
Diretor: MAURICIO XAVlE.R
...

RIO, 19 (Medd,) - O deputado trabalhista gauehe, sr.
Casar dos Santos, .apreseutou à Câmara o seguinte projéto:

Art. l°.) - Fica o Departamento da Aéronautica Civil
,desmembrado do Ministério da Aéronautfea, passando a cons
tituir um Departamento Autonomo, diretamente subordinado
à presidência da República.

Art. 2°.) - () Departamento de Aéronautica Civil será
dirigido !lor um diretor livre de nomeação e demissão pelo
.nresídente ela Benúhlíea.
"

Art. 3°.) - Ôs decretos do Poder Executivo, concernentes
ao DAC, serão referendados pelo Ministro de Estado dos Ne
.gocíos da Viação e Obras Públicas.

!:H.?í..1'; didgcntes. fUlnpre-lh�.� :H.
r ma de tudo dedi-:al" a parcéí v In�'1�

I xima de seu (��-'. '. Ç"G a essa ar..va
corno illstrunli?lltc· da def ... .Ja do
país. Dessa rorrna. a aviaçã j C i,\, II
Ieva uma eXÍbtêJ (ia par.rsrr-i .... ia
seru que dela possa euídar eEcj�n ..

temente UllJiJ clv;.r:;ização d. •.H.'l.ta·
da em bDSC-; '!...::"h11amente rm l it a
res Esse o }. ":.: H1.:t)}�! 1l10tiV'" p'ua
Jm(1 souaraçõc iII ediata,

1 oraloria �o acusa�or prolissional
Barreto Leite Filhu

A proverbial grosseria com que de de g,'.:: amento das putenci••s 1.1-

o sr-, Andreí Vishinski costuma oiderrtais. coní.inúa a Ser objeto
pOlvilhar O"i seus discursos das -ie com ..... ',l�1·�O'" que, i)t;;!.I.2. riatur-. ....

Nações Uniuas parece ter sido des- za e pe�a \_ J igelll. são S'_!'5' �t· '�-cb

ta vez um tanto excessiva, mesmo de pPl�.IJ,jt1ir os "guias inf.-tli .'(..;�s"

para I) mmísrro soviético das Re- tio Kr01111ir de que o seu r"_"ll':i

Jações Rxterio,es. A sua tirad:l de l!,aJ pO.ld30; de recados começ s

que tinI;:! passado a noite E<!IU realn.ente a exagerar.
poder drl,'l11lr, rindo da proposta Se todos os países receiam a

___ !.... _ _ _ _ _ _ _ _
guerra pela gratuidade e esteri
lidade dos seus indiscritiveís hor

rores, evidentemente os que mais

a ter..iern são 05 pequenos países.
sobretudo os pequenos países eu

ropeus, que têrn desses ChOqUl'S
entre os grandes a mais tr-agícn
das expericncias e se saoern cnrc

tarnente expostos a novos SOf;-1-

mentos, maiores do que todos r)5

conhr-:ridos, se outro conflito e:.... -

p lodf ". Por mais que a propagandn
russa se ernperrhe, janlais convcu

eerà r.rriguern que não tenha caí

do na mais completa Irubecibrli ,

dade :io fanatismo, de que a Di
narnarca, por cxernp.lo. deSr,)_l;! '.i{

gucrr�. F precisamente o chefe .da

deleeHf'ão dínamarquesa à AS;i{-'lH"

bléía das Nações Unidas maní
restou. no seu discurso do deb.ue

g�ra1 que" serve sempre de p"ólo
go 8.� discussões mais concrc í.as

dcss= parlamento rnundíat, a im

pcessão de assombro que lhe ih:)u

das proclamadas gargalhadas do

sr, Vychinsk i , "Estou certo - di .

se o delegado dínamar-quês, .

sr-.

Ole Bjoerni"aft - de que muita';

outras boas pessoas, como eu, Há"

dcrml ism quando leram a pr01105-
ta ocidvntal, não por darem ocas

gargalhadas, mas sim pela anstc

dade com que esperavam a r.'3-

posta soviética a esse apelo".
Eis urna declaração que, por vir'

(Conclue na 2." pãgína, tetra AJ

Sedo Ad. ti Ot1t:lna"

Rua São Paulo, 3.191
ITOlJPAVA SECA

Na justificação de seu projéto,
exptten o deputado trabanns;a J •• e

já sendo enorme :l tarefa v..) J\,!i
mstcrro da .'.� I' r �utíca pa,'. 1 t)_
der atender as f!St'stantes ;:2;Ylgen
cias coor!"' a b.l, i:tçbc. Militar, nf�o E'
1íci�n e ,(jgir-lhe ainda, sac:*!: .cio
dos N':'US gl(Jnd�s E:llCargos p�r1. a
tenrlLr '10, ree1,.. nos da R..-i",ão
civil. 0'2, entiio, que essa,. du' s
avinr:6e'i a civil c a militar. l'le
cis�n' ser >;( páraCa� par<J, ner:efi
cio COm1J!al COlllfJ �lIcede fi")':; grar

Avt 4U) - P_arágra!o t!'nico - . vl!(or rr- data de sua pub!icaç;\'.).
"0 Poder Executivo baixará os ne- Art. 6",) - Revogam-se a" d's-
�s!?:ári_o3 regulamentos e ínsxru- posições em cor-trárío.
çoes, (:':>111 prazo de noventa dias,
pura a execução da presente lei,
discl'in:numdo os aéroportos que
fica! ão sob a jurisdição da DAC .;
do Mírustérto da Aéronáuttca.
',l\rL ["".� - Esta lei entrn;�fl cn1

CõNCLU IDOSMAIS CEMMETROS
DE CAIS NO PORTO DE ITAJAI)
Nossa reportagem, !oluando de ciou a escavação do rio, nn.spar to.i

jrassag em por ttaja í, avístou-se mais baixas � pod endu atracar nos

trapi-.:h(:s. sem o menor perigo de

enca111P. c s maiores navios mer

eantl'!; de dircr�as llaeio:nalida(]c�.
Novas pu eSllectivas e IlOSOS 110-

rizoJltcs surgcnl à- 1."id:l 110rtuárja
da(1uclil pl"ogrestiista cidade, COlll

o acab3.me:nto de nuüs êsse tre

chu de cais, obra gigantesca. que

hem n'J1�tc o carinho com 'lue "

}'r('feilo Paul<, Bauer vcm disl'en
sann.o :t.- t-?rl'a de Lauro l'dullel'.

por concessionários

Mr.is ;1'iiantc, O autor do projéte>
ãiz (t seguinte. .

'O p1"oce�so de direção urllf!a

tela (-U11T\3dc a. aviação Ci7.l1 vi.:ll
to tr::\t,Jr-se de uni Ministé-io 1.\11-
Ilt-;�r «llh:". f"·r�(l5�!'1!entet tenl de l.-n

ÍC'car, Cll1 prlln·�1t'(· plano, �e �.' in
:tere�ses vit<.i:'..s. ::'·(�rdo mllitart"'3 ','S

com o Prefeito daquela Comuna,

sr. Paulo Baue r, que nos infor

mou o término da construção, ou

sej:t a ('QJ1clusão de mais 100 me_

tros de ('ais

lhj,ü que é portadora de um

mOYimento portuário dc",'éras no

taYel, alll'eSl:ntalltlo na Alfandega
numeros elevados de produtos e

mercadorias exportadas e impor
tadas par� e d:!.5 diver5�S partes
do mundo, com ° acabamento do

!lOVG trecho de cais, em muito :l'!

menfará seu movimento.
CAJ\I.i.RA MUNICIPAL

:::í:L::::zLiO!JEiC"::�-:=:::-.lII!IIIII
(;{)nV'?ffi salientar que, aJem a·;")

cais do porto ser de construçã;)
totdlnlente (1e concreto� tambe!n

I

Reunião da
Comissão de
f in a,o caso

'��'�"';
p:;,)rec:er I r

'

ao IHojéío de lei dispon:.. n
'do sôbre o imposto de I:u- '11'
dustrià e Profissões, rió II
Muu!cÍpio, reunir-se-ão, II
na manhã de hoje, na Cã- II
m�H:a Municipal, os mem- II
bros da Comissão de Fi- ii
nanç.ts i!aquela Casa. 1\

0- referido projéto, II
que pela sua natureza II
'!stá interessando viva- ii
menfe as classes pl'oduto- li
r:>,:: blUlnenauenses, pos- !I
sive!m!'r,te será rliscutitlo II

:1 2m IHenario, na sessão de II
li ho;je, na Câmara, desde !!
li que a Cumissão ,1c Finan- :1
cas consiga emitir par.> ii

ii é�l' na reunião IJl'climl, li
li n�:.r lUC realizará. � i
_____ -1-,_ - __:_ ---

\Tanks, carros bUndados e
I navios tomaram parte na

cxoloração, sera consti- I lula 'Iravada em Ismalaia
tmoa de capitais excÍt,livamertie
bra,ileiros, como requer,' a preser� T

'

t
.•

vaç�1) l"ssa fonte de énergia in- regua en re, eglpelos
�i�p'�ns�\'el ao progr7sso ': indus- CAIRO, 19 (UP) _ G jOT' Revehu-se que o cha.'lceler I

RO:\iA, 19 (UPl - As últimas
LU', e,', def_:sa �o paIS e �ue ga� lnál "AlI Ahram" afirnH que, Edp!'l eomul'licou ao gO\'t,rno notida. do norte da Itália reve-

'FPOLIS., 19 (Meri�.) - dR" Entidades auJ;ârqui:;:,�, :rante-nos, nao 50 a reten�ao dos
uma centena de tanks e caro do :raque que a' Grã-Breéa.. �arr q"e 'Jarr,ce ter melhorado algo

O deputado petebista Fran- do Estado. ao pessoal d:á" JUCl'LS dén1ro do pais. aum.entand'"
l'OS lllind-ados ínglêses tomou nha Í1flO acredita em solução a tPll1pel'a' ":I'a naquela região, Is-

(..�,;o �eves apresentou a F5trada de- Ferro Santa Ca- J:mrir na luta de ônten', Cln da Df'ndência allglo-egípci:l to e�tá f:\diltando os trabalhos de

A.,sembléia Legislativa do hú:!.na e D.:opartamentos élÜ- " IsmaiHa, e que navios de :;-uer- enq1mnto o Egito não acabar socnrc" 'IS populações flagelada'

E:;tada, um projeto de lei tor,nmos. LONDRES, 19 (DP) ,:__ O ra 1'1 iUnicos dispararam duas com os atos de terrorismo 11'1 de Rovidgo, Adria e Vaverzai"e.

c:ue r')n('cde ao funciona- g'Jverno da Grã-Bretanha. da gl'::lllarlas sôbrc' os egípcius. zona do Canal de Suez. Mas informa-se que estão se tor-

Üswo púdico estadual dos AUXILIO AOS AERO-,' Ar�cn:')j:l {. do Chile, pu15li- Por ';lla vez, o comllnic',ulo 0- I nan<io CHIa vez mais escassos os PARIS. 19 (UP) - "A dp cllm eEpírito de bôa {{, a

três poderes: Executivo, Le- vLUBES caram, �jnlU}taneamente, uma 1'ieial británico ,diz que a coi- REPEVIDAS, AS ACUSA- alimento� ",a�ra !,quelas popula;0es, tens:!o 'internacional chegou !'eceIlte proposta ocide!,t,li
gislativo e Judiciário - in- FPOLIS" 19 (Merid.) _ dedaração pela qual se cüm- sa Ct4nl't}UU quando um g'l'IIJ1(} Ci)ES SOVIE'TICAS i\vif,es i!alianos e norte-ameriCâ- a um ponto muito perigoso, p:JTCl o desarmamento mUll-

c1wúve iu"ativos - a ,graU- O ,!1Qv<crnador Jl'ineu BoI' ;JI'<JID,etem a não envillr na- de .e""ipeios Ie's Ilal'ar um if;('l� ,. ,'"

====---u·P) nos ""tahel"ceram serviços de 1'- Que a Uni2.o Soviética nos a- dia!.
.

ri •
' '" .. WASHINGTON, 19 ( ,

f'cação correspondente a I nll·'ll'V'n, pela lei n°. 6GJ, ,:lf's,:';te guerra <l' aguas' ilutar-, da l'I}Hcia do exercito' iTlg'les, _ O Departamento de Esta-
bas!','Cl'lll'P+O aéreo em toda 3 re- JUGe a evitar a catástrofe de ADVEltTENCl& DA�

'U111 roê!> de remuneração, a

I
concedeu o auxilio luensal '�1Cas

,
"e, a Polícia, egípcia abriu' um do repf'liu as novas acusa-

.r;ião hlUn'.iada, nova guerra mundial".

1
ACHESON

'

titulo de abono de nataL de Cr$ �,úoo,oo aos aero-
,_: _ J des?rdcnado fogo sem ;uovO· cões soviéticas sôbre a polí- - - -

�
- - - - Est 1'3 graves palavras fo- P A EIS. 19 fUP) - O �r,

Dito projeto-lei _é exten- clube:; de Santa CatarIna, ·caca... tira alinda em Triéstre. A no- DuENOE' AIRES, 1� (UI» ram [:H0!1uncíadas pelo sec!',,· Dean A('l�eson advertiu o Co-

_S.l"_'O, _:_a"lbe'm,_. a�,pess.u-:'_:_'I q:.'� ''''t'''','''n'reill'�t�ados 'n'l. A NU N C IEM", :-==-....,..._�.:........_- ..:r, 't l' t" "'e' "''''ado Il0I·te amer" 't' l't' d N
-

U,,'
"

" """ ' ,," • <:: �,o " _
", �" , _. rJ.' u· í:. 1

-

u ...LA "a c'o Departamento de Esta -, v 0< ou a aparecer, lo:.Je, o ano�, f�"l -, ,,- mI e f.c llCO as açoes .iJ."

Di.l.. �tor'l'a'
.
de Aero'naut'I'ca NESmE Dl ."RIO bl'-U ,�.. • ir ...3. lA:;' , ,!, -

DAI d' I
•

"
,

' ,

• .l.
,

....'jl ",' ('AIRO, 1.9 (UP) _ F('I:te3 elo qllRlifica a atitude sovié- 10rm,1 "La Prensa", re!'ente· f�sno, sr. ean c leson, das oe qUE: a tensão mun l<�

,
C:,vJ1. ", ---:

- - -

�
_' - - - -

ben� i!1formadas revelai\� que �icCl. c�e insensata. E acrescen- �r:rrte p';propriado pelo go- Fif-s o sr, Acheson novo <[- ('heg<.:L' a um ponto perigoso.
_:..-_ -,__.-__- -:" - - - --:-

- - - - ,- a� a�,"orkltides br.i�ânica�; e -;- ,ta (11.1(' 'e trata de novo esfor- vérno do vresidente Perón, pêlo à Russia. para que esl u- Aprl'i;entarido formalmente o

, Pe"dem Ex,pl.·c'aço-as'
,

r'\s·���l:s·tr����a��:ia C�F������ �o í��.tr;t�::�l�cfct�r:t�erá�r��� y------'---p---- --0--- -,
--..

p-ostes ���f���Eri��o�����:;��ri:�
, \.I' A tr< gua sera de sete dl.'l';. A lucionar o problema daquele agoes ara s rans '5(' '�t'C '� objetivo dos (dden-

,

'

'

:.

C" -

.

notu jéj foi dada pelas autori- disrulido território. tai,,' 41'3 de reduzir a'-luela

[), I d" ·

"t dades de Ismailia ao <�oprE:s, De Produla's De SI.' Galar.-na ten:;i'o, rr.ediante propúslas
,

,

e Aft.·'a os, omunlS,a s nII0anrdeefne:eiddaaCl"!:JJ��'eit.ed Press" - - - - lIJ prádep,5 para iniciar imedia·
,

, �� � f','� C
..... I' ta em tamp:1lP o estudo do de'3nrma-

FRA('IlSSARAM OS ESFOR· NOVA IORQUE, 19 n!p) omlssao par amen r menh o plano ocidental n50

ÇOS DO IRAQUE - Crm destino ao Rio de Ja- V·ls."ta 00 Governador _
cont\n!la armadilhas nem ira·

LONDRES, 19 (UP) fleiro, pal'Uu hoje,' de avião, ses propagandísticas, lX1rrrLle
Franassaram completa"lente o 'cárdeaJ F: Spelmann, que FPOLIS., 19 (Merid.) _ VI'\.JA?tA' PARA XAPECO' estas nio levavam a nenhum

os esforços do Iraque par;:, p'uticipará dã' celebração, !'Ia Em andiência especial ioi F'PCLIS" 19 (Merid.) '_.- resllUado pratico.
'lervir de mediador na dispu- C!lTlital nl'ásileira, do Dia da' recpbida, ante-óntem, pelo Vi"jd,,'á hoje para Xapecó, CA1'JDIDATO O CHIL�';

"

,

ta anglo-egípcia sôbre SLoez. Ação de Gnça.<:. a 25 rl�ste. g01.entadlJr lrineu Bornhau- acomranlu.do de grande p.uns, 19 (UP) - Cum n

sen, l1 na comissão de par- c' mitiva o senhor Gover- apôio rio Brasil e outros paí-

larr.enl.s da Assembléia

I
n",df)r do Estado, que lá, ses (\ Chile, foi desig1u'i:J

Legisl;>t.a do Estado, com- naquele município do Oes- cami.;�;.:to da America LltJl�,'1

poC'ta' dos líderes das di- ,te inspecionará serviços e para ê vaga a ser deixada !lO

\'el'<;p',; bilricadas, presidida 'I'
obr;lS. Co�<",�jho de Segurança da G,

p",l) tieputado VolneY Co- llusoa N, \T., no próximo mês.

laço de Oliveira, presidente ) - - - - - - - - - - - - -

d<, Ass�mbléia Legislativp.. ,

I
\

"ontmllam f:o,npletamente inunda
iaq II1JorJl.a·5e que o número de

pes;:-,úas I7!OI�af; pelas teznpestades
\. e: ti"hent!?s eleva-se a celn.

,.IELHORA O TEMPO

Chegou a um
- ponto

'muito perigoso a
tensão internacional

mi�.m ver eSS:'1 riquesa potencial
fugir-no'i das mãos e ir aumentar

air,::Ia mais o poder ecOnomieo de
outros povos já nwllopoliZé\d"res
do com<"rcio de coml:mstiveis li-

�·;·'Pstrallg.f'j "·H�
,

� "4. jp "orta,-c\a do problema e ,<>';
'l�I�, )Jie, .,�yqJv�m a solu-

, �;tt�fi:e�;��n'.'�;;e
buil'J;C5. através dos, iÍIipostos nor- a vibra 'ão patriótica' que caractc
n1a�s A minoria do' capiÍa-l, poréLP I riz�u'am ? canlpanha de nacion;J

'T()�:nd.(" �"s cidrtdá,?s diretamén_ lli7a<:.lo ��, pe1rõleo_ en\"iado pelo
te a emp,.!:'" ' tem o cunho de um gover"o de então ao Congressi)"'
n ovimerto de carater,,' nacional, ,I E conC'luill o general Leitão Car-
cu'o exi", representará a consa" l valho: ,

gra,5,' oe hma política pe'la qual i '''A ilü'!iativa do presidente Varo
a l' (1.,;;" t'lrto .anseia, '-temerosa de gas merece aplausos de todos os

que, 8<' venllúm a perdeI as ·uas I' brasileiros' e é mais uma afírn1a,
1"(.;:,erV�l� vE'" oJeo mineral e te.uha ":�l) .;:\ ..:na }Jrofwlda visão de cs

que s�'rer a humilhação de atl- i ta�l�'a txp<,ri'nentado e patriota"

t<'rial militar e animais. O� obser

"adores :autorizados informl'lran.

qhc D_ �O�9i'\.va<ç�� prelill�t'-':U' flilS

!Conclui na za:. pág. letra ,El '

e brilanicos

MUNSAN, 19 (UP)
,

Comentando a reunião da
;'ub-comiss§.o de annistício,
o gen,=rál Nuccols,' port::t

: \'''S 0fidal das N'ações Ulit- ,

d·\s. declarou que os dele-

g'OÍdo:;>o comunistas haviain
,

l't::did'1 explicações a res'

pf'ito do Ponto Quatro da�,
9ropos�as fias Nações Uni
cbs. mcl� p:l1'eciam ter com
nrecmlido bem os três {;JI."
meiros pontos. O Ponta '

Quatro _!)revê um' novo tra-"
cado da linha de ,demarca-
-

caso o armistício finai
Pja ,assinado,' Lrir.ta

rliú üepois da aceitação óa
, Iwopústa, das Nações 'Um
d"s, '"ele';:: delegados à, Ao;
sf'mbh�ia Plenária. O gene
ral Nuccols afirma, igual
mr,nte: a respeito do fatú

, de que à liriha provisórÍil
n[ o sé ;;.plicava a um ce::,
'5'11' f&g0 "de fato". Escla
reI eu '1ue as duas partes
teriam liberdarll" de nros,se
guir n3S operações:

'

deu 'a entender que se�'I"

f'<'llCO t_rr.vavel que os dois
camro" lançassem um'ol. ,ó·
fens"rva importante no pe-

ríodo d<ê trinta dias, pois, ::is
soldados dos dois exércitc3 '

seriam c.briga;i<"s a -récuar
abaix;J e acima da zona.: de!>-:
roilita:rizada, casó o

tfclO i.,s""e concluído
>10 prazo previsto'.

'

Plano quinquenal para
asoQtasdoS.F:,oncisco
Isenção, aduaneira ,para importação de g,ado em Pé
RIO. 19 (lVlerid,j ,_ A Ca- 'de carne O gado poderá en- REQl·_ERIMENTOS DE

mura dee Deputados' recebeu trar livremente por quais-, l1'JFORl\lAÇÕES
('1c;_as mensagens do presidente 1l"el' àq., fronteiras do pais I Tambem chegaram á Mes..:
da Repüblica, Uma delas slib- _'\ lé'l1 à,) chefe do Executi-, varios n�querimentos de in,
IT,€tendo, à consider'3;ção _:10 vo. dois deputados, os srs. Te- fOrmal,.'l's: ,

Congre"'so o novo ,plano de Dario Cavalcanti e Valdemar I O St·, Afonso Arinos, tendo
obras do São Francisco' já; Rupp, er;(aminharam proje-: cm "is/a l1má denunda feiL,
amplamcp1e noticiado" pela: tos de lei. O primeiro deseja I na iln renfâ ,pelo professur
imprens;:;, Visa o n'Jvo' plano a c,.J'3.,.,ão de um Conselho I pjres Pin" que rep,..esen+ou

:lCeler�r �s obras �eputadas i l'.T?,ciona! ;;Ie V:erificação! de!- h }3rasll P? 1°, Congre�so �a
de maIOr lITlPOríancla para a, ticur!" ,a fls;:!ahzar a aphcaçao ,tw,,'-Auu:nc,}no d,e SOCJ01Qg1il,
vabrh;ação

-

eCQnôqlÍcà ,do' des áinhdros publicos, O,

re-i'
realizado.rr Buenos Ail:es.

gnndp. vale -e deverá ser "e- pl e· ent, J te catarfnense, por des<'jà saber do Itamarati se

xecutf\d<l '" em cinco anos, A :;'.1a Yt z. deseja o auxilio ri..' o cldadâfl Carlos Vidigal, bra
outra Mensagem presidencial cinco miihões de t.:ruz-eiros silf-.iro ce nascimento, é adi
pede i�'enção aduaneira, por para sucouer as Prefeituras

I
do de irnprensa da nossa e111-

dois anos, para a importação dos municipios do Sf'.'.l Esta- baixada l,a cápital argentma
de' gado em pé, destinado a do castigaduji :ecentemente e sé, ao mesmo tempo, exer

corte, panl resolver a, crise pe!as ch!':iJi"
'

I (Conclue na 2.a pga.* IGtra B)

A : eCel'ida c01l1issão se

guado apurou nossa repor
tagem. irá ao Rio de Ja
neiro pleitear, junto ao Go
verno F,deral, medidas no

sentitio, ce que a Estrada
de Ff")'ro Paraná·Santa Ca
tarina forneça mais vagões
<1", transporte de produtos
c�wri ('Pses.

Outl'oss!m. dita comissão
plc:teará, jt.rito ao Governo
Fcr'!eral, z,dministração pro
pria par..' o trecho comI?re
endido erüre as fronteIréi:S
.do El:'tado Catarinense,

Esperil o Governador sE-Ja
ti "Olil�::'::;�O bem sucedid2
n?s I:ollvcrsaç'ões que man

tcra com o Governo Fede
r:>1, na Capitál da Repúbh
c,�

AVISO .. aos

Senhores Banhistas

BLUMENAU - lTAJAI
e vice-versa

Viaje no RAPIDO COl\iETA
Confortaveis CamÍonetes

QUEREM CONHECER A MAIS .BEL.� PRAIA DO Li

TORAL DO SUL?
\ HOSPEDEM-SE NO CONFORTAVEL BALNEARIO HO

TEL CAMBORIU' - SITUADO DEFRONTE A ILHA.
-- COSINHA DE PRI]}IEffiA ORDEM --

_ AGUA CORRENTE NOS QUARTOS -

A GERENCIA AGRADECE SUA VISITA .

ENDEREÇO TELEGRA'FICO "BALNEAIUQ"
ABERTO DURANTE O ANO INTEIRO

CAMEORIU' - STA. CATARINA
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Registro
SEGUNDA PAGINA

f'lh·:l. de Paulo Fr8.nc5sc.- Dia:;;

e d·i' Rc'·�a das Santos.
Faço saber qUe prcte:1üe",

cafar':5e: Alberto Weia;;Ul'tnGr:
r Roca Fr-ancisca Péras, nat'j,
rais deste Esltado. clomic.;IJ:).Ü\}0
e resid'2ntea nésLu p.;::1:!.d\�. Ei"·

Gperario, filho de J·:",;é rarlos

Weingart,ner 'e de Mar-ia wc'n

I � ;:;artner. Ela, domestica, tilha

(le João AJexandr'ê Pére.� e cl.�

Francisca Ro.sa da, S,'I",l Peres, do, dl)11liei',iada e resi���'lt.e, em
�! alguem tiy€r c01nhe,::in:ento' Indaial. filha de 'Pa.u1o li'rr�cG e

- d.� e�istir algum impedimeiltv de Angela .Maas. Si' !Illgti�n tL �
-

legal acuse o para OiS fins de di ver c�nhecl.mento de .el(lstU"

.;;.1-1,
.' .... " l. C

: ... ;. " ".

r2ito. gUm Impedimento l"�g'al, á�u,;;e
.' ' �,"" .. , .. <',,' .' 1 'i:. "

'
..

'_.....�-----__- .......'--

---; ==_
Blurnenau. 14 de novembro o, p�ra oS! fins �.c direitQ· qual

. est�ja�_ d�terIDinad(Js
I rJe 19;'1. BiUlllenau, lU de novembrt' com antecípaçao todos os-gas-

Dr. ARMlli�O TAVAKES I§ C;'ztulio Vieira Braga - OfL de 1051. tos a efetuar-se durante o

::: d?l do Registro Civil, I G�tulio Vieira, Braga r- OfL mês. .Como se lamenta de-

�_-: I'.
.

L

dai do ne'gistro Civil. '. pois de haver-se casado comESPECIALISTA ElU OLHOS, OUVIDOS
.

um homem econômico! UmaNARIZ E GARGANTA

='1
- .

'Rua 1�5 de Novembro, H35 - 1. andar ª :::..ill!mmmmllllllll!llm.!lmlllllllllíllllmlmi!I�I,iUnlJlmUllnUlm�,me simples visita, dois amigos

.:;: :: H E M O R R O IDAS.
.. :: que vêm jantar, um fio cor-

1-;.;.....-----e---------:------..----.·5 :: VARIZES E ULCERAS. E rido num pé de meia, alteram
---------------.------------.ê ::; DAS PERNAS: curas sem �peração· :: todo o orçamento, A necessí-

MOLES'l'IAS DE SENHORAS ª ª DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENT:aE, COLIT�S. ª I dade .de comprar um par de

DR. RENATO CA�lARt\ §Iª AI\'IEBIANA, FISSURAS, COCEl�À NO ANUS ª sapato� ou um livro mais pa-

s I ê CORAÇ'AO, PULRTõES, RINS, BEXIyA, FIGADO § ra o fflho, a conta da luz ,!ue:;:: ;;:
.

:::: aumentou, qualquer COIsa,
� I §

__ DR. A R Y T A B O R O A -.- e- constitúem motivos de tor-

§ I :.: mento e de desgosto. E não
:: § --_ ME'DICO ESPECIALISTA- falemos em diversões. Quanto

;------�------------------.:: =
M Ih C

. ,c'lstam duas entradas para o:;::
- Clínica Geraf de Homens, u eres e raanças �

I;::::
=

'

:::: cinema ou o teatro? Geral-
=: = lTOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 as 17 hs, BLUMENAU ::
'::! iinmmmmmmmmmllUllllmml.llllmmmllUlnpumUIIUlIlIlIUUlU mente ele espera que a espo

=1 '_...:.... - - ';_'_ - - - - - - _'''_ - - _. __ - sa vá de visita à casa da mãe,Diplomado pela Universidade do Rio de Janeiro. -

:;:: A para ir só ao cinema, e. ver oClínica 'GeraI - Operações - Doenças das Crianças. Clínica _
, _,. .

;:::: especializada de Senhoras e Partos, ª
.

, ,

,
.. '

.

�filrh que' lhe .. recomendaram
:: Atende chamados a qualquer hora _ do representante de um pequeno gida às 'grandes potencias. ".tanto! 'NatJll:almente, não de"=: país obrigatoriamente pa<'ífico - Rus�ia' !\flr podia aceitali' à propos,' .

"
. �

� CONSULTO'RIO E RESIDENCL1.: Rua 15 tle :Novembro, 1393, � r 'féridemos-' O .gastàdor nem a
� I

� pacifico se não fosse por outra i ta ocrderrtal, era. seu dever criti-

e ......------------_..- �_� coisa, porque não tem meios de a- : cá-I'! . Mas r"õeria tê-lo' feito com falta de todo equilibrio entre
=:

- Jímentar ambições que levem ii
I
o mínímo dê decencía e de com- os ganhos, e as despesas. In-

E_l 1-
guerxa, e executor, antes da !'l\'B- 'postura que a gravidade do rassun- clusiv� consideramos 'que a e-

==_,
'

DR TELMO DUJi nTi= Pf'RtIRA
= são a'emã de 1910 da única pC'lÍ- to reclama, O sr. Vychlnsld fez e-, , -

f d' bt'd'
__

'.
, Ai<J't t 1..11,'. I ª tiea i'nflt'Xivel d�' desi:lr1uame"to ! xatanWlltc '" oposto! Em 1vfar, de ,.COl:�O�ll� nao.:. o:ça a,. o I

. �
== . . = I levada a efeito na EurOpa - eis ,

uma a'l>Íllse ___, dem()llrl:ora, se qui- �!l nao lnv_ersao _m cOlsas su,
- - CLINICA GEl�AL ---

'.n' .

t M::: I § uma declp-ração que deveria f:l.-
i
SE<sse. -nas r-l:�tine�te e correta -'- per.uuas, e convenlen e. as

;:: E' l' t D " C· -_ ..

,
zer os burocratas de Moscou peno proclamou que tinha pass.ado a a econoIDl-a Que se converte

__::::::::_
. spema IS a em oeuçr.s ue rJ.allça .

''I .
� .

- CONSULTORIa: Floriano Peixoto, 38 - 1. 'andar _ ª sarem melhor no gênero .de o,'a.. � noite às gar�alhadas.. EVldente- em .·a\far'e�a, em fonte, de des-
Fone: 1197 .::: toria a que o sr. VychinsJn se en- ,mente comó e seu hábito, pensou, _, .

- RESIDENCIA: Rua são Paulo, 240 _ 1. andar. :::) tl'c"a E' sabido que os russos não: estar ainda na tribuna de um' tri� gostos e obsessao pelo dlnhel-

5- I := I vão- as Nacões Unidas com o pro, I ,)unal de M0scou, onde a sua :t'un- roro é, maIs que uma doença
-

D e n f i S "J :l S
§ I põc'Uo ,�c �ncontrar qualquer te�- : ção se limitava' a insultar os réus, ;: uma verçiadeira calamidade:�_ lU:: rel10 de entendimento, em beneÍl- sem se d",r ao trabalho ·de 'provar !, E como tal deve ser comba-
= cio da Daz Os seus discursos têm a cLq)a deles,' pois a sentença já I ;'-

" ,

Ih
.

_2_-
---------�-----......

---------:: apenas -Obj�tívos de propaganda' estava de antemão passada. EsSe

I'
tuia. Cada mu �r empre�ara

:: I e de :1�itação, 'Mas aquela tirada! gi'nero (le mataria brutal e de boi- da luelhor manel['a Sua lnte-

� H. P R O B S T § do sr, Vychía�ki não está. contrí- ,xo ni �el é muit? d� uso na.s as- ,l�gência, segundo as caracte-
l:;:: :: buindo para essa propognnaa: p�lo 1 se:nb�ela� ,'Sc,,,..éticas; ()nd� 's� fa� I' rÍsgcas do. ,m,aI. P�rque pode-I: ::: I menos não pode estar contrlbum_ .Iam a vontade - sempre pata '8_

•• :' ,

t 'g.' '-'se' e o' Pío� 'que� CIRURGIÃO DENTISTA :::,do para atrair os espíritos que jã leu,?r -- os que trazem a palaVra
nu, ,con ,a l<tr.o o' "'_,

�

- AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRllFOS ::: n50 estiverem completamente sub- ' do chefe OL los chefetes que trans. . P9de a�ontecer em um casal
e A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

I § I metidos a todas as tolices e faI- mit.ml n .:pal�\'I'à do .chefe. Em' uma é,"es'tar' de ·acordo ... neste POh-
§ I :;:: SIdades espalhadas pela Russía. E assPflulela mternaclOnal a atmos-
= :: propaganda sobre os já convenci- fer;:. & diferente. '

e :: dos n5n é propaganda. �

�
..

... :: Antes e depois do dinamarquês Fen.das, Espmhas, MaIl-5
DR. IVO MI,OSIIII'AMN E féllat'am muitos. outros delegados "EXPR)JlSSO ITAJARA' ISP�S" l:Jlie:r;�.� e �ematis�

e iP'I ..n - de pc,quenos palses. E as suas pa- I ._ .

"" . móE ª la\'I";>-' se n'�umiram em uma 1011-1 AgenCIa: 'Il'tT =n.�TD D'J.jI NOGUEffiA:::
.

Cil'u:rgião-Dentist.. := ga e reiterada súplica de paz. diri- Rua 15 Nov., 619, Tel. 1455 . �� '. ,A!.>n.r: .•e ;;:

1
'

. ,"
,- ,

, Grande epurativo
e I Rua São Paulo N. 2980 - ITOUPAVA SECA § - - - - _ - • - - - - - - do San,gue.
� I

- BLUMENAU --_ = -�Ail@iiIt:4Jiíft!!il!ititi!!!ifM, _ .

__,.

I ALOiS PREIS!NGER li� Agradecimento ,___,....,.�H-.�-,}-�i�s-,-AU-:_,,_:-:��:-l...,......�,R----I-A-.
_-;_::;_- Dentista Pra!. Lic.

__::::-=1.",
JOSE' INGLAT, IRMA INGLAT, filhos, irmã, so-

I(B' E; N T" H'-'
....

I EN""" --- COM 20 ANQS DE cume!\. �-
� gl'a c '�,mhado's, proül'.1drtm�ntc ce'ls!ernados com o fa-

..

ESl)ecialista em Ileniadura1:õ Anatomicas lecimento de seu pranteado filho, esposo, pai, irmão,
- -- PONTES El.'II ACRIU:CO -- - genro c cunhado

=1 Rua São Paulo N. 2938 -- ITOUPAVA SECA 1=15 �h
ê---------------------------------------------------
- -

SE

,. CIRJRGl�OAD�!fs;�N

I �� Raios�){ ,:§

:;:::::::_�:
Especialidade em Radiografia dentária para j:§

-- --- qualquer exame médieo I=:
Rua Brusque Telef�me, 1203. i ê i1llali'�RS'l�;iJ

j A d V O g a dos : Fábrica
.,.

de . Gazes ·Medicinaes
-

-

. .

Cremer s. a.:'
'

- DR. PAULO Mi.�l rt\ f!Emtill = ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAIUA
=: AD--OG A DO

-, 2.1t e S.a 'Convocacâo .

v .n •

Não se tendo ealizado, por falta·-de número legal, a as.
$: Especialidade: Defesa dos cmprcgadu!'cs permüc a sembléia geral extraordinária convocada 'pára' hoje, 19 (!e

==... Jüstíça do Trabalho Novembro� convocamos os srs. acionistas para uma outi:a àESCRITO'RIO: Rua] 5 de NuvemiJro 1!.0 ::;g!) -- l_ ..) •

r: L

I:::.:-_
realizar-se no dia 29 do corrente mês, as nove (,I) 11m'as, ('In

IS andar - Telefone J 4'17
I uma das salas do Teatro "Carlos Gomes", nesta :::idade' ;!fim

5 ._R_e_si_d_ê_n_c_ia_:_R_u_a_B_on_if_á_e_i()_C_,_lI-,l1_h_a_S_-_"\f_-_-_H_l_'l�m_,'_:I_la.....l�t_! ª_ de àiscutirem e vutarem os seguintes ';jssüntos:
.

::; -_ 1) Ratificação do aumento 'do' r.'3pital· social 1'2so1vido na

5 DR ARTHUD RAI'çn"1 assembléia geral extraordinátia de 18 de abril do c':rrr�nte
-

. I 1\ i;) LJWl, ano. e modificação da parte da propos�a l:\pres0niada 'pdue A D V o G A D.' o diretoria àtluela assembléia, qué se refere à emíss'ão' de aÇões:: pre{erenciais; :

ê 2) Reforma parcial dos estatutos sociais;
::

Edifício "MUTUA", 1.0 anda!' - Sàlas 13�1<! 3) Eleição do' diretor-gerente e prp.enchimento de t'3.rgo;;;..Fones: 1150 - 137,5 - Caixa Postal, 506 cuja criação porventura fôr deliberada pela as.:;embléia;;:::
-- BLU�'IENAU - Sta. Catarina -- 4) Assuntos gerais de interêsse social. . .

,

E.

=-----------C',..o-r-r-e-:-o-r-e-�--------- AVISO IMPOR'rANTE: Consoante o estatúido no al'�igo �!2g ; � :;, , dos estatutos so�iaís, as !léssó..as'
;::: .

presentes ã assembléia deverão provar a SUq qualidaçlê de à- �.
5 I cionista exibindo os respectivos títiIlt)<;·oi" cerfifieact{}', dé de-f!:'::

UI Mr.R ! AFrn01·... nósito dos mesmos no Banco 'Indús:ria e Comércio (;�e Santa

�_E L. H:, ... ri...!� I Catarina S. A., matriz. ou ag�ndas: ., .. ,

'

,

.

.

t-�

Si não houver numero legal: de JlClolll:;tas na segUlida-

C O R R E '1' O R convocação, a assembléia instala:t:-se-'á em 'te�(!eira, com qual�
:::

quer número, no mesmo local;' â�.dez (lO' hor,!ls dO'mesmo dia,E I eom igual ordem ·\.lu· dia,
"

.'

5I Rua .Maranhão N. 2 BLUJ\.1ENAU Blumenau. 19 'de Novembro de 1951.�!
..

,

1= EWALDO JANSEN - Diretor-Gerente .�I . El Fábrica d� Gazes Medicinaes Cúmel'- S•. A..41ÜUnUmUmmmmumUmnmm.mlmmUmmmummmuummuÃ ,.,' '" ( ':.,.

ce ,llgllM cargo na Secretar'ia
de Jnfcrmações do governo
de Peron, o que só poderia
fazor sem perda da nacíona

se tivesse

OUVIDOS''':'_ NARIZ - E GARGANTA..,... DO
.

DR. 'WILSON SANTHIAGO
Assistente da Faculdade de Medicina' da. Universidade do Brasil

CONSULTAS: Hórário; dàs 10 às 12 horas e tlàs 14
às 18 horas. - CONSUL'I'ORIO: Rua 15 de Novem
bro, 7.ª,� (Ao lado da Snafarma) ,

INSTnUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECHT -

Radioterapia - Raios-X - Fisioterapia - Metaho
, . Iísmo - RESIDENCJA: Rua 7 de Setembl'o, 15

.

'l'ELEFONE, 1441
..

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO
(Blectrecardíegrafía)

li: iJt Dr E, .. ii
Vende."!se lotes .1\(1 Aua,

, '.

Tratamento de neuroses - (Psicoterapia)
Av. Rio Branco, 5 (sobrada) - Ao lado do Cine Busch

"COMUNÚjAIUOS AO COl',IERCIO E INDUSTRIA QUE O
.

'SENHOR, HORATIO H: WAITE DEIXOU DE SER A

GEN'.rE DO EXPRESSO· JOíNVILENSE L'I'DA. e NAO
NOS RES1"9NSABILIZA�IOS POR DIVIDAS QUE POR
VENTURA POSSAM SURGIR. .

p.p. EXPRESSO JOIN.VIL:ENS� i:fDA.
Nl'LTON BRITO

.

�--------------------------�-------------------

Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 151/2 às 1', 115.

- RLUMENAU - HOSPITAL SllN'I'A CATARINA

'e0'lau, Jaeg-er, Honório e RenL
PAYSANDU:' ___:_ Ludim. 1::'=11,'1',
e lTin�u; Juarez, Pe'Vl '" lk::n·

(.0; waltinhe, ViYlimúr, Scha

rleck, Na<idmento e Gcr-::.ldf:'.

JUIZ: - Apitou a pa:·t• .!a, i) -

Snr. ,Gualberto Tassit'-Lli. da
=

FederaçãO' Pauusta de Futeb;}i,; §ir
insere- ==

Com prática em serviços de escritório - c

Uma Datilógrafa
encontram colocação nos eserttõzíos da

C ia. Brasileira de Furno em Folha

DOENÇAS INTERNAS
OPERAÇÕES ONDAS CURTAS

'I'ravessa 4: de Fevereiro, :::
Fenes: 143-3 e 1226

DR. HERNANI SENRA DE OLIVEIRA

falecido a 14 do corrente mês, nesta cidade, vêm por
meio dêste, .agradecer a todas as manifestações de pesar
apresentadas, envio de corôas e flores, bem como a to
dos que o acompànhararri até a sua última morada. Ou
trossÍÍn, . convidam parentes e amigos I!ara a Missa de
"(.0 Dia, na Igreja Matriz, às 7 horas do dia 23' de No-
'vembro corrente.
\

'

BÍtnnenati;-,i7 de Novembro de 1951.

'. José João Inglat

IT'AJA1"
Rua 15 de Novembro, 4

Oterece seus serviços para construções na práia...

e confeções de esquadrias moveis e demais objetos
,:: atinentes ao ramo.
-
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BLU1'VJENAU, 20�1l-1951

ministro João Cleoph,Cls:..,
.

IIIIpele 6s __ to�1
eletiva de _s"tl 1010 '. ppod ia

RestauraçãO �a alro·pecuaria no país · Reforma �a ·Iulislação de preçoâ .mínimos e lssistencia . �ireta aos produtores ..Ven�à �e máquinas a�riculasRIO, 19. {Merid.) _ Em', namentos da I!rodução. Paro. da garantia. de preços,
,

Há o .empenho de defender r'írido-so à Iegíslação exísten- sam contribuir para a metho- da Producão Vegetal e nos \ respeetívos equipamentos, .;."

�ua entrevista. concedida a,' Adiantou o ministro .Ia A- sem I) que esta última se tor- 1 a grande maio:-ia do! 11os,5051' t�, decla�çm que a de:ici.e�., ria do padrão de vida dos Estados, ás Secções de FO-I' mo tarr-bem maquinas espeunpreesa .0 míríístro' da. Agd- .gd.('.�i1túra ..que são ímpressio- na .. ínoperante e. sem resurta-: Iavradores fmanceu-am.eu.to cia da Ieí decorre da inexrs- brasileiros; porém, eomnete mel ia Agr! 1 d 1\1r' •

térí '1' d h'.. ': lCO a o m,1111S erro ela iza as, que se ae arn acultura a:bordou díversos pro- nantes a;:, diferenças de pre- dos práticos; 2, - por terem desamparada e obrigad,a, qÚjl- tencta de uma rêde nacional às entidades privadas as im- da Agrícu'ltura. Adiantou que I disposição dos interessado.".blemas l'e�a,ciollados ',à p'a.3ta::: Ç05 observadas entre as loca- sido !')or demais restritas as sí sempre a dispor' de ,seus de armazens e silos, e de jrma cíatrvas sobre o incremento o Mintstérío já adquiriu cen- dentro do plano de revenda <;'que dirige, focalizando, logo'· lidades. consunüdoras c pro- operuções nos últimos ànos produtos por preços vis e não rêd� de frigoríficos, que pos- da produção, melhor armaze- tenas de tratores com os
.

.
.

. . . seus longo prazo,de inicio, a,s providências to- dutoras. Discorreu SODre a. da Eomissão �e Fina�ciamen-I c?�pensadores:. :ornàll(�o�Se s�bmte a guarda � coh�;rv�- namento e mais faeilidadc5 - - - - -
, ... - - - - - - --

madas pelo, governo pal':! 'disparidade de preços ';';:-0- to da Produção a cujo cargo vrtíma da ganancia e .deso- çao dos produtos íll1anC�aVelS, na distribuição através da la- ::trmIUJllfmllmnlllml:UnmmnmUlllllnmmfimmiillmnlillííllllm�normalizar' o abastecimento' rantes 'no norte e no sul par.s unicamente tem estado a as-' nesti!,lade dos açambarcádo-I regi larizando a sua distri- voura, indústria e comércio. == ::
c restaurar as atividades diversos r-redutos; tais como sistencia ao� prod�tore� agrí- »:t', q�e se aproveitam,�essa buícão e �irctilação. Esclar�� 'pNI:eSsseentsoelnl,tiadtOr'a,oTC'sgodvoesrnMo ;n1·8s·_ j �-- P E � I � .tE�ITIM1�ª--==-=·gl;o-ll/;::cuarias do país, açucar, arroz, banha, ovos, colas, �traves do finanClamen-.1 eítuação para provocar o a-o ceu, tambem, que o executí- -.
como da garantiá 'de preçW5' leIte, etc., para salienta' \, JC to com penhor mercantil ou' víltamento dos preços"... vo tem procurado sanar es- téríos ,ia Agricultura e da §
mínimos aos agricultores e o meio termo cabe ao nord �s- de sua aquísíção; 3) - por PREÇOS MINIMOS,. sas deficiências, mas para, Fazenda, .: ante-projeto de =_= _-dos financiamentos e armaze-' te 'leste E' centro, onde os pre- pouco' se ter& beneficíado Em seguida, o míntstro que surta completo êxito tor- r lei sobr-e armazenamento , da
- -

- - - - � - - _ ços variam conforme a maior os agricultores das medidas da Agrlcuttura disse que o nava·se imprescindível a coo- produ-Z 0 .1' garantia de pre- -

Orgão dos �'D!ários A,s.oclado."
ou ��s�i;a:��;' :��:::: eo:or;�:er��!�ári�: I �:�����: x:r:ê�ei��:�i:e:� ��l:�;��osnã�nUl��i��;S !S�r��� ���;ir�n:�;�:S��d::��ros de

i �PaRa PERFEITO FUNCIONIIMENTO!
propriedade d.a: Manifestando-se sobre � an- neutralizando os esforços dos I tícíos como da produção. -a- Ctl�cPUallaJnI,e.nte da iniciativa par-

. EsVcIEarNeDceAu DoElnTl'llRl'sAtrToOREd,sa 5= DO SEU IlUTOMOVEL E=. S/.\ "A NA çA 011
.

tiga Iegíslaçâo de preços mí- produtores. E' díante disso !grícQla em geral, abrange três

A . N A ç Ã. O
...

nimos a ser modífícada 'por que"o governo do presidente' principais fatores: assistência. INICIATNVfl. PAR· Azrrcultura que dentro do! = =

�,:,&�:g�o�-;',;:"':'�: ;:'�a;O':'O;!ia",,:,�a:;�,�� ��a::p�:,�:��:�:,�,g=,,;: .. 0 T!�:':d: Agrieultu,. ;;:'";:�3�t�;:; d: ���:�� ii f O R O OU MERCURY =
prersou:' "Creio que os moti- ços mínimos de modo a eví- portes e armazenamento:, A- declarou que realmente cabe de máquinas a preço de cus- §

_
.

vos foram os. seguintes: 1.0 - tar que os financiamentos a- .Iém desses, mencionou vários ao governo tomar ínícíatívas to, estando desde já recebeu- - :
devido:.à ausência ·de um' cor- grícolas, ao invés de beneff- fatores subsidiários, C01�O �"(' viser:.1 beneficiar dirct'1 do. llJscriçóC:s dos interessadC's QUALIDADE F O R D

-
"

re<;Dondente o financiamento clar intermediários, benefi- crédlto agrícola em geral' e, nu indiretamente o povo, co- que deverão procurar nesta -

-

.

das safras, eqUIvalente ao a,m- ciem realmente os produtores .principalmente,· o financía-! mo aInda incentivar as ati- �ap·tal Li' Secção de Máqui- GARANTIA f O R D -

_��_"":__'-__"'"""'___'__-'-';"';"-"';___"';_ -'- mento da eutre�safra. Refe- vidadEos econômicas que pGS-! nas, dR Divisão do Fomento ªIndústria
.

petrolífera da Venezuela � PREÇOS DE LISTA f o R o
=

exija sempre as peças legitimas :
é o (tue podem oferecer sómenfe os �

-
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MAURICiO··XAVIER
.Redator·Secretário:
ORLANDO SILVEIRA.

EXPEDIENTE
Assinaturas: .. OS IMPOSTOS E TAXAS 80 8RE O PETROLEO TOTA-

'1
".

��f�b:��;�:m . i �-:�-�-�-?�f�f§�� o/�r�i��o��"â0.�:i. BIN�O����.�e�����t]���!!��!�!�. �.I.
Rua do Ouvidor D. 160 C/1m 333 m;'lhões de di)I�1res (

da indústria do Irã. ÊS;>e fa.ll)
',Fones: 43-7634 e 4.3-7�97 .

. , . roOi relcentemente COI1Jpr",··;;do Capt'-tal Integralizad.o·' . .. '" ... ' .. . Cr$ 'J�l 500 000 006,233.760 (}()O cT·uze1rO's). ') 9,ue
l'
". ' � ""_. • •

perfez '58,.7% da receita toLa;, {!uando n.J, (IlUroa se�n<:na do Fundo de rese�alegal e qutr-as reservas Cr$ 27.500.000,00
da nação - afirmOU (} T,resi- mês' de Set'embr·o mais di! 200.
dente de uma <ias compallhiaS ól1servadore'5, de 20 i)a!ses ,

:J.1f em atividade" Sr. Ari,llUr T. d i v oe r s Ó' s, C·J lU P ·1 .: t I
Proudifltt�, da Cre.ole. l'etro ra Convenção Nacional 'ie pe·
leum COm,pany, ao prestar .de., tró1eo, re·alizada em C:;'l'aiCàS,

darações PeI'ante a GoinissiiO é se identific>aram com o t,l!
. ,.0-e Tarifas dO' iJimciciv porte- JJa1ho desenvoJvido, naque�if::; ]Jae

pelas co'mpaIll1ias

S.PAULO
.

Rua 7 de Abril n. 230 -
4.0 .i1udar - FoneS:
4-8277 e. 4-418Í ..

BELO HORIZONTE'
Rua Goiás, 24. '.

'.
,

.

Porto Alegre: Rua.
.

loh
Montauri, 15.
Curitiba: R. Dr. Murici,
768 - 2.(> andar -SaJa 233

JOINVILE ,',

Rua S. Pedro, 92

Total do não exigível ... ". ..'.,. .., ." Cr$ 50.000.00G,OO
AGENCIAS E ESCRITO-'RíOS N.:-\8 PRINCll'AISPRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CÁTARINA, NO RIO, DE JANEffiO .E CURITmA

Taxas de De pósitos
Depósitos a vist� (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS _

Prazo mínimo de 6 mêses 5,112 %
Limite de Cr$ 200.000,OÓ 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite de Cr$ 500.000�OO 4ro 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, 112%
(Retiradas semanais

. cr$ 2U.OOO,OÓ) AViso de 120 dias 5%
--"'_'. CAPITALlZAOAO Sl<Jl\U.sTRAL·--"-

ABRA UMA CONTA. NO «Il<l CO.. F� PAGUE COM CHEQUE

Sa'lieutnu o Sr. Prcudi't' que .pm livre concurrência. Vi'.31ta,
r. govêrno 'Venezuelal:!} e=ltá ram, ainda, êsses bb�erVd.dofeS,
lit;Iizando em serviços públi· !·50,1}'milh·�s de e'strada,:; de 1'")_

eo�,- qUe 'virão t-orta1ecér a �.:. dDg�m' 30 'esco1p:s e .Je [lO h.;S
.

nomizar·· 9 ,paÍ'f?, .. ,gr:a1'\<le '. cp31rtc . pita)s,
.

construido� na ll:v..eZÚ';·
do 'dinhe;Ít'o que. i'eeeb-e da in- '.a iJ)eJa émpiêsas qúe. 1:.(; leõ:_

I dúEtr;Q. do- peb;óle.o. E�tá' le- ()Im a. negócio» de petré>iev.!, vando a�allte
.

inú:;n�J'os i'Ni'-:
\ tos. proj�tos ê%es que, eHI

,1.' rr:uittliS joutr.a� nações são fin,J.-i}·
. eados atraveSi do plaL:.o· mal'
�halL do pcnt'1 IV de outros

1
I d

"

I p ano e' 2ux,ho,
.

"1
Em '�uas d·e�',araçÕe3. S�·.

.. Proudfit Rezume a. an<l.li:;'", da

!
!ndústr'a d-o petrólio n" y;'m,,-

.' .7.ue1a, r.-emc.stl'ar1d., q:lP o"

POLICIA .. •. .. 1016 . i'el'ivadO'S petroUel'os, (}';Ul'r'O'�
BOMBEIROS .. .; 1148 d () s u, I d (J P fi' i s,

não· p' r {) d u z t n 1 o {':cm

'1 tra.b'lJh�·e matcf'a's L",atS:;.
j ExplicTud,o as ohriga.çÕf..s da'"

I -eompa.nh'as_ .cstr�ge.ir.as alI,
I
n Sr, P:roudflt llu-anF'u qül! o

t custe do trabg'lho' p'"!' €.np; c·

I g.a.dQ na indústr'a Vene,l'!l.,:Jalla
I {, mais 'ljt.:) do que l1>OS E·.;tad::.s
i Unidos. Outro fator impo't�n·.1 .

A,'

I'I j'e para o alt.:) custo G'i'· ln.,-,U;:'

� iria d:; peb-ói'o, :na.q:re1e pJi_i�..
__ ., _� I

- <O 111'::'(;-') d'e m:alcr"a:s c eqt.:l

lj'er!rlas,b�,'.Jinhas :Man- rnl11entos Que, jmpori.i><lrs,. i-':B

chps, l.Tlreú-ls e

RPir:natis-,"
tnrDmn mal" ('al'::>";,

.'

E.L1XIR Dfl} NOGlJEIRA A Vcn'ezuela, qLle cont�Jbn ü

Grs�nde, Depurativo e[i:.:a,smente p?ra o suprireulo
do SaI:lgue.. .' COrre'r ela II Guerra :nul!dia1,

,:,.'
'

.. JnformacõeS Ufeis.

.

farmacia
de'Plantão

-SUAFARMA.
Rua 15 de Novembro

748
'.

.

TELEFONES MUITÓ
CHAMADOS:,

fi O S P I T A. I S:
Santa Iza.bel .. , � 11 96
Santa Catarina .. ,. 1133
Municip,,1, .. .. '.. 1208

PONTOS DE
AUTOlVWVEI8:

AI. Rio Branco ..
' 1200

Praça Dr, Blumenau 1102
.

e 1178'
Rua B. Ret.iro

........ -- �-
. ..:..-. - -.- - -- .- - _.-

Criadti :um comité "de honra
pelo::, govêrno :françês' para
l10menagear 'Santos Dumont

)ilJlfsolenidades .})l'ogramafl,as para julho de 1952 ná cidade de
.".

Paris - Ina:u.guraçâÓ' de um.m:onumerit<! � Exposição sobre
--�_� a obra do ilustre biasíleiró .

.

RIO. 17 (;íerídiOnal -:-,'
'. prefeito de Luxeuíl.

go\'êrno francês 'aca.bÇl de cr;ai:, 'HOMENAGENS
o patrodníO'·do. sr. Vi.c.e1!t Au' Uma séri-e d'eln,J,.n�[p"ta!;ÕCs
ríoL pr2sidente. da� Rép'lb1ica' ·deverá ter Iug2!r em PariS nO

Francesa, a. fim Oe 'comenV:f':i,i .uês de julho· de 1952: 1 -'- in'aU'
f" trabalhosd·c Santfl:;:.D:;";}:ilit; ;:[uração, em Saint: C10u<1, da

Através do

SE·RJANEJO
Fa Ze'l1 l1Brte dés? co'mité . ·estátua, .jfel'ecida pelo g:i"e'"
miní'3t,rOS cIàs Helações:E.Klerig' no bnisil"iro por .oca:s;do n�

T'2S. D'ef.es& .Naciona,L- Viaçâí{é
.

qual realizar·se.�á ym e"l1e,I.lCu-
Obra:> puhÜCas, CorreiÓ!l, Tek:" J{) :da aE1censão de .baliX,';;; 2 -

"Taf.�s e Tele fo n-e'3", E'::�1caçãó ma'n_if'estações em Bagltel[e,.
;;a,,�ional li Jnfor�·na�·ât), ;irrtb<> i,

.

diànÜ� do. Ínonument:O ele San;'
x�dor do Bi"J.sil, secÍ'etárl-;s de . los Du�o.nt, e vôo de ';De;moi-
Estado da' Guerra, l\f:lrinh'll e seU�", cuja réplica está -"endo
Aeronáutica; Sir, Luiz M,.:-tirl� construida' pOr iniciat:v�. do

d,e Souza' Dantas>, l:Ultigó ,ru-;' )\'[íI1Ístério do Ar cId! França; 3

baixador doi Brasil �m P"riz ._ EXposição nOi Aero CJub doe

preSid!ente do Q:mselli" ��I-rttJ.r França, 9ôbre a .olJra t!e San-
.

cipa! de paris. sr, Ca:.luet; tos; Dumo,nt; 4 -"confeitAda,..
m'emhro do Instituto; hl'iga!l·�i· 'Da Sorbonne, sob a ]J1'e,;i(lên�

....,:ro do Ar l\fartial, V;,liD, lJ.ll'ãp da do ministro da, Educllçãc
. de La, Prange, presJ%nt� da Naciol1�l; 5 - ie�iSFão' d� i.nn

Federação Ael'onáüticü In�er� selo. cml1enlo:rativo � a (C.mi�-
112.cicnal; pl'efeito,s ,ce :J.a:nt são deverá· cOlllPortm- Uma

C!oud e N-Cúilli SUl' Séuc, Tu'e' "yign'eÜ.e" unk:o(para tocto.s os

sirlcnte do· Aut;'Jmovel C1u.t d� s·�lo'S emitidoS na' França �. )1·0

Fr<mça; direto.r da p:a�.,).�r. do. Bras,u; e () - produção e�; um
Bra�il, prof. PasL--eur Valery filme �ôbre sáIito,s DUmont,
Haflot; S1"'. Uiur'efit Eynác, �h"l: que' ser� al]ú'ef1entado numa �es:

tigo mini'tro da· Ael'Ql1.'llitícu,. sfki dé g'l·la no Opera.
..

:este é o novo e belo rádio de pilha, que aRCA
VICTOR criou para a alegria e o encanto de sua
família; onde quer que você resida. No sítio ou

na
.

fazenda mais longínqua, o "Sertanejo" lhe
levará as novidades do mundo. .€ste nóvo apare-'
lho.1ncorpora os notáveiS aperfeiçoamentos obti

,

dos pe�os cientistas da RCA VIéTOR em mais de
meio século. de estUdos e pesquisas, inclusive a

famosa "Garganta de Ouro" - o inigualável sis-
.

'. tema a�ústico RCA.

Peça hoje mesmo� ao· seu Revendedor RCA, o

"
novo m.odêlo "Sertanejo") milagre Ç!.e eficiência

. e purea de som.
;._

"_ -

". -",,,-4..,.
�

"

.

�. RCA VICTOR RÁDIO S.A..�
ítDE::-iI"MuNDí"'A1.� EM RÁD!O li ,fHS(05.;. A �IH'Mtl.!tA��M�'iTEltVfSÃÔi

.' ,REVENDEDORES:

características:
• Móyel 'em madeira de primeira qualidado,

de linhas harmoniosas, que ornamentq
qUc;ilquer ambiente.

• 4 Vãlvulas RCA de baixo consumo.
O 3 faixas de sintonização: Curtal Média e t.Q!lQCl.

, • Alfa-Falante de 10 x 1S cms.
• Contrôle automático do volum!l•

I 1f

'·5

-

VITAL SEM VERBA
IPARA O CARNAVAL
I DEPENDE DA COLIGAÇÃO o CREDITO DE TRES MILHõES

I RIO. 17 (:Herid,) -- A illelJ.}'>

(Ju,z a coligação inclua 110 cr
I

I çamento ali faça votar à parte
I .[, crédit·o de tres milhões jJ"'r:1·
i (I prÓx:mD (:'l,rnaval, l1iÍD p,:.,derá
I a Prefeitura conCC'l'l··;>r jl':ra a

! maior br;lha.ntis;no d.a, re'5(.a de

I MOmo. EsSa importanda\ comu

I'
'�'e ::;oab", fôra. �r8oJnetida. há m'::-

I
seS, pe].os C!llig'Jdos, 3':! sr. ld.
fredc' Pessoa, qu� já ent:ío "

I
•

dppenc1" .:l. c'2iJ'naval de i9fl2 da

c.nlignção. Ou (:lola. conc·zde o

crédit(J de tTês mi1hõ·'.s, o'U ve-

ní aumentaJ' S'na impopular;
dude, principalm'zntc entre >'Js

foliões'

J .. ho.....a;-a E'"'cu p�:.Jno ..-la ::ttr�L:;�o
tllrhtica e

COM MEDO?
,

.

.

use KOLYHOS I

tlnf'igO, J�I .-:_

c;d�de :-

f'

na :11 CL1;l:ci

fus" deC'nr'�(';'�1) ,'a
lIo.rm(! tablB.do,
Pl'esidenk V2rga'3, para <I. ex i_

h;ção c'e rancb::>':t milhares d·�
turistas elJl'!�pOllS' e õll1)!;_" ;e'.-_
nOos já re�'crval';:>'1Il l'as.,ag,,,ns
para o. R"J, tendo entrai.1as na.
ra o b:il� de gala do Muni,�i_
p-3.I. Oficíalmenf.z, pelo ,1JenO"',

lJflit;�t�\:l.rH(;t:t.
Não �e aflija L .• Você nunca 80-
frerâ dus d�ntes se usar, desde
agora. " t:reme Dental Kolynos ! ...
Kn]ynos protegera seus dentinhos,
rl�sde C!!(]o.. contra as cáries.
Ko!:.'nos ataca as causas das do
lorosas eúries. Console-se e ••• diga
a mamãe que. compre KOLYJ\lOS
haja mesmo!

KOlYNOS Combate a. cá.,,,.
Agrada mal.
Rende mais

-
--.--

BLUMENAU - ITAJAI
C vice-versa

RÁPIDO CORfETA
Ag. Braz Hotel (Blumenau) K·428·P
-_._--_

"Ngs =
-

- - _..
- - - - ,- -

-------
----- E'rm••;;WWiG*MM#� &MA 122M

S EGUR'OS
E
G
U

.' .

R
O

ela.
de

Boavj§t�
§egui�O!'.

SUCURSAL DE BLUMENAU
Rua Nereu Ramos n. 49 • 1°. ando

Boavista
Cia. de Seguro;

de Vid:�
ORGANIZAÇAO 5AN'1't1 CATARINA

Rua Nel'eu Rarnos n. 49 - 1". ando

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONVEM CONHECE-LOS BEM" .

Canto -Da
Ergo a. mão ao céu sílente,
'A' estrêla euscôh '0 poente.

Cantos de angústia na boca'
Só 'clamànuo IiIlel'rlade,
Ent�c 'metralhas e tanques
Pá§§l! 'o '1tviâQ"{!espêdaçiHl'J,

f) infinito escuta ti brado
Da geração mutilada.
Há no canto do afog,úI:)
O 'poema ainda -não lido,

Andorinha da alegria,
Trltltez'a opaca, submersa,
Ergo a mão ao céu sflént/e
A estrêla buscou o poente.

(Do livro "Roteiro do }'im") ,I
, derâ evitar que todos os seus

gastos, inclusive' os 'indis-pen
sáveis pata vestir-se e para .

a' comÚla,' sejam fiscalizados
. ANIVERSARIOS: Carlinhos será o nome

'do merrino que veíoencher de
Transcorreu domingo alcg 'ia o lar "dó sr. Carãos ":

último o aniversário nataIicio de d. Maria Nair Bussi.
do sr. Henrique Pontautti, re- - Acha-se engalanado 0'/stdentc nesta' cidade. :raio, do 'casal Rudi�Erica Ku-
-'- ,Em igual data aní versa- meríowe, 'com o advento de

r íou-se o [ovem Silvio Theiss, uma menina, ocorrido dia 17 I' I'residente: nesta cidade.' .-1,:> corre[!·j:.'_..
- Comemorou ôntem mais _. 'Acha-se em festas o lar,'�m 1�J10 de feliz. existência 0I

do sr. Osmildo 8. Limas e de
I��.lgel1te menmo Gerson, D, .Bcatv'<Límas, co:n o

na--I / "fIl,nO CIO sr. Manuel ie de (L cimentorue vuma crianca do "'.,.
I[,�cf'jna' 'Conceição. : "€:1:0 felü!hiilO. i,'

'

.

ente -autarq,u �). 'l'te sc baste

-::_ O dia de hoje assinala a __ Um robusto menino
a si mesmo ;:!l;� o 'm�lxml(l. r';;

efemeiide natalícia da sra veio encher de alegria a resí- I'J -\l0m'enl'.,lU<;
Vera Koelbel virtuosa esposa dência do casal Valdemar- seus próprios sa::',lt".�.
elo sr. Adolfo Koelbel. Francisca Medeiros.

'

seu noivo não assiste nem a- um bom rapaz que está fazen- que pretende
_ Transcorre hoje o <l'* - Tambern o lar do sr. J0-

. , . posta nas corr-idas, na-o com- do realmente um es�orçn, 'pa- ,
SU,bs,t.itúa a co ;'l,l'eiJ'�1 ',(,I"versarro natalícío do jovem sé Schwartz e de D. '_rt,rc7i., '" - >J.'

Ricardo Gastardi, residente nha Schwartz está enaalana- pra bilhetes de loteria, não ra economizar, sem sentir o l cerador,
em' Jeiúvilc. :10 cor.i o nascimento "'de um joga por dinheiro, não bebe prazer especial que o avaren-

----,-"------

- Tamuern nesta data :k· -nenínc I'
corre mais um anlversáríe

J

':'" ,"
• ,Whisky nem out�a be,bida c_a- I to de alma experimenta quan- ,I

t ]. 'd L.T
-. 1.obeLtc:, sera o nome co ra que faz mal a saúde; nao d 'd'

,
"

na a ícío o sr. ríenrrquo Pam robusto iucnmo que veio eu-, L
• •

•

o c0u:>egue guar ar uma �?e- I[.101'::1, residente em Gr.::;par, rrqueccr o lar do casal José ..
o
e pedante. e JSimals faz', os-! da apos outra, .. podé-sa, estar

__; Aniversaria-se no dia r,'raria ,jI,�ass:n.eh�o._ .'

I tentação de quer,er pagar, por
I quasetranqufla. Ma."s,', de t,ados 1r:e h0je o sr, Rodolfo Pras- E -

'

._
� _ I .

mann, residente em 1!';.L'aJí'.�. ."". sta ,,;n .

restas a le:;,!-: todos quando sai com outros os modos convem':prevenír-se
-- ",' déncia do dístinto (:;:)3a1 An- I

'

_.
,

,

--A data de hoje ossína- ton ,r, ,. W II' __ ! e vao ao CInema ou a UITla porque sempre durante a época
I' d

L • .10 . .c.Da o lnger, com

I .
_ , _ ., -

I
'.

" .. , '

a (o transcurso o ar.iversá- o advento de uma me :;1',:1.' confeitar ia. Maravilhoso, nélo do noívado o ordenado pare-
rk n,.ltaJJcio do sr, G(üdJ lVE- • .

d d
-

I
' "

,". 1 e verda e? lVlas nem tu o sao ce maior, e a vidá é'mais fa-
randa. do comércio lLtj"liel1"é!.

,

_ EÚl igual data COI'ier.lOJ-

-'_ - 7 -

-, ---:
- - - flores, e nossa experiência cil e menos onerosa. Geral- I

ra s�u' natalício o sr, Adolfo G Precelto,do Dn� I nos ensinou que é necessário

I
mente todos procuram ajudá-I

Grassmann, indusLd 11, Clfi
,

estar prevenidas contra um lo, o rapaz usa as gravatas
oIbirama,

EDUCANDO PARA A . acúmulo tão extraordinário dos irmãos, não contribui
'___; O' dia de hoje assinala I'

1

mais um ano de v�da do sr. VIDA de pontos a favor. Pelo me-' mais que incidentalmente aos

Alberto SOflres, comerCiante I nos, desejaríamos que todas gastos da casa paterna, e

nesta cidade. O excesso de mimo, sem- as jovens que Le encontram ainda não se lhe apresentou
- Comemora sua data na- pre prejudicial, São numeru- nesta �ituação l'eüllzassem um o problema de ter, qüe ,retri- I

talicia do' dia de hoje o ,,>,. 1 I
'

I
Afonso '\Viedgen, residente C'11

,os 0:-; exemp os de filhos mi- �--, ��.__- ,�- .....

Rio do Testo. mado� que nada con�e�lliram;CI·enC;a P""p·U' I'a'rl_ o: dia de ·hoie ,';',; la. na VIda, Fazendo toda, êS "', V
'

ainé:a, a efemérid'é natal.kia 'iOntad0S e atendendo a todo> O' CA"
"

da' gentil ,;rta. Ermelinda, n� , " ,

" .' I�CER E O "U-36'a'

lha do sr. OUo Bartsch, resI-
os capr,chos das cnanç8.::;" os

dente nt:sHr (,i(h.1c. 9ais, criam personal;J�dGs I A imprensa mundial publicoü ii larga Ul,l'-i ú�c�nt,G eo-

Nft�U�o'\dl\ �raéas, incapazes de C'11 C'nta!'

I
municação do professor Huguenin, diretor do Instituto GJ!s-

, .�\l1 W �l#'MI ;om decisão iI luta ,pela vid:l ,_ tavo:�ous:,y! de Paris, � "Societé ,Médi;:a.1e des ,Hopit<!ux ,de,
,Com a gÉ'ntil sl'ta. ,hirni· ,Jl�duqu�, seu. SiIlm. 1l1.l:'l:l �an:,_', vanas �b�el'vaçoes de curas ,chmca� de ':cl'tas' 1r;ea:

1e -SCh��éid. competente fün..
'.

.

'

.�. ',." ,.,

",

I
hzaçoes secundanas de tumores m;:tügnos, graças "'') (mpre-

cion:u'io do Banco Iico, con-
vala. eVH,lDilO 0. e.xc('�so' go ("0 COlyo '"11·365", ou,' como dizem os eSí,leCialistas, "para-
de mImo. Contrlbu� pa- oxy-proplefenone". '

tratou ca<;;unento, dia 17 úl..
ra a formação sadia da Essa substância foi introduzida na cancerologia por Pcr

timo, o s[. Heinz IIartmann. -

t·
i.� .. sua persom-.lidade.

rau , que publicojl, em 1941-l, uma cura veriúcada pelos' €'1ia- '

I,iscnneni@s SNES. mes; clínicos. é' rad�ológicos, de um dos
, cancérs maIS temIdos, o ChOiLo��pIte-

- - - - - - - - - liomé uterino, mais conhecido '(:omo
reüte acha-;;c cngalana'tlo' ti

Dr. Aire"s �ont·. ::Itvas tum>or rriaiígno da phlCenta�
.

Muftas
'b.r '(lO ca::;al Job-Aurclina t ti ... I.i outras obse!'vações foraln em seguidà
(''''''''',' CPIl1 o advento de un.').

_ ADVOGADO _ enca1n'li1ha'dás' 'àquela 'Soci'eü�", resul.
'rob�j;;fa menina, .que na pi<,: Résiden:cia e escritório: fando' daí que o "H-365" parece agir
IJrttl"�l'al recebera o nome d: I '_ BL'UMENAU _. " somente 'alguns canceres particnlarea"
M!J!'I!, 1 Rua Brus ue 95 - Fone: 1472 e sql.)retúdo�· sobre êerüis localizações-

..:.;_ T'lIT.!X;111 [) 1'1.1' "D diftin'j
J

sec\lnCiárüls, digamos, 'essei1Cialt:iwilte
10, C:'IS:.11 Fi';1ncisco-Edith de' '! pulmonares. Sua maneira ele agir é al- .

OlIvr;lra, acha-,;," em fCSÜ1,S, r.'P!>QlT'EZA E1vr GERAL 1 '\FO de discussão. O "H-365" fúrúece (,X-
com o nns<::imento de 111"(1 HH!- VINHO CREOSOTADO

I

perimentalmente uma' âção aná:og::r à'
nino.

(SlLVEIHA) de um h6rmonlo 'sex,ual, a foliculinà,
que' 'enquanto fraca, poderia l'ender
cel'tós resultados. ·'Pâra oútros autores,

Serv."'ço Mael·ou�I de
agiria :freianüo a ação da Íüp.ifise,

ii
glandula' que regula os principais pl0'-

,

,,,'x, cessas do 'crescimento e do metabolis-

IIprendizagem Industrial I 1�1���1l�1��1;�:���b��I�U��i�i�����;-��
DEPART:\JVIENTO IiJ::GIvffAL DO PARANA' E I uma ação direta sobre a célula componente do tumor. Essa

, '

I
ação seria análoga, com todas as reservas feitas. a de um an-

-_- S.'.N'.P:\ CATARINA __

-, .

BOLSAS DE ESTUDO l'ARA OPERARIOS DA
t1biotico sobre o germe lmcrobiano. Essas observações abrem,

; convenhamos, imensas perspectivas: provam que os químicos

I
se encontram na possibilidade de criar novos corpos de ex�

trema complexidade, dos quais podem modificar os detalhes
da estrutura segundó as vontades e desejos dos clínicos. To

l davia, é de se deplOrar a publicidade dada a tais pesquisas.

I
As falsas inkrpretações por ,parte da imprensa, com respeito'
a um produto, levaram o grande público a esperar por ',parte'
desse futuroso medicamento, resultados 'que ainda estão lon:

! ge de ttazer a tão ansiosamente esperada cura' de um dos
i

mais cruciantes males humanos, A esse respeito, convém no

tar que o proprio prof. Huguenin protéstoú:contra essá

Jtiá:linterpretação. '

Os interessados queiram dirigir carta de próprio punho:
à mesma firma.','

,
.

' '

A Parte
"

"
,.

no p.o}'t!:l, !e deve a ""(13, <l :';::.pi-. r+cann, rera'rOlado ,tUna. segnn., ,

-da' intervenção ,de um lJ'lrc� I d� 'vez no curso: da pri;llel�iI
'de salv,ilmento. guerra mundial. Samuel Sam:

Mandado de 'vólta a(}..lar por I ple.. 'de' 82 unes, aoba de ser

fraqút}ia
' .

de co=tii 'lição'), 1 convidado a '''e 'ape"'cntar pe�
(piando '-d!a' guerr-J.. íspano-ame rante ,) tribunal l�ilitar 'de

-,'__-_:_.:.___:-:.,.:._:.:..:.:_:__:_::_::.:._:_�.:....:..:;:.:,:=:::.::=::.::;;�"'-"-'-"""--- Tampa, para roel'nlOnllér: p�'lO

HONOL[iLú'.
,

a ',hórd-t;>,

crime ,de des;erçâo,
- A .senhora J,O'suph Hann é

_ Desde odiá 16 do cor·

-- Il';DIJSTltl.t\.. ---

Cine

Leva-se ,Ola conhecimento dos 81's. Industriais do Para

ná e de Sia. Catarina qUe se encontram abertas até o dia

3.0 do próximo mês de Nw;cmbl'o as inscrições de candida
tos aos !3cguin1.es Cursos de aperfeiçoamento mantidos pela
Divisão ,de BC!::'E:'> ('(1 Departamento Nacional do SENA!.

Curso de Descllhistas e Projetadores
Tecelagem c1� Algodão
Curso de Desenhistas e Pl;ojetadol'cs de Máquinas.
....Q candidato deverá ser apresentado por Firma quite
com o SENA!, ter idadc entre 21 e 35 anos, ser reservista e

dispor de cinco féltografias 3x4.

Aos aprovados nos exames de seleção será paga uma

bolsa de Cr$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos cl'l\zeiros) por
mês, bem como as despesas de viag0111 ao Rio de Janeiro.

Os interessados poderão prfJ(:ural' a Direção dos Cur
de janeiro p. vindouro.

Os examc;s de :seleção sCl'iio rc:üÍz}ldos na La quinzena
sós do 8El'lAI, à Rua Vidal Ramos � ELECTRO AÇO "AL

'I'Oi,\TA", dás (; as 11 da manhã, até o dia 30 de Novembro

próximo.

L I ti H=,Q S
(1\ �� S R A I A S

1 R O PJ t( t\ IS: ' .'
.

{

O MElHOR SORTIMENTO PElOS t�HHORES
PRECOS DA PRACA Só fio

J "

------.__,_ '\.

Alfaiato Laàíslàu
_,-----

Visite-o, sem ", êompromisso,
RUA 15 DE NOVEMBRO, ND> 588 Q 596
----- BLl.lI\lliNAU ---- I Uma das ,mais famosas novelas -"de aventuras transrorma�.se'

em ll.�� fHàie 'en(":tlitdll{�f.. ', l\:'l1:iStúrHt 'U�\"d1il' �'l_,:�r!-t' cóhhidil"'

J
em i'i1th" teiupei.UQ;so, e fi que ll\)o;; aril°i!lilmta ""'LHtlâ��'fNDO
finTA" ... - Completam o lH'agi'anm, joi'llai$ e' o finll,l do' em-
polgante seriado: BRICK BRADFO:RJ?:' J JJ.reç(;s' do ·costume.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Grim;o s altivo

Liderança Da Tabela O ·cial
sdverserio o quadro brusquense .. Má atuação das equipes
a 1 o placard - M9g.nifica atuação de Ciualberto Jas�itani

I taInbem não poude cvitar �

e1'l-'
; 3I'rive:, Illelhorllnd<J

.

I' tra'dt::. da pelota. raye1mente UD periodo

fc'f; 10 inÍnut:Js. J8'e:ge" chu
, ment.aT".

ta forte da direita, emhor'3 sem Ir�ne,l este
engulo, pOirém quase a quem

roupa- que Ludim .;c�','ra e rebatendo bem, porém, com S d D··
-

,torna a �argar para-de,; tI'O do) ]JI'L'meteUQo muito a sua eqajp� eqU 1;1 a ,IY150;0
BreeI, 'empat�n�O' a'-%im a ]),al't;_'1 deVid� as constante'i> f�lt.�E' qUe Bandel·rantes ,I . ferrovl8arl·o dl�vllldl>illram as honras da tardeda, Sem dúvida um r�'�)j"O d"

,
COIuet1a dentro Ou proxnio <'eo

_

(;'Splicente arguerro v'-nlc e: sua área· Pr-oçurou Sêmpl'e eH]

bratrl1;;O- I pur-rar e a,plir'ar um Í')i,;O v io- 1 tentos 1 o placa't'd .. GOleadores II J J
�\"'Y"mente aOs 21 .: lnuto i

I
lent?' no p:mteirn a}yi-ru]Jll_, "':

a U Z III

" (ltet'ol't (le A. Xavier, da Klan o seu autor, que, após tricolores a pressionar forte- teve lima atuação pontilhada
aInda. do p!'Í:l1ZÍro J'Br""d'" ,la'O) �"'lICSmo cometendo nma p"- ,"

11 ..J ACEVl) W1.1a carga de seus companhet- mente, dando ensejo I que de erros. Assinalou um pe-
f!8r rl";::ebe uma hora quase pró- I I:[.'�I(Ao"e máx'ma Cm Rene, j':s-

Bja partidoa disputaram an- re; de vanguarda, foi explp, Juca, em tarde bashnr..! ins- nalt, inexistente contra n e
xim:> a. pequen'l úrea, e COm') I tal,)€ute nUlll;] hOra e,n que I,

I tc:ôl1ü-m as E'quipes do E, C. I dida111cnte servido na alt ,ra pIrada, praticasse defesfls de quipe do Ferroviário, sendo o
'a ['ua J)':s'c.uo nãO lll:ê 1:<;1 :ll'tÍ<; llJeSlT'J n;(o tinba angulr, )':t- ,

Banc'eirantes e do A, C. Fer-, da pequena área, atirando de vulto, Nào desanimam o.:: l'J- mesmo desperdiçado pelo
se UIll bom �rl'emate .;) ,!r'Ja!, i "[: ('!lutar. I' S

I
" roviario. no campo dO' pl'i- \ esquerda, burlando, assim, l' pazes de alto do Norte � cxa- r cCl'tio-avante Carvalho.

clrutoll L�" de l}i"O e t _,.1') .\ interllledi:',l'ia ','UI ,I
.�, ,I ", _uW, ,

•

'

JneirJ, en1 Salto do Norte" vigilância de Daniel. Em.--,- 1 Lamente aos 31 minuto;. Car- _-\-; d,las equipes jogaram as

·t.;:) SO'lllentp lilnih�u se' anl'e Juarez, Perl '" Branj"O. t;::'"e r ' '1' .

d
'

. .

"
- L-

-

a 1:'
"�,, ,

I
E�ta pugna, que foi presen· tada a pugna, esta ganHa \;a no numa Joga a que nos! :o,m t, ,'l11<ldas: BandeIrantes:

(;ar a -entrada de c-U!'o 1l"1', "eu p1ni3 Enllénte em JUUlf . ciad'" por regular assistência mais ardol;o�i(iade_ IV!:as Cull- pareceu duvidosa. cO'10,'a lI"l! D,m_E,. T\lr,2s e Aloisio; Fer-
f Indo I ua

� � {IPe lunl' ....
1; ,>pie "O�''\ (�f··palll:)

''''
- I

•• � •

1
'

O 1 (c S ,s propl'io" n
-

, ,
-I k • .., ., - ,

I teve seu início às 16 hr;:i" C8- be <':0 I"el'l'OVl;-rIO, novam -I� ponie f11W PD "1m·c"do!'. (' '11' n:1nr!,). Gepi P Francisco; Ju-
sem prei-eIW�I' II f01',:") ,lil!h{,�'€< hOlll(11S d,

I bendo aos tricolores lnovi-: te, '),llancar :lS r2des contl... 3c:3 1'0 pla-::arci t.-rmll1:..'1 ,� 'vellil:J, Cu'ilo, Carvalho, Car-
de Jéleger e qU? T�tldim ;n11;�(' I �(f:'ll,e P";\"l"n�uanda, ?-", ','CU,o mental' o balão. NO's minutos

II
das. Este tl"nl0 nasceu dep(;., la pq?;na bem monr:](,l,�ad..!: r�a e Rudolfo,

hOm p�'deria fel' J)eg8,�'J, i ,Dm ,<' OlS C")mpan le'ro5 a lJ:I1€' 11'(" miciais o prélio esteve bas _

, ,

" e cheia de atràtivos. nL'.;uJ! 1-1 FCl'l'J\'iário. Juca, Maba e

d " ,".. rJOUC� j'j'o,dttZ!'l'an· ' . t
de uma SI:né ae paSSt'S cl:.l

d b t t
' ,

<,,3ntage111 e:.:: para c O,. 11pi:_O - U, v, .) cante ecwillbrado, C0111 a a- o '1S a11 e Justo q�,c pre I João de Deus: Curt. Baiano e

1 O fI' '11' 4 -

"t . � ti,.' 'l'l"tliU da rubro-negr". ')0, .

f '
'C pal':! o Paysandú, te1·u:'h(.'n .!. e�) � al_, .•n c, ,'.\ e o

ques revesados de mnbos os .,
mlOU aSSllll a03 es ore,'· dJS

I Tn'na;
Krieck. Nelsinho

'<01' I'''' t- 'l"� G'"
,

, que se auroveltou mUlto b, r., .

d
. ,

O primeit'o periado.. '
.' . ,1 '1 a l,� em leI <';(.0. lJc'� I �'ontendol'es. Coube ao Ban-

t
.

.

"
auas eqUIpes urante t,I,1:; ,); Kla',n, Murzinho e Augusto.

l' n t't i_, o ,nela-esquerda :lViarzmno I

Já na segunda fase, o P'y .o_.s I U-U-;:'l' no melhor e-21r;e,1 deir�'ltes assinalar O' prim.ei- decO'rrer dos noventa J'lhu- i A partida preliminar, dis�
,_ 1 '

. ,
� _

!
. oara des ':llpatar, Desernpa� a '

sandú p'!rec-a querer elU]y'tm.' <'_ r e sua eqUipe, Juntc1I1!;;:1l10 1'0 lenta da tarde, por intcr-
i

tos. i put&da entre as equipes de
1 a a partida, 1irma-se maL; () I

& j,artida. t81 a i11l'pet�o;lÍÚ:l'[}0 <'um .Juarez. wa1tinh:J" Y! llij"j'
I
méfcio do meia-uireita Chilo

' O JUiZ: - D]ngi�l ( ..,t,� a;,pirantes, terminou com a
sex�cslo denfensivo tricolor. I

{-m qup', 1)3 snUS el.nme:r:tc,s .a� I
e Schadei'k, f1zE'J':lm L1l11rt de I que. ::lPÓ, i'cceber Ul'll ótimo prello o representante da ':"'i· I Fltúria do Bandeirantes pela

- \,. v - , I passando assim o clut)e ele
E

-

d P I r
I t

L

t 'n's p:'�'res exibiçõe-r, oe "a:,fl', j :'.o'.%e da squerdo, atirou crl1- g[l, SI. dmun.o ac leco. S5' ,h�'i('J contagem de 6x2,
çara:n-:-;(' a u a, eJ]ll1'e !<l!l '.',1 , ;;;alto do l-.J'Ol'te a equ!lj!:.raf _

'CIlcontrandoumaí'agail',;;,ial,tc eS�2:"lreXCl';elltflSo.portl111j{1, i :_1:0 \cncel1do a perícia do . -

----------.--------

de; de lTIan,ar, Nas!'imc;}co. "r: g"arcHão .luca. Quando tudo
as ações, Com maIS algumas

ê,:::=::fJlllllmmanlllUlllllilllllllll!llllllUII!ll:::!IIII,!11!!lilll.UUlIIUlllmml':::=_===::
....

firme, formada por AduCI e jog:ldas de :pequeno vulto t\:lr-
_

Gasta-a, C," al'rl'-"el"'lJ" 'nr:"Quc"
fi altura €m que fOi C}.pu:'o·j h'zi:;t crer que apé'E; a con- "

N- �., li � �" mina a pnIUmra tase. I o jle-
de Ca,]'l)n. tamhem l1a.r�·1 lH")- .1ui,,!a de�;;,e tento os rapazes ...

S€,5 naua conseguiram, e 'J dado final notamos mdil r

I::::dUfi'U· limitandl3' a cliu[ó:r ho!ts de Salto Norte pas:,ariam a
-

::
pla10ard DOvam€lnte fOI mO'.-. disposição do Bandeirvntes ::
t'

" Ia 'esmo, pl"t'�,siIJnar m",is a:ssiUu.Ul1en-
Ir.�n o, porem, p-:1ra Cf tI, TI, que começou a fazer p l'jg,,-r :: _

"
-

• Na eqU1pe vencedora \'13n'l - te a méta contrária. eis que, -

OlImp!cl), qullneI.... Rene marcOu
� ,

"
constanteInente a nlét'l con-

_

'O mais belo tento daI tare!'" I tambem nií') t�ve llluit'·l (ÍlfltlP los Ôefe'150·res do Ferrovbrio
trárh, Essa pressão trico;or

R
A '" N'

� dadc se agig'1ntam na cancha, 'pas- f' ,

d d a ri 1 '.
-

-

{lne passolU a. l,'co',au C 1

CD-l
' 01 orlun a e unl "" ..K - - (, - -::

lati novamente a Renê (J1[2 A za.!l" Aduci e G"stão este'
sando a domh1ar seu lea� <1Q-

ção feita na equipe Ferroviá-
_ :

"Q. ',ersário - presenteando os para-nu:n sem pul", fOI1llidii'ül (;1.' V6 boa" anuÍando toda e (jU:1i' ria, a qual des('ontr010u li- =

eSCfUer�a maI'C()U O' tLl'.:'eirü quer in.vestida adversária" A- lO!'e�d�rlE.;; _ CO�t
a prát�ca. -:0 geiramente à equipe da Es.. � =

. "

um _l'"e )01 VIS oso e t'!Cl1.1C". 't, d d FerI' !'vIas apasa-, E -

8 aueI ("rl'n!'tltum-sc no me,hor De};"e ur:cdqrnínio nasceu o j _Ia a e o_ , c - -

pro..ta ADtrega -

I - d 1 ' "- ,I' aos esforços da vangu::>:'da !': - II1II -

e emellt'-, e seu qu':tUl Q, .,,'le�"l-, tento do enlpate para os fel-I '

-

d 't· 'b'
-

I
tncolor para �npatar a pug-

o Uma () In13' eXl Iça!), roviários. 1'oi o centro-avant':. j .." ofereceA i t'" c 1" i li. d'" i" na, coube, no .amente ",o
n ",nu (lar a _, .'!. ,.a- :__ _ _ , . :::

" a e ,. '01' - O te -" I� II ':iT "'I "<TIAJ!''''''? Fer! :JVWl'l'l avaa .aJar-<;�' ne
z�r ,'" ll1', ve 'em J."_".to, T""-' ="'-, '

_

seu melhclc eremento e:nJ)�l:, RAJ'JDO COMETA

I
marcador KIE.nIl, esco' _lido

_,

lt d' ,
BLUI.\IE:t,TAlJ - ITAJAI de cabeça um centro deI es-

uuo atu".s�e a a ura e l>;".S '
._

" ;- v.?Ce�eA�a querda, ven�e novan:; -nte a
1'€,313 pGssi]Jilida,e2s, Cç.�',{)rtaveIS �amlOIletes Daniel. Com 3x2 no p!3C.1Td
-- ----- - - - - - - - -- -�- ....-. - - --

N
C"I.e1'e Lcru, e aprovetou mui

I
ataque.

to hem as oP�ttlll:.rt ·..1e;; (jué Rene atll:;U a. "ente niD, ()-
:: e llls �parecer3:11, marcanà:' pGrtuni3ta ce,u por ce,lcO o

nada meno-s do que três t rntos• ! }Wnt'e'ro alví-rubro.
Honório, des1;ocado' da Í1J.tC!'mc I cQUADHDS: -- OLIMP1GO: �

d'úria para 1 ataque, t'(�m ".>: \':':lOa, Aduct e Gast:"), Adyr.
cou-'[antes inSuceSso.., às. AdYL·,l Píazera e Jalmo; Test;nn1, Nl
li:nitou-se a bancar O 'Di'];" no Conclui no 2,a pag, Letra G

Co m a presença ;;1e um reduzido públíco, preliaram ante-ontem no

estádio da Alameda Rio Branco, as eqliÍ"es do Campeão Estadual de
Hl49. e C, E. Paysandú, um dos Ianterrrínhas do atual certamen local.

A partida, muito embora fosse de vital importância para os alvi
rubros) arrastou, como já dtssemos acima, uma assistência bastante fra

ca, e se assim. o foi. deve-se à falta de .;>ropaganda do refendo cotejo,
Assim mesmo, o público que não compareceu ao local do encontro,

pouco perdau, porquanto tanto Olímpico COmo Faysandú fizeram uma

má atuação na tarde de domingo, podendo-se taxar o encontro come urna

verdaderra "pelada", igual as que se tem presenciado nos últimos JO
gos em nossa cidade.

O pIncare! de 4 a 1 p"r" o Olímpico, espalhou O desenrolar da pug
na, uma vez que o Paysandú foi um adversãrío bastante fraco, e si bem

que inauguxasse'o placard, não poude conter o-maton volume de jogo da

c'l.uipe lide". da t",lJela, que no final-do jogo atuou cama quiz.
Dun r)te

.

a primeira fase, o qna- F 'i então que o Olímpico, refor·
<iro aívr-rubro, embora não estL çadc ppl", .ârnrrlo de 5".:1 tmchi.!,
vess-e íazendo. .uma boa atuação, atuou .t.1.1.elhl')r� e os ,.,; 1'-, dHintei
foi- mais senhor do gramado, .e pe- TOS nã-i deram um únl :u des-arn c
rigou com mais frequêncla" o arco no rer+uto final do qll� t �') -vis...rtarr
gUa.!:neriuQ POr- Ludun. Foi duran- te, e aprovettou-se da �.'>iu,.:.açà.) })3-
te ainda êste período, que a van- ra �J:l!1Har o marcador para ::: f' fi
guarda elo quadro vencedor des- naírn rote 4 tentos, COlHI' um uni

perdit,;ou ótimas opor-tunidades, co marcado pelo Paysa�ldll no 1111-
não aproveitando o descontr-ôle da cio da prímeír-a etapa.
zaga paysanduana, bem como o. Assim, si bem que c' marrado.
hor.ti'\<� estado de nervos (;ID que acusasse no final a coutagem UIJl

se encontrava Ludlm, que apezar pou,,:o -elevada para o OHIPpico :-de
d� touda .3�nda de�xou p�;::l:!>.;:;1.r dois 4 tenlf"';; contra 1, êste não 1'ez uma

belFS11TJ.OS �'frangosJt. atu3o}5L conVincente .. � não thegou
3.3. n� segunda fase� .:J P:ly:-:\nd.í a agI � :".lar aos seus :a_n apre;;e:n�

come�",)l1 C()J!'i mais dispOSl ..· ..�J lJ:Jra taL·"t..,-se com tUnl "pn. de falhas.
a luta, e chegou mesmo ncria1� al- tr!,nt(, TlC q�:i.!..ct) "''''f:tl·_'�do. cnn

guma cC"'lJJusão prÓXlln'J ao are"") RO'h> .r ape-r., rate Ido nu.n'!(:r�·

de V..anr. A. reação dn, p.h,"'i-"\!prdes conL' na int !"in.:o B."B cntIl' A_.ür
brUSl1t1i'1 �es durou pou.ro, ilor
qU'?Jl�O qu�nze lninuto3 aplJs fi 0-
límf'c'Cl t(.mou conta novamente do
gramé'rto. não dando c.wnC<3 aSSIlTI
parn Ode C Paysandu !il:':U·easse aJ
gUlT' nl1,Ul tento nD p eflod" ,', 'ID

plelTIf.!"'lt1.1.
Er r·;::;gar .. 'ln-se ne;::,..,.â. BttU!'a (IS

esmera'air.ü;;, e depoi:;, c;:Jm a _t'X- GerJ1l1do na €'squerda, qUi' dll,pUlo.lU dt! campo do atacante Nes-
cimp" to, ') Olímpico jogou ca'r,o I t2 quase -de sem p1..i:.�, 1DO:', ()
qui:", r·l, rante os últinY�. vinte lni- ..

t;ut�,;.,d:. jl'!?O, n� e<;-liÍ."= brlls�ue_n-I.couro' altnhar�se no ca�to e�
se ,1. "e ao SI, l_ I.e LtlllÜ <5- rdo do aI'po "uarnecldo' p'Jrforç !

.

_ ,-se 110 BiCO, ,G.P! i,1( f Olne- flUe � b

te"dü '&',fiS e m.:, f,' ':". J�!1 7>1. Y;'ana, Unl chute jiO'eiro do u
f!a. ! t'o;; '�l esforça·ldl') ...98 tl":.tlto nn

.L:J

intel: !,�<;,g- ia, e G�ral(j, ,',,11.::> o vant-e :paySanduano, que regCíl
ún"t..')' .t� _'lHp.nto .. ue pin; 1 tHuô·:t:i
no -"'q ,e Do r �,:lllle, iN",:n nu (�'e surpresa .j arqueiro, bSlli
�nrl, se 1� dê diz� � nl'b.!:-e !ln de Ad·
,ogn.

11.' ue'.

,Fraco
I 4

Outras notai

core>",

-

-

a SeU favor, 03 rubro-negros

Empalaodo com o IImérica o r::;�l::s p�:��� ��o�I':;�v�j.s" Ilajaí Blu.nenau
Daugí deixou isolado em ���!en�eO����cn;�r�Ol�ú� e� :: :
pr'illlme'iro lugar o Fluminense ����êc:ll:���:a �o::;�n��d;���_ -� I' ".!!) '"d=�liC Uit�l\!S 1i§.f.â��w.lU��Ores-

Teve inído, sábado e do-' ta r.l111utos senSacIOllal!>, ,�to para as suas cõres, wnto ::
'

- 'o.,:> .....'
-

feita du� tricolores levl.)u-os este, aliás, de boa .fcit'na

I
§ e�n Santa Catarina :

;� lid.:ra·lça absoluta do C'1ll1- Após a conquista desse tel·to § ::
peonatp, 11l11'l ,'ez qW! vj,�t,� c e incentivados por sua gr'::. :: ::

,!u�l1:ro !H�ras r:!,,)(J].r, '" está, I
de torcida, passam OR ':'l.pn7'" I �mllJlllllllllllllllmlllmmm!lillllllllllllmlmmmllmllllllllllliHmm�

-

_,
-

-

-

-

-

-

Ao'S, 36 minutos, ReU>}l .)0ru8

te uma faltO! em Renê uentrt
da gran,de ál'ea, que .'e.sultul!
r·uma pel1alid!ad'e luáxima, llHli
�o bem QSsina�ada pel() J'ul;,:

GEstá:;j· en::arregado de ('Jff'í
la, o faz muito IJem, poré.�IJ

motivo paTa u'a nOiVa

,dade. Des'-ifl vez quem
fOi .Ta'eger, que chutou
C ra'.;teir�> marrcando o

EMPILHADEIRAS i L' n CC' .... SPl·<:" �l:"l"\ln j f}1�21a.l (J r,"CDU ",i)�n;Ilgo à tarde. ao .e�-
!

� �� ,,�...._.c> 4..l-� �......... .:::o l
.... '\.. , .... _ ....

11Tl:JJ',_<,tlG<', j
tá i'- do Tl1arcílio Dias,
Itajai, para assistir o préliQ.i'Ja::� pelcj3s !'e�ü.tJl �s o

I
entre <,_quele clube e Almiran-

Flamengo palIou em Nit,-. ci,
I .' "t dR' te Bilrroso, da JT'iesma cidade_

sun :1ntal1(!O Otan o o .10

I ti (} lVI
-,

Cl ; Alp.r:.� do fáto de ser um em-
p0:;: x; - ác;urelra e a' la

b te ::>ficial elo c L Jeonato
eI�1J?ataranl ete 2x2 e no pi c- 1 a

"'�'" � �� ,

I'· c:- � -

I' I do co.lcute ano da LIga I.a-
l10 ,ao Cn�to"aO:li: Olnsu· . .

t -.f' •

' ja;pnse, a acentuaqa rIvallda-
cesso a COfl agelTI naO' 1.,,1 01-

-

"

b
'

D t l'
, d .;] ,i de exi�ü': te entre os i!ClS

el'ta. e aDes ua 1'0 a ...<I: ",

FI' ., '<7 2 i .clubes constltwa um aos pon-
mD.illenSC <> x ,yRSCO.

I ' , '

Renda: Cr$ 811.225,00. Goals'
tO'3 basIcC's do grande mter�s-

d C 1 1 2 Q' d � � e quI' d{:�pertava a porfIa,
e ar y e e UIncas e p�- , .J ' ,

l, -t· (Fl) T
' .._ ek'Van'_,o CIO nlaX1n10 o nelTO-

nal , U.· esounnl1a e ,

r F'
' ,

S15'!l0 entre os torcedores das
<naça (Vasco). I..J' .. , -

I . A"? I'
. WlS Slll1pa t lcas agremwçoes

Bangu 2 x menca � . , .

I Cabe a:::slnalar que o Alml
Renda: Cr$ 373.706,00, Goah; I t B

' j-

I de Zizinho e Joel <Bangú) e: !"�lll, � a1':o:>o CO�"'Lglll:e' .re:;

, , \lnonas consecutIvas sob'e o

\
Diw:t5 e Rubens (Amenca). , '1'-' ..

6 Cd R' O
J\<I[.rC'IJ10, no,," u L1U10S "e,,·p"s,

j
R
Flamengo x19� 00° GlO 1

epO:\)ll�rando-se, por j,:"ü IllC.'-
� cnda' Cr$ 37, v , oa s

J d
<

I d" J 1
mo, os cOlllpOne!lles dest'l ,1-

e Hern1es 3, n 10, oe e
(�Ten1!<H'ão anc:iotrlli pr', uma

d0c':'orl'a. conr.p[':llic1a, :.lhaS.

de: modo t:ategórico, pcb (�X-

.tnt.1.,p_'�S:Ç1. :.,,�� :� a :� l1Uil1

(:IL"1tL' p H11 .:I'��\...hJ ,11' r}['-
j ,u 'J.- ll'l. l _ ,r;.1adrãe; pi Illci

J.J��lS. ""rlt:rificou-sc. c '11:10. o

in\"e-r:;v c�u (!llC

�)rp i.. '-! �.na 1" �

<':llced 'la na

(l tj!'elin to('1.) deC(,�TCl, COlll

se

�:; fREIO. RfiRO ..MAG ..

I.�O:

���riv, �\'? Ü .. llLSlT\O PT� rcl:.l·_.� l'eglst�n,d(1 ::;et-lées �1l.l pu��c� ..

[",te: !'em t'snar-1he o br'l�lI:>_ 1n

';,P elo m(. '1[' c:sqLlel'.I" oarro- tensa cOn1uatividade fo' seu

sista do '-'H=l! adrão .-0 u1l11,- característico, principal D··s

no Acredhar,,)s ql..''" 1 J!)D de 10;;0 5" l'iot..u n11.�' acert'.)

da I lEEtl'l'u. dos cspo 't(:s dB c n; ,iar produth .d_I<lE' na eg�

ItnJaí Il;lÓ ( perdoará, pUl'lll- f
quadra vencedora e os t:lltos

do-o CGm ' ;;01', E ess.: ngol' a seu favor foram surgmcto,
é ba"timíe � f cessário. ,) fl;tr,- c('mo consequência l� g;ca ..

boI 0iU J1a.:l� esta :1-s"ulldn dês"" !Jredomínio: do;� no

por l[l!ia fa"e oe ré"., '7f�jn'{'n primeIro tempo e dois 110

to. eh ,!d I (le paixõe e s", cGmulpmentar. E' de l:lstiça
:.!f',I1 pub,' !l'LUto IlIJlJf l'<'ll' ressalt'u' que o Almir�,nte

(OMANDO AU10trlA..

ueo;
�i; �lOP Rf6UlAVft

Madureira 2 x OJal.'ia 2

9.485,00, GoaIs
c Osvaldinho

(Môdureira) e Was!1ington e

Maxwell (Olaria).
Bomsuccsso O x s. C:ri�t. O

seguIrá;t .o·ga vir ,-le eJ!c � ..

tro eles de-' r :OS dos .. ;,_n�ero

.sü;: adeptos do espoJ'I.,. el 11.1'

qllda "Idaôe que é ') ele �,s

o!sl. r C111lJat.< o,lde i
- , -, eH

Barrol'io :roi um adversario

que em n10!nento algur,l se

de (' �i

de "l··�h:." a cor IJadda

di-CH. lUla C!l1 1_ ""11::>

entrc.;.ou ao desânimo, mes

mo diante da adversidad� do

placard, lutando sempre '�:Jm

o lnp:OlllO <:rdor e entuslclSl1l0
Um {W3t1LO de bastalll(; fibra.

r..rI ..;l1"cal arn os t('nto� doploessivú (:��orc de 4 a \l. Prd

tl,!l dia de gala par'! Ui'

i\.s::nn, i .... t '1Ull1 ._! lhicnle

Ll� lntcll.-" cxpE'Clat'vol, C);,
I

,} rebe:!o Ü '_l"c::;tão de ,,' .. b:O- :
J\<Iario, Wa�

d is1as, cis que, tambt'>l1l,
""qUilt,;---W d:_ aspirante",

nildú e Isac. Destaca' élm -8t',

na ,.idade e ""c 'I1alidad� ,) 1.'11 en1 prinlCirQ plano, nes<l� ('S

contra, 'l'..IP (mrnrarl' ,'n- CcllJl : quaJn:\o, .Joel, Dinho e Cale

ça, Os demais atuarail-, co'u

\ discrcção, No Almirante Bar·

raso, apGl1élS Adão se sali':!n-
1011 D�ld sua grande coml,,,I,i
vna�le, Os demais- estiv�ram
em plano bastante inieríor,
quer ind1vidualmente, -Hter
em conjunto,

O.; quadros .formar<1m eom

a s s8guintes constituições:
Marcllio: Deda, Arí e Be

larn'Íl:ü; lVlario, Schoenau e

Joel; Tua, Caleça, Vanildo,
Dinl1O' (' JSHC,

B.llTOSO: Pedro Paulo, Lo
l.l e Figw'u; Adão, Moleri e

Totm:,l; Carvalho, Curitiba,
Teixeira, Deo e-Rainha.

I O juiz foi bastante fraco,

I Salvou su!" atuação a circuns

i l.mcia de le�em os :)õf:wlores
::a '::ü111púrta':lo com c01'l'ecão
e disciplina em campo,

_

na AL
dedda ..

pre 1:l1111m', s'· impt'j ao seu

eoloca- -- ..- - - - - - - - - - - - -
- -. -

-- � -- ........ _..._ ...

ALfAIATARIA- L�IIIS
Rua 15 üc Nov., 1405 - BLUl\IEN.i\U

Atenção!
.rdanc1e confeccionar seu terno

FAIATARIA LEITIS que está

JUNiOR

agCJl'u, Hl goals,
,

Pruxim(,::. jogos: Flamengo
x Flumi'1ense, Bangú x Ma

d1.Te:ra, Amérie:l ,,; 01:ll'ia,
r Bori1süi:e::.:==o E_ Bot3.fogo e C.

;;..__.....__,,_ �....... '-'- --_. I do Rio x S. Çristovão.

mente instalada a servir qualquer exigênçia
tIo freg-uê::-, com �'aralltia absoluta,
}Jantém grallde estóqllc de cLl,.;;;mÍra" e li ..
LlJ10S de divers;:,J.s marca�, din;:,i�111lellte da f;í,,,,
brica, pelos melhores preços!
Ternos de lã a partir de Cr$ 730,00, pronto

Acabamento perfeito - Co1í.fe::ção eSll1erada
���.R""�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II

ri o
p I a terceira vês a ,vinle
o infanticida o

Co denado
"

A P eu a s uma r�slri�ão'-aô ,fDDcl�nament�. �os 'ni���ue�o�on�al��a�en��ar� Embaixadores cló Bras; I jun�o·
Bancos Estrangeiros DO lerrltorlO nacional sessão de Juri da Comarca aos governos elo Chile e Canadá
Ipresentado substantivo ao projelo de lei Lulero Vargas I=::�:n:�m��I::�a:::�ll�:u:R!!::A::�r:a, l'ara jul� Indicados, respectivamente, Ciro de 'F. Valle HeUor Lyra
RIO, 19 (Merid.) - Em. corr IS principias consubs.an- tonomía" garneuto de seís casos.

. RIO, 19 (l\leriàíona:í) - O H-eitor Lyra; p�ra o eargo de extraC',rdinoàrkJ plenlpotenchú'l'J
parecer apresentado à Comís- I cia.s na referida proposlçâo. O sr. Alberto Deodato é de Os trabalhos foram inici:Ldas com (J ,iulgamenta de Manuel Gonçal- presfdente ,da Rerjública enviou

I) emb�x.ador "e�tra_(lrdinãr;{, .0 do Brasil no Chile e Heit� L�·
são de Economia da Camara I ter-ninando por oferecer à opinião que uma, restrição) de- vcs, por crime de infanticídio. praticado ern 2 de jUlha de 1946, no baír-

'n,ensagem lI.O Senada feUeI"'.l'" plenljpot;ell'ClarJ.(} ,do nos..;" pais ra, para O mesmo cargo, Jur.tcdos Deputados sobre o proje- consideraçào de seus pares "I' ser feita ao banco estran- ro do Garcia, i\fanuel Gonçalves assassmou o próprio filhinho que trazia '

to de lei de auto�;1a do sr, Lu- um substttutivo. ge íro, não para cercear os no colo. cravandocthe um punhal, Praticuu o monateuoso ato nu:m InO- submetendo à apreciaçã'" da- junt3' ao gOy'erno dn (,'i!ll!l, ao governo; m"'canadR; ,

.

tero Vargas, que dispõe sobre 1'�1Jl:ó termos desse subetltu- seus deposítos, mas para a- mento de desvairo, quando sua espôsa, ue quem se separára, negou�se aquela, Cas.."1. dOi Congresso a na' f dilo
a nacional izaçâo dos bane-is, Uva, cs bancos estrangeiros trair mais capital. E' estsbe- vottar para sua companhia, A negativa dcixou-o fora de si, tevando-o a meação do ministro Ciro Frei-
o sr Alborto Deodato, depu- qUE' funcionam ou venham a Ieccr uma proporção entre o ameaçar a espõsa de matar o filho, que $�gurava. nus braços, se a mesma.

tas Valle. para o cargo, d.e 'Cn� I (MerLdi.-jnal).-o- Otado por Minas Gerais. man i- Itrnc inriar no país, cevcrão capítal 11',a11:' a reserva e o va- mantivesse" r.,cusa, E'sta. julgan<\o-o incapaz de concretizar a sinistra
festou se em discordancia manje,' rrODorção não info- lor de seu passivo exrgível. ameaça, manteve á atitude que assumtra, e i\Ianucl Gonça,l\'cs 'consumou baixador extraOrdinário e .pIa· pre'side'Sj:e Getulio Varg"ls men
- -

- - - - - - - - rior a 10% entre a SOiT,a do Na base dessa circunstaneía. (> horreudo crime, nipcttenciário
.

do Br"l.'311 junto r,ageou,ao Senado, subnletenrlo'
eauí tl?J p nos fundos d,� r-esc-r- er:·,.?nCle estar acautelada a "- Julgado pela primeira vez, roi' o cr+mrnoso condenado a 21) anos ,le d CI'

•. -

d C Ali',

I
� 2,0 governe O lrle,·tI uma ou 2. apre.Claçao a ,am'D! a <la

V
·

V·
I

?!
va, real izados pelas suas su- cono.rria do país, com a adc.- reclusão, Houve apelação da sentença e l'tl,muel G.:mçalves voltou aa

,

f trá menSla"'-em. subm�teU:d(i à li nomeacão do mini;;tN CirlJ"u"�rti:; r- <t.�eneias no Brasil, cão (�(' "eu substitutivo. banco dos Teus, 80 reu nova condenar,lãn de 20 anos, '" •

fi I IaJar I I --1 ,.

T"
-

It 1 t
.

.

Freitas Valle. nera ('mb.:;.ixadol'.\

I I :;i:��j:�":'�2��!�:l�g��E 1 C idãd�a
-

de
-

paz
-

e -iõaior ���g�:�;S::i�!IIiê
'

M à i a s �����i,�;10�t���E�;�::� I

baluarte contra a aoressa-o·I�:;��I��t{;:'�f���:�::· Matou o marido com :
!
1'\;: l � Ii\ f, n � U 'r t' lil r:('Od8�O .:'�.jo parecer consu- mentn di'

.

õ

ntem, o adVil!::a!l) ;, t:17.

4
e

d I j€I '- 1: K II U K J J I '. _ ; _ _. ; f N,lyarrO s iotz .. Sua argu_nHlltaqao

tt.�it'â��Cl-'[l�fe���à�:»r: -, ��\H�;:�:i�l�n�"i,e \ei���:��:�n�� :�: Iros· e re,vo ver ': Rua 15 de Nov., 745 Lutero Vargas o au� temos ELOGIO DOS EE. UU, PELO PREMIER BRITANICO _,... la du frm:m A causa, tudavta, era'
i, • 1 bastante mgrata e o Ce nse lho dI!

I B l H M E MAU de fa?er, para arranjav :f'li, Sentem'a confirmou as conríena-- l. 'fj 1'1 -

tais. L' seguir as prescrícôes LONDRES, 19(C.P) _ Opri. I d(m!l,rs poten.cias," ÇÜl.'S �ill"'10res, ,!e vinte anos de

rCC'lr'f'''Hia'las em P 'iceloll 1
' ' "

A
,.. reclusa!> para o reu,

.

, .'; ..'_
.

-

1 't'
L

melro mUllstro \Vlm,tÜ'1' hur- cre$centou O' pr1mew-' mI. o; trahalhos prosseguirão hoje, ..

Morreram "'n, I.H;:', pe o conu e econo-
'II 1'00'1 E t d "Unid'O'" ni�t�,.. qu'" ""'-'1'",''' t:'.ons"'gUI. -10 ,,�� com o jlllr:�mcnto de lI'Iallu.ü :';il-

n1icc e financeiro da Soeieda- Cl e t> ou os s a os
.

.,..,,� '" ��."" - "" ,,_ va, an''':- da Jd'rte de J<I''; fel"""

I de ü:,s Nações Afirmo II ,se como- 'a cida:de a de: ,naz e o Vemt;s �fazer, rapidamenl::, ta� rI" l\-I'1I1l,,!1 � llva foi �b;;;:. "1-),, ,n'}

qu" Iam das ".. � prlnulo.'I} Jtln a que fOI 'Sulimetulo.

e a' .

Df' ce) :'1mr em apre,G, que O'> principal b'lluarte contra lliua do que estiver ao nos�'-J <J':.can� voltando a�.'r� outra ve,' an han-

i "e31r8.,geiro� ,contr.t)ui�ão ,')ssi' 1 0Tl'SS-O '(�OmUll15'a, ce 'para restahel€'cer !].O;:;:,a
c, ti.", r�II�, ,�m consequ;er.:,?, �:

14 pessft3S !:lle:IJIUentE' a VIda eCOI.Otn!Ca r \e ao a l- u!ll re·,' f,·' 11 Inposto pc a a usa

... d,:! um pai::;, por meio de SililS I Este tributo aos norte 8!ne� solventeia e independ:enci.. eCo, �:tO

QnTO, 19 l u'f') -,_ Qel'.tO!' �m;:.��e� 0,iretas, se :;:. ,el:� i ri,'ano'5' foi fie'to p€',o 1e ,c, e" nOl1üc�". ,
, ... .,. '

'e" \.:<,,';J':""
I or, .. <t.f'.11 legalmente c,�pac,�

" c,"nsErvsdor dUI"'ln�:e Um ;J<'D O aUPl'le (�Ulnl n<>u CJ.n aze pe",,-,," 111\:n I ",n
.: tnr'(.s p'lra e:i'etuar negoclos

" J

• �
, " -. ,,'" '_o

" ,
. ,

,

zaflr,s e ') JlUIllCro de fel'E'C:;, n'I:: IJlP.SI1HIS condições 'lIH� os I c:uet.e ofereCIdo pelo() fiU",vi '.cI,_1 pr�c.1'amaçao de SI! Lesl.l� BOj_
é -ele.\'adissinw, eül c�n.:: }[ji.!'lll' nacionai,. com as rese>:'va', u- I al.caide de Londres, C,1�irdlll ce Clc:nlO novo lor-alc�w_.,� ce
cia ele Ulll '1I:·,�ndjo no je.\tl�' niv0)'sais de defesa de sua '!<:' i l'nalteceu r'n':J!"3(, grand� al'a' LO:ndres,

Andr',clc, em Ccnn. C�pili.l� rj"
i .. '_, ----- ,

• (10" do ,outro mundo d0 <\,tla::- (Conclui na 2a, pág. letra Dl

�:�l�'I�::�aÕ�'�l':�,;�U;'�:J (�e�;::',�·t;_';J i P.EClFE. J;J (l'I') rni: :.:'�:" :l�:'e:�!un��� ��:n�� r.,�;�: U--n-lil-f-o-r-m--·I-d"'_a�d-'-'-e__';_--n�-o--·-h--o-r-a-r-·I
....

o-:coou ,1,:'1 a;,a�;v. :\" C:<J ',;ia c,::J 'I, rlesper�ando gr;�nd� ÍllLcrc.:> e a,:nbiçõee! de nenhuma especil' I U
cêmlit; -estanl send::. <,x·L;ó.::; o

.. [H'eSenç8, na C3pltal pernôrr'-I p tão �omente "para servir,

�:'���e '���:':',�� ::: ��i�I::J'<�'� :ó� ��:'a�:'r���3 (7:\"��:��1:�� J��� I ��:':�:���u � ;�:eír��a���:iQ� Id e repartltlço-es pu'bll·c·asde\'e, pOt'ém, ao punicc' elll,)'e eelino' Kubistchek, de i\Vn·:!s tro:
'

•

o'''; €�pectac";res, Este;>, !1U:ll" Gerar" e Ama.ral Peix.:,tü, do
i que os E'tadt's (Tn;(;'�" e''1tiio RECOMENDAÇãO EXPRESSA DO PRESo DA REPUBLICA

'd f
. Rio, f I I fvrrcmetl a llpO:la para 2" por, ,",zen.( o para '1'C'al' e ;;;�, ��l'

Agura ,("

con'Su>n:tQo.

PE:TIDLII� :��::-::::f�
.111I . raIRIA :::R�ÇC�::LU:' �;��:I;:f;�i�;��:b�'�� 1Im

1

II aque S de Mae Irlhur a
i v;;;�J �>�:�-gura���a

i

olilicado presidente 'rumaI! _EXPRESSO ITAJARA

-:al,!���t�� _àofg!r�p'a c!,! �!!��,!ent�, d1!hu�S�,!Un= 1--iiiiiL-OiiiJaN-I-Siiiiiiiii-O-EiiiFiiRii.,Eiil'-O-S�nen!l Do\�glas Mac Arthur, mui ',<' mal1óidãa ell1 relação à igualmente o governo dos Es-
eX-(,,)l'landante em chefe :1,- ; Rusr.w, apressam-s' elJ1 aju- tados Unidos de ia 1 J 'eeeI

mericano no Extremo Ori'2[1-' d.:r "ama nação comunista" muito os el,lropeus, à '::\l>tu da
te. I/rt�m,ll1�it�1l nas cerimonias li (qu2 clt' I.ão cito')

_

iJ recu- Asia, uma região que "Sé 'po
d? a!llVerSano de Seatt,lê. um s�n� fa;:o: o mesTr.', em J'ela-j dena coptRr para UP,'h ex�

dlscurs� .

no qual mult:phcov I ,:an t)al�"':;, .! ... ,,; re de, lJa.1,,:io rápida. sob o estirou,
rnaq cntrC:lS con1 relaçao a a- !'n;�'! l oV�',,, " anti-comunis- lante das concepções ai'lrTica�
tuai polítir'a estrangr:i.ra dos mo, nas e do espírito de arr-.pree:1
Estar[0s U .:idos, "Considel'amos CQm per- dimento f' pioneirismo dos a-

do GoyerTho

.õ'espa.chO':

éra segundo ntaquin�2'f:a do .p-e'

tI'0leir':l "BittcIICout Salllpxo:�',
da frota n.>J.cional, qUe cnegou
há três dis.s, J)rDced.e';Le da

EurDp:.l, A sra, D'arrn.ltina,

PI.:ssivel. imPedir- qUe a �,": eS�
b'AÇAM SEUS ANUNCIOS

NESTE DIARIO i são COmlln!'sta Dln'a nov3s IJl'"

______ o __

•

ehas nO' mundo livre, ("'-ll"tl-
tuem. hoje em dia, a basz flln

Mercadoria Avariada II "'�:�;�o�:o�;;",�" " c'
de procedência Nacional ou Extrangeira, lIrocUl'cm .

I

I
lllunid'Jde Bl'itanica apo'a, in-

A'LVARO LUZ, Comissário de Avarías, autorizado

I
I tl'i"amentc' a politi::a ac:;,ot��"-;l

pelos Agentes dos L'loyds de Londres. -
pel,) g'J\"e,'no de \Vas,,:it'btn'l

ESCRITO'RIO: - I'I CJmrchil manife"tou em seu
Rua Dr, Hercilio Luz !
Edificio Dona Dora i

ria (k. Pres'dencla da ltepilPlic�
dir'gu a todo:s os M.ustero�
(lrgãos diretamente suh';;rdil1'i'
i>. Presidenc.ia e -entidade::. au.
l'arquícas e IPI'aesba!." a "e

guínte circulG,l':

ta", que1'i·.1.m sair a::> mesmo

temI")' Ir?vando,se verdadeiro
luta para o escape.

ITAJAI

Sala nO, 1 - Fone. 211

Caixa Postal, 165

STA. CATARINA

d'ECUI'SO que abriga e,;:;)f�:a:�

çus dl" ver. dentro em J;ã'e' 'i?

Grã Bretanha recupel'::;r .or.:l

r:ntiga in�.uencia -e u:Jf'iati.ye
"entre as pot.encias a};'l,:I:;,s e

"GJnsid'erando que :1
i .)Ütj�

Ca de iompressão dos; ga;;tcs
puhlic.o.s e�ll que se anh·t em�

renhaü<) o G<overno '2xige
mui'or prdutivid:3de dos 'Servi-

servidores pul�li(>0s, o eXIlJO,sr

\'(' por hem recomendar que
'J�, ::\1in1sterios, OS orgãs ú·re

tanrente '.;:ubrdin'·tdos à P"esi,
dencia ela Republica e L1:� c!,.;b�

elades autarquÍcas e l1arae5-

ta t ais adotem mediêb'l.iI que

seu caminhão.

RIO, 19 (Meridional) - O dustriaif jo país, lembrou qt<e Isenador Gomes de Oliveira a- o mCi'mo resultou da fusão de i I
presentou à Comissão de ·:lois outrr. encaminhados' '1"

'I'Constituição e Justiça do Se- Pet'acio T rade:Q.tes, .pelo prto-
'

nadrl um parecer favorável sidente da Repúblicá - um
'

ao projeto de lei, oriundo da reo..,:;.:.mizando a' �tu�l Comis�
Câmara, autorizando o go- 'ão Central de Preços e, ou-'

I
vêÍ-no a intervir do domínio tio, em que se autoriza a in
·C'c'lnõmico. Assinalando que o J terven!;ã, do pode� 'públit-:')

, ���:tocoe:e:���t:ist�i�r�����

mienS, AcresC>eutou qUe �la ,y.;
�--�-��-'--------;""'--'-'-;""'--,_

I
ricOs ;lnoS f·')i· contratndG pelo

IIBOça-O' �o'rs'
.

I'" coos'frof'ores I f!OVeJ'nO argentino PE,'a lraha-
, lhar em Barnoche e qUe deno's

, (1", cert·') hem.no COmeÇOu a ex

I
perimenta.r dificuldades '.1(; ,se

i negar 'a firl1l!:'r do..'!ll"il€n�C's de'

I ?[lesá::. p!:llitico 6 que foi deLi-
c'" em M'endoza, ACTesc·ntou

I que ;por intervenção ce diplú-
.

matas e re'úgíQ�O'i! recobrou a

]iherd-adie:. p.:;tf rim, disSe que'
i pára sair �.l Argentina, t,eve

I de h, 3.0' BI·a.si} e que desse p'l:.Ís
I
voltou ,10 urugu'1i, mas. que

I pretende regreTSa,]< !'!. nação
bras'leir'n nar"'- �e ded'<"H' <1"

enf'ill'O' ll'� R',) d:::. Janeiro. O in

:1 teressante
é que yL'n Der Ho

odeheeke. ao :hegar 8. Salta

I
neg<ou-'le l'ermlnantemente a

�_.....= � _;_ -==:.._ d'eclan1.r qua':quer coisa á re;:;-

I t .." 1 p�;t.ij, da lnvestigaçõe<; ;,,-obre
n eJ-vençao no' energ:u D1llcle<a que est,ão sendo

I re8Jlz�dD'" pelo profe'38O'r l�:eh,

'SetOreconOmiC01��1� ---

•

BUNA�TEX tinta esmalte á base de
prova de gazolina, querozene, aleool
rais e soluções de ácidos e sódas,

,

borraéha, a
óleos mine-

('omlUZÇllll àqueles ':}bjeVyo,ím'

Grande brilho e dureza, impermeavel e resistente
contra toda especie de úsos e lavagens, como se fôs
se esm�lte envidraçado, substituindo perfeitamente
os azuleJos em aspecto, e custando muito menos. .

Usado em: Casinhas, banheiros, instalacões sanítá�
rias, piscinas, frigoríficos etc"

�

I\PROVADA PELA SAÚDE PÚBLICA DO ESTAD()

Estó9-ue para pronta entrega: (7 lindas côres claras).
Pedldos e informações com: ADEMAR NEVES
BLEYER - Rua 15 de Nov. 1.043 - Fone 1. 4 7 S

---BLUMENi\U---

traba·lhO,

MARTINHO C. DA VEIGA
I'i,.,sl<Jenre .1" (), n,

dêncía, Truman diz que é ue

esperar que essa ajuda "roJ

bustcça a economia daqueles
Estados e que com ela se €011,

sigam novos niveis -': sua

produção agrária e indlislrial '

com grande beneficio para o!beIn e�'tar e a segura ,1 • dos

t povos de�sa impod"nl.-, 1'(")

gião". 1

lnelwanos" ,

Ajurla aos países
,., ,Arabes ,., ,.

K._y W�'l't, Florida, 11 (UP)
O presidente Truman pi;:; ell1

marcha o programa 12 UIlIl

"notavE.l" ajUda eeonór.üca e

técn:ca aos Estados ú',é!bes e

a 151',1€1.

Truman aprovou qr:.c f'JSS7>
atribuída a posição do.:! (';)l�

baixador a Erwin Loel-, ql,;l'
acaba de ser nomeado rCUll'� I
sentante pessoal do secr !lá

río de Estado "para coorde
nar il aju(la eeonômi".l (; téc
nica ao Levante, de acôrdo
com a lei de Segurançll C<}!e
Uva de 1951",

Para ótima performance e grande econo

de freioslllia, insista sempre e.111 lonas

GREY.ROO r'(.. para o seu carro. para o

,.�. '(lrJpl'- �p. ia t'j! ': q l; e' a pIe xidade nossa prec.pnação
polí1ica e a propa,plIda de I' em lançarmo-nos na� quere�
nOS::;'1:1 dirigentes al;'�His est;'ío las es'!?ngeiras, em lugat' oe
a can ''1hl' de levemtar o ;:e, manter o país na pO'ikã,) mo
nári.:> d� uma tei',:".ra güer- ra) elevada de árbitro ihlpar�
ra" disse �,'J:ac Arth_Ir: cial e justo das dissenc)e< ln'

CJHi"Oantl" o ora.! ',', os Es' I ter nacionaü:",

Fazemos preços e�peciais .para atacado,

McCORMACK

ção fi" mercadorias e servi
ços essenciais ao consumo do

povo, bem como o suprimen
to de bens' necessários às éI_-

��������������agro�pastori1t e
---�---- --

I-IERIV[ES l\L\CEDO 51A .. Ind, e Com.

1.: CURITIBA - PONTA GROSSA

(NAVEGAÇÃO) S. A.

Dastecimento. Concluiu dizen,
do não lhe opôr emendas pa
ra não r,'tardar a sua apr0"Tl:l
�ão, 'I "'ês emendas loram v!:'�·

"'e�idas ao projeto pelo sena�

dor Landülfo Alves: UTI'la,

detelminando que a novo Ol'�

[1ão ,,€ sn: ordine díretamer.b
ao p 'csidente da República (�

não ai) mivistro do Trabalho

Palmeiras E�porte Clube I
ASSEMBLE'IA GERAL l!:XTRAORDíNA'RIA I

EDITAL DE CONVOCAÇAO

IPelo presente, ficam convocados os sócios desta Socieda�

de, para coml1arecel'cm à Assembléia Geral Extraordiná- I
I

&I

Na nota oficial da Presi-

Passageiros e targas para

BALTIMORE NEW YORK PHILADELPHIA
ria, a realizar-se no dia 25 do corrente, às 10 horas, na
séde social, sito à Rua Dr. Nereu Ramos, afim de delibe�
rarcm sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

e Portol do Mar das Caraibasl

1, o) - Discussão sobre a situação econômico-finan
ceira do Clube;

2, o) - Autorização para eventual oneração ou veu

da de imóveis;
3, (}) = A�sn !li"5 divcrl>!ls.

BLUlH.,ENAU, 16 de Noyem.!>ru de HHa

GUANTA - PUERTO. LÁ CRUZ • CUMANA

MARACAIBO - PORLAMAR • CARUPANO

GERlfIANO BEDUSCH! .

Presidente
Telegramas., uMooremack" " IrAJA'

'1ara -::ust< ia dos serviços até
1952, Todas elas receberanl a

!lrovaçãc do senador C·.m·,e<)
de OLveira. O sr. Aloisio de

Reservo de praça, posacgens e d�mais informações com os agente..

elA. COMII(IO E INDOSTRIA MALBUIG

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




