lunas a;' ':'"n l' ,1'1 [/)]'(12 ('n .

PASSARINHO
•

!-(1�j9 GO(! 'mos�as numa hor3,
. ,hl'l-ellçàn, famb,em li ("I ap..!- (iera!tnl ntl' ç.>ies rje\'orarn, ('Jil
ti,e dos p('3sarinhc!;! E:,;fa a\'e. Yil1t� (' qdatro horas, !lO"; d:
:tinha é verdarleiramo1t-e, pall,' !'-eu ret'o. Enqu3nto ').-; sapos
t:1g:ntelica! Há eSDeci€!' qÜ"J porlem "h'pr dois (lU ti'!:_' an':';
devnr;',r, lle1es menos :lno,OOO; S':111 o m;nimc alimento. , ,

Todos os títulos contemplados serão

t=
LIQUIDADOS IMEDIATAlVIENTE, -

;_ ê O'próximo sort�io de amortizaçã� será realizado, =
,I· = ê-m"nóssa' sé de n'o dia '31 de ;Outubro p_r. às 16,&0 horas.:

1, ê
No {fia. hl1(;(li:itô áó sortéio, os resultados serão ,§

.. 2 puhlicados nos jorllujs: =:
I:: "D.iá1'Ío de S. Paulo". e, "O Estado de S. Paulo" ê

IJ��nSPQtOl� Geral para o Vale do Itajaí: - Edmundo Pa- �
I
'Seheco FIlha,

::-

-

..�tfHltntHl1nll1mmmllnnmlnlnllln'IIIII!'llllnlllillllllllllliIH!IIH!II,::::

1 - que, na �po('a de Cristo
'::;, ll1i-!�'.f\1) conhecido P""'-:llia
uma j}opulaçiio de 'apenas gn
,l,'lh,�e,' de lta]Jij :!TItí,�,

,) 'qu' a'i ""s \'�I'ru.l"s' 1(.'0-
hll!-[lCUS :: :t�} i:.. E�.per�U)�·;l p C8-

-

ridade� e (lHe as ':_:i3tr J yj}"tu
_

d�s {'['rubi ..; -'tio r:'ud(il1ci:l, _jus.
tiça, fúrtal??!l clt' animll e t[)J11-

- peI'11n(,'a,
-

:1 -- (Cue, Utll'1nte n sua L:I1.
: gn \·icLa, TI1(lIn;Is' Edison, o

máior gênio il1\'sntj",) de todos
os. t('mP:". pat('nt"ou nos Es

ta(tos.lTnidns lTIais de :lliJ ln

ventos difcren["s, Illuit.: s ",3
quais são hoje ('IH dia fanH ,='"
e utiliz:tdos ('llJ tod?s ;IS 'tal lj's
<lo ll1Und,I,

:f ,,- que h:'!, In:> E,.,ta'l, g"

Fnid:s, mais' de 100: eml)r,� ,as.
nrctudol'as de fiLnes ('in'mato.
gl'Mír05 de tlHlo..; ns gencros: e

{me, li')!' Um fen,"lln'n: curioso.
no<;,<- (leS'5as ('mpr('Sas :wham-se
locfl1izl1das 'na Califórnia, I'

;) .:..- qUI', apesar d? SUjl [lU:,·
teridade aparente, a Idade lVIé

Idia foi uma época de jogatina
des�nfreada. intensa: que, até
o século XII, a maior parte
cêsse jllgO' se fazia (':'111 (11d�)s:
(' quo. niio. eram raras' as -o:a.
siões em que o preço Ô3 parada
er9' 11lll:1 vida humana,

fi --, que, no Japão, as m�ní·

, iDr Car'lo's Hen' rl!!'l"que- Mayr
- �d:'d:.C' {��e�(�� i)����'�m�n�:::.r�l� I

I
= ' ,= !{Jm n=nosa.wmtc nas ('o'ta�-..' :: seu,<; irmãos' e irmãs menores; e

CLINICA GERAL § i que, mal começam {'Ias a anda!'.
,

.

'

" = já são- 'chrigadas a c.nnduzir bo-: DOENÇAS'DE'SENHOHAS - FARTOS - RAIOX: necas às costas durante várias
_ IND...MAL - ª ho1'-6" lr:r dia,"" a fim de irem

.:: <,
,

, .. , tl'l'inanclo.
�liui1l11mÍlHimilhnlTmmmnnn�nnUnlllt.ullmlllnmnmmnm!UlU - que a Austrália é o COl1-

PLANO - 12 anos

A Q D G Q I ,�' Q F I
'B Y J' R 'Z M, O G Y

-

-

t
Chuva fie improtiso, ?

I

PLANO - 21 e :w anhs
L P Q
u y s
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BIY

Y F Q
W W lt

P V f
RSV

dos melhores meios de

evitar um resfiriado é tomar o
"

Cognac de Alcatrão XGivif"r.

que atua como preventivo rla�

infecções brônquicas e

pulmonares, desinfetando e,

fortalecendo os órgãol
respiratórios. Anticatarra 1 J

expectorante e sedativo d:::l tos�e

tinente do >Imundo mais'escas·
50 em população, pois uma

superfície de 7,7 milhões de

quilômetros quadrados vivem
= somente seis milhões e l�eio

de habitantes, isto é, 0,84 por

quilômetro quadrado.
------------_

_ ellfiE-SE COMO UM PINTO,-.

A.S TOME o

GNAC OE ALCATRÃO XAVIER

UM PRODUTO DO

LaBORATORIO ,e D.C n'u XIP/IER S. I.
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IH,U1UENA 1..1 ,

nt s

Caxias

os

expertos acima, para que
:Se assegure, desde já, o

sucesso de mais este em

Gremi6

estojo pa-

Uma "trous-
..

se .

iDo-
.

I PROVA Si', Presidente
dos Vereado

t

Pracinha
Correios
5

tros - Premias: 1.0 lugar
.Jogo de talheres e cópos;

dos 2.(1 lugar: Jogo de cópos e

argola para guardanapo.
! Observação importante:
I Só serão permitidas bi

medalhas de cícletas de passeio.
i Inscricões: Gratuita, na

medalha ele P.R.C.-( Pir
'.

especial de
ferencia de sua Diretoria,

meda-
'

até as 18 horas do dia 25
de outubro corrente.

Consoante l�ota- CirC1.U1s':, OÜmpico, figurando
-'

como
tanciada já divulgada por assunto principal va eleíçãc
este matutino, realizou-se do novo presidente do clu
L.a feira ultima a reunião be. Com a sistematica recuo

oxtraórdíncz-ia do Conse- 15a do sr. \Verner Eber·
lho Deliberativo do G. E. 1hardt em aceitar a reelei-

çã�����1�g�i1do
-

r��llITpL;s a-

fazeres, tornou-se dificil
escolher um nome que vi
esse corresponder "in to
tum" as aspirações da
grande família alví-rubra.
Ninguem desconhece ,la e

levada 'sôma de servícos
prestados ao Olímpico pe
lo proeminente despcr'tís-

_.Cartas "

a
o ·'Dr. Osías Guimarães", d;�' ':Jr· Iuma rcHflcação. csclurecenrío que
propr;ctúrio da revista -o V"'e rio f
Itn.�n·" não fez pedido ce ""�t·ll fUt't

Seu cart�l é -dos mai� ilwejá\'cis, pois possui os segum
téS títulos: Campeão gaucho llOS anos de, 194;:1 e !Jl46, cam

�ão brasileiió d� 1950, '�a;mpeão pe�a "Copa: Rlo"Bij�nco"_,em
1950, '\ríce-campeao mundial Taça 'Jules Bírrtet ,cm 1950 E'.
campeão mundial ínterelubs Taça "Rio" em' 1�51.

.

,.

,

A maior satisfação que 'lhe foi dada pelo, foot-ball. .foi

���: i�;�:g�� :ag���iS::::_�:m����il���d���b���:t�al�� _

J:km dé valei e basquete, praticando ambos os sports. No foot
hâll só tem amigos. não tendo inimizades com colegas de ,s�u
e de outros clubes, Apesar de reconhecer quç no cenarao

brasileiro existe grande número ele ótímos jogadores, jul§..'l
ho, o melhor dentre os melhores.

�����_.�����__�__�i���� �_,

:.numlulmmmlllllflUHuHuuumulUllIllUmluUllmmunmuluUlI'.:.
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nau, apoiando a louvável U�ICla-

tive da revista "0 'Tale do It.aja i",

E� faz um apêto aos dignos comer

_

ciantes � 'ldpsirir:is par41 qtL

_
pre:';h;!u:-nl .l E'<:!lr:ã-:> ef'!.>.:'ch'}. C(J

memorativa da
"

vtstta do Exmo ,

5= Snr. G0ve .. ·l"H�d(jr Jrtneu HOrn .. nu ...

SEU a Blumermtt". i.Ass. I-lercilio
E D�ke - Prefeito Muriíctpar>'.

E Não procuraí o comércio com

=, este car-tão, l?o:rque. ret�onhecendo

= t a sincn situação em que se en

E 1 ccntr- Blurllenau COlU o rac.ona

= monto, achei que rrâo serta justn
-

ª proce(ler ,assüYJ, no -rnomerrto. lVI�i�

::: O Chcf'e do Executivo Municipal.
=1 recebendo (' crcamento ps.ra

:: pubticação de urna reportaecrn
== completa sõbre Btumcnau, enviou

:: Un1 pedido à Câmara Ivluni'êipaL
= Ierubrando à conve-niéncia de. :..er

�IUlll!UmmlllmmmmlmUUlllmmlmllHmmlmnmlmmlmlIlUlh -:s feita � referida edi,?ã�: . '.

fi �� .� v�
.

_� -,- _._._' '�, ;:: A. Ilustrada ComIssao de Flnall-

_IUUlIUIlIfIUI111,!lfllmIUUltlUUllllimtmmmnm_UlII. lJ_UUm.lliUIBlln!! ças deu parecer contrário ao pe-
dido do Snr. Prefeito e nada tem

,i H E rlf O R R O I DAS
.

, , ,

.

S: o dÜ'ctor da revista com o aSMtn- I:: VARIZES E ULCERAS = to. I
'. E DAS PERNAS: curas selll olir.ra.çã!l Quem fez o pedido foi o chefe I

,tk ! ,;; D-I"'PEPSIAS,' PRISÀO DE -VEN:t'RE.• COLITES. tio Exec'.ltivo e a l'CCUS3 foi a eil' I
I

-
"" A' revista "0 ViiIe do Ita';ai" Ic-

E AMEBIANA, FISSURAS. COC�IRA NO ANUS (Canclue na 2.3 pág"", �l"tp O) I
... ! ª

CORAÇAO. PULlVIõES, RiNS, BÊX�,G�. ,IfI��DO
'

- I

� , :;
__ DR. A, R Y... T A B n -R D A'_ Feridas, Espinllà�;'Man-I

"I'
::

- V �has', Ulreras e Rematis-.
I E O I ç Õ E S �n'

� � :..___;_ ME'mco ESPECIALISfA '� �ixm '.
DE 'N�UEmA I,rCRUZEIRO / \\Ê Clínica Geral de liomens, �Iülheres_e Crianças

.. Grande Dep.iitaUvd
"

l
. �;f§ .iTOUP'Ã.VASECA:�.9àslleÚ)as17hs. RLUMENAU =- do Sangue: " I:

;;;;;;_;;;;;;;;;;;�';;-_�;�'i>Oii.i"�rií!llmrlir!flfllfl!lllllltlullÍillUUnnnJIIIUIUnll!lllfIIUI!!!�I�III}f�Unl1nJU
'!o � � ..

*":", "1;"','·'1 ... -

"

.. ";
.,

.

� 1': -e;:'
-"

COI), 0' produ!os d�l"ter:��
.••

-r-I-�]I-Ijc."ol HOfve:>ter t'. S. obtem �

(> proteção de '115 o"no>, de
I I

e>,pertênc:iã é serviço.
.

,:rtr:ft�GW
HAJWt51'U

fi'

Para Cargas
s

Leves

que repousasse as espe
ranças da grande família
vermelha e I anca.' Foi. pois
com rara argucia e infeli
gencia (me surgiu à tonà 'a

figura do conrecido causi
dico e popular desportistâ,
Dr. Arnaldo'Martins' x»
vier. Apesar dê sua relu
tancia inicial, acabou acei
t ando a indiciação de seu
nome e o resultado final
já é do inteiro conheci
mento dos nossos leitores.
Conhecendo de' perto as ne

cessidades e os magnos
I problemas do clube, o Dr.
Vavier com o seu elevado
tino administrativo, pros
seguirá a obra meritória
de Werner Eberhardt. um
nome que jamais será es-

I
quecído, pelos miÍhares ' de
"fans" do "mais querido".I I';m 'reunião do Conselho
Debberátivo, l11ar�ada .pa:
l'a 2.a feira proxima, ás 20
h.oras,. daro.se-á a pqsse .da
do presidente recem-eleit{)

..
.

;
" ,

..pos a prestação de contas
da gestão anterior; 1Jm
grande timoneiro só deve

executado

para
pr�Dta ,entrega

Qf�rece

não um pedtdo de subvencno ou

auxj�.ic. or: n-esmo "ofer iu l"'L(;

diante coritr+buleão". corno foi
notfciado ,

O ilustre prefeito municipal, in
teressado na publicação em aprv
ço, forneceu à nossa revista um

cartão nos
... seg'u irrtes termos: "A

Prei'eih1:ra :i\-J:unÍcipul de Dlume-

-

- '--

'1
.. :\

-

-

-
-
-

...

!EXCIUIIVOS

Ilajaí

distribuidores
��, �.

SaDta Catarinaem

A verdadeira economIa está
em esccJ..'..er o caminhão ade

quado ao serVlço a realiz_ar. Seja q�a.l for a sua

ca-rga, existe sempre um International com a ca

pacidade exata para fazt;r o trabalho c.om mi
ximo rendimtnto_

.

ç:studé conosco o modãlo adequado às suaS no.

cessi,�ades e peça-nos info"mações sem compromisso.
_"

.

�

- .

ceder seu posto a um' su
cessor de iguais mériiíos.
Eis. o caso do Olimpico: o

I Dr, Arnaldo Martins -�a
'vier será um subó;tiiutd' ã

l.lltUra de WeTner Eber
harch.
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molhes de ped
o p"orto· de Itaj

\ Resirstência A' Restri-ç-ã-o
i A't: Liberdade De Imprensa

(UP) Sob o tentativas, em todos os países liberdade de expressão. I tom sério e levaram em con-
lema "Intrusão governamcn- do hemisfério, de afogar-se a Suas declarações feitas em J ta a recente expropriação do
tal na liberdade de ímpren- .- -. - - - - - - - - - - - - - matutino buenaírense "La

CAMPEONATO PAULISTA

Pal,meiras X Corintians O confronto,:: �e�i::l:�a�e:i�::��:S��a�
mais'espetacular do primeiro turno I ��:un���d;�tl��:; dOcl��;��:�

ricana de Imprensa, com .'

I como "mtormaçao de segu-
presença de 43 editores e {li- _0 turno do certame ban- .Santos, com 11 - 5.0 XV

rança. O dr. Alberto Gainza,
retores de jornais. Os delega deirar:te, será encerrado, a-' de Novembro com 13 - 6.0 i diretor de "La Prensa", a�dos �lljrovaram por unaniml' manha a tarde, sendo que Ponte Preta, com 15 - 7.0 vertiu que a mesma sorte ti
dade lU11a declaração quo a' peleja principal reune: Comercial, Juventus eRa-I da pelo seu jornal, poderá a

pro::lama q=lC �'a .lil.Jê:rdade PahJ?-eiras e Corin!ians. Os! d�4m,. com 16 - 8,0 Gua�a- I tlrigir qualquer diário,
..

em

de Infcrmaçôcs nao e TIé' n 1)0· cotejos restantes sao OS se-;m, Ipiranga e Porto Santis-] qualquer parte das Américas,
de ser questão de ,uma nuç"',;, guint�s: . ! ta, com 17 - 9.0 Nac�onal, I se ó públic� não �e mantiver
ou de um povo sument'o.; c I HOJe: .Ipirança x Portu- com 19 - 10.0 Jabaguara, alerta.' Gainza disse que a

direito à liberdade de lnfor guesa de Desportos Comer- !
com 22. I suspensão de seu jornalmos-

mações é um básico de tod ,"I cial x Ponte Preta.
. .: I trou claramente que a Iiber- ."

os povos das vinte e uni= re-, Amanhã: Palmeiras x Carbono é o artílheiro' dade de imprensa pode ser !

públicas do hemisfério oel';Coríntians ,XV de Novem- absõluto, com 21 tentos e: destruída em qualquer parte,

de�tal, q�e ,nenhum �(>v:r::o! hro x São Paulo, Gua�ani I Cláudio está em 2,0 lugar,: e ac�es.centou. <P0(l!" SUP1'liWl' nem coagir , I X Santos, Portuguesa San- com 13, 1 "U'!'l que () que aconteceu
Prometeram tambem reu.ü j tista x Juventus, Nacional t Rendeu o ('('-!'f,ame, até a- na Ai'genünu foi svmente_em
dos, apoiar a Associação

ln-I;.; .lahagunra. 0'fli'ã Cr$ 11 .316,009,00. (COnehH' TIl. ;!,a lIga" l..n'à I')

i
•

r-"l ,. 1
- de 1 nl'�éI1S'1 A

-

'f'
-"

t -1'
1;", , ,

er-zs. l!t '.\.:",.d 'I J_ ... elassí lcacao a ua e' a ..

em SU:l "lata para preserva.' 0 seguinte:'
.

p b
· fampliar a Iiberdade de. il':,-, 1.0 Coríntians, com 1 a9ou o 1 e· aorensa em todas as Amerícas

l díd 2 P I'

pon o per I O - .0 a - .

0-.; r-,r:l..:ipar'Í,o;s (la nr.fc
! me�r[lS e Portuguesa de I .. d

·

t 1EXPltl1lSI:<O :-,;�nda :,:-,_orc'<saram a deter-
1 I?;spo�t,o,s, com 5 3.0'

I t1ros e pIS o aBLUMENAIJ-CURITIBA S p, 1"1 (l: 4 olninação (k elaborar um llla,=1'
ao «UeO CO, V

.----' I ,',,"filnd, Telcg. - "LIMoUSINES'1.- _

AGENCIA BLUMENAt' no pos:Uvo para resistir· a�
A N li N C I E M 'gue·s" "deu as de Vila Dio----'-'��--:,-'-'--:-.---'----_-:-'----------- RIO -5(-Meúd.) - En-

NESTE DIAlaO I' ,suel'ro '2'0",
, c:ontrava-se o açou", ,�

Pedro, da SiÍva, estabeleci- ;.
d Chamada a Radio Patru-

do á rua tapirú, 625, a . es-

pachar a freguezi�, qu�ndo lha, esta comparecendo ao

lhe apareceu um mdivlduo, local, nada podendo fazer

empunhando uma pistola, de positivo, sendo. o fato

3.0 tempo em qúe pedia levado o conhecimento das

dois quilos de carne. lvleio autridades do 14.0 distrito

receioso com ,o' estranho ficando depois apurado tra-

freguês, Pedro da Silva ����edO�e n�u����� �� ���
procurou atendê-lo, meSlno ,

antes dos que lhe haviam Carlos, que ainda não foi
. adiantado na fila. Servido encontrado.

com um bom pedaço de bi- --- - -�--_..

fe, o "comprador" prontifi- Presos os
cou-se a retirar-�e, sem �<:- íA fals'·.'''IPadore's �� I
gar a mercadona adquin- 13 II .'(

da, sendo então "l�mbra-
. de selos

do", eInbara e11'l termos de-I SÃO PAULO, 5 (Merid.»)_lieados I,cousa rara em a- - A Policia localizou, em ,

çougueiro, .. ) pelo dono do IRi.beirão Preto, neste E5-
estabe!eci.mento. Foi o �as--! tado, perigosa quadrilha de
tante para que o in-lividuo falsificadores de sêlos do
manobrando a piStO:.3, fi- : imposto de consumo. Fo
zesse fogo para o lado do ram prêsos três dos prínci
:::ç'ougueiro. que, porque pais falsários, bem como a

foi muito feliz ou. o que é matriz onde éra111. impres
lnaís certo, o atirador usas- sos os sêlos. O derrame de
se a arma apenas como. um sdos falsos eleva-se, se

ardiL escapou ileso. Estabe- r gnndo se acredita, a dez mi
lecida a confusão, o "fre- ,lhões de cruzeiros.

i
da segundo-
tarde, estará
e1'111'entando

uma equipe poderosa, que
participará do cc:mpeonato
..)rganlzado peja L�ga Rio
suleDse de Desportes: o

União. A delegaeão vera
I. .• ".] T t(-ruzense parflra .te es .. o

Central amaI;hã pela ma

nhã, com todos os iogado-
l!if{idecinUl,ntos as tultorhJades desta cidade e !tajai [teS t;!ulares, e mais a1-

"-.",-,,., �',-_;,.-._'
,

T' P A
- guns reservas.E",t':,-e (-'-,1-;:1';-'-� -. Siü1];-,rc{ a, .uage:o e orto -

d':; o::;
..lugares :OJl1 __gTan;-Ie i Uma yez mais o clubehrH:lanie c c::r-r';,:l1J;_� lcgre, com viagem custea- fidalgUia, A noIte, �s .:W da cruz de malta exibir-se-il1CHl<H-'(';_veL E:;;úuá à pOSo "lrinc;_l Dor :h:L';�;�-,"". {-1T- dr. pelos pr('fei!0S rn,u:lici- horas- p�la Assoclaçao dos á fora dos seus daminios.-

d'
.

� 1 1 \ -�fps )al' '" das ci(�,=,r.lf,·" ','J-."'1- 1".:1.-1",s. ...

t b-l t d PIto para ca �nClar as (an, n1ac a por a�unos e pai '-- -

� - ,,� � -- - C?n.·a 1 IS a,s e Lo uI?�nau 'com enorme responsabili- ,
.

c_as, o :ii conheci.do conjun· ,sores àa AcadeElia de Co-.· Em Elumenau, a distinta 10' oferecIdo aos vlsltan- -'a'ad 'm l'to embora tenhar -

e U.t 111a das Nat'uf>s Unidas, conl que,

N d"
' . 1 S t C t r' à caravana visitou várias fir- + , I -,.,

1
' ,to Ue � 'a11 luno. que velll, mer�JO oe an a_ . _a? ll�,' .e� u�n coqu�"é na

.

'�or:- ,que lutar contra un1. es- será agradadu " pessoal 'IHe ser-entre! COnfOl'fl1e () .notlcl�:no .

dl-
; rr:as ,indust�íais, institui·

_

feltana ToenJes": No '-,CI-; uadrão' dá rirneira divi- ve com ,as _for�IlS _

de terra, mar e

IUU· vulaado 1101' este matutino, ,çoes ete ensmo ê de arte, ne Blulnenau", jas 22 ho- q;- .,

p
<> n

ar <las >"".:oe5 UllIdas, em lut3. naI "'", �

_, d .

1 ,. .,' . sao_ Os ]blran1.ens",s ague<r- Cnrt'ia, A f�re da medalha trazI a refenda caravana e·<cur- sen o recepC:JOnaaa em to- ras fOI eXIbIdo <:'05 mteJ. (' f t eta I bl ti �,- T'-d
'. "

. <um um con 1'on o esp "- o em ema as .,açoes vIU as, e

g:'antes da �ara:,�?a � film
cuIar, por isso mesmo, pois! o reverso tem a inscriC:ã�: :'�orsobre {) C('l1 ..encP'IO do' Mu- l' t I Sen';"o em n�fesa das PrrnclplOs

. "
-,

'

. I (1UerelU conüec�r oe per 'o : <1:l {;;J'ta das ""cões Unida,,". (Fl)-11lClpJO,
. .' ,s conjunto de Gépi. I to USIS).

•

.

Os ilus:res VIsItantes I

�::"��";u:��O�:hO��al��lp'-ot�-e�gr-a'.-0-P9ID-,leo-'u91-g-dg fI'na\'ilwlo de -nossa CIdade as

I U lU yU bu u ' Uu � 9
':�n��i::Srti:�:::�;�m�::�: 1\,Biosnleose à ,21�� dO corrente 'me'"s :varra agradece ao prefeIto, U

" .' Hercilio Déeke, presidente
CAS'A' VOL L E'S.._�_�L�_:"_':'_-";:;;;;':"';:;"';::::::;"�""';;;;;;';;"';'';'';;;;'''�-'''''';;'''''''_;''_'''_'''_-''--:-_-_'''--'-'-'-�-'-- -r-:---,,.-----'""__

da Camara Municipal;
.

sr. ,.Já foi organizado o car= Concórdia.
- ; .

P.on=t--y·"I'allo p'ar'
� tPBliO'f

..

g
,',-

f�sele�go calarlllno'use o ���fo ��i:!;t,v�:::�:t!�� ��td�e I:��osRf�s���:eeOl�; I
x fr:�ã!-12-51 "- cruzeiro;! RUA '15 DE NOVEMBRO, 73G

.

=

b U. UL�&) r U D,
.

: U .' ,

.

do «C�ne Blum.enau"; s�. tDesportos. Será ele.. il1icia-l Dia 1(i-12-5J Duque :; B L U M E ti A LI 5íüt" Ant?l1lo Candldo de FI- do 110 dia 21 do corrente I de Caxias x Concórdia,
. =

atual técnico �03 . h8D(�
!

do '; Rio: tDurival. tonreoco foe��;:'!!"J:es:.;o�;a�: mê"j/indando há 16 de de-'

E f :.mmnLllIlIIlllmISlllmmll!lItlmlmHCllllllmtlllllllm�m:lllmSIl!!mlftt-�MoHo paDCO conhecido em nossolEs!ado'o ((Mariposa)} :��i:;';::�d!�ai:�� ����!�is���"€::1�Õ�!:1 mprel8 orçae Dl ao a a anna .M.�
A questão da escolha do 1)0 nome amma lnenClOna- o seguInte: 19uaIs ou me- mesma' ne�t.a cidade, es-IXias d.e Rio do Suo1" Uniáo I PLANO DE RACIONAME :?o.i"TO CORRETIVO DE EN ERGIA ELE'TRICA para,

d d "t h ., " '

"t d d .dtO período de 6 a 9 de OUTUBRO DE 1951: '---. técnico encarrega o
'

e pre do, e mUl O. menos" con e- rnores que a marIposa en eu o all1 a es e agra-. de Iblrama e CruzeIro de
parar & seleção cotarinen- cem sua capacidade. Não contratada pela Federação decim�n!o, às .aut�ri<1ades !G<",tulio Vargas. --D�ta -------------P-ar-a-BLUME-N-A-U, --i�c1u-
se, para' o próximo certa-:- vamos nOq_�alongar em: co- Catarinehse de Futeból, te de. ItaJa:, ,espe�Ialmente. ao I . Esperam os desportistas e sÍve bairros da Velha, Itou-...me brasileiro de futeból, meritário,s'<' tine poderiam' tado. Se a noticia for verí,- El�, Geneslo Mrronda �Lm� 'serranos um campeonato Horário pava Sêca e Ponta�A2uda.

, � - continuâ sendo um dos as- causar, desagrado total aos' dica, vamos esperar pelos drretor -do Banco Industna � dos
.

mais sensacionais e
.. .

.

debatidos em que nos cOllsideram pessh:mos muitas em nosso es- e. Comércio de Santa' Ca�a- :principalmenfe .

os
.

clássicos
esportivos. mista�. .

�I' ftcontecimentos, afim· de :'Ul1i, fJela 'Dru·')sa. l"::'::' r:. i. l entre caxienses e concor-tirarmos nossas condu- da de que foram alvo na- dianos.
.

frizv.r sôes. . quela visinha cidade.

�_-�--- _--:-;--
_---_--_--

os

11Cresce O :banco. de
; \ . areia, existênte à
j entrada deibarra

RECUADO UM DOS FAROLETES

ficialmcnte o interesse
boa fé dos soviéticos
terminar o contllto da

Na reuniã<! que se reali
zou óX:.té!;l à noite, na As
socíacão Comercíal e 111-
:lus1rial ele Blumenau entre
associados dessa Entidade
e membros da comíssâo de

'

.�}arlamentares· eSi.:ül.l..ai..i;
que visita Blumenau, o de:
llút.ldo

.

CáSSlO Medeiros.
quando se díseutía o pro
h!ema dos ,triuisliOrtes, fez
"uma revelavão <t5S,lS SUf·
""c"-,'d"'uie 'e di�-lm da
;�;1! :�J�� il'sti.ráa! os molhes
de i;e'�ill".l construldos na

quele 'porta; com o objetivo
rl.e, aprorunuar o canal que
conduz ati cais e trapiches..

desde a entrada da barra,
e pl1r.l servirem de' quebra-

mar, r-stí.o se desmor-onari
do. Estio se estreitando e,
em alguns pontos, segundo
suas declarações as águas
atravessam com facilidade
o paredão, de um lado pa
ra outro.
Para ilustrar a informa

ção, disse que um farolete,
Instalado na ponta do mo

lhe sul, ceve (!Il,:!' ser recua
(ln, para não cair no mar

juntamente com as penras
flue .rolam.·

.

Alil'mou ainda, que o

banco de areia existente a

entrada da barra está se a

votnmando. constltumdo-se
num sério perigo para os

navios qt:e entram e �;á(>.....
ue por-to.
Tl':üa-se, pero visto, de

uma noticia bastante bons
ternadora, uma vez que se
-I:..."ta ,1", u'tna. (,IH';) vu lto=is-.

i síma, em q'iie foram aplica-

I dos mílhoes e mi1h"í-..... .'"
.

eruzeíros; Resta saber se

há algum meto pelo qual se
1!f\""l! sarvar essa óbra, un

pedindo que os desmorona
meatos contínúem.

sa", realizou-se a conferen
cia patrocinada pela Escola

I
J'vIedell de Jornalismo, da U

niversidade de North Westo-vi
e pela Associação Inter-Ame-

reia.

lIi d5 NQvern1;Jr N-o

FONE, 1002

PR!':ÇO. Cr� 1:)500
AGENCIA CU1UT1.l:i/'l.

s» 6!1

lumen8U a
ornhausen'

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES�
COCEIRAS1
F

.
R I 'E 1 R AS;

ESPINHAS, ETC.

.

o Torneio Inicio terá
lugar uma semana antes,
dia 14, tendo por local o

campo do Duque de Caxias.
A tabela é a seguinte:

) TURNO
Dia 21-10.,.51 -- Cruzei

ros x Concó�día, Duque. de IICaxias x União. .

. Dia 28-10-51 - Cruzei
ros X.Duque de Caxias, I
Concórdia x União.
Dia 4-11-51 - Concórdia

x Duque de Caxias.
Dia 11-11-51 - União x

.

Passageiros e cargas para

McCORMACK (NAVEGAÇÃO) s. A�

BALTIMORE - NEW YORK N· PHllAOElPHIA

e Portos' do Mar das Caraibasf

GUANTA .:" PUERTO· LA CRUZ - CUMANA.
'. '

_. PORl�MAR' - CARUPANO'

e demais informações com os agentes.
Cruzeiro.

, RETURNO
Dia 25-11-51 - Concór

dia x Cruzeiro, União x

Duque de Caxias.
D� 2-12-51 -- Duque de

Caxias. x Cruzeiro, Unip x

,. lTAJA' --------_.--�--�----���----��----�----���-------------------
... '-Blumenau, 3 de Outubro de 1951.

EMPREZA 1<'0 nçA E LUZ SÀNTA CAT HAIUNA S. A.

ra
"

I

Prensa", a ameaça comunís-

�'I!IIII'!!llllilUilllllllllllllllllllllfllmllllllmlllllllIIIIUllllHllllUJIlIUII,l-

� 1730051
de expenencia no Brasil §
consagram a lVláquina de §
Costura AQUILA como a::
melhor e sem concorrên-:;
cia em QUALIDADE e �

PREÇO! -

-

Dia G - SABADO:
Das O às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 'às 18,30 horas·
Das 18,30 às 23 h01�as
Das 23 às 24 horas
Dia 7 - DOMINGO:

. Das O às 6 horas
Das 6 às 18,30 horas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 8 -:- 2.u FEIRA:
.

Das O às
. 6 horas

Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18,30 horas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 9 -- 3,a FEIRA:
Das O às 6· horas
Das 6 às 18,30 horas
Das 18.30 às 23 horas.
Das 23- às 24 horas

Desligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz
,Desligado

Desligado
Desligado
Haverá só

. Desligado
Luz

Desligado
; Haverá ,Luz e

Desligado
Haverá, só Lu l
Desligado

•

J Desligado
j Desligado
I, \. Haverá só
Desligado

luz·

Para os Bairros da
GARCIA, ITOUPAVA

NORTE e elA. IIERING

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só luz
Haverá BUZ e Força

Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só luz
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só luz
Haverá Luz e Força

Haverá Luz e

Desligado
Haverá só luz
Desligado

Força

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




