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Iniciará o «Mercedes Benz» o fabrico de cominhões
. \

1

RIO, 27 ([�Icj'idiôiUü)
Pôi' aeôrdo entre um

gi'upo unrte-amertcann
se oonstitutu II Socieda
de Auõnim:! lV�m;êdes,
aqui, da :fábdca alem:'
Mercêdes Bem:, flue in l
{�iou DR íJre;):tl'ativos ;);1 ..

rn fi l"aiírieu llú �� Lt� ii
ue {'!unin.hlÍt·� (l:lI/L' "t;
mítl'e:t. A '·Mel·tt'd,'s
Eenz,j fm·'-H'N;f:Í té�:ni
eos e píanes nãl'ã todo li

serviço de IlI�Jlltag(�fll, e

uparelharncntn i[;t fábri
ca, entrando (J grupo
�l.otte-1UtH'i·il'"ntl {'"m o

capital.

ORGAO DOS "UIARIOS ASSOCIADOS"

ANO IX
R�d . .'\d, il O!ldl1!iR
Rua �i!o Paulo, �.191

t'l'UlJPAvA SEC.A
- 1 BLUMENAU, (Sta. Cata dila) � SA'BADO.· 28

- -� - JUNHO UE 1115Z -- - �

"

HOJE EM DIANTE SERA� OLHO
O OLHO E DENTE POR DENTE"

Dis�oslD O ·�al. Dulra a fes�on�er!
os �iSCDl'SOS �o sr. hetolio Var�a�
RIO, 27 (Meridional) desde hoje porque eu vou

O sr. G. Capanema está tu- mesmo responder os dis
tervindo junto ao general cursos do Getúlio, Aos de
Eurico Gaspar Dutra pura agora e aos que ele fizer
que este não responda aos fiu(uramente. De hoje em

discursos que o 'presidente diante será olho-par-olho e

Vargas pronunciou na den te-por-dente",
Bahia, nos quais omitiu o Responder� O gal. Du ..

que se fez 110 governo pas- Levante de nrisionel"rOfsado, quanto ao petroleo e t' .!I Ira os discursos do
o Vale do São Francisco, na prisão central ·

revela o "Tribuna de Im- preSidente Getulio
prensa". O general Eurico de Tunis RIO, 27 (Merid.) - Em
Dutra não vai atender e �";,,,

&;t;;>. diferentes círculos afirma -se

responderá mesmo.. .

TUNIS,27 (UP) - Guardas que o general Eurico Gaspar
com mascaras contra gases O EXERCITO 'GRAN SLAl\'I' nea USA "Adirondack, da Dutra não deixará sem res-

O 81'. G. Capanema, que lançaram, hoje, uma barragem i .,Utn...., >'IUl'U U urrerca: Cam- posta os topicos dos discursos
atualmente é lider do go- de gás lacrimogêneo na prisão - Membros do Estado Maio!' i �ão Alastalr D. Robin, Ro}:,tl do sr, Getulio Vargas na Ba

verno do dr. Getulio Var- central de Tunís, onde cente- dirigente do "Grau Slam", o, N",'V, Grã Bretanha: Alrni- hia, reivindicando prioridade
. nas de presos levantaram bar- -xercicic naval elas quatro �10- rante Carney: Capitão Louis na exploração petrnlíferate

gas, apoiou o ex-presidente, '

d d l' I' d 1·... '''''
. rica as no corre or, enquanto tendas rea rza o no Me, rzcr- mornu. Mar inha Francesa: e nas obras do São Franclsco.

sr. Eurico G. Dutra e atual- gritavam frases antí-francêsas. râneo �}Osam na ra a ob íettva : Capitão Nicola Murzi, Mari- Não sabe-se ainda qual a for-
mente é Iíder do govêrno Depois os guardas tornaram as do BNS com o almirante Ro- nha Italiana. Os comandantes ma a ser usada pelo ex-presí- .....

do dr. Getulio Vargas e
barricadas de assalto. e os a- bert V. Carnev, da Marinha flas Quatro- marinhas estão

I
dente da República para con- No seu discurso de bôas

motinados recolheram-se do- dos Estados Uni_fIOS,. (lirei.or· realizando observacões. das testar as a.firmativ�s do nre- ind P 1 C'
procurou o sr. Noveltí 1'1--

r' vm as, o- sr. au o orrre,
_< cilmente aos cubículos. Não das manobras, Sao VIstos am- manobras no mar. sidente Getulio Vargas a res-

nior para pedir-lhe que per- houve feridos. da, a bordo do navio capitâ.-. (Foto BNS) peito, depois de expressar a pro-

suadisse SC\l sogro a desis- funda amizade de Paris pe-

��"{.r�s:smap,.:;:;;:t:: ��: Ao ver ii situecêo perdida Pereira ��:;����l�::�;�D���!
_ o melhor era deixar o , I I Ira real izar os seus :fel-

caso morrer por aí. Mesmo

L
I tos, quiz acentuar sua sim-

�:;;�:�"-�i��i�::r�i�� I i,1)a abanç/on (J seus cOmnatibeiroS Pagg:Fr:a:d:�e�c7elt�,1;ia�;5u�n�el'e�1�ps�a"1(1�d�a�:tr_a. ralar, ataea-'r:do o -,go�-l r >�r

verno, eu tereí de f'alar

I' Acredita-se nue o chefe do bando pre'e!1de uaisar p'ar nordeifino r e t (' r f'f ft • P
de a homenagem prestada

tatytbcm, defendendo-o. R,,'-
'i c

� 'ii .' u ! "" em memória de seu gloi-ío-
ceio o calor do debate, Pos- RIO, 27 (Merid.) - Re- companheiros, Pereira Li- xias e outras cidades próxi- de que os evadidos já con- SD patriota, afirmando que

sivelmente arranharei o
manescentes dos grupos ma conseguiu romper o mas ao Distrito Federal, seguiram transpôr a Serra todos os brasileiros se asso-

ex-presidente Dutra, presidiários, fugitivos, es- cerco na Serra do Mar, onde lhes será mais Iacil do Mar, à caminho de Mi- ciavam aos mesmos senti- ATENAS, 27 (UP) -- Le-

Em resposta o general tão se entregando e acusan- procurando ganhar a estra- esconder-se. Acredita-se C1ue nas Ger-ais; pois no quilô- mentes de afeição à Paris vantou vôo com destino à Di-

Eurico Dutra chamou ao
do Pereira Lima por aban- da Presidente Dutra. o chefe do levante f'ar-se-á metro 170, da estrada Rio- e Santos Dumont. Depois namarca o avião que conduz

d I
.

a Tocha Oltmpicu, acêsa em 0-
telefone o sr, Gustavo Ca- donar seus companheiros Segundo' pensam as au- p.assnl' por retirante nordes- São Paulo, a caminhonete esses discursos. que foram

limpia e que se destina à Hél-

panema e disse: quando viu a situaçã�) per-,
toridacles, P{':reira Lima ü"n .

tmo,
. o,'

_

.

em qU.e viajava -o delegado muito aplaudidos, n sr. sinki para a inauguração düs

"Recebí (j seu pedido:-- dida e apertar-se o cerco ta alc.unçar São J :)ão do N:,ViIS p.1'lS!I('S dr de Silveira foi atacada a ti.; Paulo COÜTf.' entreg:)u ao proximos jogos olímpicos. De

,

:1 -.·,1 ·t .... lltO 'b d'
I
br' racIe 1" -N '-1\.'I ,:, Olim')Í até A1.f:nas, a tocha

voee po<. (' comecar a falar Acompanhado rlor algll-llS Mnretl Nova IgUUCll C'l- ( e <. S 1'08, atn, uÍn o-se esse::t· Ig.·: I () elO. v ouL'a, •

D'
.

�, . � >' <

,0. I')A'Ul' .(), �Y7
-

r t'.entad," :'l05 ;·JI-eSl·(.ll'a' l'I·OS.
.

lei trazida nOI' ten'a; e da .1-

.,J - - (IV erid,)
" ,) _ J;' _ Hflmarca à -j<'inlandia será no-

----�---------h--------�---------
-- O secretário da Segu- Vithnas de eqllivoeo ,.'AÇAM �ll!!US A.l'i-L·,IClOS

I
vamente conduzida !)OF grupos

ara m e III!:. o r crl!!l!lte' rlllllO na l'<lnça distribuiu 'ünl COlUU'" (Conclue na ;�.a pgll., lena B) N'F-fl'l'1l1 nlA.l'tlü sucessivos de atletas.

nicado, anunciando n�)vas

entação da c r i a n ç a ����;���.c:i��d;��:�� Entregue 20 Comandante da ta Região
::�'XEi::�:l��Ea�:�i:�: o inquérito sôbre a trama comunista

MIO "7 (l\,� '!' I· necer aqttelas cidades, Nc)· Vara'os efl'c'la'IS que se ali'aro'm aosn ,� .lúl'l·!<: lOna,) natural. E' as:;il'ação que se leites em pó permitem a cor- .
-

' �.

Conclusões aprovadas pdu proponha manter este !nojo reta a1ímentaç:ão da criançu, ticias que chegam da z;)nd. dCungresso elas diferentes fi· de alimentacão como a me- recomenda-se que o Estüclo de operações dizem que um vermelhos per - eram 'seus nome�
1iais das Suciedade!:; Argcnli- lho!' 11I<1l1eirâ de l'vitar os es· foment(� e facilite Sll�, f',l",l",' - d 'd"

,

Ia .,� "I
. . F

. 1 .[" 1(' o ltr I HAr'os 01';- terem desencaminhado Hã estrada
" , grupo e preSl larlos pene� H, _, I." er'clton!ll) - UI eH- e a�," lC:L{ ,S, '" 1 'u.

nas dl' Pediatria, realizada em lados distrofi<:os do lactente; cação a baixo !)reço, d
.

Iregue ao comandante da Primc'ira da;', do Exél'cilO que, clepois que elo direilo e do dever par�, se alia-

M�ndnza, CiH abl'il últiruo: 2) - r�:ll'a a '111'nlfll1t'c'!''',-IO II _ COIIS1'dol'alldl' qtle o
trou nu;ma ven a a seis qui- I"

.

I -.�_rn "OS' ('.úlllun,'ctM.S. "'''t·C•• t�.m d�-
.. .... \... ..,. 1,.,: I Divi!-"fi.ó 1t'[ilit:ll- o inqui�i'ito púli- �e u lêirarn í:W$ COnlUnl.Btas� perr: e- � _ .;:J;."1.:: �.� 11.: c

I - Considerando que a artifkial da criança, acon.'le- Pl·obléllUl. da crian(�a tlitl'ofica lômetros de Cunha, com.en- cíal-militar. pat"tc referente /i0 rum "Ié '��llS nOn1':'s. 'l"" fonulI poilllenlos pito .."scos de um m"-

correta alilllcuLaeão da crian- lha-se inCren1l'lltar a produ- não é somente de clIl'aiel' me- do xarque e bebendo água gxé'!'Cilo, !!berlú com o objeti\!o trocados 1)01' upeJidos \,[li'105, Se in..' que, depois de se Iig!ll' aós f!O-

ça é fundalllentai 1)<11'<1 a IH'C· ça-o do l,,!'te ('r, "ac ,'( ele O'tl' _ dl'''o .. n'las l"lnl)"ll1 111'gl'e"nl'co.' t f'll t n' 'I per"j r� c· U pl'opr'u '10
� ." > � u '- antes de prosseguir ViaO'€lTI de tljH.rar n infiltr:wiio comunista eneOo ,1':un, no pl'ocei'>so, tIOS a- !li t "''', <" � �e ,. -

vcnção elos estados ditrofi(:,<)s, ma qualidade e que chegue educativo" social e econômi- b·
nas for�as armadas. A peça pt·o- cusllodo seus propl'ios pais de os me c passou ti ser chefiado por

fOl'ruulam-se OS seguintes \'0-
.
ao lar em boas condições 11i- co. formulam-se os seguintes Oito presidiários também

ce,;,;ual é enorme. Uma çcntena de .� .____ .Im ex_marinheiro, passando u cha-

tos: ! gienicas:

I
votos: I) - Recomendar que terialTI passado na fazenda acu,;udos figuram no volumoso !.ra- BLlJl'HE?:Ch.L _ J01NViLE

mur-se "Camarada Chico", Um

1) - Q�le nã,o <:bstantc úS I 3) --:- Para aq�lelas regiões todas as Instituições de prote- de Gilberta de tal, na Ser- bulhO. o gcn<:ral Souza Danlas en- autro major deixou -de ser Fp�·tu-

progrcsso� da t�cl1lca .model'-! do paIS que preCisam, do pro- (;ão e assistencia à criança ra de Paratí, retirando-se tregará, dentro de hor!);;, ao Minis- ViageD� rápidhs e segUras., nato p:,ra SE!' Jo:"o. No proc�sso
na en: dJetologta, salienta-s",

I
duto naturaL e conSIderando possuam um Serviço Social tro d? Guerra, esse documento, no i( .� figuram céculas de dinheiro· qne

que nao se alcançou nenhum que por suas condições de bem organizado. com pessoal sem molestar qualquer pes- qual se encontram assinalados os EX?hl'�SO lTAJARA circula entre os adeptos do credo,
alimento capaz de substituiI' Q qualidade e conser\'ação. os técnico suficiente e idoneo e sôa da família, Por outro depoimentos prestadOS n::: Polida RUH �:'o Alo 'V ._ I; li., 1".1 ! t:'i!,; I, para. campanha financeira dos co-

_ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ _ _ -c1ota,d<? dos recursos ne- I lado, tem-se a impressã:J, do Exército por indi:"'iduos <les- mumstas.

P
- -

V' "f d A h
cessarlOS :para que possa cum- 1

recauçoes em lena na VISI a e c eson �rir sua missão em forma efe- I . - _.
"

:s�!�;��J����;��� d;!�l\i�; r Emp�slllu-se a noY� .lIi- ;��:�, o���:;;��t�i:��c��� IConcluido um acõrdo para a troca'de
g��o,";��ti;n��c:��'i::':��r�:::tt�g�����i�'���� r��c�}:��I�i�!it:;:t::c:�110 milhões e dulares em mercadorias

... ',' .. ',',

�,����r:�:eCfl���e l\�rli��r�aC�I� t���!n��rroes����l�1tâ� ��el�� Declarações ãuspiciasas· do novo embaixador espanhol no Brasil
troca de discursos por 'part<� cultura, como formando pal'- MADRID, 27 (UPl -

01- declaróu ainda 'o embai- Creio, muito sinceramente .. portar produtos sl'derúrgi"
dos srs. Estilac Leal e Etche- te do �lano de estudos nos

.

goyen. Ambos manifestaram estabelecimentos de educação novo embaixador da ESlJa- xador - a colabora"ão en- que isso representa apenas cos da região de Bilbáo, e

o desejo e a crença de que as secundária !lara mulheres; nha no Brasil, Marquês I tre o Brasil· e a Espanha: um começo, porque as eco-
t
nossa economia pode absor-

", ...• dissenções da última campa· 4) - Assegurar o bem-es- Prat de Mantouílle, e que I pode ser ainda ampliad;-t, ,nomias dos dois países se ver' importantes quantida�
. "Oi nha elei,t_?l'aI sejam esquecida<=; tal' da criança, mediante me- deixa hoje esta capital com I Acabamos de concluir um: completam. des de algodão, café e fu-

�'\f pel�Ul����-o-o 0--0
(Conc:ul na ';a, "á� .. ua <:.) destino a Cadiz, afim de I acôrdo sôbre a trocá de dez, A Espanha, além de selJS mo, brasileiros". Declarou

.,�' F'-
;- ,.

-

1I-0-0--o--o-Q--O--Od embarcar, depois de ama� milhões de dólares em mer- produtos tradicionais, estú, em seguida o nOVO embai-

(":'.�' ii unClonarlo8 amerIcanos acusauos ��' g�j:' °u�: �e%l��:��� cado��s,_e: cada �ido.�oje,�m�ondiçõ: par�e:- x��Q�a��a��o�l��O B:����.

�� intervir na nulifica brítanica ��1t':��:���:l�;f����; IMio chegaram a um acordo �s:;:�:j�::qiFi;;
P gerals de sua mlssao.

t
pmses; gostarIa que vIesse

"Antes de tudo ....... éBcIii..

para a resposta "'a RUSS"'13
à Espanha um maior núnle-

:receu o marques - reanz..l- to de médicos. engenheiros
rei esforços para consolid-'1r e industriais brasileiros e

ainda mais as relacões a- LONDRES, 27 (DP) uma fórmula que permitis- gostarí� que um maior nú-
mistosas que existem entre O chanceler francês Robert se o encontro com a Russia, mero de compatriotas, eles
os dois países, que têll'l 05 Schuman uniu-se, hoje, aOd sem o perigo de uma nova sas mesmas disciplinas, fos
mesmos objetív:ls: aUll1en"' seus colegas norte-america .. repulsa soviética capaz de sem ao Bl'asil, permitindo,
tal' o be�ll-e�tal' social .de I nos Dean Acheson e inglê·s complicar a situação. Mas por meio desse lntercâm�

IsellS naCIOnaIS ,no ,plano lll� I' �nthonY Eden, para discu- depois de'cluas horas e meia bia, (!ue essa elite adquiris
terno, e contrlbUIr para fi til' os planos de outro €n- de discussão, os três chen- se um melhor

conhecirnen-ldefesa da civilização, COl1- contra com a Russiu, a fim celeres não chegatam a um
to dos n�ssos países".

.

ira um perigo comum no de estudm: a ,uníficação da ConclUIndo, declarou o

Iplano extern.o". /I.lemanha, . O prnblema acôrdcr sôbre a resposta nci-Imarques Prat de Nan.toi.út- .'

"Em trmtéria econômica pdneipal éra de encontrar dental à propó�tu russa.
.

léon�lt!Í ti:.! .2 a 1l1íg. letra C),

J.

;

Homenageado 'pela Municipalidada
de Paris o Brigadeiro Nero

ê01nprúU.
"Packard" conversível,

-

do

iL1Vestigador Miguel, da De
legacia de CO!'ltume. Na pri
são bram encontrados em

seu poder vários objetos de
valor, inclusive joias, Seus
companheiros se aninham
no Iii.o, mas sempre agi
l'am em São Paulo, Belo
Horizonte e Salvador . .os
presos declararam que per
tencem a quadrilha da qual
fazem parte, ainda Neidir
Pereira, conhecida por 'Chi
ninha", que se exibeem dàn

cings daquí e José Ferl},an
des. A polícia está .no en-

calço dos demais,
.

ali
Conclusões do (ongréuo das fmais das sQcied. argentinas de pediatria

LONDRES, 27 (UP) Washington disseram que
Quase todos ,)s jornais lon- ele, quando ministro, ean

drinos publicam, hoje, a dc- cardara com () bombardeio
daração dI) antigo ministro das usinas hielro-elétricas
do Exterior trabalhista, sr. de Yalu, na Coréia. O pro
Hprbert l\brrison, que;J- ceI' trabalhista, cujo part i
euSa funcionários do De- do agora condena ruidosu
partamento de Estado Nor" 'lente essa operação, afir

l'UlhlS manifesla,;:íL's ('Qn1unis- te-Americano de lnostru- lua que naquela época as

ta� l'onlm ri visil:l do secreta- rem uma tendência para circunstâncias eram oulras,
rio de Estado ND1'le-America- ini€rvir na política britâní- pJis não se rcalizavarn
no, sr, Df:':lll Acheson. fo�ste, Jl,1
chegará a Vkn3 domingo, i..'!l1 ca. ,. orrison ficou indigna- conversações de armistício.
\'lsíta oflcí::.t1.

I do pOr<11.le fontes oficiais em .
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T A B A l. R A T E N I S (l U B E

- OPORTUNIDA,DtS

Avisamos aos 51'S. socíos que no dia 10. de julho llróxi.
. ma serão íntcíadas as AULAS DE TENIS pelo tnsteu
toro contratado pelo Clube. Os interessados 4ueiram Ins
erever-se na sêde social 0\\ com () sr. \VerneI" Garni..

.

A DI;RE'rORIA

�-�--·--H 11=====-·=·===
f N f E. R M E I R A S

I>

PRECISA-SE de moeus com 16 a 35 anos de id:ule

que desejaJll �stud!lr enft\),ll:tagenl. Casa, l"f�f{'iç;10 e curso gr;ttultos. JJs

ereve r Il::tr:t Es(�ol:::t d� AuxíUarps de El1fe:tn)�tg(.�nl� São .f usê .
- UI1:l

l\l3.rtinÍco Prado) 71 - Sfto Paulo.
- ------.....- -�--..-,...- ---.. __ -=0.__

I-_x-x-x-x---x-x-x-x--I PrI. I� P. dos Comerciários,
l\.. Agcncta do Instituto de Aposenta.doria e Pensões dos Con1.e.rciiJrÍos

nésta cidade. comunica aos seus segurados que. de 10. até o d1a 10· de

I
juíhc, estarão abertas as

..
inscrições: para iinancianle-ntos iIl1obiliar'ios,. do

Plnno-B, modalidades I e II, OUi s�ja:
Plano B-I - Aquisição de terreno e. construção de casa;

Plano B·II - Construção de cusa em terreno próprio.
Outrossim. fica esclarecido que, segunda 2- ordem de classificação Idos candidatos inscritos serão autor ísados os pedidos formulados dentro •

_

d.
a verba de c-s 2.000,000,00 (dois milhões, de cruzctros. atribuida a esta )Agencia, ficando o atendimento dos excedentes condicionado" verifica-

ção de desistência. �

ps segurados poderão fazer as suas Inscr ícões em qualquer dia do '1referido período, pois. à ordem de entrega da proposta não influírá nn

classificaçãa do candidato .

A classificação dos candidatos se fará com base nos . encargos de
ramtna e na capacidade aquisitiva de' cada um, representada pela rela

ção entre o salário realmente) percebido e a cóta parte disponivel deste
e reconhecida sempre na hipótese do segurado já possuir o terreno des,
ttnado à construção de sua casa.

A inscrição será feita. mediante a entrada, 110 Protocóto dêstu A

gência. de 'patícão redigida. nos têrrnos, do Modelo afixado 'na sua séde
ii rua Amadéu Luz, nr, ao, das 12 às 18 horas, preenchidos os respectivos
claros ·com os seguintes dados: 1. - natureza dq financiamento Isi para
aquisição de terreno � construção de casa ou para construcão de casa
em terreno próprio), II - valor do financiamento; III � saíártor efetiva
mente percebido por mês; IV - data em que começou a contribuir pa�
ra ,o LA.P,C.; V - importancia dos descontos obrtgatórtos no salário: VI
- idade; VII -estado civil e pessoas de sua í.amilia. que vivem sob a

sua dependência economica.
E' condição essencial para a inscrição ter o segurado contribuido

para o Instituto durante lO meses. no minimo;: podendo o segurado obter
financiamento apenas de uma casa, até o valôr máximo de Cr$ 300.000,00
(trezentos mít cruzeiros), devendo o valor do financiamento correspon
der a uma prestação mensal que, com os demais descontos obrigatórios
do segurado, não ultrapasse de 60�;' de seusalário efetivo. A!õ( inscrições
de que trata o presente AVISO. terão' validade sómente durante o exer
cicio de 1952; os candidatos que. por força de SUa classificação ínsurt
ciente, não forem autorizados a apresentar proposta de financiamento,
terão suas inscrições canceladas automaticamente. em 31 de dezembro
vindouro.

BLUMENAU, 27 de junho de 1952
ALCINDO MAIA - Agente substituto

s.
CURITIBA

I'
eXi·.·POSIAL, ·108RUA LAURO" MUL�ER, 68·t=-

IAMONI)
. ,

TRUCKS
B

S. PAULO, 27 (Meríd.)
- Revela-se que além dos
dois lavradores pernambu
canos mortos, mais dois
nordestinos foram grave
mente feridos, quando des
-tàcamento da Academia
Militar de Agulhas Negras
abriu fôgo sôbre um cami
nhão perto de Nhangati,
julgando tratar-se de evà
didos de Anchieta. Os dois
feridos são Abdan Contor
na e José Domingos da Sil
va, ambos cearenses.

-

N A··Ç-:A O
: �edação, Ad.iQlfntração e Oficinas: Rua. São l"iUllo D.
Ugt..-- Fone 1092 - éaixa Postal, 38.

.

Diretor: lU A U It I C I O X A V I E B

EX P E D.I E N '1' E
\..

. , "... .

AsSinaturas:

A

ANUAL, • , _ • • • • • • •• Cr$ lfH),OO
SEJ\'tE5TRÁL . . . • • • • • • .• Cr$ iO,60
N. AVULSO • . • • _ • • • • •• Cr$ 0.50

Sucul'sais: RIO: - Rua do .ouvidor �: 1ÔO _:_,. Fanes
: 43�76�4 e 43·7997. - SÃO PAULO: .:..:.. Rua '1 de
Abril n. 230 � 4.0 andar - Fenese 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24. - PORTO A
LEGRE: -:-. Rua .João Mllntaúri. 15. CURITIBA: _
.R�a Dr� Murici. !70S - 2.'0 andar - Sala. 233. :tOL"l;'

. ,VILE: ......: Rua S.' Pedro,: 92. :
.. ,.. ..

suspensas pela terceira vez

por um período de três
dias. Os delegados reuni

"ram"Se hoje demanhã, mas
depois de cinquenta minu
tos de sessão o general

.A Harríson deixava a barra-

I e o prodígio que elas repre- ea de'conferência. Em se

)sentam, na lut� de quatro sé-: guida o general Harríson
� culos, 'com uma natureza ma- tleclarou . aos jornalistas.

dastra,
.que, no momento em que

Estes na-o 'deixava a reunião, o gene-
�_ homens até hoje

sofreram nenhuma metamor- ral. Nam II parecia particu-
fose: O. autom.OVo

el, a

es. tI'.a.da Ilarm.en,
te

.

irritado.
de rod.àge:m, o· cinema, o radio, '

--------'-

'a geladeira os deixam indiie- I P É ç.À S F O R D
rent�';s: Eles passam a galope, ..

I L E G I TIM A S
yerügmosos, a? lado de tuo.o I i Casa do Americano S. A.
ISSO, com apetIte apenas Çio .

seu sertão, e ciume do se.u, ca-
'
- - -,- - - -

- -

valo.. Conservam intactas as

virtudes do. '. sangue. Po.dere
mos retornar· à conquista, por
que eles elevam hoje na vida

áspera, na vida rude, o mes

mo canto ·que
.

entoavam seus

avós.

Aviso

AGENCIA DE BIUMENAU
A V I S O

EDITAL"E' esta a primeira vez,

depois de 20 anos, que vou

ao Rio de Janeiro, de que Pelo presente edital, em cumpr-imento ::;(1 dii:�10sto no art.

guardo uma recordação 8 letra "i" das "Instruções" aprovadas !leIa Portaria Ministe-

'1' S 1
rial .nr. 48 de 8-4-52, convoco os associados dêste Sindicato

no.sta gica. empre a imen-
para a votação no pleito para a eleição da Diretoria e Conse-

teí a esperança de voltar, lho Fiscal. .

um dia, à Capital

brasiléi-j
A eleíção será realizada no' dia 2 de julho próximo, ás 18

ra e me sinoto feliz porque
horas e sera

proc.essada perante a Mesa Coletora

designad.a.'. . ..
•

.

-

e que funcionará na sédc do Sindicato, sito á Rua 15 de No-
esse d?,seJo se realiza, final- vembro, 642, (Altos do Banco Inco) das' 8 ás 12 horas e ítíne-
mente . rante das 12 ás 18' horas.

Só !,loderão votar os associados quites contando mais de
fi meses de inscrição no quadro social e rria.is de 2 ano:::, de e

xerc�cio na profissão, a menos que se encontrem nas cOl�dições
prev�stas no art. 540, * 20. dat Consolidacão das Leis do Tra
balho, maiores de 18 anos, sabendo ler e -escrever, e que esti
verem no gôzo dos direitos' sindicais (art. 2 das "Instduções"),

Os associados deverão com!Jarecer durante o horário de
funciOl;amento <!as _!\lfesas Coletoras, perante estas, munidos
do rt:;clbo de qmtaçao d,a mensalidade sindical, ou declaração
do S1l1dlcato para suprI-la, beln assim, oara prova de sua

identidade, com um dos seguintes doculnentos: - carteira
profissional. carteira de identidade" caderneta militar ou car
teira de Instituição de PrevidêncIa Social.
.

.

O associado poderá obter informes na Secretaria da �n
tIdade s�bre o local em. que deverá votar, sendo-lhe faculta
do exammar as listas de distribuição de votantes.

BLUMENAU, em 25 de junho de 1952
NILTON KUCKER - Presidente

L
dendo o motorista evitar a

queda devido o mau fun
cionamento do freio do

Brasileiros: nós vamos en- veículo. Este caiu de 1'0-
contraI' amanhã, no Nordeste das para o ar, hão tendo os
da Bahia, os fantasmas v,ivos.
dos bandeirantes e çIos serta- seus ocupantes sofrido fe-

nistas que ti !Jé e a cavalo, di- rimentos. Ajudado por po
'lataram as terras. viçosas deste pulares, o carro foi retii-a_,
Brasil. Ficai: alertas e man- do do ribeirão por dois· ca
dai-lhes o beijo. da imensida-

valos.de do amor, que lhes .devemos.
. Alcançaram êxiü,> os

festejos juninos
Gaspar, 27 (Do Corres

pondente} Os festejos
juninos realizaods terça
feira á noite no campo· do
Tupí, alcançaram. o

-

mais

completo é.xito. Nessa oca

siã:.l foi acesa enorme fo
gueira, sendo feita queima
de fogos de artifício e rea

lizados outros divertimen
tos populares.

Quem souber do parideira de

PAUL SCIIWAEGLE queira infor_

Caixa Postal, 73 -

EMPRESA ÁUJO YIÂCÃO .'.RI.O J)�O _� IESJO .

,
_ ........ _, .. � ...... C .. _",_<.. __ � .. -_._"" , -

SAlDAS DE. RIO DO TESTO: 'AS:
.

7 ,15 . e '.12,3.0 lIQR-AS. AQS DOMINGOS;
6,15, 7,1�, 12,36, 16 e 17' HORAS.
SAI'DAS DE .6LUMENAU.: Defronte do prédio da

Mútua Catarinense:
lHAS DE SEMÁN.t\: - às 9, 11, 16,30 HORAS
Aos DOMINGOS; - às 8,3f}, 11, 14, 18 e 19 horas.

o sr. Edgar Arruda Salo
mé avisa a to(105 aqueles,
que adqui�am bilhetes
seus, que a ''fCitroen'' rifa
da foi ganha pelo SI'. Amé
rico Luz, trabalhador da
Usina de Leite, em .Floria.
nopolis. O. bilhete premia
do tem o número :�3.55:t

ASSINEM ESTE

DI�RlO

(
le:

G
didas de ordem econômica.
social e cultural Que protejam:
a familia, considerada como

núcleo fundamental da socie-
dade;

.

5) � Promover, como ma

neira de elevar as .condições
bio-sociais da população do
interior do país, que se refle
tirão favoràvelmente' na saú
de integral da criança, o 1'e;;

sll.rgimento .e melhoramento
da vioa rural.

I zado Vigario, i�iormaremos os

leitores de "A· Nação".
SOB 'NOVA IHRÊçÁO O CO
-.NHECIDO HOTEL VIAJAN-

TES
'

Anatolío Oliveira e Marcos
Soar l;lcabam decadquirir o- 'co
nhecido Hotel dos Viajantes
nesta cidade.
Em palestra' c(}m os novos

prbplli,é,tariós do Hotel dos' Via
jantes, .fkamos inteirados dus
novos melhoramentos que es·

tãó sendo 'introduzidos no re

�erldo ,e,�tabéledmentó, para
melhor atender os hóspedes
e _fregueses.

".< .
. ;Es_p;eci-aPlente contratado pa-

{A"DVOG,tDQ ,
ra dirigir a _parte da cozinha

.. '. ,
.

-,I... ·1" chegou do Rio Grande do Sul

é�&� �����;t�;t:�O, :n�oné �45· _ um verdadeiro especialista na

!tá'aí:;:_ Santa Catarina. ê l·r,te de pr"eparar bons quitu-
=. _ J" .

'.. ..... ; ':: tes. ". .

�mmmmmUmmmmUlllmIlUlmlmUlUnlmmlllllmlllllHllluUn.
�

8.l?-bedores de que a impren·
:

. .:.
. sa -e o principal veiculo de pro

,

paganda, os novos proprieta
Tios do Hotel dos Viajantes 7.5·
,veram a gentileza de convidar
P: ,Correspondente �e "A Nà-.

. ção", para um suculento chur�'
rasco de carneiro.
Agradecendo a feliz idéia

dos· êomerciantes Anatolio O
liveira � •. Marcos Soar, dese
jamos prosperidades sem

pre "crescentes ao Hotel dos
Viajantes que está apto a a-

tender seus freguezes da me-

.,.... �--;--�-__-;.--�-__:_---_:'"_:'"--�. _ lhór maneira possível.
.�------------�----�

Escreva (letalh�damente p,:_tra; II ex. "7 '.9 1.:2'- S..

pal'a evItar demora na retirada,
UM PRODUTO DO

eumatismo?
Nevralgia?

Aplique

LiJ:limento
efeito imediato

Sanadoy' é IJm bálsamo de ação
sedativa contra a cêr nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador �stimula a circulaçG.o
sangu)nea e produz rápido ::lHvio.

D", ' .... ,._ c

•

cur -

UM VENDEDOR CAPAZ E C01\1 GRANDE PRA'TICA
NO RAMO TEXTIL, PARA 'l'RABALHO INTERNO DE
GRANDE FÚ'I'URO, MAS NAO PARA VIASAR.
O INTERESSADO nEVE TER CERTA CULTURA, SER.
BEM APRESEN'l'AVEL E CONTAR 25 ANOS NO MI
NIMO, SENDO INU'I'IL APRESEN'l'AR-SE qnEM N,'iO
Es'nVER NA AL'1'URA.
TRATAlt PESSOALMEN'l'I� NA Fl.RMA

RODOLPHO MANDER S. A. COM. E IND. \

CONTADOR (�D3r�a·Livros)
Procura-se pessôa habilitada para exercer a profíssâo de Icontador. E' ínutil apresentar-se quem não dispunha de
pratíca. - Interessados queiram dirigir-se por carta de
proprto �}ullho li EXPORTADORA DE MADEIRAS S. A.
-ITOUPAVA SECA, ou Caixa postal 14}! - Blumenau,

......1 .• iJW 'li. . ..

�_�mln!lllllllllllilllllnliIUIJUlllllllmlllllllllmlllnlllllllllllmllInfllllll�
_

E' no loga:::- da venda que a propaganda vende. ;::;

_
Anuncie vendendo e venda armnciando pela

IZ y �:�.o!!o�!ne.Jrador �
FREQU:fl;NCIA 820 RCS. - ONDAS DE 365,9 MTS. -

=
CAIXA POSTAL, 61 - RIO DO SUL

_

;:illll.lllfIllllllllllllllllllfIllIlIllllIJ 11111111 II 1111111111111111111111111111m __ .. _.1.
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Regel-tRII Rches.nu '-'" Washington, 27 (UP) - A
III II u O fabricação de aviões !_)ara a

r PR t f tteS'!ll. força aérea dos Estados Uni
P D uS ii raD" li dos em maio próximo alcan-

çou cem-par-cento, do plano
previamente estabelecido. Is
to foi o que informou, hoje,
a diretoria da produção para
a defesa. Dentro de pouco';
mêses, 05 Estados Unidos es

tarão nroduzindo anualmente,
10 mil aviões. E a 9arHr de
1953 o referido total será ele
vado para quinze miL

LONDRES, 27 IUPI
Os chanceleres dos trf.;s

grandes ocidentais não che

garam ainda a um acôrdo
sôbre si devem ou não rea

lizar uma conferência com

a Russia para tratar de re

solver o problema da Ale
manha. Os srs. AchesoD.
Eden e Schuman, respedi
vamente, Ministro do Ex
terior dos EE, UU., Ingla-·
terra e França, conferen�
ciaram longamente, hoje, a

-

esse respeito. Soube-se que

° sr. Schuman, da França.
insistiu na realizacão de tal
conferência. Mas � secretá
rio de Estado, sr. Dean A

cheson, opôs-se enérgica-·
mente. A Russia tambem
deseja a realização de tal
conferência.

·Projéfo fixando o numa ...

ro de generais do,
exercito
RIO, 2'7 (Metid.) - Encon

tra-se em poder do Presidente
da República o projeto-lei fi
xando o númel'o de generais,
que será o seguinte: Seis ge
nerais do Exército, 23 de di
visões e 43 de brigadas. Os
servieos terão uma divisão e

duas 'brigadas. medicas; in
iendência: uma divisão e duas.
brigadas, Veterinária: uma

brigada e técnicos e uma divi
são e seis briJil.'ldns,

ARMAlEM PONTO CHie
SORTIlUENT-O COMPLETO DE CONSERVAS - BE
BIDAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS - CEREAIS

DE la. QlJALIDADE -- F-IW'l'AS DIVERSAS

-_ PHEÇOS SI�lH COMPETIDúR�

I:ua 15 de Nuvembro, 4&6 - 'I'elefone: 1 7.. 1 9

"E não se esqueça"'!!!
PARA O CONCÉRTO DO SEU RADIO SO° A Oli'ICINAI

RADIO-.F E
GRANDE SORT�NTO EM VALVULAS ,AMERICA.
NAS E EUROPE'AS.
- PEÇAS E ACESSORIOS, RADI0S NOVOS

"_,, SERVIÇO RAPIDO POR PREQO MO;mcO
Rna '1 de Setembro. 4 '" ,

fi. '.

,
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fi(ASA

TERCEIRA PA'mNA

blica Democratica Alemã (de-l
que tinham procuraâo _comba

signacão emprestada ao Esta- ler' antes por uma vast� c��
do satélite da Alemanha o-i- panha de promessas e íritímí

ental) estabeleça as suas pro,' I dações, ('�-; HI:'i';05, se viram, fa
pr-ias forças armadas nadr). ce a fHC(� 'com as �lte�nahvas
nais". Por enquanto não se de abrir lima crise ínterna
sabe que volume terão' essa!? f'i;ln�.l !'iH;)-i gJ'av� do {[l!ü a ;to
forças, mas US' fontes Informa- b.!tKlliE:lü de. B!:'l'lml:, ?, que "10'
das adiantam que os 51'.'11.'; ef",· �'w todas ns prohahtltdades C!e
tivos seráo de 12<t.flÜü h'Jl11"JJ", Ievá-Ios 11 urna guerra, ou d.e
dístrthuírtos em doze di ',iiiJ[�es: reutar úUH[;!1 l'amin�lm� ma!",
o que se- mtiuvida dar-á [, cada (lIl'tlH",ü";, corn o

_

objetivo �.e

V II h
-

S
Hrlla delas EfEtiVDS í::Ja.�h;m? fllüfi{l'h)' aos �,t!Õm}'ies .Cíue a ti.i-

'O rai &'. tueber reduzidos, pelu nlenÜ,� ,'111 I vi"úo do ".ell [Jal�; já yoderla
eompm-aeão com os padrões ei-it:ll' lel'IIIItlada, se nao rosso

Encarregam�se de: ocidentais. Tambem não se pelas insistcnclU das poten-ESCR!TAS AVULSAS (mesmo atrazadss) sabe quando tudo isso estará elas ocidentais em concíutr
ABER'I'URAS E EN(JICRRAl\-!EN'rOS DF] ESCRl- pronto, embora os 60.000 hc- o SI!Il acordo de paz com Bonn
'l'AS mens da "PotícIu Popular" _ ti ínclu ír a Il.epublic:: FederalIU1;11IS'I'ROS DE ll'UtlY"..AS que é em quanto são estima- do Oeste no. �xerclÍo Em?-
CON'l'RA,'r'OS. A li:S DE CONTRATOS dos os seus efetivos '_ jú cons- peno A rerwtlf�ao do bloqueío
fi DISTRA'I'O� UE S t\Dm COMERCIAIS títuam sem duvida um lmnor- d'; HFl'lim Só poderia con�u�l-

DECI...ARAÇl(JE3 UE RI1;N.DA tante nucleo iÍli(:ial. Adianta .. tos li uma nova derrota, amá.a
rEGAI IZAÇ:\O n-' LI" se igualmente que já foi for- maís vergonhosa d? que � prr-J _J

-

J h !!J "TROS COMF�CIAt�. FIS- mudo o n)rl'j'rleiro hataUl.'LO meirll. Ir 3.1en.1 sena pengoso."CAIS E DE ElUPU,fi�OADOS
'

l' -
.

desse exercito, com 600 ho- pois tudo mdlCH que li.' Rusma
Ganhe tempo e dinheil'l:> confiando os �us mens, ao qual foi dado o no- não se julga apa.relhada. paraserviços por nosso hltermédio me de WílheIm Pieck velho .<;e empp.nhar a SI. proprla em

t�1Ift 15 de Novembro1 642 � 1.0 Andar 5 Sala IM} li comunista hoje mais f;aco de um conflito de grandes pr')-
__

(Edifício tI,? Baíl..{,'O .:�(l.lO».l _ < espírito do que já o fora duoir 1ILt4"iWiiíj ��I7i!:�t>c� -QUU: :UCHo!...1!<Z l'ante tona a vida, e que de-

I
'

I d �'��'o>ÃCfÇ -��--"'---- lo �������__o�",,;�r�9Y����!2.i..�t2���.;r
.___",�__--",_"""",. ............... !!crupenha o pape e .p�esí� ...." ...."',,jj.�•• tÔi,�a...��� _

�

::.v. J<iCio';:;��"" :::.cjl;l..$Qôil.a.;. �ii Ii>l� • 1IiI(�iI:':' &-::. -.-ce o

Centro de pesqu"'l-zas para 1����nbl�a�DJ;lOc���rCc.:�.na�a � DAN--CO -IN-D-U-rS-TRIA E COM-E"RC10 DE fAílTA
o estudo de porom�elile ICit!, :::;�a���l���n ���'li ��:�: fi

D -

-.A..,.... Mat�iz: !I T A J AJ;� ..

"

LONDRES, 2il, (BNS)
"

médica, um cor!itê '.p!ra prp'J!._ll�au���.tal��di�������l�h;r�m(�;J 'II ii .1- ,. I t d í 1 d tI'! -f<'--l,;ln.l" fi·}-. 23 ih, Feverf'lt't) rle 1935 .�nuere(',orIJyal College d" MeLlCOS f' rar S('U;; trabalhos sôbrc actiolo- es Upl O renes e cons 11- I LI .lI,IU" ,-I. �

L::mdt'es criou, clt' acôr'<lo C'",-, \ g-ia, epidemia, prevenção e tI' '.' ção de uma �ifl:ha fortificada
,

noticia pllblic�da n� imprensa, lamento 'da pOliomielíte, com c�-
ao longo da dIVIsa _ent�e a. zo- ii1\ Capital Integralizado .. ,. . Cr$

Joor{unidaelps papa trocas ele Ít':- dna Artllssa eh o otern�otl'ldo lt!ytr.e fi Fundo de reserva Ieg a1 e outras reservas Cr$formações li: discussão sóbre pra- a. e�an a. me o o a 1.- �

hlemas comuns". co unaglnado pelo� russos

PU-I
Sabe-s� que o novo Comitê iá ra combater a assmatura d�s

'e reuniu
'., acordos de Bonn e de Pans

r ." recomendou ': ,,', COftleça a se definir através
v

,Osse cr.ado um centro pa,ra ,,3- dessas medidas. Postos diantetuna'" especiais sõbre 11 pnliem.f- daqueles dOÍs docmnentos ;,
_"

Jite (paralisia infnntill, Na mo,
__

,
�nlento, não há 'uma unidade ,·.1'- oe

ii-polia na Grã-Bretanha G�lf'

.

� Depósitos a vista (sem lilItite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXOPor AI Neto

J
ir ao teatro.

I
de uma vez, quando mora· j,ü."sua toelas as f/lcili�lild,"B p:'r�\ OS PEDIDOS R,ECÉBIDOS � DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%Eram on�2' horas da noi- "Tabem que ideia -. va no setor s!)vietico, tinha '1 !holé?Ua, N'ln �Ó si\,) n"ceF"�_· PELA LEILAND MOTORS �Limite' de Cr$ 2'ijO.OOO,00 4,11210 Prazo minimo de 12 mêses 6%te em BerlIm.

I pensou Marta - ir ao tea- sido espancada por agentes r'as para isolamento na fase a- PARA A AMERICA LATI- RLimite de Cr$ 5dO.OOO,OO 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'Vl0Ch::»via torrencialn'lente. tro com uma noite des- russos. Como pode uma mn-
6"uda, da Ulolé'�tia como, f.a uw,,-

NA

i'� DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias .4%Uma neblina pegajosa su- tas! .. !' lheI· resl'stir a- um homen1"
mo hospital. deve haVHJ' m,üel ;-.11

A 12"ara o tratamento em todas (!s LONDRES, (B. N - NS.) Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de �O di� ""t 1 %bia das aguas amareladas
M' Lembrou-se que somente [<IS,.!" pcrm'tindo aSSi[�l, que o.';

O presidente da Leyland Mo- �(Reti,radas semanais Cr$ 20.000,00) AVISO de 120 dias
.

5%do rio Spree, as não adiantava estar 'tors Ltd o sr C Basil Ni- o. .

das vidraças das j,anelas es- pacientes passam '3(!1- obseL"-,[:-
xon, dell"a COIl'hec'er em s"a � _ __ _ CAPITALIZACAO SEMESTIt ALDe pé J'unto á J-anela, pensan o em coisas tão ri- ,rios <lUl-antf'. todo. o per.iodo ,;'} ,

Y o. �

G 1\1 EQUEMarta Doenitz olhava me.
diculas. Todos tinham ido tavam fechadas. Si fechas-· JOl�7l<Ja. Asslstenclll tC':l1lC:J. e ,.. informação anual publicada l'e ij ABRA UMA CONT A NO "I N C O" E PA UE CO,: CH· ,

se as folhas de madeira au- quipamento e"'pecial s,,-o necés, centémente que cincoenta !'):ir .-::....,.".?"<i!;�.....�.._.;,�.li!'�����.������������.;.�����,lancolicamente a chuva, a ao teatro e ela estava só. Si
mentaria a segurança. Le-' !"6rios p, o único caminho "cone}.

cento do total de lucros da
rua, um automovel que o homem entrasse, teria .

I dita companhia britânico provantou'-se e caminhou para L"eu para a rançar os "bjeti·.-',,; cede de suas exportações.passou vagorosamente, COTI'l que lutar com ele, a janela onde estivera an-
rIa ]>Psquisa é te-:GS c,-,útr:dl:.o:é' Declarou aos acionistas queos faróis acesos. Marta recordou que mais dos. O" e,pccialistns acrj'lditam a encomenda recorel de 572 ôni

Marta era esbe1ta, boni� teso
que uma unida_de dI' �() )':ito,; ',,' bos para Cuba, havia sido

ta, mas prematuramente "Ele foi elnbora!" >"a suficiente. cumprida satisfatoriamente,
envelhecida.· O A' G Um suspiro de alivi!) bro- A policmie!ite tem sidá' UE' cin resposta à promessa feita

r. Ires onçalves tou-lhe dos labioso o ho- nl'obhonl::l muito >lcrio IUt CI,;. de entrega-los no fim de no- 'COSTA REGO
t l'De repente, ela notou Hretunh", desde ú Í!0I'O'll;rimer'l" vembro, RIO, 20 - O sr., Ge 'U 10

que alguem vinha se apr:)- _ ADVOGADO _
mem afastava-se lentamen-

'de 1947, e a. Qpin:5.a médica i"'" Esta companhia trabalha a- Vargas irá ver de perto a ELSi-xilnando da casa onde es- Bmdenela t'i escritórIO: te; dl�bmxo "da chu':a tot'- ral' estã prontn para acolher os gora intensamente numa enco- na da Companhia Hielro- le-
BLU""'_NAU l·enCI'al. f' d

. menda de 900 o'nl'bus para <n trica do São Francisco, em
t - lU,"" - ['(,vas aCllida. (JS )lropo:!tI.s. '

«p . ,ava.
Itua Brw;que. 95 _ Fo.nc: 1411 Argentina., aulo Afonso; Ira ver um .tem-:Era um homem alto que . pIo de energIa, como aSSlm o

vestia um impermeav�l um I .

..

_
.. :lLl.alificou_ Ma�'io Constar:-t S�-

•

•
, .

-. .-' ''--:---,------. -, > '''�i�A�V����� • t'CJO. E nao so de energIa hl-
pouco curto para ele.

1 �i'Iu..\]J>.�\mlQ@,.����QI§.��_l,.�,�9PI��..��{:Lu1!JU]i1LlJJ1Lllk,lllIJ:- ' �

,6 '-lro-eletrica (permitam-me a

ho�:��a ����������a q��� .!j Todos d'postos para- admirar as' t,a-o an(,�osam'ente esperadas .. ;f,� ����\i�.[e���;!���s)'d�n��a��n��,

t C
.

c."- li
...

, I"'" bem 1 e.thzado. com tecmcos
,:g�SS.?�.Il:cer _o.s', orno SI

.' S;j t. 0IWl'a!'ios naciema.lsl �nedian-ti ve:ss� CIUPl1.1gdCfo,
-

'--,

...'

A-" S I 11<- tllll pbl10 {lefl!l1tIVO queA distam'in lllin lhe pel'- M O T O C I C L E"rp .

":� (l,�eürTt'1l dô f·xam,' d" Ü!i:ümitia y�i' as feições d:) ho-· '

_' -

•.... .1... _ ':-';Ijj(yj�S. a�Ül:ti:1:i�. ,�'Pl� _1:nli"Dl, lVleSlno qU:111d ele s(' . v.ll1billlelltll i"pUJ;;l�i(n e p�-
r. TO '",'

" Y . los e,;tudos geologl{'os e !lI-o.proxl1l1oü lilaUi, !l.lO pode
---X') {'

.

R� N UNHAM AERODINANlWM; dl'OlUf·tl'icos --- plano .a quev,;r�l�le °brdosto, q�e () eha· 1':1. ( .'-'H Ui'-;

Z -u�·�, n oI a � �
APRRFEfÇOAMEN'1'O '1',1;('. dj'pram aPlat�Sog,_diZendO br��(o}JPu desa a fi encobi·iH. � 'fltvêl'em

.

a " en�flo 'rece �l( o
A casa de Marta tinha GAUFO Ti�Lf�sC{;PICH ",(eH lviODERNO ontro maIs [lCrfCltc!, os pCl'ttos

, . NA RODA nlAN'fEIRA. .·\H.iW,jAliA CONCEPÇAO do Banco InternaCIOnal, sob aum OpeQhueno Jurdnn na f:r-en
1':STt:TICA direção do general 'R. Whc- rno, 27 (Merid'ona.l) - '1'el.1 TIUercadoria importada !lor im-

te. omem parou junto eler; chefe ela engenharia nor- (1 seguinte teor a portaria dll r pr,r-tactor ou distribuidor 'rw
ao gradil. Evidentemente MOLEJO HIDUAULICO te-americana durante a guer- COFAP, que fixa a margem "" venda l)a1'a atacad'sla, terá eJ�SE�I RIVAL E DE F;\Jl.IlI.ele havia visto �) vu1t() de NA nODA 'l'RAZI�JRA ra'- lucros _l?afr! os comeréj�:tltes de lllargem maxima de até 10%; pa

INTERNACIONAL A Companhia I!idro-Eletri- géneros alimentícios l'a 'todas as categorias constd'1-Marta á janela. S""LI 'I Q' (I() ca do São Francisco foi cria·- �O ii r e s i. d e 11 t e da te,3 das letras "a", Uh" � "c" de�.M f·
.,.'. II- .,0;

�arta lCOU inquieta. nmETAl'iIEN'l'FJ IlA da no passado governo do sr. Comissão Federal de Abaste!:l' ('1, portar!a..' ,

Desde que fugira do setor
cún., -"ERfJF>KrAP. PAnA {j CONSUMIDOR Ge�ulio varg1as" aI cujo credi- li'f'nto e Preços, usa.ndo J:las a· Ad .. :�o. -- Consldera�se preço

sovietico da cidade
,,, to e oreciso eva- a. mas cons- tribuit;ões que lhe confere a I �í {te custo para os efeitos de.:;<n,

j itl!jda já na admiliistrução do n,D 1,952, dt, ::!G dE' 'd�zcmbro ,'!e portaria, o va.lor da mc-rcadol'ia
gelleral Dutra, a cujas obras lGfil; Cons'dprando que o con",,"- I\i'te incluídos direitos aduaneÍ-\,�'deverrros incorporá· la. Não é lon',�nt� g·��_�l de p�n,�O�." de m�r�a- 't t· f.- , v •• " ."" .. •. , 1:0", flXW.3 por 11&1'188 e '1',,,0:",,ó llmn com]1anhi�; é O <les- ci.--.rias e Ef'rviços dmnanda. 1em', posta, livre e desembaraçada, :!ofecho. de um anhgo son�o, po para ('studos e execução, e "f,!fl.be!edménto ou deposito .:lo
Que flg.urou cnt�e os dE'S�Jos consi'Jer'al1lJo vel'ifical'-Sê em al I <'_l[teadísla ou ilo v3.t'ejista, con'le V[!r�flS geraçoes, desaflan-

� gnns setOI'&3 da comércIo dI'. forme o caso.do vanos governos para um .

., .

t'l' 1 :! �

programa de eletrüicação cor- gel1t'ro:" .a,hmentlClos c U 1 H U, c" Parágrafo único - Incluem-se

respondente às nossas nece�si- C'l'SencH:;s ao consum? do povo e nas despC'sas ,diversas, todas as

dades.
' que '�'3tao, soo o -reg"me de, PCil- ·as 'despesas' feitas com a

A visita, agora, do' presi- C?S liberados, uma tende.neta al- mercadoria. inclu'sive imposto o

dente da Republica à usina de tu:>ta ou de lucros excessrítos. I'C- taxas que sobre ela inciii -

Paulo Afonso tem um caraier salve:

evidentemente simbolico, Re- Art. 10. _ Fica. instituido pa�"l

� presenta o espirita de conti- o';,. generos 'de alimentação e as

I'
nuielade do governo, colocadc utilidades essenciais ao consu>Yl"

... acima dos governos', E' que, normal a, serem especif'c:L�o,

_,' tendo o sr, Getulio Vargas pelo pre'sidente da COFAP, o re

lançado a idéia da Companhia I gime de tabelamento da form,·.

� Hidro-Eletrica do São Fran-, '" cr"n, a ser aplicada pela '.10-

1.:.oj cisco, não deixou de sustentá- F'AP e seus orgãos auxiliare;;,

I;!� lIa
e desenvolvê'-la o genet'�J observadas a classificação �e "':;

'II
Dutra. e c: sr. Getulio Vargas margens de lucro abaixo, in,-li,

, lneSlnO'VaJ observar o que re- cadas: a.i Classe - (Popular)
'IS ,sultou de sua iniciativa. Co- - Para. a funçã.o de atacadista
� I mo- seria bonito. e mais edi- até 10%; Para a função de

�I ficante, Que ámbos fossem, rüjista até 20%. b\ Clas>'le� 1 juntos, contemplar a conse- 'comum) - Para a função 'la
� I �illencia 'de seus esforços tãn atacadista. até 1.5%; Pa-ra a. fu!}-

1923 - 19 competições que lhe (leram 19 ]>l"emiós. �
l
bem orientad�s! . _ cão ele val'"rsta ;té 25%. cl Ch"� Mas isto nao lmporta, aft-

se III (especial) _ Para a fu l'� De 1923 a 1930 os seguintes preínios: na!. Importa reconbecer, pro- ção de atacadista até 20%; p",
� clamar e louvar que o sr. Ge·

1'a a função 'de vareji;::ta J_'é� 4,18 primeiros lJremios 1.106 medalhas de OU1'O tulio Var_gas. em oonto essen-
35"1,..

li, 208 segundos llremios 553 medalltas de llrata cial nara os trabalhos ela cons-

105 terceiros premios 83 medalhas de bronze truç1io da usina. manteve a
) 114 Honra :tO Mérito 39 vitórias por equipe decisão do general Dutra refe-

_ I rente à liberdade de impor-
"I EM lf)50 I�STA MAQUINA VENCEU O ·'GRf\.NHE I'UE MIO ALmUANUA", E DE TODAS AS MARCAS COMPE- tacão concedida à Campa·
-::.1 'l'IUORAS SOi\H:N'l'l� A "ZllNDAPP" KS·IiO j SE (;f,i\SS lFWOll COM '1 C O R It I� Ü O fi .� S, CON(c}lJISTANHO nhia. Essa liberdade esteve u

I ;!U l� H, I� iH lOS pique de ser revogada pela
'_:: aplicação das regras estritas

.
__ j L,oJ"a. HJOBRA-CIL"

- no caso verdadeiramente
I

E'
,..., .J restritivas - da chamada

�'l
-

m €XpO � 1'"Cao na EdHíeio "BrasU-Líbano" Cexim, ou seja do aparelho
� • -_.

"

• I'� .;: '.

'Rll',l tio PI'!'11"I'pe 111<, 267
btli'Ocratico ele contenção nr-

� -.3' � . , mado no Bnnco do Brasil con-

.;"' ira � entrada de materiais. no'

""' " SI" f I h
. (- d'

-

d d
.

t d' d' país. Importando livremente.
�I O.ícltem .

O etos, mrormaçoes, preços e con lçoes e van as, 1'105 Impor a' ores e IS� ti Companhia ceonomizoucom quem e1a morava na� �\
'b 'd

.

se' mais de cem milhões de eru-

_=_'"t �ela cas�havia resolvic1o

�I
- ln, UI ores gerêHS para ant a atarma-. .

�:W�:çãocoml:���ri:o ·1�o11��.� :

·";���ff��i)��l:?'�'· .,,;�,__.:,',:It C.·-ompa,
.

nhia Importado�a "Jobrasil_'.'_. ;l;:�:;l��:g:�;��g!�;�: I
Rua 15 de No\'t'rubru N,,, :01 !i .

..
.. _,

Enfio l'íCOtl unicamente nisso ;;:
FONE, 11102 � J O I N V I L E SANTA CATARINA a sr: Getulio Vargas; aceitou ::

PR�;ÇO (;f$. 155,01) ,G;; Caixa Postal nt, 203 - Teleg1'llmas "JOBRASIL" a mesma administração dos =:
AOENCL,\ CURITlHi\ �l_ _ ._._ � !M�"lj serviços. conservando nos pos- �

üuil�N0�bl�N�G�9 ���������.t��d�cl��quncl�e�

---,;::: litÃ NAÇAO"
'. �---""
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M F
Como era de esperar, o go-:;..'.. , �iii

'

verno comunista fantoche da -

E'
=

uitos atos que i\J:"�Y�an��)��:::t�/���;�����: �

t
. ,.. ..

t'"
I

t._·,��.�,;'.'/emL·'r'·�m P''ro/�/--em_.:a5 i:�@f��'it;�r:�!0rj�,�, � u- ro- - xe-�'�rc.''1' O· �='n o u C g corno conttrigente alemão c:L1S
_ _

forças armadas da Comuruda-
_

(AIvurus ele Oliveira) de· Europeia de Defesa, de a- il2"UlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllltllljItlIIUI111UlII ;imUUnllilmlllnIIlUlilllllnlnmUUlnUlmliI,nlllll�'------ corda com o Pacto de Paris, BARRETO LEITE FILHO ..

\ A metróoole ficou chocada com a morte brutal Depois de uma declaração fei-
\ no delegado Rênato Pacheco Marques, que foi assassí- la a respeito por Olto Grote- ,inunislas que apoia o regime
i nado por um desclassificado e por motivo banal. wohl, primeiro m inistro 110- existente naquela parte do
J Conhecemos Renato desde o tempo de estudante mlnal da zona russa, o "blo- ter.ritorio alemão, lançou, um

i e chegamos a privar com ele no jornalismo e nas letras, co democráttco", coligação .documento no qual alega li

J Não merecia fim tão trágico e tão brutal. política' cncabecada pe lus. co neccssldade de que a "Repu-
I Enquanto isso, a polícia continua as voltas com .��---

i o crime do Saconã. sem ter chegado a conclusão, A 110-

J vela !_)l'OSseg\lé, qual "I) Dire!i!o de Nascer". Q'laíHlo
i terá fim?

I Outra nlstórta rebentou DL' las llUlilêlu:l(',; (jo.�

I jornais a SU1'ra 0::' quase assnssínío de um dlretor de re

I vista é.�ctll1daJosa que vínhn fazendo camnanna � di
I famação di' artistas (k rádí« dos mais conheeido1't. Se
,I por um lado merecta o jOl'lifllista ser r,lIl1ido pUl' v ir
I f!l.ze[,IIo ê�Iilül'ã�'iit:::; com a vida l)articuhll' dos ou íros,
I por c.uÜ'ú se houve mandantes, se forum os maiorais

\ do rádio que mandaram castigar fisicamente o jorna
lista, tambem agiram mal. Estamos numa terra civili

l zada onde existe po l íc!a c justiça ou num país de
j "gangsters" onde se mata (, se manda mut.ar )lOI' "d(.
l cá aquela palha" 'i

I
O Padilha, (J célebr-e inimigo do :.11101" e dos na

_ 1l!0rados, vem a.' despeito das reclamações e dos ataques
da imprensa, contlnuando na sua campunha e se tcrn, ex-

I cedido. O lato repercutiu 11:1 Câmara e houve pedidos
ele providencias. Enquanto istu o chefe de' _l)olícia parece

I se indispor com 11 ilnlJl'ensa querendo ect'ce<lr a sua
libêl'dade de ação,

I Deste emaranhado de coisas alguns problemas
I saltam à vista: Primeira, como se pode Hndar armado,
I como se consegue munição tão fácilmente'! Não é proÍ"

bido por lei'! Não é contravenção? Os assassínios, os
assaltos, se re!)etem todo dia. Como se conseguem nr-

1 mas? Outro problema: - Nem se deve cercear a !i
I I?erdade da imprensa e nem tão !lOuco o jornalisll1o

I' deve explorar o lado da vida _particular dos individuas
,

mesmo que sejam homens !lúblicos, Ambos estão erra-
o

I dos, e se a polícia de um 'lado tem providcncias Rérias
, a tomar, de outro as associacõcs de jornalistas tambem

deveriam escoimar a classe dos elementos que que!'i:m
fazer cartaz a custa de escandalos! Positivamente não
estamos mais em época disso !

Hos Bastidores �o Mundo

O medo de Marta
Total do. não exigível .. Cr$

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIP AIS PRAÇ \S no ES·
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANElnO tURIl'ffiA

TaJGa,s de Depó:�·tos

�ID�a ô margem de lucros doS
come rcianles de alimeoticios

NTEGRA DA PORTARIA BAIXADA PELA CÓFAP

nervosa,

"Meus Deus '-_ pcnsoü e·

la. - quem S('I'Ú aquele hn·
mem?
Marta têVt� medo. Pode·

ria ser algum agente secre

to dos russos. Ela sabia que
varias pessoas no setor bri
tanico tinham sid,) raptadas
e levadas para aS prisões do
setor orientaL
E ela havia fugido dos

russos. Não aguentara a �Ivida do regime comunista. �IFaziam-na trabalhar mais l�'do que ela podia, Ficara do- �Iente. Em vez de medico, lhe �J
haviam dado chicote. '!f" I.

Lá no portã:)Zinho do jar-
_

�hm, o homeln continuava

�"'l'lmovel. '

Marta saiu da janela e I

foi certificar-se de que tt

porta de entrada da casa

estava fechada com chave.
Sentou-se no sofá e tra

tou de pensar rapidamente
o Que devia fazer. Si tives
se -telefone, poderia chamar
a pollcia. Mas não tinha te
lefone...
Marta sabia que a porta

da casa não e'ra muito re

sistente, Nem tampouco as

janelas. Si alguem quizess(,
entrar, entraria.
Ela não deveria ter fica

do sozinha na casa. lVlas to
da a família Schroeder,

:� ciliudl'OS
4 marchasK-';;.lillt com

SIln:. c,'\T:

?ll H. 1',
=
-
-
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�

-

-
-
-
..
..
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4 te1l1!lOS

máquina
A motocicleta "KS�601" i vencedora de quase todas as competições internacionais: é ti

preferida dos campeões, comluovando seu maximo rendimento, sua esta ..

-bilidade perfeita, plena segurança e maior conforto

40. _ Os pr-er;08 de Ven'!a
ao consumidOr dos artig-os inclv·
dos no regime dest::!. portaria
produzidos por fa.r;ricas naúi ,

nab, 'poderão ser por' estas f:,
X&;fJos, ohp.rvada :\ for:a-nula CG,�;t
e submetidos à aprovação da CO-
1-AP, através das COAP, no pr<!
zo dei 15 dias.

DETENTORA DE INutviEROS PREMIOS E RECORDS MUNDIAIS:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o;:.��, %" �
í " f\.....---..� '�O '.,

tJ
•

�'AJ( :.

00
- rI �� ""'oO

e

'

.

,

,; I
C:1 \$ '_j o

, "
ti

. o (J

1I A saude física da criança � .'�' =,,::'''0 o� sr (j°o�c-<i� merece toda atenção dos mé ! . o �dicas e higienistas lVIas cum- MODELO EM SEDA PURA mostra a gravura; Paris -tas uma eni cada cor: Os cau-

pre zelar tambem, pela sua' BRANCA·, COIU INCRUSTA- para união das partes e pen- ' les, hastes-e folhas em verde
saude mental, para que o ÇõES DE ENTREMEIOS DE ças." Roleté - para arremate claro. Os "pois'; em amarelo,
desenvolvimento corporal, R E N D A VALENCIANA das extremidades dos babados. bem como os crivos, que serão
se faça harmoniosamente BRANCA E GUARNECIDA P�ss� - 'para pregar os en- feitos sem" desfiar. Os "cara
com o intelectual e· o mo- DE BORDADOS Ellrf CORES. tremeias. As flores serão feí- coís" em' azul
ral. Material necessarto - 7

Zele pelo desenvolvi- mts. de seda. 13 mts. de ren
.mento mental de seu fi da passa-fita. 19 mts. de fitalho, educando-o segun-
do as normas da Higie
ne Mental. - SNES.

"

o:'

si •

11-,---,-11
ser tremia,

·

�ft ii tardizifui., ã ,hora do sol peste
'o momentG da nossa. despedida .

110s labios meus
; ��,JiU�IÍle> um ai rtão triste e tão sentido!

. 1)os meus olho� o pranto então corria
e d�rintensa o peito meu pungia

quando eu lhe disse adeus! <)

,Abra�ámo-nos nesta hora, comovidos.
O �u rosto escondi nos bracos seus.

· 1:, 'tremendo de dor, a mão fria, beijei-ihe
.' C(uando eu lhe disse' adeus!

I II

UIVERlA'RIOS:
da Silveira)
11----11

a senhorinha Ivone
Ludwig, filha do sr. Nober
to P. Ludwig, residente em

Ituporanga;
-

o sr. Argemiro Carva
lho, conceituado funcioná

d? nosso prezado colega de
•
rio da "Casa Kander" e pes-t:�bâ1ho Nelson .França, re� I
soa mu�to esti��da em nos

Sld�nte e� Indaial, onde .e sos meros SOCIaiS e espormuito estimada por suas :rIr tlvos;
,

tudese bondade de coraçao.! _ o sr. Rodolfo Her. A veneranda natali?i�nte os l mann Paulo Schluhn, do co
nossos votos de felicidades. mércio local e

'<� a sra. Agnes Kramer, _ o sr. Germano María-"
.>"

'esppsa do sr. Henrique Kra- no, residente em Itajaí.
.mer;
_' a' sra, Paulina Garcia, II •

esposa do sr, Manoel Gar- l1aSClmentos
cía;

"

- O nascimerrta de uma
..

_ a sra. Amalia Grass- graciosa criança do sexo fe
mann. esposa do sr. Rodolfo minino, ocorrídn dia 24 des
Grassmann e residente em te mês, na Secção de Ma-
iibirama; ternidade do Hospital Santa
-:- a sra. Ignez Malburg Isabél, é o motivo da ale

Corbeta, esposa do sr. José gría que reina no lar do sr.

Corbeta, residente em Ita- José Santos e exma. espo-
,faí; sa sra. Carmelita Santos.

.

- a graciosa menina Ma- _ Está em festas tam-
.rtà Regina Soar, filhinha da bem, com o advento de uma
e�a. sra. Siria Soar, resi- linda menina, 'o lar do sr. Es

�te �. Gaspar taníslau e sra. Elsa Rozans-
· ki, tendo o feliz evento se

registrado dia 24 do fluên
te mês. na Seccão de Mater
nidade' do Hospital "Santa
Isabel".

. �: F�zem anos hoje:
: - .a exma. sra, d. Bene
vénuta França, esposa do sr.

José França e progenitora

.;......_-_ .._----

PA�YRAS (RUlADAS

o Preceito do Dia
SAUDE INTEGRAL

HORIZONTAIS
1 - Coleção, 2 - Jogo da

{Horta; excita. 3 - Hábito; no
me de homem. 4 - Está em

ebulição. 5 - Despencar; ca

noa de casca de madeira. fi
- Alucinar (fig.); ofereças -. 7
- Dará som nazal à voz.

, VERTICAIS
1 - Em companhia de; fil

tra. 2 - Vazia; departamento
da França. 3 - Declive. 4 -

Àncoradouro (pI.) 5 - Basta;
batraquio. fi - Mais adiante.
'i - ,Fam<:I' 3 - Nome de

mulher; .possuir. 9 - Rio da

Suiça;'sustentáculo dos aviÕeS .

,

Solução N. 469
Horizontais - Carestia, ci,

ASTRAL DO DIA
por HAGA SWAMI
28 de JUNHO

marés, Icna, anã, irromper,

Sabado magnifico de sor-
. te, magicamente influencia
cio por Lua e Uran:J, que ins
piram altos ideais humani
tarios, felizes intuições, pro
paganda forças magneticas.
energia, mental, ousadia
creadora e inventiva, ideais
originais. O ar livre, liqui
das, e viagens são beneficia
dos.

t:l'.oa::maroscas, ami, amo, cc

tro, ali ameaçara.
VERTICAIS - Ceci, maca,

aiar, amem, atrite, em, or0,
J'á. sã,;:mOs, 'OC, tra!laça, iene,
amar, asar, sola.

ALFAIATE LADISLAU
'Vende Casimiras e. Tropicais das mais afa-
:madas fábricas, do País, pelos menores pre
ços da Cidade. - C onfecção de ternos com

· ,:a,�rado gosto; dispondo de pessoal habil!
.fado na arre.

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

Alfaiate Ladislau
,RUA 15 DE NOVEMBRO, N°. 588 a 596
--- BLUMENAU ----

CINE BUSCH:jI:
;:SABADO 'AS 3 HORAS - DOMINGO·A'S 2 HORAS:
JOEL McCREA - WANDA HENDRIX - JOHN RUSSEL
____::. JOHN McINTIRE - JEANETTE NOLAN, em:

"Pa'adino -dos Parrapas.ll
(EH TECHNICOLOR)

,

, _ Programa Livre -
_

Um coração de leão de bõta e espóra!: .. Em seli rude coração
aninhavam-se os mais delicados senümentos humanos! Aven
turas emoções e sentimentalidade! -:- AC9mp. Compl. N�ci(}
nál e'shorts _ A's 2 hs. mais a contmuaçao do super sermdo:-

«CAVALEIROS DA MORTE" - Preços dê cosÍLmle. '

ENTRE os tecidos que serão
multa usados no próximo in-

A" dverno, devemos Classificar,
"

em primeiro' lugar Q, veludo.

'" ln ·8' O'Nas coleções de Paris, Nova
Iorque, Londres e Milão,. fo-
ram, apresentados ao público

IIgrande número de modelos em --------tl
veludor.veludo para.a manhã, tilie!' !Jara a manhã e um

veludo para ia tarde, veludo' 'taüleur para à 'tarde, muitas
para a noite. E vejamos que

vezes enriquecido por uma

a seda; o .ralon, Q, algodão e guarnição de pele. Tambem
a lã foram todos usados para um Casaco de veludo em lis
a confecção de veludos de to" tas, mostarda, pode dar ii
dos os tipos e qualidades: ma- mulher um' encanto mcompa-
cios e transparentes, uns; 50-: ravel..

.

lidos e rígidos. outros mas I E se o veludo cotelé não é,
. , .

do nosso gosto, podemos pre-

HUMOR
A ESPOSA acompanhou a

sam uma rua de suburb!o,
-uando tuna telha cai aos Ilés
da nora "libertada", quebran
do-se orn ..mil

. »f;ii..·l.�os.. Õ
grupo' para, espantados cinco:
centímetros maís 11a: direção
deles e ...

A esposa se refaz do susto',
ergue os olhos ao ceu e mur

mura:

- Como .andou depressa!' mas faça o possível pára pôr' vezes, o bebê que, aparente-
lá em cima! em pratica esse conselho e ve-: mense, ',"',:;íã .J1.()' ";On9 pr.Q1",m_,

rá as vantagens que trará a' do, acorda' assustado com a

'ambos. Dirá você que duran- voz 'dos pais, levando longo
te o sono o bebê' -não ouve': tempo 'para refazer-se do sus

seus passos e que é preferí-� -to.

PeqllUeno's vel que ele vá se acostumando' Em seu quartinho especial
a ruidoso Não, o bebê não, u' haverá lugar p,roprio para suas

cetim n. O, azul claro. 20 moa- Para evitar a nodoa . escura e a vasilha ficará lÍlnpinha, t "QÚandll. a carne estiver ouve conscientemente e, sem. roupas, fraldas, brinquedos,
das de filó-floss, sendo 5 de que fica na vasilha de alumi- pois a banha não' deixa' o alu- cust;nd'o 'a assar. acrescente- duvida, é -born que ele apren- oleo, sabonete, .medicamentos
cada, nas cores, rosa, azul ela- nío na qtial foram cozinhadas mínío manchar,' . Ilhe uma pitada de fermento da que há outras pessoas na etc. Ali, ele Ddderá comer {'

. . casa. Entretanto.. .

'

brincar à vontade .:_ é um1'0, verde claro e amarelo. batatas doces ponha uma co- ELMARY SILVA" 'l'rês i em po; e para tornar m�'llS

I
;, Imundo "todo seu" onde ele él)Ollt�s empr�gados - S,Jm-llheririha de banha�na ág�a em 1 Rios". I saboroso o bolo comum de Entretanto, qualquer cantl, . 'h" b' 1

.... .' _.bra, cnvo, cheIO. haste, C0!111J que as mesmas sao cozldas, batatas, ponha-lhe uma pita- nho com: janela, exclusivo,
sen 01' a so uto e ....naod ln1". camada a mamãe. Gra uada de açucaro para o bebê, é mais aconselha- .'

-

C.. ...

P I "Quando o feijão queimar mente, à medida que ele cres-,

lenCla'. .Op.U ·�r ELEONORA, Rio". veI que o quarto dos pais,
.

. f5IIII pegue uma cebola, limpe-a e ce,
.

você o ensinará a conside-
coloque-a numa panela;' vire "

rar o quartinho, co.mo seu pro-SEMENTES FERTEIS ;APO'S 1.000 ANOS
o:, feijão sobre a cebola, leve

C
iii

'

BI prio, onde ele aprenderá aWillnrd Libby acaba de publicar que conseguiu demonstrar que

IDe ume'olu
-

certas sementes de Iotus, provenientes da Mandchuria, e ainda capa- a� fogo para acabar de cozi- . '. ..

pôr em ordeln seus objetos,
zes de germinar, tem mais de dez séculos de existenciu. Trata-se das n�ar. O cheiro de GUf:imado .

.

seu", brinquelos etc.
sementes ferlcis mais untigas, cuja idncle foi cicntWcamente demons- d�saparecerá e o feiJ'ão fica-

.

trado. o record, ao que se acredita, era de 237 anos, conquanto te,1- ' HOJE;.....;. SABAD'O às 8 nORAS - HOJE., ,
Lembre-se de qUE. o bebê

tenha-se pretendido e isso inumeras ve- rá com um delicioso sabor, PEGGY CUlVllVUNGS, JOHN DALL E BERRY ,:KROEGER. lhe dê um quarto de paredes
zes, que grãos e sementes encontrados ISABEL S. G. 'DE PAU� em: berrantes ou com brancura
em tumulus antigos, tinham, uma vez '

LA, Niterói". IIM t J t
-

· �, " de hospital. Pinte as paredes

�;����:��::::t;F::fe�1�:;�co��;: I lna'r 'eApheOariSa!mriaafQadre!?'!m!a����J�i?!!!:Ina?!�a- :�Cê m�:a �:"'r::, t:::u:,;
peito à procedencin de tumulos' egipcios, EXPRESSO � _

. verde-çlaro, que são repou-
foram sen�eados sob condições de vigi- BLUI\'lENAU-CURITIBA

.

Seus éaorichos de mulher irresistivel eram lei' e seus santes para os olhos. Hoje em:
lancia rigorosamente cientifica, exc1uin- End. Teleg.: "LIMOUSINES" beijos apaixon-antes eram verdadeiras sentenças mortais! dia, existem à venda tintas dedo-se toda supertição, eles nunca germinaram. Essas sementes de 10- AGENCIA BLUMENAU Com beijos e armas, im:ounha sua vontade indômita! .

1 'd facil aplicação, com as quaistus figuravam entre cinquenta Objetos arqueologicos importantes, da- Rua 15 de Novembro N.o 313 Uma De icula que e um esafio aos homens que se .

tados recentemente por intermedio de um calendario atômico inventa_ FONE, 11)4)2 julgam imunes aos encantos e aos ardis femininos ! "MOR- você pode, em poucas horas,
do por Libby. professor de quimica no Instituto de Estudos Nucleares PREÇO Cr$. 155,00 TALMENTE PERIGOSA" - Um 'filme cheio de emoções. .. transformar a aparecie de um

I
Esse metodo detecta a idade dos vestigios outrora vivos, medindo al1 AGENCIA CURITmA Completam, o programa, Jornais e complemento� quarto.quantidades infenitesimais de carbono H' radiativo que elas contem.

Preços de costume.

I
Entre oulras datas determinadas por Libby, pode-se mencionar as dos

j. A'ja�ela do quarto do bebêdepositas arqueologicos em relação com o homem de 'Folsom, que
se supõe ter sido o primeiro habitante da America do Norte, Esses não. deve estar ·voltada para
vestígios - ossos calcinados de ,bison - provenientes de LUbbock, no I O lado onde vente demasiadoI' Texas. datam de aproximadamente 10.000 anos, o que concorda com as

e deve receber sol, preferivel�'conjeturas precedentes concernentes a idade do homem de Folson. A'
mente o 'sol da manhã. Deve'da,tá�' precedentemente presumida dos celebres rolos bíblicos do Mar

'Môrto, foi igualmente confirmada como tendo mais ou menos 2 mil
anos. As tiras d'e tecido envolvendo o Livro de Isaias, descoberto numa

'gruta proxitno do referido nuu'� provaÍ"àm que se tx-atava efetivamente
o ,mais ,\·"Iho manuscrito conhecido desse ·livro da Biblia.

o �EBE deve ter seu quar
to exclusivo, afirmam os pe
diatras. Compreende-se que
isso nem sempre é viavel,

por ampln que este seja. Voce
terá .a certeza de que .ele não
será perturbado 'por vozes
ou ruídos 'estranhos. . ]\I[uitas

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PPNTÓ CHIe
.

-------

A PEDRA DE KENSINGTON E' PROvAvELlIImNTE AUTENTICA
lhe ser facil :pôr

em :pratica essas recomenda
ções, mas lembre-se ,que o

'bem estar. de seu filhinho Vil
Jé

.

todos' os
. sacrifido�. Ele

crescerá em ambiente

A pedra .te Kensington alvo de tantas controversias, é prova
velmente uma. verdndeira rellquia. n1ordica. de XIV Século. Tal é, lle�
lo menos, o que dã a entender, o dr. Thalbitz.e__t, especialista.. dinamar- .

(1uês em inscrições runicas, num relatório apresentado .ri Instituição.
Smithoniana, Essa; pedra, descoberta em 1898 próximo da. aldeia de
ensington, no Minnesota, USA, t{'�z uma'

'

;

inscrição gl'aVadll em Caracteres runicoS,',
indicando flue ela foi deixada llor um
grupo de norllegos no ;o.uo 1362. Todavia,'
sua autellticidade foi posta em duvida
por Uln grupo d(l eSll{!;cialistas em ins

crições ruuic:lS, (LUC ,nela. descobriranl :1.1-

NBREVEN IX"
NjU KI"
"N A T I O N A lU

VENDAS A VISTA E A PRESiACõES
. I

_oD rs rR I B U ·10 O IfE S '_
guplas inéOetcncias, assint
surpreendl'ute ,,,,melJl:mça

como tuna.

PROSDOClMO S. A.
IMPORTACÁO E COME'RCIO

,

BlUMENAU, CURITIBA JOlNVttE
Preços especiais para revendedores -

vam a mencionada pedra como falsa; hoje, contudo,
'novamente estutlado a SUlt inticrição e confrontá-Ii ii luz das 'xecen-'
tes descobertas rnnicas, declarou: "Não posso evitar II abalo res5enti�
do. " parece-me, apesar de tudo, que eSSa inscrição é deveras :tu:,"
tentica!" O dr. 'l'halbiLzer menciona. igualmente )�o sim r'Úiltorlo qúe
lima outra pedra. runic:t, reniOntalldo ltllrOximadulllente à mesma. epo
ca, fOi d�scobert:l na l'cquclla ilha. de KingigtorsSU2.fl, ao eercai de' tiuin- ,

ze quilometras ao norte da aldeia atual de upe'rllavik, nó oestc
.

da.
Gfllénlandia. Ela' pode, sem c1uvida, I.er sido deixada. Dor 11m .outro ,

grupo de eXI>!oradores, sendo que Sl'a. autenticlda;de Ilunca.. foi' posta.
t>m dllvi<la: a língua dessa ultilll:L lnsc�lç:lo tenderia a conflrmall·lI. lt1Ln
tenticldadl! !la pedra de Itensingtj}u,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



T I -, .' .il I t li. _I ; ..
.. A'Junta DisciPlina!t,·D�s:.I remtormeae em camilO �'. u a ':I·.Vre., aornlngtJ I���:�' :�:�ri��l�eZlroii�

Passado. a cancha dó Banrl�ira�tes, ém Salto No�rte f;�::�f5���ê
Serão precisos novos «exemplos», para� que o campO .tricolor venha a ser in�erditado 7 ··lli:!�:'��F�!ir��peito aos incidentes regis- rantes, A verdade é que já mente o técnico. do Vasto médio no conjunto "bandeí- carga, verificando-se que en ção de um campo que tem tornar-se num "valentão";

trados no domingo que pas- não existia no estádio a Verde .entrára. no gramado, .rante", após uma troca de tre seus agressores acha- servido de local para os (de' nossas canchas, agre�n-
sou. mesma segurança de antes, provocando este seu gesto palavras' com Hargbturg va-se outra vez Rodolfo mais reprováveis aconteci- do juizes, etc ..
Tudo correu bem na fase Em dado momento; ata" maior acirramento de âni- Tribess, agrediu-o SOm r a- Engelhardt:

.

::. fÜÜlllllWlilllUmmmiíiUiliiuuiulUllnmllUnllílllHlliíllliUílUlII1ltiinicial. Os dois tentos assi- caram OS comandados de mos zão. Ante o perigo a q.ue Com á ajuda de elemen- - .

au liTE
.

O VO[UM'�
.'

=:
naladns, o do Vasto Verde !cirilo. Na disputa, . a boja 'Aproveitando a confusão estava sujeito, o' juiz de� tos apazíguadores, entre e- � n >. '.' '. �c":>, .

'

ã
e o do Bandeirantes, tendo 'foi imprensada, tendo o a-; que acabara de ser criada) sandeu a correr, persegui- Ies dirigentes dos dois clu- ::DE SEUS NEGOCI0S EM BRUSQUE "E REGIõES CIR-;:
como autores Chico e Cí- pitadcr assinalado tiro de o atacante Ralf Maas a': d� por vários irrespbnsá- bes,' eoseguíu safar-se. ªgYE���v:tiE�gAUift PUBL�:<;!�:qApE f:FI- §rilo, respectivamente, não meta. Ralf Mass protestou; chou-se no direito de ofen- veis, de um' lado, e protegi- deixando o estádio, rumo à

-, RADIO ARAGUAIA DE. BRUSQUE lz�,A.:· 5deram margem a qualquer reclamando córner, daí ter 'der . o JUIZ, dirigindo-lhe 'do, de outro; por �esportis� sua resídêncíà. Brigas hou- :: z Y T-20 --'", l.580' Klcs. . I"' :..",
'

.. :_:;protesto, tanto por parte sido advertido. Manifestou- graves ofensas. Deu-se, CO� tas bem iritencio.nados. Du- ve nos quatro. cantos do ªinfOJ;mações e anúncíos nesta Cidai:le: RADIO CL:tJBE, n��=dos jogadores: coma. por se, então, um dos torcedo- mo é lógico, a invasão de rante dois minutos o árbi- campo; um espetáculo que -=. 15 de No)'embro, 41S '. . .' ,: .: =PALMEIRAS X DUQUE parte dos assistentes. Não res do Bairro da Velha, orí- campo. Rodolfo Engelhardt, tro correu, até chegar [un- raramente é dado a assittr. ·�lmnmmlmUllmlllmJlIIIUlmmHl!lmHIUUllmJ.muUftum ,�m,)h�

DE-. ('AX""'Af, A'UAlIH'"A- .

poderia supor-se que o es- gínando-se nas gerais o pri .. que por muito 'tempo ocu- to à mesa do representante" A suspensão. da peleja deu-

CIlID·· .. �"'p'nr.IRBs 9.b·er···.·1··,0·.·8·I 108..0, ·:.:m..
·

,'.:.·..•..·.' ·.·.·.,S··
··

J lU"1 I� petáculo fosse acabar de meiro sururú. Inexplicavel- pau a posição d� centro- daL.B.F .. Ali r.ec�beunova se automáticamente, como

U �fj U a
7 ' !I ' (fI

n�e:� 9 i;���i�r��oAI::!: :i{ir�oOif��1����; Ipoul,arã 8 parUfa . desta tar�e . Da 'Iameda Duque di ;;�f�t;����:�:�;:S�l; Balalnarão Bandeirantes X Vasl.o Verde

�:i�ui�l�����Xi��. ;�l��: �:iUe;f�i�l�� ::iab�A�e��: P9XIII�S fi °b9mpD§o' Ptlfadl1no fie 11°1011 J'uveolll �f�i�7:;;a;n:::a:ãod�e v���:�
bol feminino. Lutarão, nes- decisiva na situação de am- bu u, U D DU b U , U doíros .selvagené, Não é a

ta ocasião, os sextetos do bos os clubes, no certame primeira vez, nem será a
Palmeiras Esporte Clube e de 52. Um tóque cometido Pela terceira vez, frenle a' frente, Olímpico e .Ipiranua

.

ultima. que o "ríng" do
do G. E. Duque de Caxias, por um dos defensores do Deverá revestir-se do de Caxias, em nartída de- ."Nos embates realizados Bandeirantes servirá de
existindo acentuado inte- Bandeirantes, bem mareado mesmo brilhantismo' que! cisiva, irão defr�ntar-se os por alví-rubros e . Ipiran- palco. para estes "charíva
resse entre os desportistas pelo juiz Hargbturg Tri- caracterizou as outras duas sextetos da Sociedade Re- guenses, deu-se um fato 'ris". Que a L.B.F. estude ()

locais, por este espetáculo. bess, propiciou aos vasto- jornadas, a etapa final dtl creativ,a IIJi.r�ng� e Gremi� realmente curioso. No. dia I caso, obtando pela interdí-
Autoridades: Representao- verdinos a marcação de seu campeonato blumenauense Esporfivo Ollmplcc, por Si- 14 ,do corrente, na Alame-. ,.

te da L, A.B., Hermann goal número dois. Depois de voleibol juvenil. Esta nal, os <lois. únicos' eoncor-
.

da 'Rio Branco, os. rapazes -----'--.....,.;.---'--------;.;...;----..;....-
Willerding. Apontador, W. disto certa preocupação -- tarde, li�� Alámeda Duque rentes ao dito certame, ., do Olímpico,' com muita fa
Ghizzoni. Juiz, Wilson PéS- fato muito natural - se a- cilidade, sóbrepujaram seus
soa. Fiscal: J :Jsé Luiz Ri. passou' de alguns t::>rcedo- - - - - - - - - ,- _.:.. - - � -

- - - - - - ._ -

advel'sários, dando a
. im-

beiro ,de Carvalho. res e diretores do Bandei-

Em dele.'·s.... ·a do
..
·S

..J,·.u·...
•

.•

·

...
I.'··.·z

..

·

..·es. ;ílo�a.efn:l'a�.o·.,°cle:n:Sccoqndt·:.r·�asrei7alrm·:�m:janinÜ��Illlillmmll í 11111 li i IlIIi I i1lIIIIIilmllUIIlIIIIIIIHlllllllmlUnlUIlI nn.JlII� __:: = O prestigioso e simpáti- Os inúmeros assO.ciados
g loslllllulo' de

ª rer. (Jbstác'ulos para ohter o co Amazonas Esporte Clu- daquelé grêmio aguardam:: :: tUnlo máximo. Se já esta- be, levará a efeito, hoje [! com geral espectativa e an-.S ª AURE'LIO sAnA v:mi' convencidos disto, ex- noite, c,om início ás 20 ho- sied.ade essa noitada dano'=: ª
o a.ssunt� do momellt�, neste nosso IlIílJre fut�.ból, são' as arlJitra- iJerimenturam muul'ga de-

- �I-�os �UVII�os Nar,lz e Garganta - �:n:�::::!��r.:e��e���; ::l�l��!::a��:C::a�\:a�il::�l�: :::�r:S::c'���� cepcão, poisatuando em si '�iI'ãXn;t:7gft�fiaOai�:!le �� �:i�s !��aA�i�;�a�S ;lÜ6�
iii ii

- deste imenso. Brasil, tenha provocado oS ru:tis dl'osencontrados comentá- don:J:ínios, uma setnàlla de� Garcia, cüjas dansas serãá- envidaram o maior empe-
.

rios. Na época atual, contudo, o descontentamento chegou ao auge. ni- pois, O Ipfral.1g� reabilitou- impulsiona.das pelo aplau-. nho e car.inho na sua orfla- Como precaução .' .c
..
on.t

...r.a.... retores, torcedores, jog.t=l.dores, todos vêm fa�e:ndo ca.rga c�rr.3:da conü·:t
d

.
.

�.

dO ª__ os atuais juizes do Departamento de A'rbitl'os da. L.B.I<'.. . Se e man.eira esp.etacular. dido Conjunto Nesse. nização, cujos preparativos outrcs incigeijtes, já·; fo-
-

Tínhamos nós resolvido não mais comentar a questão, mas agora são :de molde a vaticinar ram tomadas' providêriCi�s,

======�llfiArrnI'nlll .0'T·ava r·e 8:==:=-�·. ::::�!��:�!::�L7!�0;;:F�:�:a:����lIO!:�t��ifE:�,!:�:�:� ::!1: ���:::��;l:�,:n:��:!� JUIZES DESTA TARDE �€� ��ese��ot���u)r�:t���� ·r!ÍI�Ofi�i;�. o ��:;tdo��::
go o "bõde explatõrio'. 'Não é. preciso dizer que o. eleito é <) :lrhitro. Isto Já foram' designadas as social.' Agradecem:)s a sente ao choque, além'cdis-
acontece aqui, I'om São Paulo, no Rio, na China ou\no Japã:o, onde lIJ.uer l'am PO! '2xl,' forçando, a autoridades aue funciona- gentileza do convite com so, o sr. �enjarnim. Margaque e_xi�ta. o futeból. .ser juiz, meus antigos, é abraçar uma profissão POl'

I marcaça,o
de .um ter,ceno rão na luta -decisiva do aue fomos distinguidos. I r�d9:' presíderitéda L.B.F._

_
demaIS 1.llgrata.e espmhosa. .' lllatch. O {lUa} . repetImos .

II'
.,,<, .

=
E Atualmente o que ·se ouve.falar li< respl'oito deste momentoso caso,

re-, e' ,

r d- 'f"t ' campeonato blumenauense - -'- - - - - - - -;_ - - - --- -,-,....._.;..;.....;;_...;.... �:...;_ II
- Formado pela Faculdade de Medicina da Uni- = sume-se no seguintl'o: São fraquíssimos os apitadores do D.A.,·orgão q11e �,��. edva pO ; e

..
el O

Eno es-' de voleiboi juvenil, hoje I..U..IO' ·�·"V"···;I-.a.ç..
:'

,., 0'.,;"" '.·•.·.H
.. ···.;·,.······S·,··.·1..

·

..·.<'·1,..
: .

versidade do Rio de Janeiro = com sacrilicios ,dirige O sr, Salvador Lemos dos SanJos; .a entidade. da a 10 o a meIras. • spor- à farde, na Alalneda Duque-

Professor Catedrático de Biologia da Esco- Rua 15 de Noyembro dev.e tomar provid�ncias urgentes, por.que o que "te Clilbe. C:o-m·i.sto, allmen- Cla Nonnal Pedro II se passa. no association local é vergonhoso; os ãrbitros, com raras exce- t
' .

1 f .

t
de axias. São as seguintes:- = ou senSlve men e o ln e- Represéntànte da L.B.A. At= Assistente do' Professor David Sanson ções, não teem capaCidade siquel' para dirigir qual'luer "pelada", são

resse dos. amantes do os- . .

. endend.? á� necessidades e conveme�eia dos srS. paSsage.hoS•.
_ Chefe do Serviço-Otorino do Centro Saúde de leigos no assunto.

::-- Ten. EnioKonrad; ---"-./).- a .Auto Vlaçao fiasse, acalJa. de 'estabelecer. novo: h&tari6s ..doSBlumenau. E' lJe
..
m verdade que os "referel'os" do sóccel' do Vale do Itajaí não pOI'te. da i:êdei, em torno do 'pontador Ernesto N. seus._transpor�es coletivos; os quais ja ent�a.ram em vigor e-

corrl'ospondem às exigencias do moruento. Muíto deles não teem persona- espetáculo aue dentro de D h" C que obedecerao ao seguinte:
.

,,: r-. .
.

.
-

--",:,�,*-- - lidadl'o, técnieame�te J.1!,:U.�O conÍll'ocem, faltando-lhes, e neste ponto resi- h -'t' esc amps; - ronome-'
_ '. PAcRTIDAS DE BLUMENA'U·.. (dl'ar'l·amen'·"")·. 6.ho....s _..• ,. . poucas o�as. eremos opor- t

.

t ....E t G '-." . ..., ...PARA DIAGNOSTICO E TRATAf'l'IENTO DAS de o X da questão, li necessirir. energia para �oilJir o jogo brusco e a
t 'd d d

".

l
rIS a- rnes o aUCne, .omb.us; 8 hor�s - Ii:nou�ine; 9 horas - onibus; 13,3

..

0 ..... onl":- U�ll a. e e .assllstdl�, Tor- '-- Juizes: Orlando. Pam- bus, 15,30 oll1bus (VIa Ilnram:l): "
. .

M I II DE OLHOS OUVIDOS -

violeucia.
na-se IUlnosSlve a mntar o plD S I d Leme.s . PAR,!IDA:S DE RIO DÕ SUL:"(illárÍamente): 5 h01'aS--.61 es lãS

.

-
'0 Não é menos verdade, entretanto, que são incoJnllfeeudidos pelo pÍt- provâve(vcllc�dor, mas po- d n� �

.. a va 01' ombus (VIa I�Iram�); 9 horas _ .o.nib�; 12 l),oras._ onibus;
MARIZ e GARGANTA

-

blico, Fa.lta.-Ihes o estimulo dc que tanto necessitam para progredir, 1[:1,-. ·(·.l"�s"e· dl'ze'r, c'o'm Se..allrança,
OS an OS. 13 horas - lImousme: 15. boras _.. onlbus. .

n
nhar a confiança da ��a �rcedora e dos clubeL Sua mhd�� �dua L�

_ . �_�_�����������������������������_���.������- e a menor falha sua, explode a torcida. Fazem sempre papel de Judas, de-' que mnhas
.

as agremiações
_

vido à ignorancia e à falta de educação esportiva de muitas pessoas que envidarã.O t
.•
o.dos os esfor-I= vã.o aos dOmingos às nossas praças esportivas. Niio estamos. ser\'indo de

.

: "escudo" à .estas figuras tão visadas ,'" injuriadas.
. SOS, no' sentIdo de conse- IE Querem os gremios filiados à Divisão de Profissionais, que a LB ..F. guit' mais um·hó�lroso títll-·

2' tOI.ne p,rovidê.ncias com resl"ii� às arbitragens, exigindo a escalação de '1�1 q�::II' sej"�; o' 'd'e �ampeão I=
juiZéS qlie' não estejam ligados ao D.A. local. Estes mesmos juizes, "lue clta.dÍno 'de volei juvenil.= caem na simpatia destes mes'mos clunes, são tanto ou mais critícados

=_ que os de BIUlIlenau, nos centros esportivos onde desenyolvem suas ati
vidades. Justamente a eles é que procuram os dirigentes dos clubes i'i
Iiados il L.B.F ..

Não preCisamos ir muito longe. Aqui já atuaram juizes cápazes co
mo Antonio Salum, Arttlr Paulo Lange, Eugenio: Cubas, Nilton l\longui

- IJtflte, Carlos de Çampos Hamos. Todos eles agradaram, em um ou 011-
- tro encontro. Depois1 bcnl, depois seus nomes foram vetados, tornaral�-

se antipáticos aos dirigentes dos clubes blumenauenses. Nem () próprio
_ Leleco, o número um: do Estado, deixou de ser criticado.

.

Para ci vieram, da nlesma forma, maus jl1ius, como o· conhecido Be-'
nedito Campos. No entanto, vez por outra, cntram as agremiações desta
cidade em acõrdo, escolhendo este árbitro para alguns de seus mais sé-,

-

rios conl.promiss{)s.

= Em 51 houve uma experiencia com dois ou três aIJitadores de São
- Paulo. Eram eles Gualbel'to Tacitano, Mário Gardelli'e 'lUwa Kuper_
E "mann, este último� suéco. Nenl luesmo estes, considerados conto e-nten....

E didos na mati'ria, foram perdoados pela assistência. Não era pra menos.
cornetLf:tH; ;:a"·'; e mais' ·gafes.

: De que adi!lutaria, agora, sereín :contratados allitadores de outras rI
_ localidades, os 'luai,,! estão sujeitos a errar da mesma forma que o fazem II
_ os que integram I) Departamento de Arbitros da L,B.F.? Como querem os' II
= clubes ({ue isto acolltec:a, se a.� rendas nã.o. dão siquer para �obrir as des
- pesas mínimas? Cremos (lUe a entidadl'o do sr, Benjamim. Margarida não

estã na obrigação de, sózinha, dispellder quantias elevadas para soluciu-
nar o impase.'

.

= Outro ponto inliJOrtante da questão: queLxa .. se n lllaiotüt do públi ..
:: co, da parcialidade de certos jUizes de- Blum�llau. Eles, é verdade, teem

Ui suas simpatias por esta oli aquela. agre.miação. l'erguntamos então;

S Quererá um juiz entrar .em campo com mis intenções, sujeitando-se, as.
= sim, às ameaças e as agressões deste número de fanáticos (LUC 'compare
§; I cem aos estádios? Cremos que não. Se absurdos estilo sendo cometido .•,

:: deve-se única e eXclusivamente à pouca I'oxperiencia que possuem os :t

E= lliradores orientados por Salyador Lemos dos Santos.
...c\.rriscam eles SU3,S' pl"oprias vida's, a. eada. domingo, agindo etn lH'a

= ças e-sportivas sem. qUaiSlluer gaT;tlltias, nunca ,policiadas� Sujeito"uu-se às

S nuiores ofe:nsas, às agressões mais est(lllidas e à� DlUis clalnoros:l.s iu,ius"

:_=;;
tiças. Suas fallus 1101' menores qne sejam, jamais são Ilerdoadas. Alguns
de seus defeitos são condenáveis, COIllO por exemIllo, o da iei de compen.
sação. Neste particlllar concordamos com os descontentes.

=: De resto, o flue 11á é incompreensão. Os torcedores, estes 'lue f<H'ruam

ª{
o grupo dós irresponsáveis'e se deixam levar .pela paL;:ão clubistica, pou

= co conhecem a respeito de regraS. Fossem mais comedidos êm: seus im
=: pulsos, contribuiriam. para a melhora do nivel das arbitragens. Nã:o a

=1 pl'onas os árbitros devem atuar lllelhor, com maior confiança. Cabe :tO

ª pú�li�O contrilJllir para tanto, não só o público, UlaS támbem jogadores
= e dIrIgentes, os quais frequentemente perdem a cabeça, anninando, sem
:: motivos justificados, o trabalho por vezes falho, mas honesto dos '''refe�
_ r.ees" -locais.
- Não dl'oscobrimos a fórmula capaz de colocar .um ponto final nesta..

d t
. mais recentes apre-_

on a de descou ·entamento que impera em nossos meios ·espotti"os, pro-
sentaco-es . destes velhos rl'= ,"óea.do J)t:let velho ucal�anhar de Aquiles" do associa.tion blumenaucnse,

: mas só hã uma solução: Faça-se realizar (,) campeonato, tanto da segtÍJI� vais, Jmufto lhe� ré'êOITI,enda ",orno da primeira diVisões, por zona. Em Blumenau funcionariam ár- dam, daí o sensacionalis= bitros blumenauenses, em Brusque árbitros brusqu:enses, e ._assim. lIa!.'
_ diante. () que se deve evitar, aCima de tu<lo, é o perigo .ri, que se suJlme- '

mo: que cerca este embate,
= tem nossos apitadores. Náo fiquemos 11eqlIexos se qualquer <lia

.

O lnaior dos últímos anos

'S''i".;-o...
= l@s for linchado. Nos dias que correm, tud� pode acontecer, 110SS0 futebol menor.

H O r a r i o: ª
�O Inslituto funciona de manhã e á farde�

� I Rua 15 �B Nev., 1135 -1- •. andar II
:: r.

TELEFONES: ::
;: IN'STr.rUTO: 1232 ::
§ "RESIDENCIA: 1461 =

-

= 1.0 LADO DA CAIXA ECONOl\UCA a
s: BLUMENAU ::
:: .

,:; .." ..,�••wm- ª
:'llllllmlllllllllilllllllliIíHlIIlliIIiiilllillllllllmlmllimmmmnmlmll�'
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Nada falamos, no princi ..
pio da semana, sobre os de
sagradaveis acontecímentos

" desenrolados no estádio dn
Bandeirantes, em Salto do
Norte, por não termos, �
claro, quaisquer dados CO.!i

eretos a respeito. Hoje, no

entanto, embora um tanto
tarde, focalizaremos este

.

assunto que tanta celeuma
causou, e que tanto entris
teceu aqueles que. batalham
pon ver o futeból da segun
dona na posição a que tem
direito.

Para tanto, obtivemos
inforrr.açôes merecedoras
de todo crédito, as quais
não deixarão, por certo,
maiores dúvidas com res-

.este Instituto Especialisado está Magnifica·
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhag'em para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça

Alemanha e Atnerica !lo
Norte.

A luta, .que viai iniciar
se às 15,30 ll(Jras, terá a

dirigí-Ia. os árbitros' Salva
:dor Lemos d6S Santos e

OrluJ;ldo ?�llllplo�a, tendo a

L.A.R escalado as seguin
tes àutoridad�s: Represen
tante da LAB; .

Ten, Enio
Komad. apon.tador, Er
nesto N. Deschamps. Cro
ilOl11ctrÍsta, Nelson Gauche'

-

::::

-

::::

GABINETE DE RAIO X
__O::�*::�__

=
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA,
.=

-
-

-

-

__B:�:!:*__

. .fraqu.er.a em gual
VINHO CREOSO'I'ADO

:::;ILVEIRA
Gabinete de Fisiolerapia

BISTURI EI.,ETRICO (para opel'a.;ões sem

sangue)-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemclls
modelo 52).

INFRA-VERMELHO
AEROSOL (Almrelbo in-

glez }lal':l nehulisação no tratamento (las _sinu
sinLes sem operação). l�lectrocoagulaçao.

Diafanosco}lia etc.
Continuam ' fervilhando

os comentários sobre a re

frí;!ga Vera Cruz x Flores
ta, ° maior e mais empol
gante clássico da segundo:
na·, Enquanto uns apontam
coma favoritos os cruzmal�
tInos, levando .em consIde
ração, naturalmente, o fa-·
tor campo; -outros prefe;
rem' silenciar, ce:r:tos que
estão do eQuilibrto Que de
verá imperãr nos 90

-

minu- ,tos. .

_._O�:::: (1'
__

Gabinete de Refracão
•

=
-
-

-
-

._

-
-

-

ª
-
-

-

PARA EXAME DOS OLHOS
CEQUIPO-BAUSCH-LOl\ml

PARA RECEITAS DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI·
T.ti.DAS C;VERTO

J.\'IETRlA,

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TR-!\,TAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
elAS - CONFECCIONA LAUDOS E DESIUAS-

CAnA SIMULADORES.

__
O;!:::-;�__

" K A R 1\[ O "

l\Iab-iz: BLUl\IENAU,

Rua Dr. Sapelt, 177,

CaixaFone, 1435

ft
Postal, 402 Ende-

reço telegráfiCO

gunda .Divisão em geral,
comparecerão em massa,

lego 'mais, ao estádio de"
SCalto do Norte, quando
teremos a efetuacâo dos 30
minutos finais d� encontr-a
inacabado de domingo últi-

Magnif�ca noilada dançante
no amazonas Esporte Clube

.Leite de 'Magnesia COMPOSIO: ..

···
Laxati./o ànti.úddO
contra as azias.

Ação suave e

Sem sal>.or e não

Iadst:ringe.u,te•.
. \ '4'

....

UM PRODUTO DO
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o Sensaciona I E
De Sacopan

40) o católico crê que '3

matrimônio é um sacramen-
.

to que, Nosso Senhor insti
'tuíu nara estabelecer uma
santa- e indíssoluvel· união
entre o homem e a mulher
e .dar-Ihes a graça de se a·,

marem mutuamente e edu
carem erístãmente seus fi
lhos; o espírita proclama
que o matrimonio é solúvel
e oue a lei do divorcio não
é de modo algum contrária
à lei de Deus.

Frei Boaventura O.F.1U.
SABADO: dia 28: ás 7.00
horas, no altar-mor, por
alma de Maria 'I'ravassos ,

DOMINGO: dia 29: (Festa
de São Pedro e S. Paulo),
no altar-mor: ás 6.00 hrs.,
em int. part.; 6,45, por al
ma de Engrácia MârÚl de
Jesus; 7,45, plalrna de Elias
José Soar; às 8,45, pjalma

lua, ':.'.7 (l'vleridiüllal) do-se, ali, ao seu :ldVüg�tdn,
8111 menos de vinte e quatro sr, Romeiro Netu c ti 1II11 se
horas antes de ser revelada a nho r , de cabelos grisalhos,
_'onfíssão da srta. �'1al'ina e o Rodeando:l mesa, de ceu

,:l�'poirnen10 du estudante de troo os 11'<·:; 11011",en8, com :l'i
.irqulteturu, Gí lberí.o Bastos, síonornías perturbadas, dei
ifldigili.mdo de'fintt vlanrcute o xavam antever algo grave, O
tenente Bandcíra pelo i.:'rü!;{, M', idoso, por exemplo; levan
de Sacopán, momentos de Uiva-se fl'e(!UellH'lIlenté pas
verdadeira inquietação rorun: [sando a:; mãos lia cabeça, '.'1;'

observados em determinada

I
quanto qmêl o sr. Romeiro Nr:,

casa em Botaíogo. to falava ininterruptamente,
Não obstante residir lia Ul'- sendo ouvido com toda :ltpn·

ca, o tenente Bandeira dir i- ,iio !·,clo tenente Bandeira
'gin-se àqUP]fl ponto; reunín- Esse ambÍt"ute de nervos!;:;-

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

ruo clt�s('nl'"loll·S{, rnaís ou

menos às 2:1 horas de {>I1ft'tn,
quando o eallsíd\co deixo\.< o

prédtc npressndnmcrne.
Ato cont.ínuo, corn as luzes

semi-apagadas. ° tenente veio
ii janela duas vozes. olhando
:1 rua pensativamente. Pouco
depols, da iHFirt uoíte, as ja
m-Ias j\J1'<l1I1 r'-{,!ludas, vendo
sp a silhueta (.10 oficial es

tampada nas vidraças, num
Vft i e- vr-m constante.

Ao nbandonar o prédío, em
Botafogo, o advogado R0-
melro Neto f'oi abordado Dor

U1Yl jornalista, tendo, nessa 0-

oasiáo, demonstrado grande
exaltacão. Ref'er-lndo-se à C[>11-

cessão da »rlsão nreventíva rio
tenente, taxou,

_

sistematica
mente, o .Iuíz, de "criançola",
dizendo que o magistrado
"foi na onda". E acrescentou:
"que (j delegado Hermes Ma
chado !)ensou que tinha pro
vas suficientes contra o meu

cliente, pedindo, por isso, a

sua prisão preventiva. Ago
ra só resta a natrulha levar o

oficial para 0- quartel de sua

corporação",

o sr, Romeiro Neto, Indu
bitavclmente, estava domina
do nor Iorte nervosismo.
Tudo isso aconteceu em. a

penas poucas horas, antes [le
ser conhecido o dramático
depoimento da srta, Marina,
até então guardado com o
máximo sigilo pelas au tor ída
des.

II Feridas, Espinhas, J\-1an- II
II ehas, Ulceras e Reumatls- II
II mo. II
'I ELlx.m DE NOGU�mA II
I Grande Depuratívo II
·1 do sangue II

Fracassou a tentativa
do sr, Jacob MaUk

IUO DO SUL, :!7 <Corl'e!';J,·' I til um gOVt'i'l1ú em oen-rtcto da
.. - Dia �:! :,10 atual, o P",'f,,'to ccletívlcladc.
wardemar Bcr-nhuuacri, acom- I_)rovantlo a e:.q1acídatlt; rea.í>

panhado de ilustre comitiva i.'n z.uluru do Prefeito Bornhausen,
sede e um onmpun lrin de g-ran- jn >1(> encont rn. em Rio d) Sul u
,1e !�Ú!llcrt) d e lJc·.'_:oU.!:5 de 'rro.r mu nova

.

rl1oL(Jni\'('�a.dora., "IH''!.
l�lIdo Ali" e" lOI';l.li'J:u.lt!i' :illjlLCJ·,· faz PlI1Ü' ';10 !Jl:lllü d(' equlpamm

tL:, il1�lUi.!tH·(lU :J t-sti'R.4h1 flue ::- ir, dos dl.:;II'iios.
tr.: fl'I';,lfi}n,do Aht) ii SÜl'l:n .lo s 'hlJli:lJenl Lont.ras acaba de r:.;Pl

"';().i11(·1flplflcln. ('OTn um possante
. �-pnirlh?to, iit';-,odo �lgQr3. todon

..
' (1i�\ I'�i (lo': ('nUI UII1 eam inhà.a

Cervejaria Catarinense S .. A.
JOINVILLE

99

(aU$OU 39 vitimas.
o calor nos E. Unidos

() Guerené' Chempagne da

ANTARCTICA
De maior consulno eD1 Iodo o Brdsil

110 Varejo Cr$ I,SO
--------------
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