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f::\Vpúl'r NEW�,
Núrtt"-Amf>"rh"'ano til,: Vil't,!ini!1,
2G (UP) - lü-VH:t-S'f" {lUe o ...

F.:st:uins tJnitífi<; t"tstio [·iJtfJar�
cando par" " 1I1gosla vl:1 ar

mamemo de f:lbric:If;fw russa,
capturaúo ml ("oréia. l,ssl'
armamento s(-" dt�stjn;L a re

forç:tr- :IS" haí.e rias de- Hu wlr ...

zers, tamnõm tle l"tHi('llÇàO
Sh,rt�ti('�, de fLIH- já di�JH)I'.!)!\
o m.aref:rl�l 'I'Hu. O ln!lh:i'l;ti
capturad" n;'i.fI 1,1í11� 'tl-"1' H�i ....
ll'Zu.do pêl.l;;; fuL-�;v: Ü:1!J Na*1ih.�S'
Unidas, dcvitlu �lU s e u. cali
bre dírorente, ali fJ.a.SS6 i,Uê a

Ingoslavia l.l�!t jU ..,t.IHidlttl. fõ-"'; ...

SP ca.iibl'p.

ORGAO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"

ANO J,X
Red .• >\d. e Oficinal!
nua sue Paulo. 3,191
l'foVi>A 'iiA �e{;;\.

VOOS FUNCIONARIOS01\ FAZE DA
P. -OCESSAR O DEP� MUNIZ FALGAO
Será o �arlamenfar repfadu a

provar as acusa�õBs feitas

'k�.\c �
"'7\

1 Um pouco ao norte, tia fron- do rio. Colorado. que constt
telra do México ('0111 li C:lli-' ttlC o limite norte di:, V,th�,
l-ornia. nos Estados Unidos, a ter-ra é toda coberta de 10-
existe uma região quente e do cm consequência das nu-

árlda, conhecida COLa0 o Va- merosas inundações, embora

sas e assistiram a urn "gar
den party' oferecido pelo em

baixador do Brasil e sua es

oosa, em homenagem ao' mi
nístro da Aeronáútica do Bra
sil, brigadeiro. Nero. Moura,
chefe da Delegação Brasilei
ra às comemorações do quin
quagéssímo aniversário da di:
rígibilidade aérea.

medicos,
ao calor,
luta com

Seráiteconstruida··São Paulo
no �tilo da época colonial

VENDA DESTE llIARIO
NA ENnRAXATARIA

PONTO CHIe

NOVA IORQUE, 26 (U !me,iro, já no decimo round, rer aos sOC:Jrl'OS
P.) - Sete pessoas já r1101'- o arbitro Rube Goldstein I também devido
reram em consequência da fora por sua vez forl�ado fi prosseguindo a
tremenda onda de calor abandonar o posto e recor- outro juiz.
que avassala os dois terços -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

orientais do territorto nor-

te-americano, e que tês J

termómetro marcar novos

necords em muitas cidades.
Dezenas de outras pessoas
sofreram ataoues de inso

Iação. Operarios abandona ..

ram as fabricas, emprega
dos fugiram dos escritórios,
transformados em Iorna
lhas. Entre as vítimas do
calor figura o campeão do
peso-médio-leve, Ray Rc
binson, que ôntem 3. noite
tentou arrebatar a Jae
Maxim o titub tambem de
campeão c!e peso méio"pe
sado, De fato, Robinson es

tava levando a melhor, mas
sucumbiu ao calor e náo
poude mais comparecer
quandn o gongo marcou 0_
decimú round. Assim, per�

I

deu por knockout técnico e

foi tratado pelos médicos
durante uhla hora, antes

que' pudesse ser conduzido
para um auíomóvei Pri-

EXPnESSO
BLUl\IENAU-CUr,ITmA

End. Teleg;: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLU'l-iE:>!AU

Rua 15 dt' Novembro N.o 3t3
FONE. 1\102

PREt:'O Cr$. 155,011
AGENCIA CUltl'lTBA

Rua 15 de No' embro, N.o G:':9

NÃO fOi DERRU8ADO
OUTRO AVIÃO SUE'(O
ESTOCOLMO. ::!fi IUPI - A Sué

cia desmcJltitl oficíülnlt�nte a BUn

da de f�Ue outl'n ;:,;viiio miliLl.' ';uí�
co teri�'" Ridil dt!rrnn�'dH �I}h!'e {J:

lnar a�llti(�o. 117. nl:lnhü ele ho)c. -!\:-;

estações tk' ::":-.dío de Estn(!o}r'lo
captar�Hn unl� nl(�n!;�'��eln de ()t·i·

!:em desconh,,<'ida. t\(,S5C senlUo

Ihoje pela lTIrmhú; (' a mt>smil meu_
sa�enl roi repptid:.l 11lflla hora Ue ..

Ipois. lvr:,� o E�t::,do l\f:'iút' in((1r:unu
ter veriflc3do hncdiatlnu?-ntc f.; pn- I
radeiro de todos os nVJÕ!'5 3uécos. 'I11.:10 s6 lnilitare!� C0U).O civis. h,Hl
havendO ncnhuln dc;:,npQ_rí.·cül,,). I

St:"gun(10 os dl�p(}ilnentns dos

III esidiários recaptur-ados, o pia
no dos mesmos éra alcançaz- a

estra!da Presidente Dutru e '<liso

persarcm-se, a mn.loría dos qua,u
j.rotendcnôo seguir em direção

mPailUhOõe3s
,

��'1J��I'��r���� :;l'l:�ti:!'��h�;� !:
�--O-a_nx-_··

o

aO-elO-O-o·O'_'.°cJ-·Oe---O-,=nOe-'-{}x·n-e-oqo·u-o--,:-v'e' I,o 'p..... ,'oJllle"to
eH tlidul'<!ar(,J'Il'sc, Muitos reve-

""taram que sou desejo era pro-
CUl'�.1[" () Ar. Trt�nnri{) Cf1vah�Rn�·!.�

li ii II II por qll"Jn nurrorn admí ra-
RIO, 26 (Meridional)

-Iva-se
perfeitamente o pedido ":;;0. d cI'

.

cJ C M cl'Comenta-se nos c-rculos da do sr , Muniz Fall'ão. ACOLIHDOS PfilLOS· LAvrL',- O'
. ep.ute O· . ..:aS�/:O � D,· 'OSCârrraru o interesse pelo dC;' Como não pagou e baseado DORES V .;J 'i,; � lf.putado alagoano, sr. Muniz no parecer do Consultor Ge- PARATI. 26 (Mel"d.} - )."ü-Fulcão. em re.la�ão à divida ral da República se negou a vo combate com um !:'.I'UjJO de (Tr:msni!o do Tlirlrio do Congre�",,) I

foi t·.�,,�do de inexequível na

AS-I
A jnici"liv� do pnrtarnentan dodo Lloyd Brastlclro. para com

, '. • evadtdos da ilha 'de Anchif.+:l M.'11l.IO !"RBVESLEIlEN - (Es- sembléia Legíshlt1Va do Estado. P.R.P. mereceu !l estrnnhcso do de-"T'he Caloric Companv" no pagar ate mesmo a importân- III'cia! I'ar� "A l":>:')iio" de Blume- pois que, se aprovado. passarta o· putndo governista Jo�.o· José de10i travado, quando Bent1r!I'O mater-iais de
d'= d d

.valor de vinte m ilhões, Ora, da de 111n milhâo e trezentos
..,

. .: t., _ . , . 1\,,\1) - PLORIANO'POLIS, 25 - Fisco �. encorrurnr lúCU] a es na 30uza C"I;l'al,' que argumentou so-diz O "Correio da Manhã", se .

e vinte mil cruzeiros já apro- �GP(,� �ed1U socorro ,IS. au. o, ,., entao�
e os VIsitantes en- o ln'ojeta d" :'UtOl'i2 do deputado fiscaHzllt;iio do mesmo, considel':,a- lidamente a sua impraticalJílidade.o sr. H. Lafer tivesse pago , '

"

• andes, m:ormand� ter SIdo 1.,1<:
contrarão OS mesmos meios pl?Ttcpista Cássio Medeiros, visando I do· o ·selo, ponto, b:'tsico para 11m:! diZendo que era evidentemente to-vultosa importância. justifica- vados pelo preslCiente da Re-

.

'Ido Juntamen e_ com sua�f�:. de condução daquele tem- aholir o selo de "vendn e consig- i perfeita fjscalizuçãn, afim ú" evitrrr cante. o �pêlQ que. o 2utor do pro-pública, em 1950, e qualquer n·Jha de sete pessoas, por "eh

t' .

'I
nacõcs", estabelecerí:do assim, llmn possiveis soneg�.çõ(';;.

.

insistencia em sentido contl'á· ban\lidos armados que saqufla· I 130, CClmo carruagens, htel- nova forma de pagamento do im- Abolir o selo serj� uma porta a·ram sua propriedade. A Poli·',a I
-=

_ pasto, mediante R cobrança feita berta à soneg!'ção do im!)osto derio de\"e partir do Judiciári0,· I J [ l--S('g'UIU para o oca e ravou lJ-
por ...erh,·�, :: excmnlo do imp03to· vendas e consignações, que ass'.!�u·e não de um membro do Po- tn' mas p�reo" oue 0:3 (kten� "i; I ' de C011SUnlO fedel'al, através ele ra grande parte da réceita esta-der Legislativo. E isto porq li E' I conseguiram fugir sem baix",<. guias de depósito 1'0. contribuinte, dual.

O público pode tomar a "in-'

sistência"; não .D0l· "insistên-I F: .

CÍa", ma� -?or s�mples advoca·
_'I aseadmmlstrahva. "

o lLoid
vin I e

ras e cadeirinhas, com os

condutores trajados à mo

da de então. Il---�

Não teria
divida �e

pIoneira·para a i.nplantdcão. .

. '. ,

c/o estatismo .petrolifero no Brasil})
(orno o de�utado $a uh{�Ramos justificou ii emenda ao projéfo da

� RIO. 26 (].vleridional) - Os
x-\.,)&�� i ex-tuberculoso.,; e Jeprosos po

:\\\; l derão exercei' athHdad·e pú
K I; blíca, desde que pr2encham

as condições legais, natural-
mente acompanhadas do cer
titieado de alta, do hospital,
ou alta dispensarial, forneci
da pela autoridade competen
te. Nesse sentido o prefeito,
sr. João Carlos Vital ·sanciQ-
narã. na próxima segunda-fei
t'il, o projeto de lei da Càma
t'a Municipal que regulamen
ta a fUUl'ão uública dos e·

cl:05 sanalórios e h05-

FPOLIS.,
gunl�, Que o Pnr13mento dese:a.
a!:i�ulTtir � l�espo-nsl-!.bilidn.de de con ..

YDel PRECISA DO

F\�lt;O ...Ú !Htr:-o pr�st:lr 2 rnjnh� cola�
boração :'. ess:� men!'3�ge,n f!ov�,rna ..

ment.ll.

Produção acucareira
no pais em maio ultimo

Laxativo
"!lU-ácido
contra as

azlllS. Açl!o
inave e dura.
doura, Sem
ubor li' nlio
lIutl'lnjfl:nte.

Sau c.ueud�',; no qentido df: 111(; cünstaiul"ern
dificar :! nrrce�v.1at:ão compu}s6ri� de enlprt'_5'� ol�g.an.i2a(t:!
dr) 1:t.lpitat net.:'es.sàriQ ao enl11reeJi- flue f·n'l_uadra o itenl IV do presen-dimenio petrolifel'o, b�m "orno" PAN_MUN-,TOHN, 26 lUP) - 0 LI.' lll'tig,l:
:;upre�são de voto às :tções ordin1�" Ch.e"fe da delegação comunista, ge� Standard OU - 54.893 ações;RIO, !!6 (Me·id.) - Alluncia-sc .das " preferenc!as. Destaco, enfre ne�al Nem n. t(ilguejoll hoje qm:n·1 Paulo José Pires Br::nd,'ío - 50 R-

de S;U} P:;ulo �\ pl'odu�ão açucard- lodn�', !' ernend� do "Chefe ihl (!eli,>f,':!çfio aliada, çõcs; Em:lisío Guimarães _:_ 50 a-
ra dfJ pnü;, com .o. llfOduçlíO de_. p�dindo:1 supressão do itt:"IJl getieral .t'\.l"ri�Oll pediu qUE! os. co... ��)es: 11,11. \V. Johnsen.- 2 aç:pes;3.105.401 S:'CO,;. snfra de 1951-';:'>, 3rt. 13. nllillbtas ·exPlic"ssem dc mandra
terminnd:l çm rn�io último. Per· Aliú�, é !JnuiO de vi�1:l du �ati�fatória como podimn conter ()
n�mbll('o figura cnm 7.1HíIJ.377 lla· ,Jo 'rrnbalhisf::l Brasileiro, 'llll:· ela· príndpio da l'('IlrIÜ'i:ll:ão vohintá
("os:! o E�t;-:.rio do Ulo cOln '1.5i7A77I borGu emend�l nesse :o;entido� 1'e,,·0· ria dos prision(!ir05, depois da Rus·
�acos. O volume 'LoÜlI dn surra do dizer <Úle, na Comissão d,� E('�mo· sia· ter introduzido esse pl'ineiplo
pais ntini-,'iu .a !!G.231.037 �;aCOii. As nlia, êt�s(:; itelu' do �rt. 13· nn.o lue- na guerr:l pn.ssaQ.3. lIal'ríson apto
estoltistícas em questão, tudavia, ,Íl ri!eeu aprovação. E. :1gol:a: ao lf!1' "citou nmplamerfte u confllslio don
computam o Llçucnr dos tillO� dc (l parecer tln Comicls,lo de Finan_1 �'ermeJhos, falando dUl'unte trinta
usin�. ças, l).otL) qUé o :-..rt. 13 l'H\S�;úLl íl. c dl1.c(l lui,rrulú5.

Um produ!; do I

W. UCOR UE CACAU uVlEa S/4

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A Agencia do In$tituto de Aposentadoria e\ Pensões dos Comerciários
nésta cidade. comunica aos seus segurados que. de Jo. até o dia 10 de

julho, estarão abertas as inscrições' para financiamentos imobiliarios" do
sem.

, " 'Plano-B. modalidades I e II, ou,seja:

=Z Y M 6 R da M· d'FALAM OS EECAPTURADOS Plano B-I - Aquisição de terreno el construção de casa::: a 10 'Ira orSÃO PAULO� 26 (Merld.. _' Plano B-II - Construção de C:lS�: em Terreno próprio.
=

..
Os evadidos reca,pturados tive' Outrossim, fica esclarecido que. segundo " ordem de classificação �_ "

,

.
,

ram permissão de falar aos jo" dos candidatos inscritos serão autorisados os pedidos formulados dentro (A voz do coração catarinense)
nalistas, esclarecendo vários per da verba de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões, d", cruzei!'Os. atribuída a esta

_ FREQUtJ:NCIA 82& KCS. _ ONDAS DE 365,9 MTS. ,

menores interessantes. Assim, o Agencia. fic�mdo o atendimento dos excedentes condicionado à verifica-
= CAIXA POSTAL, 61 _ RIO DO' SUL

:punguista Almir José Barbu,:::; ção de desistência.
. _ .

dil'se que a. lancha "CARNEIRO OS segur!ldos p�de:ão fazer as suas inscrlçoes em qu�lq�er �l� do

DA FONTE" 'deixou a iíha ii�
.. referído período, POlS, a ordem de entrega da proposta nao mflmra na

Anchieta levando apenail sus' classificação! do candidato.

ktação' norma! de sessenta 2 :� classificação. dos cand��a:os ,se farú com base nos encargos de

cinco homens' !LO contr'r' 1 r�nlllia e no. ca?:cldade aqUlslÍlva d<: cada um. represen:ada �ela rela.

çu ti .

'

.'
a 10 {!I)

çao entre o 8ala1'10 realmente} percebIdo e ti. cóta parte dlspomvel deste

te.. se n? �unl. DOIS deles, q'Je e reconhecida sempre na hipótese do segurado já possuir o terreno de3_es avcrn fendos" morret':lm ('[nan tinado à construção de sua casa.

:;; !l'd lancha bateu as lledrps
'_
e A inscrição será feita, mediante a entrada, no Protocólo désla A

. un, ou. Por su::- vez, o ladl'1io gência, de :petição redigida, nos têrmos, do .Modelo afixado, 'na sua sédeRoberto Rocha chsse que, o obi"'- à rUa Amadeu Luz. nr. 30, das 12 às 18 horas, preenchidos os respectivost:vo dos foragidos én. atraves- 'claros com os seguintes dados: I, - natureza dOi financiamento Isi para
sal' a. Serra �o J\faI" "",e ·�l.ingir' II aquisição de terreno e construção de casa ou para construção de casa
rodovia Presidente Dut :,t. -'Üi" em terreno próprio): II _ valor do financiamelito;, III - salário: efetiva

n:';!mliariam" caminhó,es, mata- mente percehido por mês: IV -- data em que começou a contribuir pa)'
rum os motoristas e prOS,'{:��,I- ra o LA.P.C.: V - importancia dos descontos obrigatórios no salário: VI
f'hm nn. fuga, t.'f.lv€2 i:í.rll 1\01 _ idade; VII -esmdo, civil e pessoas de sua familia, que vivem, sob a
r::s Gera's. Aliá:;:, O prcsldiárb sua dependência economica.
P,'lU1Cisco Machado Fi!ho aflt·- E' condição essencial para a inscrição ter o seguradO contrihuido
meu que o chefe do bando ni'\� para o Instituto durante 18 meses, no mínimo; poden(to o segurado obter'
da .em f,uga, é um lh.drão conhl'- financiamento apenas de uma casa, até o vali'lr máximo de Cr$ 300.000,00
c'do pelo vulgo de CU,!' f;ca;' éL,l" (trezentos mi! cruzeiros). devendo o valor do financiamento correspon
passo que Pí'fl'cira LIma e Chim. der' a uma prestação 11lensal que. com os demais descontos obrigatórios
Shaw" serla,m simples do segurado, não ultrapasse de 60% de, seu salário efetivo. A'1 inscriçõ2s
de ordens dest ...

,

>

de' que trata o presente AVISO. terão' validade sómente durante o exer

cício de 1952; os candidatos que, por força de slIa classificação insuf�
'ciente, não fOrDm autorizados a apresentar proposta de financiainento:
'terão suas inscrições canéelndHs Hutomáticamente. em 31 de dezembro
vindouro,

BLUMENAU. 2'1 de junhO de 1952

ALCINDO MAIA - Agente suhsiHuto

J

,

> ".. �

ORG1\O: nÓ§" f'DÍÂnU)S ÂSSOCUUOS�i
" > í" - -,

FEOPRlll,DADE DA;;
,

§/A v: k NA 9"'0» �----J!

H-edação. Adimintração e OfiCInas: Rna �íio Panlo 14
319'1 � Fone 1092 -,Ci:id;xa l"ostal, ss.

'

Direto!': M A II H I 'O I O X A V I E 11

E X l"·E'1) I EN '1.;:&

ASsinaturas:
ANUAL'. . . •• '. o • • Cr$ 100,fiO

SEMESTRAL o • • • • • • • • •• Cr$ 6fi,OO
N. AVULSO •• '. • . • • • • •. Cr$ 0.50

Sncursais: RIO: - Rua da Ouvidor n, l(HJ ....;_ Fones
: 43-7634 e ,i3';7997� � SAO PAllLO: � Rua "1 de
Abril n, ,230 __,. 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181
BELO, HORIZONTE� - Rua Goiás, 24. - PORTO A�
LEGRE� ..:...,. RUa João Montaul'i, 15. CURITIBA: -
Rua Dr. Murici, 70S � 2.0 andar - Sala 233. JOL"l
VILE: - Rua' S. I�earo� 92.

o ststema 'de capitalizaçiio em noss;'; ,paiS: tem trazido inr.ineros ue
nl'fldo'i aos íntetéssa.dos, tanto assim qU'e :is .companhlas que ,explorara
essa lllOdalid!llle de economia privada constituem, hoje em dia; tnstttut
çijps que se re�nmenilam como um meio de assegu?ltl' Jlll'lhorl's Pl'tspl'C-
Hvas parn- o futuro.' dos portadores de ;títnios. ,

.

Para exemplo, ettamos :L Catxa .Naeíoria l de' Capitalização S. A" COID,

,,;;de "in Sã" Palíl!>, que possup, il)ílmpÚ's p<ll'tadotes de seus títulos néS-

T A 8,A J Á R A T E N I S
Avisamos aos 81'S. sacias: que no dia lo. de julho :próxi.
me serão iniciadas as Al11,AS DE '!'ENIS pelo ilL.<;tl'U
tal' eentratado pelo' Clube. Os interessados' q,ueira.m Ins
erever-se na séde soda! mi com o sr. lVerri�r Garnl,

A nm.ETOíuA
,

E acaba, de ]lagar entre os três prêmios com uma Só mensalídade,
>tlesta eldade, ao sr: Iúimndt' Raetner, portador dó tititió GZ.6ill' _ éoni�
hinaÇão "B.F,K.'. Em Port<:> União; üm tttuio 25.6{)O premiado em primeiro
lÍlgar' com, crs 50.000,00, e uq Flo'ríaüOpolis, "litra COm crs 10.000,110.

E' a unica que di 60% dos lucros a partir de ;; anos an pagamenro
<ln tituto, e :i única que possue titu!ós;,pagos em'12 anos:

São DS representantes nesta cid'Hie da Cll.i= Nacional de Capitali
"-açâ,, 15. A:. o"sr. EDMUNDO PACHECO f'JI.HO, - inspet.rir" !:'i'ral__":' Ji.,
CAnLOS H. GU13En, agente-co urado r ,

'

--O-O-O--'O-O-O-O--O-O-O-O-IJ-O-,-o--o�"O'-O-_O__
II VIAJE PELO "EXPRESSO RIO DO TESTO" 11ii Que proporciona conforto e segurança. Saídas de RIo I
ii do Testo: 6,45 e 1� horas, De Blumenau: (defronte A il
II Capital) 9,30 - 11,30 - e 17 horas, ii
&.-1-X-X-%-X-- ]I: - I:. - l[ - ,k-lJI:-lI

x-X-X-x--t

COllnicação
SUBSTITUINDO O DR. G. H R O 1\<1 A D A DURANTE
SUA VIAGEM A EUltOPA, DARm NOS DIAS UTEIS
CONSULTAS.
NO HOSPITAL SANTA CATARINA DAS 9 'AS 12
E NA MATERNIDADE DAS 15,38 A'S 11,:W DA TARr
DE.

Dr. ANTONIO HAFNER

IFrieza o f i c i a I q II a n to NUMEtOS PREMIADOS NA TOMBOLA DO 61·
";

,

-,
'

"

'

NA'SIO SALESIANO S. PAULO DE ASCURA, EM

à (ris'e" d· mad""e<'I�'r'a no" pal's' 1.0prêmio:nr.1282g_0tí�i������a-I)r.pedrinll(l'-'ROdeiO,. I, ,.
.:

.

:" '. "

2:0 prêmIo: llr� 3651 - Manoel M'neira· - MOS{luito - Rio do. Sul

, \ :l.o prêmror nr. 10786 -: Júlio Girardi - Cm.eoenta, - Rodeio

RIO, 25 (Merid.) - R.e-' berta para a: solução, da cri- em base de penhor :mercan- 4.0 prêmio: nr. 14S�O - Herbert scnramm - Gnspar
-

d
. ,s'.o' ,prêmio: nr. 14970 - Anatr Rodrigues Vieira. - Urubicí - S:'Joaqllimgressaram ao sul as delega- se de super-produção esse til, como providencia inicial 6.0 prêrníe ; III'. 13:273 _ Ernesto scnrerbcr _ .Itoup, Norte -Blumenau

ções de madeireiros que há importante setor industrial. antes do govern::> estudar ,7.0 piêlnlo: nr, 7037 _ Afonso. C" A'vila _ 'éresciuma
dias se encontravam no Rio As autoridades continuam a questão, do escoamento. 's,o prim\o: m. }1I966 - Adelino' ventnrt - Sta. Maria - Rodeio

com o objetivo de resolver a manifestar pouco interes- Podemos adiantai que os ·S.o'prém.io: nr. 1l90Z - Samuel Sampaio Silva - Soi:ocab:�
. lli'.o :pr@mió: nr. llO!ll - Olivia L. Gomes - Mafra

OS problemas da industria se em relação aos planos madeireiros delegaram DO- ll:o prêmio: nr. 3446 _ �1:tria das Neves BandoeI; _ ASClll"'!l
da madeira. Ao. que tudo sugeridos pelos madeireI· deres a omissão Deliber�ti- i2.0 prêmio: nr. 752& � Ilidalgo' Cunha - Pedras Qr:l;'des _ 'rull:não

indica, até o momento, ne,· ros, os quais resultariaIll, va do Instituto Nacional lÚ prê,Wio: .n1'. 24711 - Dr. Pedl'inho - Rodeio
..

nhuma perspectiva foi a- no financiamento dos esto- do Pinho nara aue acnm-
14:0 ,llrê�io: nt, 1,252 -, Casa do Americano -4 Blumenall

,
.

- 1S'1) prêntio' UI' 451 - Be�toldo Pfiffer _ Blllmenan,
ques e' no. ret::Jrno das ope- 'panhe a evoluçãõ. das pro- _'_'__'

_,..'_.__
.

-:�- ,.___-�- --

racões vinculadas com meio videncias encàminhadas-pede' dar escoamento ao· pro- lo governo. junto às Cartei-
Uma poesia que se refira duto ras de Crédito Agrícola e

a passaros, é enviada a ::Jr- Ao que estamos informa- da Exportação e Il'ilpottação
nitologistas, guardas fio·, âbS� o proprio diretor da. do Banco do Briasi1, nás

restais ou pessoas que po�- CEXIM, sr Luiz Siinões Lo- qL\ais '_') ambiente, em reIá
suem viveiros em casa.

J
pes, negou-se a avistar-se ção ao assuÍ1to� é de absolu

Sí a personagem central com os industriais em apre· ta frieza.
de um romance é urna se- co de vez que seu ponto de
nhora altarrlente elegante, vista é contrario ao ateu

o resumo da obra, contendo dimento de suas pretenções.
descricões .dos vest'idos u- Não obstante, sabe-se que o

I sados pela heroina, é enviá- sr. Ricardo .Jaf€t pres.iden
----.....--------.....;;;.........-- do a costureiro de compró- te do Banco, do BrasIl te-

'-------1 vada competencia. ria encaminhado ao chefe

A, Esta remessa da obra li.. do govern·o uma éxposiç�o
. .

d 1 d ,- teraria a elementos tecru- de motivos n'a qual, apos
pagIna mo e ar e

F '. bl
'

Pensou-o o presi- � cos capazes de julga-la equaCIOnar os pro
_

emas

sr. Lafer constitue· a primeira parte da industria de madeIra, su
das Drovas

.

da oficina me- geria o financiamente de
canica para literatura, 60 por cento dos estoques,
ii Ij 11'-:'11

AGENCIA Dt BlUMENAU
A V I S O

Rua B; Retiro oi .: ,_ •

-Im�oslos a�alar
:NA FAZENDA .

ES'FADll:AI:i
o

zenda é uma

1

mos melhor.
r_.oio� tir�.r o ministr_o· da Fazen

da rir,o é negocio. Até porque se e

le 5"'1', ou' nos pxr:ni.iQm um outro

:rninisiro de igu::d c:l1ibre� ou não

resistiremos 30 inlp!_tcto· d2 infla-:

ção e d� �plicação do crédito indis

criminado,

'tac1a com esmê!'o por &pnhOl'H;;3
<la sociedade ilhôa, a sedo {;i;
Lira Tenis Clube -perdeu' fi. rtua' � - - - - - - - - - - --... - --, --- ---

féição usual, transformando se ('I'A" Age"ncl"a M:í!rl't·,m· .!l. e (hmercial "SAMA'R(O"como que magia, num 1ipíco :;a-" ,J u u .U

Fio sertanista, hagíta:do por nu':: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
lllerosas pessõas, ávidas por e!i- . Primeira Convocação.
quecer as vicis3itmdes da· vidil

'
,

São convidados os srs. acionistas a' se reimirein em ag-
cotidiana � ?. encontrar num' sembléia geral extraordinária nó dià 27 de junho de 1952,.

ambiente completamenté difei- às 15 horas, na séde social desta Sociedade, à rua CeI. E�
rente, as sensações que a viJá gênio Muéller n. 53, nesta cidade de Itajaí; S. C., para dis-
do sertão oferece aos foras te!, cutirem e deliberarem sôbre a seguinte
ros da metrópole.

.' ORDEM DO DIA:

I �êréà de cem I:tro� de firia 1) Concretização. do aumento do ca!?�tal e reforma dos. e�-
c3cllaça foram .c�ns'l�idos no. t.::tutos au�or�zada !le1:=t assembleIa, gera� extraord�na-
[-reparo da tradiCional "queim(� , na dos aC1Ol1lstas re.aliza�a en). 9 de. maIO de 1952,

111 qual, por' sua vez, 1.01 ímpie- 2) Ou!r<;ls assuntos. de mteresse da Socwdade.
I 'ciosamente, consumida pela sédi' IhlJal, 10 de malO. de 1952.

__

I vo:a� .

dos intrépidos "psei.rdo� VICTOR DEEKE, ABDON SCIll\HTJ'. SADY lUAGAI,HaES

crup1ras", que dançavam rartchm'
N.R. - Publicação retardada pOl' falta de eSllaço.las e cantavam desafjci� imrro. I � __ -'-- _

visados.

Ma�s uma "êZ, o

c!ido pelo dr. Oswaldo
'\' iana, brindou a sociedade flo
rianopol!tana com atraente fos-'
ta junina comemorada a altura
a-< celeb�es nOit�s dos balões" l;
das celebres noites dOs balões' e
tradicionais entl:e os
ct0 povo· brasileiro.
,Marcou época rt festa junina

. ]" Lira Tenis Clube e, peja :Jllóo.
dr ugada a dentro, os noivos' c.;;�
tl1vam separados· e r,: quent1i.o
completamente desaparecido .. ,

EMPRESA AUTO VIA(ÃO RIO DO TESTO
, "

SAlDAS DE RIO DO TESTO: 'As:
G,15, 7,15 e 12,30 HOJ;t�.S. AOS' DOMINGOS:
6,15, 7,15, H,30, 16' e 17 HORAS;
SAI'DAS DE BLlJl\'IENAU: Defronte do prédio lIa

'Mútua Ca:tarillense:
DIAS DE SEMANA: - às 9, 11, 16,30 nORAS
AOS DOMINGOS: - às 8,30, 11, 14, 18 e 19 lloras •

está sobrecarregada.
3 -- Se a água empregada

para a lavagem é salobra; de
ve-se ajuntar úma certa quan

. tidade de água mais pura OH

colocar mais sabão do que a

quantidade geralmente usada,
a'fim de que o sal emitido no

água não forme uma espuma

qúe dá à roupa unia côr cin- fzeuta. O detei-gente emprega- I

do deve ser solúvel na água ,-------------:-------------------'1

em todas' às temperaturas H

sadas- ria máquina de lavar;
jàmais deve formar uma espú�
ma flutuante.

Bastará que as donas de

casa sigam estes simples con

selhos. para que desapareçam
todo� os seus problemas sobre

lavagem de· roupa.

F6rmula do Dr; Domin
gos Jaguaribe. ã· base de

c:oeràna. amilagrosaplantil!
da flóra bra.iteira.

UJoi FiODUrO DO

LAIOIAf6RIO L1eOI III CACAU XAVIeR t. A.

PRECISANDO DE UM '.['ERNO DE . 'MODELO
NOVO E UM FEITIO ESPECIAL?

E DE MAIS GARANTIA?

PROCURE A ALFAIATARIA

Arnoldo 8achmann
------- ,.-

18118 CeDSUr3�OS OS Hlmes e

,e&as teatrais teleyísioDa�os
RUA AMAZONAS

BAIRRO DO GAltCIA N. 2574

..jj-;,...-:� ,

.

desenrolar d::-. vot::çi\o do proj�to
governamental, Se não forem apro
vadas .p.s emendas indicadas pell>
Partida Trabalhista Brasileiro, e'1-

tão pedirei destaque dest::t emen

da, porque considero o: próietó do

Governo nço Um projeto entregui;;

ta, mas nacionalizador, no qual se

procura lev::!r, a entidade mista pa

ra'· uma organização estatal, oú- m.e

lhor. especific�ndo: - considero :a

PETROBRi\S S/A com as emendas

do Partido Trábalhista Brasile;ro.
pioneira p:?.ra E. in1planta
est�tisin(} petrolífero

•OPORTUNIDADfS
�=�--Il

E N F E R
II-======--

M E r R A:,S

..
'

-

-

-

-

classificacão da censura da
da, este �erviço de tele·vi,

são, leva filmes'e peças pa
ra o interior dos lares, exi
bindo-os para pessôas de
todas as idades. Conclui dE�
terminando que sejam proi
bidas, no serviç!) de televi-
são as exibições de

peç�slteatrais ou filmes conside-
"

rados impróprios para me-

nores. � ----__------------------------------------

Q
.a

PRRCISA-SR de moças com 1 G a 35 nnns ,le id,.d� ,> en?<{) primário,
que de� ..jam estudar enf"rmat;i'm. Casa. r.,f�lçiio .. (,lUS" gratuitos, Es
erever para r.:�e,)1a dI' AI1"lli:HI'� de Bnfl'rm!lF.l'fIl, São .I'lSÍ', _ Rua
Marrtnlpo pr:tdil, �_l - São P3ulo,

I

--�------OpnRTONIDADf---��-- r

Uma firma ou pessoa bem retactonaun, 1100l moíos íudústrtnls textis e

dI' eouro, CDJno l'epresenta.nte exetustvo para todo o Estado dI' S:mÜI Ca.""
tartna de produioç químicos de reputacãn mundial.

Cartas para. uQ.utmica.s", Ca.ixa Postal, 9{L

__________

\
VENDE-SE

I P E ç A S F O R D I 'VENDE·SE um terreno plano, com

I L E G I TIM A S I 'UJUO mz, n;.. rua Boavlsta, pegado
J CllS:1 do AmerIcano S. A. I a Ofi('in:i I'iazera. por crs 30.000.00.
______

-
- 'r rutar CUIn Horsf n:1 rua 15 d�

No"\>eUlhrll, n:!3.
- - X - X - X - X - - - X - X -.-< X �-, X - .- I

,------...... � ......,-�-���

��:�f.I.: ...

Decl araçã O
DECLAno Ilor meio ,Iesta que não me RESPONSABILIZO l'6r

quaisquer contas ou ontras dívidas, tIne p{n,,�e-ntllra minha nUla

RENATA PASSOLD, fizer em meu llome.

GUSTAVO PASSOr.H

Itoupav.lzilllla, 26-6-19ã2.
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- E' no Iogar da venda que a propaganda vende.

Annncie vendendo e venda atmnciando pela

-
-

-
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�1I1mil Ii 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1IIIIIIm o .. __ .1.
"!.

Pesqu;zas com o

coba Ito rac}iOiJfivo
gramas de cobalt!) radioa
tivo, conhecido como- Co
balto 60, cuja radioativida-
de é equivalente à de 100
gramas de Rádio e que foi
cedidO! pelos Laboratórios
Nacionais de Oak Ridge.
A nova câmara atômica

foi c�lllstruida Dara a con-'

tilluação do prõgrama de
pesquisas médicas. Tem,
como características, uma

altura de 1.50m .. , 10 me

tros de largura e é reverti
da por paredes de chumbo
de 8 112 polegadas (22cm)
de espessura.

O dr. M. A. Greenfield,
professor de Radiologia na

,'acuIdade de Medicina da
Universidade de alifb.rnia,
e chefe do Departamento
de Estudos Atômic!)s da.
mesma universidade, acen

tuou que a câmara será
empregada principalmente
ra estudos científicos bá

sicos dos efeitos das radia
ções sôbre a matéria.
A construção foi elabo

rada segundo os mais rigo ..

rosos princípios técnicos de
segurança. E' mecanica
mente simples e !)ferece
um grau de segurança prà
ticamente absoluto, O tem
po gasto para carregar Urna
amostra, para efeito radioa
tivo, é de alguns segundos
apenas.
A câmara' é tão segura

que uma pessoa pode estar
prÓXIma dela por muitas
huras, díàriamente, e ain
da assim receber apenas
urna pequena fração dos li
mites de radiações, declarou
10 dr Greenfield.

LOS ANGELES (USIS}
- No Departamento de E=
nergía Atômica da Univer
sidade de Califorriia, em

Los Angeles, foi !nstalada
uma câmara pesando 8 to

neladas, para abrigar 30

K
do cjnco �póJjces de um milhão dc

cruzeiros cada Ul11a, em beneficio
da Faculdade Catal'inense de Fi-

losofia:

EXPLICAÇõES PESSOAIS
Lenoir V�.rgns VOltOU!l trihlUll1

para comentar ocoI"rencias verifi
cadas em Ch�l.)f!Có, tlssinaladu3 pe
la Imprens� 10c�1, em torno da de

terminação judiei:>l. em virtude da

qual fôr�: expedidO mand�to dI?

prisão contr�, o advog�,do e jorna
lista Alves d::: Cruz. determinado

'pelo SI', Carmona Galego. Juiz de

'Direito d� Com�rea_
o sr. Lenoir Varg3s protest0u

corítra a apreensão parei uI do Jor

nal .•A Voz de Chapecõ",

J
número reduzido para a cap
tura de um ou outro desvia
do. O delegado Centola, ten

tou expedir um telegrama pa
ra S. Paulo, mas o radio não

alcançou a Capital bandeiran
te. Ismerino Belmiro da Sil
va, foi o último a ser preso.

Faminto, com fratura no 110-

moplata direito em conse

quência de tuna quéda, decla

rou que o malandro Jericó

está COÜl o dinheiro roubado
do cofre da Ilha de Anchieta.
Alvaro Carvalho, conhecido

por "Portugal", com os pés
machucados, não podendo
mais andar, foi abandonado.
sosinho, no alto da serra, pro

vavelmente morio.

"I': aió se el'lueça"!!!'
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO 80' A Ol'ICINA:

RADIO.FU.KE
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA·
NAs E EUROPE'AS.
- PEÇAS E ÁCEssoiuQ.s, RADIOS NOVQS

",_tI SERVIÇO RAPIDO" POR PREÇO MO'DICO "_"
.

Rua "I de Setembro, , � •

I T'··. '1
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COS'l'A
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I

RIO, 19 � Em 5 de agos-
to de 1914 -- há trinta e oi
tu :mus -- as comissões de
Plnancas do Senado e (la
Ca'Ul:u:a dos Deputados rea

Ilzaram uma sessão contun
t:t - uma sessão desfinada
a resolver sutn-e (I destino
mesmo do Rl':tsiL A!' Ilsle
nomtas eram todas t.;I'itVI:S,
eohríndo li tnqutetaeão das
almas, Lá estáV,UU (JS sena

deres, que se chamavam
Hjycerio, Urbano Santos,
J-oií.o Lu iz Alves, HlÍ ICreh'c.
Oonçalves l�c:ti'eil':i, Vitm'i
no NIonteil"tl, 'I'avares fÉ,'
Lyra, I�j'ico Cnclhc. Lá. I'sta
vam os tlc!l\ltados. Ca.rIo,>
Peixoto, Caetano de Albu
querque, Raul Cardoso, Dias
de Barros, Pereira Ntill(�S.
Antônio Carlus, Marmel
BOl'ba, 'fom:rr. Cavatclwti.
Cada um desses nomes ('X,

primla qualquer coisa e ta
dos reunídos altont:lvàUl ii" .

ma verdadeh-n :m[uf?tia'�'
unu angllíltía - \Im:i. un

gustla tmensn, tão l:T:iiid.�
que, para tlis:;ill.t-la. !ÚVi,!Hl
eempareeldo ii reunião l'i
nheíro M::whado, o chete
ostensivo da maioria purla
mental', e seus assessores ua

Pl}lítif�:t, nivadllvia Cm'l'eia,
I,eilPôldo (le Hulhões. }.�er
n:U'llo Monteiro, AdoHo
Hordo, bem como seu ad··
versario notorio, José Bc-
1.erl':\. O denuüulo Homero .

Batista, membro tia comis
sio da Camara que mais
t:li�de seria minisÜ'o na' Fa
zenda, justificara sua ausell

ela, mas, não querendo ru
gh' :l responsabilidade (IUe
devia. tomai', se declara "a
contrario a toda emissão de
papel-moeda,
Porquê· aquilo era vel'da

deiramente Ulu conclave -

um concla.ve 'de cardeais da
política alarmados com a

idéia de lan�ar !lO meio eh'
cul:mte moeda sem lastro.
Um Jll'ojeto de lei. concebi
do e elah-orado sob a p-l'es
são da guerra, que expludi
ria n:1 veSllel'a, envolvendo
a Fran,"a, de�ois de haver
sido _!lela Alemanha decl,t
l'ada à RU5'sia, e antes de a

trail' a Inglaternl, mandava
suspender !lor trinta dias,
prorrogaveis, "a exigibili
dade das obl'igações resul
tantes de letras de cambio,
)lromissorias e bem assim

.

de prestações por dividas
llÍpoteearias 'ou de penhor
agrícola", Suspendia ainda
a troca de notas da Caixa
de Conversão, representati
vas de ouro em boa espt'
eic, p. m::l.Ildava "congelar"
Ua "cferida C:üxa {'Sse' (lU-
l'(h

Eram medidas, l)aretia,
<leI (.ara.tcl' nrovisorio,
- Mas não" bastavam. Tan
Ü" não bastavam qll� est:t
V:.1 ali toda aquela gente a

traida nelo fato essenéi,d
da l·tmniáo: autOl'izacão an

govel'no !lara emitir })<lllcl
i:lwf'da,

O delI. rl:iulbLa naü! {;;t/
"aso m:mjf(�!<.i"u-se i!{';;f{(�
lõgú !HH" esb s'iJlul::1u. Nilfj
era ela dó ag;ra!Iu geral. Al·
guns, como João Ltlh AI

,'es, a. jmitificavam !le-Ia ne
cessidade. O que sucedeu
nos dias seg-uiutcs, não St'

liInitou a essas meras cfJ!1;i
tações. Enqnanto na F,uropa
a guerra se desenvolvia
];el'()s bombardeios de cida
Ile, !lcla cl·uel e incuncebi
vel invasãn da BrIgica, nós

e hoje ,1
r-------::

, .'

Aumento De Tensão:
H.EGO

�
-

.� iUlIIIJI!llllfUIUumIUluunmIHlIIll'HJJlUfUIlUíUi BARRETOoutros, no Brasil, brigava
mos nor causa da emissâu.

,

A émissão era o desastre,
voltava a dizer Homero Ba
tista. Com Q papel-moeda
sempre Ilzemos crescer u

país, l'cs!')<mdia na Carna r«
Scrzt�d.elJo Correia.
Não ímporta saber de que

I;'Hlc. se encontrava a boa b

rtentação. O que mais v:l!e
htl;je nsslnahn-, na di"tanéÍ:t
destes tl'intã e "itos anos

pasxatlns i:: a sensihHíd:li:le,
fi uorror de todos, tJU :t llil-

vida rt!H�llaS, quando se fa
lava em cmilil' papel-moe
da. Pez-se realmente a e

missão. Não iam alem de
251) mil contos, e despertou
aquela cO!llo(�ão Interna. Ã
g'úl��l:> a. flue se anuncia, a

emíssâo em lll"êl1arO, vai a

sds, :t oito - sabe Deus
a qU:liÜ'üS uut.rns ... - mí-

,
I hõe;; de contos. E ntnguem
se eSlJãlita. Fizemos Rl':m,de
1)í'O);'1'I':SSO na ímpasslbtltda
III:', };:' uma vantagem para
lluem se ae:ha eru lH'i·j�o de

houvesse possi- renda dos
de

Quatro
As

desde que
bilidades

sovié..

o do

tretunto, que ('ssa materia [seu país, decidida pelns
desempenhará no encontro I ruRSOS pura transformar a

do secretario de Estado com Cluela área
.

em um campo

';' secretario do Extertor mürinebeit'àd_ú, Só os �omn-
engajar con- britanlco e o mini;;L;-,J dos nístas, que; S;Jo em numero

Vf!l'SUCÕes mais diretas, a- Negocios E�;tl'a!1g(' lrÚI7 da iilsigrtifiefiYlte, no Bundes-.

indica, assim, França um; papel bem me::' iug de Bonn, . Se opu�er�irn
que, sem querer rejeitar !lOS Importante, no sentído a esse vota, � qual.. aSSIm,
logo ,H iniciativa francesa, de que talvez nem se ia Ci1- pode ser comadet'udo como

o sr. Aeheson não alimente carâdo com o propósito do ,_�==-__-,-_,-"-_�..;..._�,--��_o,;..;..--,,__,_..:.;...,.;.,....;__......,...,...--- _......- ......:,..,�

maio!" otimismo sobre as levar a efeito as conversa

suas possibilidades de êxito ções antes previstas.
do que (I prtmeírn ministro A. explicação dessa revi-

Mbrítaníco. ravolta pode talvez $(.J' en- .' e c-D assunto estava marca- eontrada, 'aínda f!Ul' par··.
do para ser discutido na clalmente, na víoleneta da

próxima reunião dos três atitude dos russos, não tan

chanceleres ocidentais, a: to contra as potenelns oci- A literatura e os Ittera
realizar-se antes do fim do dentais, em renresalla ir �lS- tos, acham ..se, neste mo

mês, em Londres. 'I'al '::0- sínatura dos ac�rdos de monto, no 'limiar de
mo as coisas se vinham eu- Bonn e de Paris, mas cou- nova era.

camínhando, até h!Í UIDH ü1a a nODulacão nlemfr na . Até ágara, as obras Ete·
ou duas semanas, parece- z;Jna soviética. o chanceler' n1tas eram feitas ti'or im
['ia que essa discussão entre Konrad Adenauer obteve, provisadores. Mas õ movi··
)s Srs. Acheson, Eden f' ontem, do Parlamento da mento renovàdor jú teve
Schuman já partiria do República Federal, um Vd- inicio,
principio de que a confe- to de protesto contra a bru- o objetivo desse movi-

,�=-�����----------�---------------

son, declarou, nntem, aos

jornalistas, em Washing
ton, não saber se as pers
pectivas daquela conferen
cia seriam boas, resposta
um tanto evasiva, da qual,
entretanto, não se pode in ..

ferir que os Estados Unidos
estejam muito inclinado a

I
aceitar' a idéia, nas circuns

------

tancias presentes. Aerescen"
P i;: ç A s ii' O R f)

III tou ainda que sempre deseLEGi'i'iMA§
CáS:! do AmericaIlo H. A. ! j:-IU negociar co 111H. Rússia

sobre o IJ!'o·lilenw alem;}o,
._--.........- ... -,.-

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

de aero

autol"!1oveis ou

Por Ai Neil}

Rua!:} Ile Novembl'o - Defronte ao Hotel S••José
OFERECEMOS PARA PRONTA ENTREGA ENCERA
DOS PARA CAMINHÃO DE TODOS OS TAMANHOS
E ·MARCAS. - ESTOQUE PERMANENTE DE ARTI
GOS PARA SAPATEIROS, SELEIROS, MARCINEI
ROS E ESTOFADORES. -- ANIAGEM - ALGODÃO
EM PASTA - ARAMES,

PROCUREM NOSSOS PREÇOS E CONDIÇOES

GARFO TELESCóPICO
NA RODA DIANTEIRA.

EIXO CARDAN

Sociedade (omercial (afarim.uue Uda ..

"(ASA BRUECKHEIMERH I � ;�,"VJlVJ"'\DAQlA�Q'A.9�1JJ�iW,�A��Q1J).ÇJA.YJ.l\.�Ql�ml�Ç1A�Jlíl�?A���j,)�rrRi!t'1W!.��Wb�OO\'1��
. � Todos d postos

.

para admirar as tão an<iosamente esperadas !�

MOTOCICLETAS

o lado humanD da ciência
Antônio de Castro Ru;,:

D'l GLOBE PRESS

,
.

Capital Integl'ali:7.adH . .. .. .

Fimdo de reserva l('g al ,_, cHlÍras reServas

Cr$
Cr$

22.5110 flOO ))0
27 - 500 _ 000,01)

'1'oLal do não exigível ... C1'8 50.01)0. OOIl,OO
AGENCIAS E ESCR1'l'ORlOS NAS PRlNCIP AIS PRAÇ \S DO ES�

1'ADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO K CURITlBA
'l'a�üs de D(;p6 �'tos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"-â IIII!.���.__OCilOl:iCiOI::;i'CQCiaD!=II@l=eil:iIOi:lII:�', TEIvIOS falado; já, dos ca-

l belos branccs precoces e �M'I:GIC'-I
meneíouamos o ,fatDr nervoso, "

.

, tam à sua
Gf" de,'lgostüs, o Ü'abalJw exces-

�'
: ' .: uma l'eeem:e

SIViJ que !lI'odul. o cansaço etc.
.

, "IaD DOQ venctda aqui estão �- rninhás

� ��l::::��:j����� o���;:o!��r: :
1

'

'li ti:. ;l7��:�:s;l�r:l1::ro d7 C�:l:a-
qual não entram todos .. esses

-'
'

-

'

-'

da tod�s 'os di�s, e' uma' có.�-
fatores ou, pelo menos, não uma filosofia otimista da vida �rrigad,os de sangue, e os ba- lher (das de sona) de levedo
são as causas determinantes ou o menos fatalista possível, nhos de �ol. de cerveja, deD�is de �ad'a

. ,'�R,!(� GENTE QUE, ii. custa. de tanto lll!;,dit:u.. sobre ele, �11'" dos cabelos brancos. _,o que se cham.a�.'um bom tem- Quantt> às _vitaminas, po- refe·ição. Coma 'meia xícaraof'ljrlD. ,é ,SUllli mtenções, acorda altas hor:L. dn. noite e'. tomada de, "

pÜiCQ. _- acredíta: e1lXerg:í.�lo a. sobrevoar o (lUarto, suustttutndo Iantas-
Pelo contrario, ela se apre- pcr'amento".·' Essas:manterão,' demos esperar muita coisa de grão de trigo' todos os dias

�;:'):,e-,'-dl�, essa �esma especie de gente 'impressionavel e -pressaga., senta frequentemente em esta- provavelmente, a cor de sens delas, mas 'é sempre melhor 'e uma colher (das de sana) de,
áfttxnli., envergando dramáticas atitudes de sê res lm�destilla.dos. tê-lo. do de plena saúde da pessoa, cabelos durante maior tlnnpo evitar os cabelos brancos cio' meÍadó. Coma' peixe e -fígad'�"liitpieendido ora. aqui, Ola acolá, em um ponto qualquer da. vasta.', que começa a cncanecer aos do que outras que estão sem- t�nta.,s vezes quantas lhe f,ar.j.t.ú�.... �J.este, Descreve-o cOm a 'Voz entrecorta.da, ofegante de quem
a��as�e de interr,Oper uma corrida desabalada. Descreve-o Jlormenori-

25 anos, às vezes muito antes, pre se lamentando, nunca <'5- "normalmente" à' côr natu-. possível .durante a semana.
�i:á!1inie�-U;. pna', que não baja dúvida. quanto ii veracidade do fato e já _aos trinta tem a cabeleí- tão satisfeitas e vivem Irive- ral ... No cam_!)o da' alímcn-' Pode· também comer plantas�U:dlto: .. "Eu Vi"! - 'Uz essa gente, pasmada, Depois emudece :ica ra quase completamente bran- [ando as outras... tacão, por exemplo, ternos a marinhas para mais iodo: Não�i8#á-.tlca., oi _-espera dê um;;' pro:vavcl notoriedade. O disco voador �spo- ..

ca, ,Devido a sua boa saúde, Para afastar os' cabelos autorizada palavra de famoso espere um milagre repentino,�.l:!- "IIS-. I:,tus dp sua feérica. espiritualidade. As crtaucas já não iden-

� q_uerublns 'existindo lá em clma, .tão lindos, tão roliços e pli4- essa !lesson tem, em geral, um especialista � em nutrtção, ,o pois: não o alcançará. 1V1as, em
"ti_ós. Ab, só pHcebem os ha.bitantes de Marte, pigmeus carbouãzados belo aspecto. um rosto jovem, um temperamento alegre, ju-

'
,

" seis. meses, com a inclusã�
:!to 4.. tso d� UlI). corpo dj! metal polido, a faiscar no espaço com i o' olhos brilhantes, temperamen- venil. Por isso .aconselhamos, doutor Hauser, que nos dá e8-1 diária'destes alimentos na sua*.etVollismo a.celerado ,ç. pe.rUnllz de UIDa auvertencia, Dai para. o ljm,. . to alegro. antes de tudo, seja uma da- pcranças com o seguinte: alimentação, poderá com razão.0':,mundo o pensatnentn não Vacila. Então, já que tudo vai mesmo
iíçabar, e logo - porquanto os discos voaeto res nada mais silo tio' <lue

O mais .curtoso nesses casos quclas: pessoas' que' nunca en- "Não duvido que um dia a ,esperar sinais evidentes de um'
, ái�utol do acontecimento, - já que o nmnnhã párece fadado !1Il ox.- é que vár-ías .!.lessoas da mesma velhecern . e evite ser uma da- luta para conservar O cabelo cabelo mais abundante e mais,�riD.mo, então pra. que eonrínuar a eSCT('VH uoemns, a. serzír mejus, fam,ilia são tambem assím 'e que las que nunca foram :1'0- saudavel, 'forte, es::>êsso e na1f,'.',dlorar os mortos, a fecundar a terra, a :lI.egar-s., a. tudo que .; a. '

--tid!í.: pe todos os dias e mms a "ida entrescnhada, pra <iue se fi
não se pode explicar esse te- vens. sua côr natural, seja ganha',

·

ilil;li:uio v3.i a.cabar?' E acabar nas mãos dos' marcianos, asstm. "troco' 1l0mCnO. 1II1as, deixando isso Como outra medida razoa- Creio firmemente que ela se
-tle'.nada, só por Orson Welles um dia. insinuou a Marte um projeto de aos estudiosos de hercdítarfe- vel recomenda-se a hígtêne rá ganha no mesmo campo,"'�...�o� �em. se uns se dobram a '-'55" somb r ía eventllaEdade, há o,," dade, voltemos à perglli1ta do couro cabeludo o bom are�

I
em que a batalha para a lon-

'

!J�'; IJtante de um diseo voador suposto 011 verídico, -procuram me-
rn uitas vezes f't t

.

d b I 'd I t' d h4ililr 'eoib_ ma.is senso, com lima. sa.dia. dose de otimismo. Dias 1,h'ás um
el a: enlOS Jamento os ca e os, a maj;sa::- gevI ae e es a sen o gan a no

'i&éJélÍ-; eonJecturava: "Pra mim tenllo que e;ses tIiscos voadores slio meios para combater os ca- gem, para tê-los sempre bem campo da nutrição."�':'''sPeele d,e patr:u1ha. de reconhecimento. Os marcianos �-,_,qui aPOt-,.
belos brancos?

-SíLtão. quando menos esperarmos, de Sufpresa, como é háhito entre 09 l\rIuitas mulheres se eCf·

�!��"u1s_tado.res. E neste planeta. fincarão raizes com nosso pleno C01l" ..

n ",an1
s••Una"nto. Vai haver uma. curiosa. mistura de ,raças, e garanto que

a tIngIr os cabelos, conhecen- ." "t:' ,",:
, �i�b a5' ordens dos marcianos este nosso mundo hã de reabilita�-se, do os danos que a ti.ntura �o
,.��,',lJ!.�âo que nós vimos governando com tamanha inepcia. Que -ve,� de causar-lhes.

, �: o,� discos voadores, que venham os habitantes de Marte. Penso, Outras se vêen1�'e!�s 'éoIDo salvação. Que doce será a Terra vivendo elU paz, sem
"1oÜ;' sém guerra, sem cambio negro e governos -vitalicios,' sem pre....

·�.Üi!lt!>: 4e' cõr, sem bomba atômica ... ' A s{'parar os qll'� pens?mi
�. ,!�$ --que, peJ;l.saill a.o contrario, estende-se o vulto luzidio do

�� :-'võa!l�t.,.Vu1to de aluminlo ou de prata? Nillguem sabe. Ele é tal
'Ii�_'nova. "sfinge à procura de UDI novo Erlipo.-t. -''7 .".

<
•

(Colaboração do)

I
da sra. Margarida Rahn.

- Está em festas o lar
I do sr. Alfonso ordeir::> c

exma. esposa, sra, Iraci
Cordeiro, com o nascimen-
to de uma linda menina, o

corrido dia 24 de junho,
tambem sob á assistenda
da competente profissional
sra. Margarida Rahn.

,��A'RlOS:�,��, .-

,

'

.. Fazem anos hoje:
'��'ÍiJ�Dip;& ,Mária de Lf>urdes
'�reQnipleta lioje mais um

Uló\ d� k'liz existência, a ga
Jim-le meninua Maria de Lour
d'j!!Ç' filhinha do casal Artur
��NnZa' Castro, residente' nés,

tá:,eidade.
,,' ',�,-,'-' .a gentil senhorinha
:Uisula Rahn, fino orna-

· �nto da sociedade lo-cal e
,fillia· .dileta da exma. sra.

· ,t lVIàrgarida Rahn;
,'/, ,-- a' sra: Ana Simã::>, es
,�a do·sr. João Simão;
_'

,r:....., a sra. Evelina Bueger,
" '.' t-ésidente nesta cidade;

.�'._ () -sr Willy Blanken··

,.:biV.-g, do ,comércio local;
.' :.-_ o sr. Gerson Werner,
,.'��i4ente em Itajaí;
:;'�;-�j) sr;' Paulo Willerích,
!io; cOmércio itajaiense;

, ,r�";-,� .jovem.Norival, filho
"ijiké�al Rici,eri - Tereza
,:a-e:ri1�dí, residente em 1n-

l'
. $.ii�l..
I_dmentos

.! ....

, .

, -:- Juni é o nome Que rc

,tellerÁ na pi.a b�ltislnal, a

inU!ressantc menina que

yeio.ellgalanar o lar do dis
tinto, casal Harri' - Aster
,BZihl", iendo seu 11ascimen
toQ ·se yerificp.do d.ia 25 d:O

cOl��nte, so� á assist_encia

voador

o Preceito do Dia
A carl1e na alimentação

A carne fornece ao corpo
substâncias necessarias á
constituição dos varios te
cidos. Mas, consumida de
masiadamente, torna-se in
conveniente porque entre
outrps motivos, dá ensejo
á fGrmaeão de ácidos Pl'e

judiciais
o

ao organismo.'
Não coma carne {"11l ;�x_
cesso. USll-1a uma vez

por dia é o S L! fieicillt·.
-SNES.

,

,

ALFAIATE LADISLAU
Vende Casimiras e Tropicais das mais afa
madas fábriCas do País, pelos menores pre

.
'ços da. (idade. - Confecção de ternos com

::' apurado gosto. dispondo de pessoal habil!
,- làdo na arfe.
':'

"

RU_A 15 DE NOVEMBRO, N°. 588 a 596
--- ULUI\.fE..."lAU---

,�.�..
'

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

,A1AVI�S (RUIADA�
P,ª()B".El\fA N. 469

"

'.' "

�- ...... �.._,_.,,-�,=,-.....,7'1. Y 5 '1 � < �

HORIZONTAIS:
1 - Alta de preços. . 2

l�t�rjeição; oceanos. 3 � Er

va,nome de mulher. 4 - Sur

• subitamente. 5 - Explode
.'ii - Ardil (pl.). 7 - Ara

nha 'amazo.nica; senhor. g -

Cól"oa; outra coisa. 9 - Fíz�r::l

menção. de atacar.

VERTICAIS
.. 1 - Iridio de José de Alen.

càr.j .leIto para o transporte· de
fedtl�s. 2 - Gemer; assim se

jtLt_;i·_ Dor naS articulaçõe's.·
4: _: Pri::ptlsição; a pa-rte po

dre -da madeira da árvore; ba-'

1l"áqúio�'5 � Sadia; pedra ds'

moinho. (pl.); lingua falada

ao ·sul da França. 6 - Nego
'�ilj ilícito. 7 - Moeda jape
nesj1;, gostar. 8 --;-" Má so�te;

. fJ-'parl:é,maís dura do sapato.

ó

Dr. Aires 60ncalves
,

- ADVOGADO
&et!ldencla e escritório:
-BLUMENAU -

I
Rua Broque. 95 - F4l,nc: 14"11

obrigadas a

isso porque não desejam pa··
recer mais velhas do que são
na realidade, e outras por-
que ocupam um emprego que
lhes exige dissimular sua ver

dadeira idade.
A titm-a é o unico meio até

hoje conhecido para eliminar
os cabelos brancos. Agora
vem a perguntn: "Existe un'\.
meio de evitar os cabelos
brancos ou o seu aumento?"

,

Até certo ponto, sim; eXis,
te !lara as pesso::lS que tenbam

Vestid� eril piqué esta:m
pado, com cinto estreito, em
cour(1 Metragem: 3m 75

. eUl 90.
I

�M quinas de Costura

BlUMENAU
Preços

CIME BUSCH
JIOJl: - SEXTA FEm,4 -às S nORAS: � "DIVIR'J!A:�

SE GANIfANDO". com: I) sorteio de Cr$ 600,00 '(]:ferta., pa.
trocinio, e ,responsabilidade da Caixa Eeonomica Federal,
Agen.cía de BlnD;lenau' . "

'

em: ' ",'

.GINQ B-&CIII, MA-RIELLA LOTTI - SII,VANA ,PAMPANI-

11M'
'

'

I"
, i

NIí�KOt'�só�Zréni • t" './1,' arta me·nte·_perigosa�'�.
n e a,_' VIS a papal A história de uma--mulher que viveu apenas para a-',·

mar e para matar ! !!
, '

.

'

{Programa livre} Seus caprichos de' rn1..l1:Qér ,lr�esistivel eram .lei e seus
,InsI;j_irada errr poetico conto,' desenrola-se uma jocosa e beijcJs apaixonantes .eram ver<iadeiras sentenças mortais !l'omantica hiStoria jamais_. sairá de seu coração! "ATE' I

Com beij.os e arma�, im!_:)tlnha sua vontade indômita !A VISTA PAPAE" FILME SINONIMO DE POEMA, Ador- ! . U!na DclIcula que e um desafio aos homens que senado com as mais' lindas canções lt1ternretadas '1)01' Gino

,JUlgam
lmunes aos encantos e aos ardis femininos! "lHOR-Becchi ! .

-'

TAL�ENTE PERIGOSA" - Um ;filme cheio de emoções ..., Ar.omp. Compl. Nacional e shorfs Completam"o programa, Jornais e complemento:,:.
-f Preços de -cost".úne. ,�_:�_;:_:::':I'{:;"'Ji,"f:Ri' Preços de costume.

UBREVEN IX"
IIJU KI"
HN A T I, O N A l"

VENDAS A VISTA E A PRESTAÇÕES
- D , S 1 R "1 B ti I D O R E S -

EXPRESSO
BLUl\-IENAU-CURITiBA

End. Tel"g.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

Rua 15 de Novell1bro N.o Slll

-FONE,1002
PREÇO CI$. 155,00.

AGE,NClA CU,RI�IBÁ
RUll 15 de Novembro, ,N.o 629

PROSOOCIMO S. I.
,

.

,.
- \

tMPORT�.CÃO ·E COMFRCIO
,

.
,

CURITIBA JOtNVllE·
especiais para reveRdedores -

---
. ---'. ,..�

I

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PON'l'o\.cHic

terrivel !

Especial par_ a·mulher
U'ma boa don(l��de ·casa e

piobl.emos dq. _'Qvagem de rQypa
Graciela Elizalde vel examinar o f,uncü;mamento .. quentemente, peide-se ter cer·

Da GLOBE PRESS da· máquina. Se as roupas a- J teza de qU:� a máquina não
,"'. '''''1i'� parecem e desaparecem, fre- (Conclui", na 2,a

UMA BOA DONA DE CASIl
E OS PROBLEMAS DA 1..-\

VAGE1\'I DE ROUPA
�.

Qunhdó surge qualquer con- .

tratempo em nossa casa, te
mos sempre a tendencia de'
culpar os aparelhos' que em

! }l·egamos. Se a roupa lavada,-
por e'xem_9lo, se apresenta
com ,um :r:nau aspeto, imedia
tamente culpamos a máquina
de lavar roupa. Na realidade,
porém, na maioria absoluta
das vezes, a cui_pa cabe à pes-,
soa' que maneja a máquina e

que negligenciou na exectlÍ;ão
de algum aspeto do fU11ciona
men'to da _mesma.

A eficiencia de- uma máqui
na de lavar roupá depende,
de fato, da maneira
fi rou])a é· tratada

Cie'ocia' P_opa'lpr
ACERCA DA IDADE DAS ESTRELAS

As estrehls recentes,' conquanto, b:rflhém com uma in
tensidade de centenas de milhares" de

'

vez-es
.

superiQr à do
nosso, sol,. atJresentam contudo uma desv:antagem em relação
às estrelas mais antigas, ou .seja aquelas. .éontemporaneas, à
formaçãó do universo: são menos rapidas'- .

- .

,
.

As estrelas datando da criação. 'do universo, e· por
conseguinte vel�s de talvez, 3 biVões de,anos." diferen: sen
sivelmente das que se viram. #o):"ma<tas ap()s e que ,q,ontmuem
'a se formar< no seio de nuvens 'interestelares e é[e poliras cós
'micas, tais são as declarações dos Drs. Schwllrzçhild e Spitz8,r
do Observatorio de Princeton, diante' da Sociedade A:r:nerica
ria de Astronomia. Nenhuma' seql!er dess\1s estrelas primiti
vas emite, 'por segundo, mais de 2:000 vezes a quantjdade de
luz e de energia calorifica emitida por nosso Sol. Algumas,

pelo contrario, cuja idade é; 1)0 m:\
ximo, de algumas centenas de mi
lhões de anos, brilham com, um

brilho comparavel a 1 milhão de
sQis! Somente' estrelas jovens e pl'Ó
digas, queimand(r"r'apidámente e sem

po_upar o carburante atômico, por
assim dizer, de' que são constimi
das, podem resplandecer dessa ma

neira. As estrelas !lrimítivas que ['

presentavam, outrora o mesi:no ·bri
lh,O, esgotaram suas. reservas de
c.QlnbustiveI, - talvez biliões de anos

,

.' atrás, permanecendo em vista dis-
apagadas e invisiveis.

As estrelas· jovens se desloc:;lm com uma velocidarJe
de 15 a 30 quilometras !lar segundo. As antigas, pelo con
trario, precipitam-se através dos espaços, com -:eloc.idades
que Dodem atingir' varias centenas de quilometros por
segundo-.

"

,

'

Esses ver.tiginósos'movimentos são verossimilmente a
consequeqcia.- das ,vio�e.nta:s: perturbações, no prinCIpIO, da
substancia que deu origem à criação do miiverso.

ser .!)osta na máqUina,
cuidado que se deve ter em

não se colocar uma quantida- I
de excessiva .de ,r,O�l)� e' da: so
atenção devida às condições
da água e detergentes. '

O Instituto de Economia.
Deméstica da General Elcc
tric oferece as' seguintes su-'

gestões às donas de casa que
se vejam em dificuldades com

suas máqUinas de 'lavar rou- IN$E'J_'ICID-i\. E, GUERRl-\. CIVIL
, O D. I? T. e: ,outr_os. poderosos inseticidas químicos de'

recente descoberta não são sem:!)re benfazejos. Tal assertiva
',é .baseada em .observações realizadas. !lor agricultores e ho
mens do cam!_?o. A ultima 'vitima dos inseticidas -é um ani
mal particularmente útil: a·, abelha. Um:, grupo de biologis
tas alemães que acaba de realizar um aurafundado estudo
dos efeitos desse veneno sobre as simpàticas Hmoscas de
mel" descobriu um _9unhado de fatos por assim dizer nota
veis.

.pa:
1 - Antes de colocarem a

roupa na máquina, procurem
as partes que estejam exces-

I sivamente sujas - como por,

..exemplo, os punhos e colari
..

nhQs das camisas e joelhos e

fundilhos das calças de crian

ças - que devem ser IncUdas
em água quente�; (com um

pouco de sabão brinco) e e3-

A fim de verüicar o fato, experimentalmente cons
,tatado por inumeros apicultores, de
,que as abelhas envenenadas por um
inseticida contaminavam às outras
ábelhas, os pesquisadores do Colé
gio Experimental de Agricultura da
Bavaria marcaram algumas abelhas
teste com marca branca, a fim de
poder identificá-las, e as' soltaram
num canteiro de flores onde uma e::'�
certa quantidade de Dó E.605, pode- 'h",�:<.. ,;;)\/,

-

, rosa inseticida fora depositada. Con-
vem notar que o· referido inseticida, de fabricação recente,
ataca narticularmente o sistema, nervoso dos insetos. Quan
do as -abelhas marcadas regressaram à colmeia, as demais
repararam que as recem-chegadas estavan1. num profundoem seguida, deve ser posta no
estado de envenenamento e que constituhtin assim uma ame_:

fogo, até que a água entre aça à segurança da coletividade .. O que. se seguiu foi digno
em ebulição. Depois, os len- de nota, Dois as residentes sãs lançando-se ao ataque, impe
ças devem ser enxaguados piram a entráda das intrusas, tentando· mesmo matá-las.

.r Aeontece, _!)orém, que durante a refrega, um numero, cada
C0111 agtla quente e colocados

vez maior de defensoras da colmeia se viram, por seu turna,
na máquina.

-

envenenadas pelo :pó S.605. Por sua ,vez, as contaminadas
2. _ Não coloque roupa de- foram imediatamente atac?das �!lela.s, .

abelhas sãs, �I'ansfo�-
mando o local, e1!1 sede .de ,uma pavorosa guerra ClVll. Os hl

mais na máquina de lavar. menopteros livram-se então a furiosas batalhas, fora e no
Um total de 8 a 9 libras (de interior da colmeia,- bloqueando a entrâ,da desta. ultima, im-
4 a 4,5 quilos, mais ou me- -pedindo assfni _a saidà das que se encontravam no seu in-

terior. Num dado momento, a propría ra;Ülha foi massacrada.nos) de roupa variadas, inclll-, .

O solo, ao· ré'dor da' colmeia,· encontrava��e
_ Juncado de cada-

sive duas !leças grandes, no veres das vitimas. Dez abelhas envenenadas e não mais, se

máximo, (eomo lençois, por gundo· as precisões dos ex!)erímentadores; bastaram para
exemplo) constitui a carga contaminar a',mil outras, isto é, para dizer a verdade', des-

truir uma co-lonia.. .
"normal para uma 'máquina de Relatando_ seus resu}tados, no. jornal·. "Agricultural

lavar roupa que emprega 17 Chimicals", os referidos r>esquisadores "frisam. que esse tipo
galões de água. E aconselha- de inseticida fatal às abelhas' poderia ser utilizado contra in-

setos indesejav,eis,' com as vespas e as formigas, nas.·,quais
têm o mesmo efeito, sob condição, naturalmente, de se to
mar certàs precauções a fim de evitat"à contaminação das

. abelhas. '

ligeiramente, com

uma escova. Os lenços sujos·
devem ser colocados numa

vasilha de barro e cobertos

�om água fria à qual se tenha

ajuntado uma terça parte de

xícara d.e sabão e duas colhe
res de chá de aníp A vasilha,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I DR. TElMc�!���!..r!REIRA
Especlali.<.1:a em Doenc;as de Criança

II CONSUL'I'ORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar -
Fone: 1197

I' RESIDEN:E:::M ::l:�:�:
wdar.

I
�," II

... 1 DOENÇAS INTERNAS

�,OPERACÕES ONDAS CURTAS

i-I'
Consultório:- Trave5S8 4 de Fevereiro,' 3

,

Fones: 1433 e 1226

H. P R O B'S T

� ,

." -

"

�'iõilcãdõ'r·";iiíSSliiTll�:�!���:x�:l·
'O t

.,'
,

'

S Terá a'agremiação dos
,;lt�:· e n I s f· a s ª militares de se deslocar pa-

.....=_�_� .-...;-.;._...;,;.;.;.;;.:.;;;;,;,;;;....;;....;;;;.�......__...;.,.;;.= ra Timbó, afiin de cumprir
§ com mais tini compromisso
:: que lhe determina a .tabela
5 do certame da segundona]
= A cartada é das mais diÍí-
5, eeis, pois, embora esteJam
:f os unionenses na Incômoda
ª posição de "cerra-filas" do

--------------------------.......;.....;.. ã éampeonáto, ainda assim

� - ----------_---' 55 mesmo estão capacltados: a
:5 triunfar. Terão, no entan-

I DR IVO" MOS
.

N' ª to, de lutar com muita di�-
,.

,

,IMAN _ ª posição, porque os' càxíen-
Clrnrgião-DentUt. :: ses devem ser respeitados,

ª pois atuam à base de um ío-
e Rua São Paulo N. 2980 - I'Í'OUPAVA SECA -

I-.:.�----......;...--E-�-L·...;.�-A-:-u-M-A-N-N-..;....;-...;-;;.;;,;·· i
go bastante coordenado.

CIRURGIAO DENTISTA

� Raios-X

:._�=__.

Especialidade em Radiografia 'dentária para
--- qualquer e:r:ume médico -�-'-

Rua 13rusque TelefoJ:le; 1203

.

AlOIS PREISINGER
Dentista Pràt. Ue.

==--' .cOM 2D ANOS DE CLlNlCA .....,_...;:...
. EspecialL�ta em Dentaduras Anaiomlcu
-- PONTES EM ACRILICO -- .

Rua São Paulo N. 2938 - ITOUPAVA SECA

-

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

CffiURGIÁO .úENTIST}�
AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

Em bola ao cesto as

sas mudam de figura, ha
vendo quem considere

mingo, em seu estádio, à Àla
'lneda' Rio' Branco. o progra
ma, excelente sob todos

Médicos

.
Dia 28 - Sábado. ás

horas - Início de uma gran
de churrascada à grelha fi ao

espeto, continuando os feste

[os com Roda da Fortuna, be
bidas, doces, café, curuja,
quentão, cachorro- quente, pi
nhão, etc, .

A's 20 horas, serão acesas

duas grandes fogueiras como
início !)ara, as dansas ao

livre,'em um' tablado especial
mente armado, abrilhantadas

por uma orquestra de,' gaitas,

DR. HERNANI SENRA DE OLIVEIRA
Dlplomaao pela Unlverildade 40 :RIo Ae Ia.nelro.

CI1Í1iéa' Geral - Opera.çõell - DoenÇU du Cr1I.nçu. Cu.t..
IDrpee1allzaila de Senbora. e Parto..

'

Atende enamades 'a qualquer bora
CONSULTO'RIO E UESIDENCIA: Bua 1:' a. �ve.lIrll. 1311.

DR.CARVALHO

(Electrocar«Jjografiá )
Tratamento de neuroses - (Psicoterapia)

.

Av. Rio Branco. li (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO CAMARA

� DR. GEBHARDT HROMADA
5 Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhona
:::

�
'§
i'---------'
l
�. ESPECIALISTA EM OLHOS. OUVIDOS
§_ -- NARIZ E GARGANTA ""--_

CONSULTORIO: Rua 15 de Novembro, 1135 - 1. anúr

g�--�-------------------------�

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

- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATABIN�

Dr. ARMINIO TAVARES

Senti'ora, não se preocupe•••

INSTITUTO DE RADIUM
..

'

- DR. A. ODEBRECHT-

-�,
1

DR. PAULO MAlTA' fERRAl
ADVOGADO

Especialidade: Defesa dos empregadores perante
Justiça do Trabalho

ESCRITO'RIO: Rua 15 de Novembro n.o 3'9 - l.�

� andar - Telefone 1447

I &'id�cid:;�;;��;A��
·�WMn.u

ª Edüício "MUTUA", 1.° andar -- Salas 13·14
, = Fones: 1150 - 1375 - CaiXa-'Postal, 506

__ BLUMENAU - Sta. CeitariD&! --7
-------�--�--�----�--------�--��------

� I
--I
-

(UNI(A DE OLHOS,
OUVIDOS - NARIZ - E GARG�A - DO

DR. WILSON SAN'i"HIAGO
·Asslstente d:l Fa.culdade de l'tlediclna d:l Unlversldsde do' Bra.s11

CONSULTAS: Horário. das 10 às 12 horas e das U
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos-
pital Santa Isabel

.

BANDÉIRANTE.S X, .

F (O R I DAi
Em Salto do Norte, do

mingo à tarde, . em contí
nuaeão ao eértame -

do De':
partamento da 2a. Divisão
da Liga Blumenauense de
Futeból, medirão forças '[JS .

categórizàdO's pêlotqês' 00' .

Bandeirantes' e do Flór'ida. I

E' um jogo que, se não

pen$3.UV;t e preocupada, ..
".,' ,< , .

São probl�mas, doe" natllreza íntima,
para os quais;' entretanto.
há úm reméaio adequado é eficiente.s

-GYSOFAL - a-fórmula. per,feita. Um
poderoso' antisséptico. e desodorizante.

UlMÉR LAFFRONT

Fraqueza em geral .I!\VINHO CREOSOTADO
. i:!lLV,t!;,í:i::tA.. I • j"l..'f�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Icontecimento de expressão
na vid a soei a I blumen au nse

i!----�--H

ptl, Of·�!S!Uí) t�tIl (lUP {.;, !\/f. l'_'l...i
" H',st. muuho das jl,'lis in"
qu í vocas dcmonstraçôes de
il]H(Jali:l t' nrest tgio rios seu,'
vassalos e tambeIÜ será alvo
,�a:� homenagens a que faz
júz pelos seus dotes de beleza,
.'Il('ilnÜUlll'nlo e cu ltUI'a, Cl'jos
atr+butos {�H;dtt-�een1 i:! peQ·30
ll�ditlath, jovial \' íntoügente
\1a encautucloru Ratnhn , em

reinado ostentará o Cf.-

Conforme (I aviso "ulJHcadll CUl outro IGcaI (leste
j,uu:11, a Ag'eneia (10 11lsÍitut() de Aposentadoria e Pensões
rios (;omel'i'iáI'Íos, nésta etdade, aeaba de abril' {j, coueur
Só para a u'fisitu()âo de easu IU'ópria paea "S SéUS segu
rndus, h-llllo sido 1\(IS[0 il (U�>I,osiç1i{) da l"t�ferÍíh Agem'ia
a im';fJi'L;uH,ia de llnis milhões de (>j'u:wh'os n:I1',1 ra7.�·I'
f:.{",., 7,l}s €lnprésti:tu'Üs ÍlllobHiidôl',

'

'Os interess;l!luS ,{.,vento Inscrever-se de Lo :t 1 O ue
Julho préxímu. ,

Constitui, llOis, uma noticla àuspteíosa esse neonteet
mente 111�1.'!l. a classe enmcrclárla de Blumenau, tude lê"
Vi111do a crel' que será apl'eciávél o número de pessoas in
teressadas em fazei' suas ínsertcões, muito embora a cõta
destinada aos empréstimos nãe satisfaça o elevado- mi
mero de comerciários que aspiram possuir n sua casa lH'Ó'
}H'ia,

o proxilno baile de coroação da
o maior acontecimento (h

f
nessu ocasião, o o rnrtor oii,

telllpor"da so('ia] de I !J5� (1;1 d:d, d r. Jl)á,) Borba. t'uj" SI)

S.)L'i�dflde 1)1';;1111:'11 íco- !V1usk,ol rcn idaele l('I'Ú lugar ;'ís �2 Iii}'

"Carros GOH1t';;', seru, sem ras dauucíc d ta,

dúvida, () baile de coroação A côrte real será constituí.
da Rainha da al'Ístocrúíi{'<! da pc las Príricezus Suelí Gue r
scc icdade da rua XVi a n'a- reh-o , Maril ia D'Alva Heus i,
liZ31'-:;C' no Pl>,',:drno dia 12 R"lI:,te Jaeobs, 'l'h('reZinh"
de julho, acorrter-hnr-nto esse Snda , 1)f'o(' 1 Razz ln], Rosinu

que. desde já, velll dl"'fj('rtan Fontes, Ck" Bt·dusdü, Mar
do o rna is vivo inlt�t'casz.�e ela tP::"tvaft-� e Ch islarne Segu
cur+ostdudc nos lfl.pior f�ü(-·iah rado .

blumenauensen. Ubedecendo as t.radíçôes ,::

O ato da (.-';(.1l,cúã(;it ...1 d ..l SJvI I l-ar :1ctt:"ri�r;:{.a� da SIJle-ltÍfLict,=.
a Rainha Al'<lL'y Moe llmann , a Ralnnu do Carlos nom"',> SP,

terá l'ullho :;ukne, 1 ala;l:io, Y:t í·n í ,'ollí"act", L'UI11 tüd:,

ponl.-,
I 01 na Católica li

Rainha do Carlos Gomes

Nollcias da Capital

Novo titolar seria escoluido para
chefiar a �ecretaria �a FDzeo�a

(I REGllESSO Dr) cOVEl'P.:'�A
I DOR IRINEU BOR�'H'[,\USEl':

_

Srta Al'ucY l\'IoeIlnumn I FPOLIS" 26 <Corres]'},) - Não
_

or,tantr._l ptn Ilaj:1Ít �ua terra n�l· ....

,1'0 de lpgítima l'epresE'ntani,G '

do J;élo Sf;); o blluncnaucnse. t ..". SODlpn1 P fjn.b:tdn l·f.;gre�s.1,;;

Após a cerimonia de COl'oa-
a (:'óta Clpillll o governado!' 11':- -

çüo realizar-se-á o suntu�G r!r'u B'l,'�h'l1'f;"n '1Ie estpv"! I\"

baile, abrílhantado pelo jaz,: I F"o ,:e ,1'-1" i' I, I:':Ü::Ul'lo, de ",.

"Gt'l1ésío e sua Orqueôtra de "'lIll10" "Ol�{;er'ncnt�,; aos mtc".:"

Dansas", o conjunto que di", :,,'S (h ecollomia catarin.,r,- . §
pc'nsa qualquer adjetivo, ,'r

As reservas de mesas deve- r PARTIDO LID1-:;RTAD' .!� =

1'20 S0f feitas com o zelador BM ATIVfD)._DE 11:�,;: SAXTl,

do "Carlos Gomes". a partir CATAIUNA

:.]0 próximo dia 5 de Julho, FPOL1�, 2n 'Corrf';!p,) - .'t'
_

,�,gradecemos penhorada- bunda cOI'l'cspnodl>ncia panicI_l- _

mente a cativante gentileza do latO, rece1:Jida, pelo prof, MI' :('
convite, rc,> dos Santos, A_�scs;ol' T,scnl

co da As.semblé'a L(':zisla,i';:l,
elo prof. Raul P:l:1.. (}"ll\lh'ln ....

dera! c pn·tii<tenle do P,�rtÍt..,
Lih"rf nd-.)r, {l�nf,' \ (-n1 hr�!'\';;!,
dírplório Ic'{I:IIIL1:11 d, "'f,'; �,�,,�,"

fI!i:.1I�i10 poht lUf .. ('rll f'i(,riant)l"
li.� I "'th·,·'t··I� ,",." 'H jvlflf.1�lt�
l\:Ul'I'I'� ,n��'(N\ 1\'[(, !.!f�"'- TC,;

"Aqueles países,
da devastação da última
guerra. se recuperam
maneira impressionante,
baseados apenas numa po
lítica de efeitos

--------11 I!�

Heresias Espitítas
33) o católico crê na li-

r
35) o católico crê que

berdade, misericórdia e Jesus Cr-isto instjtuíu sete

bondade de Deus; o espíri- sacramentos, sinais sensi
ta decreta QU2 Deus nà» I 'leis e- eficazes da graça, pa
pode- c,'iat' dois espíritos dis.. l'a santificar as nossas a1-

semelhantes; não pode CO:1- '.as e ajudar-nos na luta

ferir privilégios nem favo- p::-la perfeicão cristã; o es

res que não sejam o pl'é- pírita dogmatiza que a

mio eb mérito: segundo ele crença na eficácia desses s�,

tudo é pesado na balanr;a nais externos é nula e que
da justi,:;a rigorosa, Cristo nada instituiu,

:�4) O católico erê qU2 a 36) O católico crê que ,�

graça santificante é um pelo batismo que:) homem
dom sobrenatural ínfundi- inicía a sua santificacão; o

do por Deus e que nos tor- espírita rejeita a id,Úa dtl
na santos e amigos de Deus, batismo como coisa ped,::.i
participantes de sua natu-: tamente superflna,
reza, tempos do ESPírito!Sallto (:' }�erdeir;)s do Céu; SEXTA-FEIRA, dia 27: às
o espírita nega tudo isso e 17,00 hrs, no altar-mor, por
declara que é simples in-'

I
alma de Natalino dos S'111-

\Tenção' humana, tos ,

�

!o'POLTS" 26 \Carrp.sll.) -- dr , Oswaldo Bulcão Viana, em

'j,l� uv.uura-se �l1'1 � FIO�janOP.OliH'1 S�I:l sE·de so•.!!.al, Iocaltzada numa

I qt.e
() sr. D::;VllJ. lo crrevru L 111', plorl'sC'l. colma na zona sul ti"

• qUf' viajou sextn-reíra j,n�:J_ a (',' ! F';or'lnnópol!;, !'lrr"&r'ment,wd'J
I' tal da República, fui

rctt>n'l"",1
�;,' atenções l>i mundo sccia.l t'Í'J

fi, um chamada de xr . _NP1'EIJ 11;1. rianopoutano, quo' dela partícl

,n,o,;, que se 1'1'Nl<l(.' é, S' (,,·e�t,r.a pou, vcstldo O. cara. !'f, Or-narnen

I Utt FdZf:ndfi tConclui na :! fi. pago !f'tl'a Li

Pa ra chr-f'ln.r u S(C't-(lla,l'ia ri(-

t'�'.I"jcuaa(·a - que '!eriL de�mf'l.l
brad ...:. - Co'U�t'"\, s.(:l'�a escolhido

'() "f, Hf'ri1JCI'l.O HuI:,,,,, um dos

n1agnatas do c:u'vfio em Snntf..
C<lwr'l1!l,

que é
,�ão,

IlIfUtmutllUlIIIUIIIIUIUlIlfIllIHllllfllf"IIUlIIIIIIIIIUllumllll'fIIlrmmmllllUiinWlfinm iliííllfummiilll'!.!,

-
-

-

Grandes variedades de sapatos paí a

SENHORAS, CAVAUiEIROS E CRt:�NCAS V. S. ENéotHRARA:
,

-.NA-

A CAPITA L -

=

-

=

Rua 15 de Novembro, 415 - B L U M E ti A U
.,

= Sempre novidades - Vejam ,os artigos expostos em suas vilrinas� �
11111111" 11111111111111 i i1IIIlIIIIIIIIIUl III fllll i III1111 1I11111111111111111111! II i 11111 i 1I111111111 II llllllllllllll! 1 í III J t I ii III lU 1 li ii

lt,[(__ ti:!; 1I1t·lí!OfY'·C{ t'o;·...:UJ;; juninn..,
n:'" ',-}; ultirH()�� déZ alll)�. foi n !f._

V'Jd", f' "fuil I) !)('In ])irl'l/J1'itl I")

do Estado I

COJdfTCl[11 dtO L�.\.�lll:UL t_.. tl\'iandn \.'�H

:ln,:X1), ult\a {,{,pla do u\t:n.orial di

riL�!do ;'10 Pr'csidenle <.1:' C{Jllli�s:ti\

l"p({l'l':d de Alr1� tecÍlnentc ele Pl'e·

.,·os I C').FAPJ Clll ré:spost� �ls dc ..

clrtr�'lI:I;I�:1 h:ll'"'s ? irl.i.pren�:':'l d:... Na
I;Zío j1.Dio sr Bcn.i�unÍln C'l.bélLo.

HOl�A no EXPEDIENTE

Or''.-,::dcto ftüdt'igu{:s C�rhl':' 1 rc-

qtit:i'('iL -:. lflC'lil.:[Ü-, êlll O�HLI!t. Ô(i

pl'ojl?ttJ t.lt:: I,·i IE' �':1)+51. (!tU.:> li i',_i

ln�:tihlíl' ::-pvLit (oS ...-·.0 f.:!.\-'ul' tI;'t J·' ..t

'_"'uldad�� C" t·, 1'[ d�"ll'.t· • lt._. 1",lnsnfi:i. j �j.

�púlic.(-s til" HI�\ ntiHl.ll' l.k ('l'tI:l.f":l·

1'0:5 C,'H1tl UHl::l)

leI 5RJ, dl7 22 dr: olllu1,ro de �Jl,
que <lede,!';, de lttiltd: dê Ilúblicá
dli'!.Li Úl'�'''lS de teITa�'j situüdas nas

(_"idd.dF-� de Pu.lho(:�l {' ::;;:tO Jo::;é;
() pr<ojetn de !",í, l,rü!'rO!!1md" o

Iprazo de in;4Cd(�ão ti:' � fi t-,l1nB ('4)

rll�reiais U�l Bolsa Olichi.l de V:llo

!'CFi fie S�q1t::-. C:-:.t-"'.t'ill!l foi

:tPl'ItVWlO,'ARImND"\!\mN'rO DAS Ci\J,n,\S

1),\ IMPf,RA'fltIZ

O projeto t�ovt:t"nnn1(�fltal visando
arreudul' :.� um:- firnl.:1 l':-:uch:a. :-i.�";

Cal,las de: lm!>cr'ltriz. foi retir:1'ln

(ta Ot"dern do Di�, pm vist:- de �lna

eiTlenda apl'e!':lentuda pt::lo (lcp, l.e

nnir V�'rl!:·."; FCI'TC'Jr:1, do P.S.D ..

Q.ue nii.(J concordou COta LUTl:'. elc.Hl

..,uI!l du cOlltrnlo, ('-ln tôruo da {:''}{

pltJl'!1c;ÜO clt) jü"o.
.c\.j·or.lI'l;S teM HE:-.iEf'H'IO li,\.

t".'\Cl'LIl,\lOj: OE Fl1,OS(JFL\

[·'oi al/1o,.rwkt () pr�l.iptn iust it1Jin

I C'ntlf'h!i na 2.!l p�tg lETra .f{:)

dial,'Ót'S
ftttll'inrtÚl'io do posto 1el._;fi.

nko, !;l', Rloí Cilbraz, del'l:l-

cêbido avisava <111(' 11t1 Ioea

lidade de lÜlllema, aUü1 de

Gratáu, chegaram t:ÍI1CO fora

gidos (IUe se encontravam d(�

�oriHlbd()s e _Dediram
moradores das ÍJnediac;õe:; in-

ri·ir!1: ._�

Iri'i,t,,-.::.

VulneY CIIL.I('o tl(f' 01ivl-irJ..

Cl\·�{'11l11�.a
.J tlH�, C,-H._�lho de S0117�' justJ licou

'ln {'t'queriJHcuto d�_" �LI.� nUlOl'iu,
.,Jjt'lt�>ndl) :.: :".�n::-cj"çüo do pr!]jc�
I,) tl" !t'] que ob]t-t.\'!l jl.'orrogal' [1

lr.JZo dtO in�,('!'j{:ão tl,,;.: soci(l:d!Hles
,:{.ltllf'l'cialS n�'_ DO!:-;:l 01 icinl de Vu ..

lrfres de S:,nt�l C:..turina, atendendo,
aç!Ünl, �, \UU !1'Jl·l0 que lhe forn fei
to por diver:-ias fil'lHas do in\t'}'in!'

s(·�, �-lO :.!.f -(;- J !':l:!; �- Pf·f>·;id("'1L('!�l �

Pfüfl)g�'rh'" Víê'iJ'a: - SeC'l'êl!.lfta: I
E11JiJíll l� rho,;,") r: Clodorico �ln ...

�-i(l(.·llte rI:l Ct.Hido;";:lt} dé� cOfl:-.n�tlL

{:�-lO. Lf":!.h,lrH;.:io e .rU:otH::' dp(_'lul'Oll
({lU! H ptojflfn gove:r-nall1f-h1::ll fút·ü

rcl:,Hn.dü t:n (j�12-51. tendo pl,diflr.
vist:l:i o dep. \Vilrl1:1r Di�· ... qUe n:ln

n dé\"tJ.lvt:I':' -liud:, a COlui: ��to.

Buk.IIJ V�:.tJ':1 l[·(Lu<.. rfoll :' 1:t,,111�
�{io t."in p clt', dI) !Jl"ojt:to de lei. nt',

25-52 ..... o !·r, Lccit:n SJ(H\�!n�lri Pll-
rtiu ul',.'f;:ncb p�lr'_� o projeto 2(i-�!!.

JOIAS E RElOmOS

PREFIRA SEMPRE APaulo Marques deu cOllhecim"n
to :. C!ls,:. d·: inúuH:ru5 lelcgrar!lD."
'lue r�t'eher:J de vúrios rnunicíplo5
cntal'inen:-.e:; t." hiputc('ou solidar!{\
liad� .. IJ dei). Vhn:·l' Cúrl'f':). P.il'.-: n

:'PI'-'\:3.f;r*O dd E:�'i yCÜ!t'to l.L' Ipi.
f�'f'ianci,J li:l' gillo�h) ""t!üiU .• l Il:l ci ..

d�H1t� d-: J'-Jihl. ilp. J}flh {"vHtO :�,l �t·.

C'L'I.:i.�io l\<ICt_leir(_Js hu rp.le �I_' r("fc.r�

M'\'fER! '. DO l·;XPEDIEN'rE

'l'E-lt:t!r�llll:.t dõ �t·_ Lourív!'·l Fo(.
le�. SL·c:r(:·t:lrio d:l Prcsídência dr:.

d u.'í ·i'.íü It

PARA AS COMPRAS

Slqueil'�' }1,.·)lo Jt:-VOll :'0 ('l)rlhe
-iUll:flla dO�J �:cU!· !)�Irc::;. de dOl.; t:-!

�t_\'!n-i,Il'lS' ': u:n. Oficio f!llê receb,"'n.l
,:e Videlr, '! Rio do Sul. al?laudin
-!o f.' a.::r.adeccndo a sua iniciali\'n
�Ic aprespnt:u' \l CaS:1 lH'ojetos de

lt.'J, en"ndo }l(lstüs de s:u'l(lt1 na.

'llh.·!(; rnunicipio<t.
Nt I \tIl n',"';l nr:1'-:Jl (.I'''IHHl :, b:i-

bUIi:1 lJ '1'_" et·t.tu·"- r !,' tt1util;::V:-:lrj
I L'l·b;tihu:-; d'I:-: def-,U�

'!:'l A!",.';elll}.I�'i:,
tilll! \�I-rn cictUl'p:1Hf1f,

I'l·!}furHl ..uJlt:tJtl.' .IS prdpo;ir:üe.', p:�l'-

di<:�B·ções !lMo�)rc O CA'am,inho pa· LONDRES, 26
ra arra ansa, [lOS [L par- Um l)Ol t

'

d F
.

, , , , I -' a-vos o ()l'elgn-bda do pedido de auxtllO, a Office desm t' h' d
P 11' d A dR'

en lU, oJe e
o!Cm e ngra os eIS manhã, que os srs. 'Vinston

mandou força, Assim, o Cl:r- hurchíll e Anthon Eden
co estabelecido pela Polícía, houvessem "formakncntc"
de trinta ou quarenta quilô.. protestado junto ao secre
metros, ,at,rla�, foi ro�?id� pe- tário de Estado norte-ame�
los !_wesldlanos que Ja nua se ricano sr D a A -h '

'

t 'd 1
' " e n C esan.

encon ram maIS entro (a [t- contra o f· to de- a- t -. "._
�

'd I I" I
a 11 O er <>1

çao ol·ga.mza a_ De a, po 1em. do o ,governo britânico an-

�,s fQragld�s n�o maIS �e en-, tecipadamente posto à par
c.j�tram, t:lllbem, d�n,tlO �ú da dc(;isão elo comando su

r?l.o de ara0 da PoltCia

M.a-, premo na Coréia, de b:nu-

P e d'-I·�-d-=--a----a_',-�--d-=-e--s�-a--p--r-o--p--r-I·'-a"':"_-ç--a-'--'-o ����m;, te������str�;:mi:��� ! â;��:�rrcSa:l�!a!;�r:.8 c7::
�sta ll1Vadldo em grande pro-,l cuIos ínf01'lnados b .... T

�'d'd-d Ad'
I O se_\am,

,

�Ull t a e e ngra o: ReIS I porêln, que esse desmenti-

d f d R d
11 esta hora, deve ter sIdo <1- Ido não' significa que P'_

a 'a l e n a e y o r e O· tingida,
se não ultl."apassada, ,Imeiro lVIinist�o e ? ;i�nf�-

O delegado Centola e o Ma- 1.1'0 do Extenor nao Ílves

jor Gahya e outros chefes em
sem expr-essad::J ao sr. Dean

reunião conjunta. delibcl'a, \cheson seu vivo pesar à,
ram o levantamento de todo r�speito do caso,
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Cron·IC� pn li"C "'Ia , dl·4. nL:!t-�, d:H1tü, ::;(:'iHHkl!; eülll:)l�·-
, III II li ii :I:, c "l" <1:1, I'C'ld." "";, lll,;l't"'".s

COOSe�uiu a �OI icia �exco�rir oi "���::::," ;;;:;:�;,�:��::;���,:,:::.:,
aul-op �e rou�n U fi o e s I a cll�a�e Pl'��:��� :�,tl'��;Zand(l I) Poder E-

xecutivo a afIançar enlpróstiJ)l!] de
CI'S 2,000,000,00 � juros COI1\'''"- FLORIAI'fOPOLIS, ,MAR iO
clonais, qu" O', Pt'efeilur3 dc Cr8';- T!'REYESLEBEN - especial pa,

Na Del"?'"c:a Regional {1,. p, i ,le Policia, cIuma eontrail'ú C<)I11 a Caixa Eco- 1" A NAQAO DE BLUMENAL ,

1icia COnlr;;j!_·e._,! .. � "tntcl11 (}et't 'l'-I
O !'tl. I

.. :'·1�.' "1:1 rl ;,-; I�' i
-

nôtuic-a Federal de Santa Catar1nn, Encravada na risonha ci.'..lacir�
(lêS Hor[mann. residllntc' :i, r1!,' l�· .-�_lH'i.l c:;! .J.l'l_l :ll f' \':l�' I I 265-51, concedendo �ll�i}jo de r! .. Tubal.::t.o, que o ]ir 'Snl0 ,1"

,Toinv'llf', queixando-so> pelo ta' J F�rl'a do Tt'O"lbHd·), olh!e 1.:1'-, r CrS 50,000,00 :-'0 Seminálio Cor3,1 'V!rgitio Varzca chamou de "c'· Face ao ut't. 141 da C'ou"tit>
di: tCi'(?i11, na noite de 24 COtT2l }-�.,!lln-. d�J'lll.ia o n:r!::lu�n>tn � -, . Ç;i� ,de. Jesus, �n vila de COL"Jpá- r dadc azul". está UI1) e ..;tcnso ;,r.. ção Federal,. em seu parágraív
L'. (utr..:: Zl e 23 hor:_\s roubo,;" :.!. I�, S. ( _, AI,LX Fref ·Gch··!'. fI' .11 a_fua do Sul. lli.[undo pelo nonle dn Fazenca 161 Ha propncdade tem Uln fim
di' f't1n !(".;:denCI:l a inl001'tauc:a r.U(lnl roubou l1!n r��!o!:..tJ') .j.-. �ll _ . . , . _ T\,('voreüo, FJssas terras pel'ten

-

sociaP', c por isso, o deputa.1')
"�O()' d' I' t)';b 'r • 1 GG-,12. alltonz�Jndo a flqUlSl('üJ dp .' T',I' i , f:rUZett'03 em m H!II'_' '., Ild, \ ,I1üC!ldo-o a llJl1 IlI'JLÚ, _ ('eram ao Est�H!O c, foram (I:' FTllllC seo N"\'e.j apresentou Uf.1

_
. '� urna �tl·e� de terrg, Dor d():lCiHl, p�- .' r

11 n1ofh-iuS de prata .nntign. U;A rl,;:,tn PCi:l 11�"i''-n :";ti1'-',:� ne .;f_
ra construção de UI;I? e:5col� rur:Ll.

..
..uão heijada", presc�tea..las pOl prO:l�tú �dc_ dpHal11'[)príaG.:lo�.da re-

:'_1_::1.él 00;11 Utl1!l p(1(h'(:l de tOpá3;:J. -.tuieii'os, fif'ndo 1'.r f.·:n dr-"c''''
no nutnieÍnio de AraQu:.�ri; CiuatrQ contos dp 1"€15 de entd.o lE.n·'lda area., na,' A3;,;e.:.ubte:u :..c�-'

1 ;;Jnél �enl pt-<:flríl. 1 glXll'{'�ht; • .,:>n'... ·J,..1-�.lt :fl') ,i 11. 1! P. (,I I �;;-:l2. C;(!H1dO lllll gl'UOO e�CD!âr f'('I� irnlãos Calena e Braz Rt'J\'ü' f!"inlath:n do J.4].-3t:> do.' Cf)nl o fi-
.

GU1('t,�". 1 C01:ct.�nte de Duplé r Rio do Sul. .
. _.. .

l'cdo. d� se.r a nlesma lo�e�.(l·l
1 fl1r :>.:0 dh0to:ic1ul'as. Ern POdCl' de JIJ:;� P ( � I Em S.!·r:' dn Ariril1 - P .... thQ(:·�:

_,' Cl',l,;ltlil df> Tuh'-Il-;}o ::wl ...: J·.l r-onstrtH,"ÕeS IH'ot,"l.tárias',�- :-< J", r

J l:3-:i2. autoIÍL'.ando a F::lzendn "\0 :\. "-

Procedida'.; as r1'1igencias, �i apreendidv o ..1 'lél de to,. I '
, E.-Jfado il a"dquirir por dQac50. UH1 (' ":-.e de l-'r.�c:pirnpt1 } \ hoj'l l!1 '*ti

f

lhJHcia logo identificou f) aurvl' :'�U;)8d() da SP�1h.,(,� (; -q' 1 qd .• t tr rt'enn sit�) p-: lnc";,1idflde de Stn gundo os lideres d" siderur�la ('-p!""l'�l"'dn ("OI"l n fJ-:Jlcnf) R t'!'."01 {"

('0 loul1o. que é José Passos. '-'u- t-iOl.[rnann. :: qunl L:�V(H \-endtdu ,:'...níonio de Pelot--..o; _ Lnieo; __ cc Bras'I, será df'�1"" '\'�� hr du, 3.finl d(� VaiOl'!.2ftr H_ P;'G"pT't'
j:1 p:-isão pl'€:ventiya será reque- i. SlIH nri"'!1 i\,f;n �n Cunhr... n �!'J cjestinado � con�trução de u�:: es... construi\la uma gi��altl �

..::,(�a. u�in(1. dhde. con1.pareceu à um curtó ....{

r.rda pf'lO 'sr, Delegado Re;;-iorl'ci preco de 30 cruze iras,
'

colu l'urai, dc laminação de ái;o " ferro ...n, ,le São Paulo p- 1?-\'ro" l''Ylll c,'

i����������������������-�'i"���������������-------, cr�=ahip�Mkadev�da.pew""MAla"" .-"."4 1B _'.a.... Em .'.:. __ v::�loe di. b'ê ... nl'lhü"5 ele {"r:t1ht�'

rrubar.ão ou Laguna, i ..)�p. e...;-=�. ros�

defendida, pe!os Genera�s H.aaü.', Entre os parlamentares ,)U'
n(l de Ohvetra e Mu.cedq Soa, Àl::sembléia Legislativa, ç'Jgita 'c'

reiS, il designação de uma comls"iG
dp. inquérito parlamcntar, pé,"2
ppurar :ls irregularidades do r;a-

I:atarinense
Regeneradora de!Pneus

Transferidos os festejos
iuninos do Palm�iras e

G. L Duque de Caxias
Ao que fomo« intr}nn'lrln, :"

jfJ.',1 diretorias do Pnhlwiracl J':
C, " G, 11:, Duqup c],> (,:u;:iao:, :fi
AeUil festejos jllníno'" progTan:n'
aos Jla.ra os dia.,< 28 e 29 do eor

rilute' foram t ,'allsf .. r·i,loil, f'1l1

",,-Ollll(l da l'Nlli�ll-Gilo, DflR {la,tIls
:?dm3., das feslas do G, g_ Olim
P'CIl, motivo porqllf', paI'
intN'mÉfiio. agrlldef'em
,); que eoO,peNl.l'l'l.m <'(Im fi. oferle

I
d� prendas. Em data oJlortuna
!iN'á puhlicndll. no! ir.ill sobl'e

a,t f'allzo.ção dos referidos J','!'l>.f�
J(ls.
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Rua lH:-u'l'ehilJ Ih�udol'lJ s -'n,i)
I::",t. di:, S!a, C,Hal'in .•

,TOAÇABA ,Malte, tupulo E Fermento �Bleeiona�os
Curvejaria Calarinunso $.l1. '\

loinvilfe

I
"T Y TI E S o L li: S"

Av. Río Hi'a.nro S/H.fi
1':;;1. dr. Si::l. Catarina

E' a base da prosperidade rodando sobre pneus tyr�olados. Serviço r,ápido e garantido.
Exetuja�se tyresol agem em qualquer tamanho com diversos desenhos de derrapagem.
lambem oferecemos ,pneus novos das principais fábricas nacionais.
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