
consczukto devido ao cerco d:'1. Po-

M a- O pas·saram de verdadet&ra novA" Ia
��:'\'�:�II1�;-�t'�'�lln.�" �:r�,t��id�::�

r pc.lici:'?l:; v âo ln)d:l[' fuf"didas para

recaptUt'ar os !}oueo�; homens de

4f1i..'lü�1 u . 'l'Olll:tlll-St:, out.rnsslm,

as decl�r�ço-�s' dO sr firmando falca-o �;::;'\:��,L':�:�:�,\��: :,�',::��;;..:�t;ni:�lt�;.
U li ii.

'
.

lIh::t (CUld,; i"�l,.�; ,.,' >ln f::;r:'d.-. rio

Rio.

Agiu como �evia o ex ..ministro Raul Fernandes
DIO 1)0 [Vr 'I (J ' Paulo �lÍé a"; iHI{�dhh;(les da .l!�scola
.n_ ., �O I CrIl.) --.. sr, __ o 'Custa a crer que um ,fundamenlo". Continuando, .'V{.ilit�ll� de Agl.lllw�; Nf'gra.·�. toda '

.Ioâo Neves, em nota a res-ldeputacLl dê crédito e vei-

lO sr, Neves diz uue o tele- a <"I.t'ad,. Pre,adcnw 0,11.1"11 está RIO, 22 nvlcriJ.l - Foi
, pe,uo das dec,;l.ar,a._=: de,' sr: cule coisas destituídas de grama do {'llllS,Y f (�dátado ',pnclo T'igül'Os'lI"l'nt(' r,nlil'iada por convocada oxtrnordiriarla-
Armando j alcâo, sobre il . ---------.-.------ .-- de ubril de HJ;)l. nuaudo o

rOl":;"!' ,ir. Exr-rcito, ",;tando recha- mente para apreciação de
, ,-

"P
.

I t" i i (
- do 'l""lfll,,,r 'II"I',:,;U aos -ru�itivoc, várias rna terias da OrdemaVIa0

_

reste en .I! , ( IZ que eríaram O!' """'bl!ií elé.. Ministro JlÚ" fra e le e situ pnra n intcl'iür do Eq"dll d,-, Rio,
tudo na» passa de uma VI' r'�

h(S, � S .J {-(li U
o sr. Hafíj Fernandes e ql te· desde que "... !jfi"l('e([a ahsoluta do Dia, inclusive a anula-

da,deir� llOVt�b., 1\ nota .i' fricos da Rede Viarão o SI', r'\dc:1o, a C:ise tL'mpo, \'ip:iíatl('ia ti:. j'n;in\'h Presid"ille cão do casamento dos eles> frente unita patrona!
mUUU:lOsa -- dIsse - Cl- .

r ainda era Dl'esiclenle do Díill':l. quitados, a Assemhléia Le-
PITTSBURGH, 28 (UP) _

tando datas e inclusive () I Paraná Sfa. Catarina Instilut;) til; Sal. O texto J
-.�- ---

-.
--_ -�-

Sr, Gustav:"t Capanema gislativa, () que atraiu ii Cá Enquanto a FORD anuncia

�:'L��l���lt��'����i;�l:��.a;�I�� CURITIBA,:!B (Mcrid,) _
do telegTanla do ?�msuIL di.z , M9ntidoQ OS CnmnrDID1\�fOSP.da

! ��1���;1 ;����:�. N�ss�������� iu��n���fZ�deJ�s �:���:l����
��' �O:'���:7:lr' ����: o Miuí;;tl o "i.f�a:�lrl;t�.�.';,�c��.�r,,�t·�'�I·tlt.:J��r�I·,:t:,Oci.�I:,��t'�l�'yc,�'I:l:I':'·J(t;ICI;I�)�'a� �t'r�a:z::��;):�nS�,�tl�I'�adt�·:��:l:;�::f>�; maU Ilor!�la

ti

�ara" comip a ama II(nfo·�rrul'a II ;���Jj�t�a(;:::ia ,��7i�)jc��lÍ�� ��::�:��F�·�!�!!r��:�l�:�!������
,.,' � _.' � debates foi o que pi'ovê cs no raio de luz na grévê dos

_.�--�---'-_. -�.

�a�ilr�:l"I��;(1 I�o�!����e��i}�a:;�; oci�SPI·�:.-'rNe�e�1\t,:.:,��d;�1�zf�at.01.111�di���(lell1�el:�o� ...' ".
' i l:?CU:'�oJ aOt ��o�r:ma.,�a-I ��f��1�a�7�â�c�fo a:!t��l�1�nt:;

U
l1'cm de carga, 'que passava "''' �

,

C_lOna o pe 10 e,J e pala o· assinado novo contrato de

a ,�e · ? pelo local teve a locomotiva sr. Raul Fernandes agíra j------- fundo rodoviário nacional.
I
trabalho com a Pittsburgh

"(Jrl' Ji!!iIlliA!JIS envolvida nos cabos cortados, como devia, fazendJ chl�- RIO, 28 (Merid.) - A sóes denl.ro de 43 horas. Sucederam,:se na tribuna ISteel Compnny, que emprega

�
tI",ll- • dmub,ndu < ",,",tondo ,"- ,"'peito da ",,'u",nl'ç'o do Conuo,dava, d"de togo. ,er

os srs. Mario Loi;o_ Satur- ma;, de de' mil o"era,'"' em

, J,·�Nl:�o"u�eus·e�r'Oiür.':�IO. ;'D·,qullét-r1:�eu� e::s��:'u�:st\��e:�tt:si- ���{��1��!f;i��, ����!ii�:����gfª �rl���:�fl[���� I �,)__e_�;_�_�r_�_�_�_fe_a_:_'_�_�_lf_:_}��_d_�_i�_,�_�_1_1_:;_�_1��_� -,-,-�.,.--,-,- _

u 'I 9U • U II Ij uU P U com a minoria. O requeri- uma semana para o debate imposto de consumo.

I a�Diem a reforma c 3 n sUt u cinDal ::T�:.���:��':���r�ll ;:�;::: .'P:::::F ��;§����;ii::t��I�
RIO. 28 (Merid.) - Ele- Adiantaram que o sr. Euri- projéto. sem _!Jonto de vis- Viagen- tápidl:1S e seguras. sôbre os artigos de luxo.

mentos do PSD, dutristas, co Gas_!Jar Dutra se resguar- ta, DortantQ. da maioria, O .;;( .r

que vêm acarretêi.r o in-
receberam ordem elo gene- da !)ara uma definil?ão sô- regime de tÍrgência em que EX :'hfl:!:>SO lTAJARA

Irai Eurico Gaspar Dutra bre o :)l"oblema em outro se encontra o !)l'ojeto só po- R�}8':; r\l'ov .. I1Pt. Tl'l 11%!, cremento do contrabando
para recuar no a!)oio que momento. derá segUir para as comis-

-

desses artigos, como se po-
davam à emenda parlamen
tar. E·sse argumento nos foi
transmitido nela sr. Arman
do Falcão: � que se devia
evitar, por todos os 111odos.
qualquer alteração consti
tucional, estando no poder
o nresidente Vargas. Os du
tristas não se negaram a

ouvir as razões do sr, Pila.
A '>osÍf'ão oficial da UDN
em

-

face da reforma consti
tucional é semelhante à to
mada nelas dutristas em re

lação ão parlamentarismo,
Salientam os dlltristas que
o eX-pt'csidente não tomou
essa atitude contra a emen

da parlarnentarista. contra
a irn!1la ntação do regime de
g<lbinC1C do Brasil. As cir�
cUllsLanciàs apenas levararn
no u considera)' o (l'lsuntu
l'01110 de angulo politico.

Não está ainda aciência do rasil a
ORGAO�DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"

RIO, 2& (lI-Ir·ridiuu:llJ
Vim ao Brasil encarregndo

de orteurar a insialação du

etctotron no Rio tle Janeiro
- deelal'oll-uoS o professor
Uf,rhert Anderson, pe r tencen

tt� �() Dcp.al·talU(.�llt() üt_- (·'isi

ca {ia lJiliVt)f�itlal{c d� Chica ...

go� 'Adiantou qu e deno'o de

qu.Inze mêses, n p!trUr de ôn

tr-m, (4sper!i ljUr u lh·tilhHtH
de e-ncrgÍ!t _!i.tÔhlÍtlU {�!\u·ja (ihl

tuncíonameuto. .\.fir1110U (jh\�

a cíencta no B l·.:.1.�il uão 'l"'st..l

aíndu 1l1,:nellI3,1;t Ntr:. ""115-

trulr a' bPil'ib;i. a.l()mtcu.

. �.

PE IDA A DISSOLUCAO DO PARL
.., .. ',.

P RTIDARIOS DO PRESIDENTE SI
Membros da oposição
cotando as réunloes ... Qualificados
de beberas atrocidades os

berdeios das instalações de
FUSAN, 22 «il') � Sessenta iuemhres da Assembtéla

�aci(;l1al sul coreana, ll:n·tid:idos dú presidente Shynghman
Rhee, apresentaram, hoje, um ]H'ojelo de resolucão em flue
pedem a. d.is�mllição do parlamento. O Si", Kim Dnng Song,
que presutía :t Assembléia, deeidlu :ldiar imediatamente a

sessão, teurto em vista a Innxn-tâneín »otítíca da reíerlda mo
!Jáo. A constituição sul-coreana não esclarece se mocão des
sa natureza deve reunir a maioria simples, da Assembléia ou
um número mais Importante de votos para a sua aprovação.
Os membros da 'OllOsição continúarn boicotando as reuniões:
apenas llH par'Iamenta res estavam presentes à sessão de hoje
em cuja. ornem do dia i'igurava a discussão das emendas c{)ns�
iitucionais.

estão boi ..

bom.l
,

Yalul

A�sjrll.

I Camara uns lleputadGs

INão f'oi discutida
Icasamento cIo 5
I

.

,

Deba�id() €) caso da

a enu Idcão do
,

des qui t a dos
do impG5 to d o

observar o caso dos ci- i mes estangeíros, A meia

perfu- t noíte o sr. Aliornar Bale-
, '.

----- ----------- eiro formulou seu protesto
à mesa que estava funcio
nando sem secretário. O
plenúeio estava pratica
mente vazio. Sugériu o le
vantamento da sessão e súa
continuaçã:.J segunâa-feira.

Um produ/o do

lAS, LICOR lU CDU!! XAVIER SII

etas!)l.·s produtoras tlü Esta.do. Talllbcn1 iotaul COll'i'pflados para assis
tir os U:'halh(',;. iI dl,pulado ft�d"ral Jor;;e La('l\rda I� ai'i;IlI1S df'puta.
dos da i\�sl)lllhléi;l Lcs;islativa du Est:ldo. Sabemos aí!lila. qlle já

Dentro de bréves 4ias Pl�blicaremos o tem:i,rio das téses que se-

trACA1'I1 SEUS A.1'>I U'llCIOS
NESTE DlJUU\1

EM DEBITE

ICongrésso Econômico
,uct PRECISA DO

fRIOS

St)h U!'i i111spidns da li'cdel'ação Gatarinensc da:; !ndustrias� t.e'
r.i lugar no lHôxinlO dia J 5 de tlulho, Ju';:sta cidade, tuna :reunià�)

das classes conserVadOl"llS hiulnenauenses debaterá nêsstl, ocasião

dois problemas de capital importancia para ós' jntel'ess�S! da regiã.o
do Vale do Haja;'das A'\s:-;ociaçt)t's COlnerciai.s e Industriais dos diversos lnUllicil)�OS

ti" Estado. em cujo conchlve debater-se-ão problemas de transceu-

Laxativo
.. !lU-ácido

<I!!ntal iml'ortancia para a vida económica de Santa Catarina.
Ao qUe 1105 informou o sr, Federico, Carlos, Allende, presidente

da Associação Comercial f" Industrial de Blumellau, eSsa mesa

redonda, a rcalisar-se no salão llrincipal <ln Teatr.o Carlos Gomes,
será aberta lia 1'rl'sença do governador Irineu BII!nhauSell e presi�
dida II"lo sr. Charles f,Ioritz. presidente da Federação Catarlneuse

rão ventiladas por dh�ersos representantes (.ltte at1etír�nl ao impor
tante cOllgrésso.

C,Hlt"ll1 as

111011Is. At!lo
lIIuave e dura
Gonra. Sem
...boi' ti n!o
ãdstriilji:ente,

das Industrias, tendo aindu, uOs informado que de acordo com o

!ll:lnu previstu. St'1'1t ('onvid:1I1n o !;r, Uor:u'io ;Lar�r. Ministro da F:li

Zt·Ud!l. Itil r:l a�sis.Hr o l�nCl\rrj:nll'nto dessa lllemor:n:el reunião das

Será uma feliz oportunidade para as classes produtoras de.

Santa Cata'rina reivin:(licarelll e assentarem bases para uma fórmu
la concréta de r�cul'eI:ação ecunomica do Estado, levando iL luz dos

fatos prOblemas- que mais :de perto interessam a reconsolidaçãu das

{outes (1<, riqueza c tia .emanciimção econom!ca 110s llivt>rsos seta-

��
Á venda na firma:

r�s d" tltivid'l.!le JllImana.

�e t�ncnnt.ra ('OJlr:luiilo o teullí riu dos ptobll':Juas a serem allo;çdados.
!lO imIH)I'[.:mte ,�onclavc <'. :lU que tutlo lndka, :lo enti,lade mi,,,tora

Ante as perspectivas sombrias de debacle cconomica c finan

ceira no nosso- Estado, as forçàs conjugadas' dft&" nossas fOlltes de

llroduçãll pro{'tlrarão il111nimir novos rumos ao lHlIlOrnl'll!. econOmico,
cu.ias diretrizes ·venham 'tllcerçar. em: bases sÓlidas, " llrogrésso e

(I dCGcJI\'olvimeni"o da l!ulethll1ade 'catarlnense.
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d� maior amplitude.
Os novos estatutos

eram aprovados no ano cor

rente, efetuando-se tani.bem
na ocasião a nomeaeão do
Primeiro Diretor da �Câma
ra, que recaiu 110 sr. Wil
_Írid P.eat.

- AGORA que o perío
dn de luto Real está acaba.

do, a Rainha Elizabeth 1.1 e Pelo presente edital, em cumprlmento ao disposto no art.

sua irmã, a Princesa Mar- B letra "f" das "Instruções" a�róvadas peln Portada Ministe-
rial nr. 48 de 8-4-52, convoco os associados dêste Sindicato

garet, encetarão uma vez para a votação no pleito para a eleição da Diretoria e Conse
mais seus compromissos lho Fiscal.

públicos, e os especialistas A eleição será realizada no dia 2 de julho próximo, ás 18
- horas e será nrocessada oerante a Mesa Coletora designada,da moda na Grã Bretanha e que funcionará na séde do Sindicato, sito á Rua 15 de No

darão .a maior atenção ao 'vembro, 642. (Altos do.Banco Inco ) das B.ás 12 horas e itine-

que elas usarão. Londres é rante �as 12 á� 18 horas.
. .

.
.

o grande centro mundial no So poderão .v�tar os assoclUdo� quites, .contando mais de I ! - - x -

. . .,. I 6 meses de mscrrçao no quadro social e mais de 2 anos' de

e-I' "t:s.,.t�que �lZ respeito a?s. tail- xerc�cio na profissão, a menos que se encontrem nas, condições
"

'

leurs , e seu prestígio, va- previstas no art. 540, § 20. da, Consolidação das Leis do 'I'ra

lorizand-, os maravilhosos ba�ho, niaio:'es de 18. al�os, s�be!ld? ler e escrev�r, e qu,:_ e��i- .,tecidos que saem das fábri- verem no' gOZ? dos dlrelt�s sindicais (art. 2 das .

Instduções ).
., Os associados deverão comparecer durante o horárto de

cas inglesas, e extrema- funcionamento das Mesas Coletoras, .perante estas, munidos
mente importante para o do, recibo de quitação da rnensatídade sindical, ou declaração '

aís do Sindicato para supr.í-la, bem assim, para prova de suap .

identidade, com um dos seguintes documentos: - carteira
profiSSional, carteira de identidade, caderneta militar ou car
teira' de Instituição de Previdência Social.
:-., O associado noderá obter informes na Secretaria da en

tídâde sôbre o local em que ,deverá votar, sendo-lhe faculta-
do' examinar as listas de distribuicão de votantes. nho,

.

BLUMENAU, em 25 de junho de 1952 117,
NILTON KUCKER - Presidente --- � - - - - - -

pepitas, os fa;s_ noite, na selva pelos faróis das I maus dias se abateu sobre a coroa

cadores se volvem para a vila dos máquinas de cortar distancias,' na

I
de Lisbo:l. durante �nos, conser

.guaraporés, dominados. Cuiabá, em terra. Sómente os faróis que nos \;ou bastante sal da sabedoria _

i737, já virára a ··tapera" de que norteiam são as baias luminosas como está nos livros Santos - pa
fala Virgílio, Correia Filho, nas da VOSS2 tradição, são o fantás- ra' não perder o que_ custara san
suas magistrais "Raias de Mato tico da

-

vida sobrenatural que vi- gue :lOS seus soldados e preocupa-

Gross�:". Orientados para o Oeste,

I
v",ste. nos fastos incomparáveis ção :lOS seus homens de' Estado.

os - mlneradores . se volvem para- da .era do ouro e que insist.is em Apenas com a estação naval da
este grande ,ria, ;transport,ando- na viver, -depois Je largados pelo- Colônia de Sacramento, no estuá
sua ganancia do - metal aúrífero, o Brasil litorâneo. rio platino, Portugal mantem o

ideal da expansão e- da conquista. A beieza' do infortunio de Vila ascendente lusitano no alto Para-
',A linha tordesilhana se dilata Bela cristalizou-a. Outra teria su- guai, -no Guaporé e no Paraná!

cumbido á impiedade de tantos O principal aspecto dessa pere
golpes. Vós sobrevivestes a uma grinação a Vila Bela de Mato
série de desgraças, que !levaram Grosso é que o seu governo tem
dezenas de' cidades menos fortes, hoje uma "política". Essa poliU- de empregar l'S noss!'.s forças para entrar em nossa natureza que o

menos altivas, á melancolia de um ca consiste em chamar a atenção lutar até alcançar a tua reabilit;l-- sistema da paz mundial é indiviso.
duro calvário. da opinião nacional para aqueles ção. Não podereis insistir vivenôo Nossos compromissos de lealdade ao

Muitos de nós pensávamos -en- pontos do territorio da provincia, a paz dos semi-mortos. Pretende· Brasil superam agora esta torren

contrar aqui apenas o esqueleto onde o processo histórico brasilei· mos restituir-te os dhs de gran- te como aquele ocer-no, que nos

de uma cidade morta. Entretanto; ro se exprime em linhas mais níti- deza e de espenmça, que já tiveste. banha t:> leste. No drama dr>, huma
quanta c!'.rne rija enche o vosso das e mais altas. Desde a morte dt) Teu martirio é'::>. fonte cln tua-res- nidade dos nossos di!\s. :1_ scgU1'aIl
corpo, marcado por dezenas de fe-_ Rio Branco, 110SS0S problemas de surreição, dn sólida ," cadeia -ont�m' -

ça nacional não passa de uma 01'

ridas cicatrizadas! Est!\mos numa fronteiras, com raras intermiten- ,despedaçada", da tua gloria.
'

ganizac;ão coletiva, através dos ma- Que nos braços de ressurreição
daquelas cidades iecundndas pelo cias, se traduz_ por uma frustração, 'Que, -basta para uma ·cidade ser- res. Estão peremptos os esquemas de Vila Beja, se reabilite a con

incomparavel polen do gênio po_ desalentadora. O fato iniludpivel é- feliz?_· Um véu de noiva para de defesa individuais. J'uncionam cepção da nova individualidade da

lítico e mercantil dos lusíadas. Se que as homen!'.gens que se p1'es- ·sal'.se, com o fulgor solar. -Um SClI os blocos das nações, os volumes política externa do Brasil. Essa
va sentir-me ,com fo1'r;:<s, não di- Mato Grosso era ouro, não era tam a Vila Bela de lVIato Grosso -radiosu,que lhe dê ·um ar sempre da contrn-forl;a das alianças de politica reside no reerguimento da
rei para criar um mundo, mas ao menos fronteira, neste fragmento significam un� capitulo vigoroso da ·júvenil. Um povo para- amá-Ia. E Estados. Para ser brasileiro hOje, lei internacional conh'a a ag-res

do seu território. Era êsse, um nossa política de ocupação das ,por ·-fim :, a consd-ência- de que tem é prcciso principiar sendo no1'te- sividade dos Estad '_5 de presa. O
dos tr21;0s do povo excepCional, fronteiras. E' de um estilo à Rio, _uma missão a desemp-enhar. 'americano, inglês alemão ociden- Brasil, em 17 e 41 foi por duas

cuja opulenta imaginação soube Branco, a homenagem da qual o' E' indispens:lVel oferecer' de tal, canadense. ü;çlochinês ou sul- vezes o campeão latino-americano
plantar e conservar por mais de governador Fernando Correia, em'_ novo --UITh sonho l.'. Vih- Bllla, ,ulJl- coreano. Seg'uindo para a Indochi- da -liberdade do mundo. E por' ela
três séculos, um império lusitano colaboração com o Ministerio da- sonho rico e nobre; Na: ordem d$ na não iremos bater-nos por ne- foi à guerra. Preparemo-lo para
na América. Os portugueses tinham Educação, assume a iniciativa. idéias politicas, cumpre-

-c_oncret�-
nhuma cavalheiresca generosidade, ser desta vez, o invicto, isto é,

do outro 19.do do rio os sanguineos Deus lhes pague, pelo acerto da- zar, este sonho 'do mesmo 'conteud, senão por nós mesmos, pela sobre.. 'fine CrowII. E' o Que vimos di
_castelhanos que, na trama de in- idéia e por este chale de Cache- que a concepção ideológica das:ll -_ -vivencia da nossa soberania. Va- zer-vos. ó barranqueiros de Vila

Bela o que eh nii_o vê. desde mais trigas d::>. époc3., _envolviam toda mira q_ue hoje( se l!mç� sobre o até_ vas fronteir::>.s' dos povos.
' ,

I mos retificar conceitos' clássicos e Bela, na doçura de um ósculo de

dé século C meio: o b::>.tismo de sorte de riscos para a estabilidade .ontem Jivido" romanesco de Vila Nossa frontcira -não é nesta

h�
obsoletos de soberania nacional. amor, que rebenta da nossa alma

territorial lusa e da sua respecti- Bela. ,ra a dos castelhanos- -e' tampouc(}' Estamos fracassf!Udo em noss3. po- e do nosso cOl'!'.ção, enfatuados
va esfera de influencia na zona dos bolivianos' pacificos, do (}ut tica externa, porque_ o' povo deste para servi�vos c à liberd:>de, à
do Prata, Linda e gord:i a panta- ladO -do GUllPoté. As batalhas pe país, depois da Juta heroica da Ita- civilização c à humanidade. O

gruélica fome hereditária de terra segurança -nacional não se

fere�
lia, insiste em peroniU'.r su::>. men- Brasll não será uma coionia de

dos nossos p:>is C �vós porttlgue- Ela foi criada para -mais no Prata nem no Atlantic _. talidade internacional. plantação dos preconceitos chõchos

à ses! Ainda quando a traição dos que durar, pelo seu Um inimig() diabólico estend Vila Bela resignada: trouxenro� da mediocridl'.de do dit�dor platino.
nossa fronteira á Indo-china, 0_ em nossas mãos pl'r::>. te -enfeitar_ No ?no do. centen:>l'io de Caseros.
Golfo de Bengala e ?o 1\1:11' o. um pouco d?quele orv:lll1o que quando ajudamos a recuperar a

__ __ _._ __ --r- -_ . _
liberdade argentina, esmagada por

'lIilmllllnllllflllllllmIlUlIllHnlJlllllmlllmllllmllllllllmllllllllllllll'� outro tirano, fixemos para além
,

I - do paralelo 38 e a jungle malaia A Agênci" do Inslituto d.., Aposentadoria e Pensões dos Comerciá-

� MalerD�a�e- 1111'z�el� f{�el'ler §_-Ide � is�:uCr�'_'nnÇe:ad' __.PAonmt�srl·c�.evrsáelgln·Ca�os. rdieOS nésta cidade, comunic;J aos seus segurados quc, de 1.0 até o dia 10

=- _
" �:; '" �.

-.
� � julho, estarão abertas a" inscrh;ões para financiamentos imohiliários,

- >

,_' s= rre"dSagda:ardmOoSs e�Srobsr"eS,ni1eiqrUOeS àeleVsUlgena-_
do Plano-e, modalidades 1 e lI, ou seja:

• ç • Plano B-I - Aquisição de terreno e construção de, casa:
JARDIM BLUMENAU :: iram de novo :l viver mergUlhados. Plano E-II - Construção de caS:l em terreno próp.rio.

Não poderia andar mais acerta-

�-
=

I
acabaremos no quadro internacio- Outrossim, fica esclarecido que segundo a ordem de classificação

do o <'.rguto homem de governo,
-

PARTOS _ PARTO -EM DOR _ GRAVIDEZ E ê nal, raciocinando e reagindo como dos candidatos! inscritos. serão autorisados os pediçlos formulados dentro
q-ue é O dr. Fernando Correia, ao -

__ COMP ICAÇÕES- __ = os norte-coreanos e vietnamitas da verba de Cr$ 2.UOO.000,00 (dois milhões de cruzeiros), atribuida a esta
dar está op.ortunidade a Vila Bela. ª SERVlçOa RE'-NATAL :: a"roados pelo imperialismo slav'; Agencia, fic�ndo o atendimento dos excedentes condicionado à verifL
Não assistia ao Brasil o direito CONSUL'ltAS ME'DICAS lA'RIAS _ 9 _ 11 HORAS

-

ou como aquele indú citado pelo cação de desistência.
de alienar do seu patrimonio uma = _ publicista: "Os ingleses são os ju- Os segurados poderão fazer as suas inscrições em qualquer dia do
cidade como· est:'!, que foi o tes- �lIll1lnUllmlUUllmllntlllllnlll IIII11I11I1UmtIlUlIIIIIIIJJllllllllllllltII;: deus de Londres, 'Que fizerlÍm cru- referido periodo, pois, à ordem de entrega da proposta não iníhlirá

a conquista é quase o meS-
-

temunho dos dias de esplendor da cificar Jesus Cristo, ° qual era na classificação do candidato.

mo das priscas éras: o me- era coloni:!l e sobre auem o ouro francês". Um dia acabaremos por A classificação dos candidatos se f2rá com base nos encargos de

que poderá parecer "old- lhor caminho para se che-
do séCUlO XVIII est�npiIhou ou- imaginar que os colombianos e os familia e na capacidade aquisitiva de cMa um, representada pela rela

f h· ·'d'" L b' - _trora o selo dl!. riqueza e da pros- A L F A -I A T E L A D I S L A U canadenses, que se batem na Co_ ção entre o salário realmente percebido e a cót:lj parte dis]ilonivel desteas lOne ; en'l
_ re-se, en- gar ao coraça-o'- mascull'n"o, -peridade. A flor do genio bom- que réia do Norte. são inimigos do Bra- e reconhecida sempre na hipótese do segurado jil possuir o terreno des-tretanto, que O amor é mais diz um velho ditado, é o .a perfumava na passado, terá que V_ende C.asiml'ras li T'ropl'ca,'s das m_BI'S af:::!. sil, e que por isso ê preciso ex- tinado à COnstrução de sua casa.

antigo 'do. "ue isso tudo, e estomago. br-otar de novo aquí.- Vila Bela não f \J U terminá-los.- A inscrição será feita, mediante "- entrada. 110 Protocolo désta A-
''2 deseja beber :lté às fezes aquilo d f

•

b
.

d I gência, de petição redigida, nos térmos do Modelo 'afixado na sua séde
.que quase não mudou com Trilhemos esse caminho, que StendhaI chamava o�copo da- m.a as _a ricas o aís; pe os menores pre· - "Vila Bela gentil. Flôr das on- á rua Amadeu Luz, nr. 30. dás 12 ás lS\lOras, com e:K.ceção aos sábados,

.

-o perpassar dos séculos - minha amiga, e tenha cer- gua do suicidio. ze hor::!s, que florescestes �o meio- cujo horário é dás 9 ás 12, preenchidos os respectivos claros com os

morré..se d_e amor hoje, co- teza de que alcançará o Quantos estamos aqúi, portu- COS da Cidade. onfeccão de ternos com dia. A nosso ansia em resgatar-te segUintes dados: I - natureza do financiamento Isl para aquisição de

mQ se morria nos tempos

1
seu ob]'etivo. No próximo_ gueses brasileiros e franceses de ' • do c!\tlveil'o e do abandono, ao terreno e construção de casa, ou para construção de casa em

ação. �omos-os que temos l!. ambi- apurado gosto di-" ondo de pessoal h6bq�· qual estivestes relegada, é um terreno próprio]; II - valor do fil1aneiamento: III - salário efetivamen-de Otelo e DesdêD:'l911a, e n artigo, continuaremos es,tas ção do Br!'.sil. Os cem homens" ; .) I •• voto de fé de cinquenta milhões te percebido por més; IIV - data em que começou a contribuir para
meio. de cativar e 0':-- o que sugestões para o seU. perio- que agora aqui trouxemos, são de- fado n:::! arfe.- de brasileiros_ Não se fala aq_ui o l.A.P.C.; V - importancia dos descontos obrigatórios no salário; VI
é mais difícil -' �onservar do de noivado. varados da <'.nsÍ3. de conhecer e U do que fostes. Esperemos pelo que - idade: VII - estado civil e peSSO<lS de sua família, que; vivem sob! a

dominar este continente, de uma Jinda serás, no quadro político e sua dependênCia econõmica.
forma --a qual tem tanto de inte- espiritual dO Brasil. Aqui vimos E' condirão essenCial para a inscrição ter o segurado contribuido

A-'I' -t
;-.

t L à; 1"·
para redoir�r o teu ouro velho e para o Instituto durante ] B nle5es, no uJÍnimo; podendo o segurado ob-

_' _ 'a--l-,"_a" __
_- a 18 au

branquear o lírio d!t tu!'. realeza". ter financiamento apenas-de uma cas�, atê ° valor máxima-de Cr$
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), devendo o valor do íin3nciamento

Nossa presença hoje em Vila Bc- corresponder a uma prestação mensal que, com os demais descontos
la. equiv::le :!' um choque. Não obrigatórios do segurado. não ultrapasse de 60% de seu salário efetivo.
$OmOS senáo um comando. l\fas a As inscrições de que trata o presente AVISO. terão validade sómente
Brasil está atrás de nós. Este co- durante o exercicio de 1952; os candidatos que, por força de sua clas�
mando deve inspir?r confiança, sifícação insuficiente. não foram autorizados a apresentar proposta de
porque ele conta com reserv!'.s. E financiamento. terão suas inscrições canceJ:Jd(\s automiiticmnente. em
essas reservas são o que há de 31 de dezembro vindouro.

,melhor como l1unnno n!'. alma bra- Blumenau, 27 de junho de 1952.
• sileira. ALCINDO ]I{AIA - Agente sllbsiituto.

,", .

" -

-
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ÓRGÃO DO§ uD:IARIO§·ASSOCIADOS"
PROl"RIEDADE DA.;

S/A � A NA 9 Ã o�
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'_

NACAO.

. 11'

:$edução. Adimintração e Oficinas: Rua 8�6 Paula n, ,
3191 � Fone 1092 - Caixa Postal, as.

.

J

ÍHietot: 1\1 A U R :I C I O X A V I E ii:.
•

,. - "I

T E N I STABAJARA n U B E
Avisamos aos Sl'S. soeíos que no dia lo. de julho prõxi
ln" serão iniciadas as AU-LAS DE TENIS pelo mstru
tm' contratado- pêlo Clube. Os interessados Ij.ueiram lns
el'EVCI'-Se na srfl� �ockil oa eom o sr. VVernel"Ú:uni..

A DIRi1:TORJA

. Quando W::>rth, a famosa
casa de modas de Londres,
expoz recentemente seus

modelos, os manequins usa

vam óculos combinando
com os, vestidos. Esse.(: um
dos aspectos do esfôrço da
indústria ótica na Grã Bre
tanha para fazer com que
.eada mulher compreenda
que, se precisa usar óculos,
deve usá-los mais coiuo tUU
enf-eite do rosto do que co

mo uma desagradável
cessidade.

,"

- A CAlVIARA de Co
mércio Britânica - Latino
Americana que vem reali-
zando um grande trabalho
para fomentar o comércio
mú:l.1o entre a Inglnteraa
e as Repúblicas Latino-A»
mericanas, aumentou notà
velmente suas atividades
no ano passado.
O relatório anual apre

sentado pelo Conselho da
Câmara na reunião reali
zada em Londres, recente-
mente, informa que se ele- - ADVOGADO -

geu a ano passado um no- ���SM:N��rl�:rlo:
vo Conselho, estabelecendo-Ieua BrtlSque. 95 • F(j.ue: 14'2'
se também um comité es-

.

pecial encarregado de re-

visar o texto dos estatutos VENDA DESTE DIARIO

da Câmara, com o propósí-
NA ENGRAXATARIA

PONTO CHIC
to de redígí-los em termos 11-----'-'--'-------,
1-

EXPEDIEN'I'E

Astdnà!uras:-

ANUAL .. , ...•••

SEM,EBTRAL . . • _ • • _ . • . .

N. AVULSO .••••••.••••

Cr$ 100.00
Cr$ 60,00
Cr$ 0,50

EDITAL

FARMACIA DE
PLANTÃO

I
- B -

,preendentes fenômenos cien
! tificos descobertos no Labo
! ratórios de Pesauisas da Ge
neral Electric, em Schenec
taõir, Estado de Nova
Kork•

Um dos números mais
interessantes do espetáculo
é o que. se baseia. no ôlho
elétrico e, mediante o qual
uma lâmpada elétrica é ace

sa com auxilio de um fós
foro. Além disso um ôlho
elétrico ligado a um alto fa
lante torna possível "ouvir"
a luz, percebendo-se, as va

riações ocorridas com o som

à medida que a luz, trans-
formada em sem. vai sendo
sujeita a variações.

.

11
x-x-x-x--I

SUBSTITUINDO O DR. G. fi R O 1\1 A D A DURANTE
SUA VIAGEM A EUROPA, DAREI NOS DIAS U'l1ElS
CONSULTAS.
NO HOSPITAL SANTA CATARINA DAS 9 'AS 12
E NA 1VIAT-ERNIDADE DAS 15,30 A'S 17,30 DA TAR
DE.

Dr. Aires Gonçalves

PONTOS DE
.

A.UTOMOVEIS:
AI.. Rio Branco •. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
. Comuu icaçã O

PEÇAS FORD
LEGITIMAS

Casa do Americano S. A.

HARMONICAS HORNER
Famosa marca Alemã: Cr$ 1.3110,00 e outras "SCANDALLI", ""SO
-PRANI", "STRADELLA". -- -PIANO ALTURA 1,33 com 88 no

tas, 3 pedais, qualidade excepcional Cr$ 22.000,00.
Para revendedorese 26% doe déscOllto mais 5% para pagamento a

vista. Peça catalogo gratis.
O maior deposito: Casa ACORDEON AZUL -- Av. RiOo BraJIco,
277 -- Rio.

Dr. ANTONIO HAFNER

.

.--O--Q---{l-O-O--O-O-O-O-O-O�-O-O--O--O--O-
II VIAJE PELO "EXPRESSO RIO DO TESTO" :1
II Que proporciona conforto e segurança. Saídas de Rio II

I) do Testo: 6,45 e 13 horas. De Blumenau: (defronte A Il
I Capital) 9,30 - 11,30 - e 17 horas. ii
:I[-X·-:':-X-X-1I:· ... 'S' - I: - X - �-X-)

---------�--------------------�------

A -'\
ritorios sem ''Os possuir, qual dele�
diziam os rom'anos. Queremos pos4
suir os que herci?mos, sobretudo a;'
queles que 05- n(issos antepassadOS
conquistaram com" penas e sacrifi

cios. Vila Beh e este Vale -do Gua

poré, são beni um deles. A agua
agui não pode ser a agua ingenua_
mente agua de Diderot, senãb a

_ agua politicamente agua do Impé-_'
rio dos brasileiros.
Vila Bela: nós que sabemos o

que foi a tua realidade, não esta

mos aqui apenas para -visitar-te,
senão para formular a promessa

Japão. Ali, e nfl.o ln:!is ?,qui, se

travam as batalhap, das quais de

pende t.anto a nossa sobe._.ania co

Íi\o o destino d:>s noss::!s institui-

ies
lh·res. A nossa sorte P?lítica

terna e externa está tirada ago

, m::>.is no P:>:cifico que no AL

Ilmtico.
, b· sentimento mn;s lucido que

possa ter brasileiro que aqui veio

fazer o seu jur:!mento de fideli
dade á Vista Bela. por motivo do

seu bicentenario, é abraçar na

fronteira fisica deste rio, a
..
outra

politIca do Pacifico. Cumpré fazer

há século e meio secou 02ra o teu

coração. Que o bálsamo com que
te ungimos agora nos leve ::t pen
sur 11E'. imagen1. d� civilização. que �
te tr�zemos, :1 qu�l não se defen- I
de hoje em dia pelejando em nossa

casa, n�s b�rr[l.ncas dos nossos

rios, n:'.s pr0.i?s do nosso m:lr? se_

não atravessando dois üce�nos pa
ra gOlpe?r os inimigos rancorosos.

Se o genio oriental �_tinge o nUis

mo, por toda parte, fiquemos im- I
permeabilizados à sua influencia,
fiquemos à Pascal, homens de to
dos os lados.

condenar ;:!. lnorte o que se gerou
nas --enü'anh::ls elos nossos solda

dos.

Nossa estupenda vitoria na

rtalia'jlentre 44 e 45. é como crbl1ç:l que
é pl'<;ciso amâmentar. Olvidá-la e

{!uivaie a um infanticídio, isto é, a

'50, p,ra ser Q. or::.dor do Estado

nesta cerimónin. que, como Cha

teaU1ll"iand, ('111 �·René'. a ca-da

'l"espiração do meu peito, eu pensa-

menos-'-para perpetrar um discur
so. Hêlas, !) Mus!:-. de Vila Bela

(pude constatá-la) era bela e gran
de demais para a fragilidade do

trovador que encontraste, As emi
nentes pc'·sonalid·ndes de Portu

gal 'e do· Br?sil, que hoje entre

nós se reunem, oferecem !) Vila

corria
tura!.

ressada quártto de desinteressada.
• Existem t!!ll1bem alguns poetas,

I
trazidos à barranca do Guaporé
por aquela "bela demencia", que

I:Shakespeare encontrava no tu-
_

tano da poesia. Há um vinculo in-

saississable, que nos identifica a

1.todos, neste momento. Aquí nos a

chamos fieis ao nosso destino co

mum, qu?l o de assegurar a. velha

Idoutrina dO uti possidetis. São a

que oc�pam te1'-

RIO '00 TESTOEMPRESA AUTO VIA(iO
.

'

SAlDAS DE RIO DO TES'I'O: 'AS:
7,15 e 12,30 HORAS. AOS DOMINGOS:

6,15, 7,15, 12,30, 16 e 1"t HORAS.
SAI'DAS DE BL1JMENAU: Defronte do prédio da

�:lútua Catarinense:
.

DIAS DE SEMANA: - às 9, 11, 16,30 HORãS
AOS DOMINGOS: - às 8,30, 11, 14, 18 e 19 horas.

BLUMENflU. 29·{j·ífl52

iiiiiii OPORTUNIDAD�S
�-�--u II......;.,---�

ENfERMEIRAS
PRRC1�L\-SE dr mor-as rnm ] fi a 35 anos de hlad� e {'"urso primário,
que df'st""jam estud!li enrermaeem. Cas!.IJ n:·fe-it;âo e c urse ![l'atuitOtL JJ� ...-

""<,Vl!r para Es,'ol;t .li' AIL"Ui:U'f>S dê Enrerruagrill, São .10"". - «lia
1\-fartinti"{t Pr!1tlfl. 71 ...c-... Sito Paulo.

I -_.�------_.-._-----����-����� f
OPORTUNIDADE

.

L'nlfi fil'lua ou pessoa bem. retacíonuda no", mr-to s industriais t?xtis ,;t.

de couro, como represent.tnl€- exetustvo llarft. todu (J l�st!Hlo de- Santa Ca....

tartna de produtos qutmrcos de T['lm�ação munurat.
Cartas para ""Químicas" � Caixa Pnsta.l, BO.

CONTADOR (�nar�a·Uvros)
Procura-se !)essôa habilitada par-a. exercer a llrofissão de
contador. E' inutil apresentar-se quem não dlsponha de
pratica. - Interessados queiram dirigir-se l)or carta de
IH'O!)rio !lunho :i EXPORTADORA DE MADEIRAS S. A.
- lTOUPAVA SECA, ou Caixa postal 142 - Blumenau,

x-x-x-- x -x-,x -x--

(OR RES PONDENTE

A

(OMPANHIA BRASILEIRA DE FUMO EM FOLHA
Necessita de um correspondente C0111 alguma prátíea.

Há oportunidade de progredir, Bom ordenado inicial.
Os interessados queiram dirigir carta de próprio pu

indican_do idade e empregos antertores, à Caixa Postal
Blumenau.

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

VENDE .. SE
1 caminhão novo (alemão) "Borgw:lrd Diesel", pronto para qualquer

se rvíco. - Preço de oca stã o, O cnmprndor a ]ledidü ]loderá trahalllllr
.eonlO contratado. - Gal'anthnos servtço. - Tl'atar com Emplesa rearmo

Ltda. - Fone. 1435 - Rua Camhoriú - BLUMENAU.

TElEGRAMAS RETIDOS insuficiência de endereço,
telegramas para as seguin
tes pessoas:
Albino Frankberger, Re

no Muller, Beermann, Car
los Budd, Diretor Grupo
Escolar José Bonifácio, Ex...

portadora de Tabacos Ltd.,
J:"rancisco Abrahão, Inde�
ma, dr. Oliveira, Rapido
Sul-BrasileirD, Vituso, Wi
ly Costa.

Encontram-se retidos na

Agencia dos Correios e Te
legrafos desta cidade, por

SUCHE TEllHABER
mit Cr$ 20.000,00 fueI' kJeiue ren

table Fabrick (auch evtl. \'erliauf

moeglich).
SchrifUiche Angebote unter "Fa_

brick" �n die Zeitung "A Nação'
erheten.

Sófre? Tenha Fé
Escreva detalhadamente llara a ex. 7 9 1 2 - S. F.anlo

Não utilize registro, llar:l evitar demora na retirada, em

horário impróprio.

RADIOS, RADIOLAS, TOCA DJSCQ,S E

VALVULA'S de Iodos os
preços baixos

(Casa 00 ÃmBrIOanO '1 A�I
.

I
John L. FresheJ - Fundador

Rua 15 de NOfaJ 487 BlUMENIU
NOSSA DIVISA E' SERVIR-

I. B. p, dOS Comerciários
iganeia de Blumenáu

IVISO

,
•os •

• VI
\.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Capital Integralizado
Fundo de reserva [c-g al �<

c-s
Cr$

;�2 5iHJ OhO)iÓ
27 _ ;'00 000,00

,

�

A vos 'que os. levaram a acetnr- "3-

sas negocíações, e que _ficara;"

um tanto esquecidos depois de
todas' as delongas provocadas

Brasil "

..
comum.

f"esando 9;1 kgs, co", todo. os Qc.sdj�
rio�.
EI.ganfi.,i",tl ""da-.slôjo •

...

SOLICITEM OfERtÁSr FO lHElôf-INFORMAçÕES AO REPRESENTANTE
EX ClUSIVO PARA BlUMENAU

Max Konradt

l:'ãd(JS das Nações Urt ida.s e D.<

tc nlcos 'sobr-etudo, o g-overno {j��

"Vashingion rriantevá aoueta

mesma abstenção de ataques a

.>reos sobr-e a frontelra mand
(-ht.;riana, tantó mats que a {""n
í

r al de Sufl'ho, corvsrrutda PC:C'i
-]l<ponese!< ao tempo em que
mínavam lo'.:1o' o conjunto

rio.

Loja Rua 15 de Novembro N. 619'
f'ue-)a {:n'a. fiervp. a ambos

,

t�,,'rit.Ól-iO:j e estende o "CU fOI'11>'"
cimellto dei enf�rgia ati! iv[ultd(_!'l
p ate á célebre penin'-'luln:
";",anhmb, po n to de l'�<rti(b r];;

,,,,,.:pansãn n inon lcn no norte tl:J

Ch,�n!1.. �,.n� qual f"car"j1 D:'l'!,P"ll
o, Porto 'Ar! UI', ,hoje- ccnvect idas

Num dos números mais

interessantes de espetáculo
uma hélice de avião pare
ce estar absolutamente imo
vel quando na realidade, es
tá girando a,uma velocida
de de centenas" de revolu
ções por minutos. A ilusão
se consegue com auxílio de
uma luz "strobosêópica"

.

que, apesar de se apagar e

acender sessenta vêzes por
segundo, parece ser fixa.:

(Quasi defronte ao Banco lnco)

em bases russas. coroo já o tI

nham sido ao' tempo 'do tsar
í

s

mn, antes: dr> �u"rra dA 1905.
-

Do ponto de vista e;;trn.té!!i"n,
<J bombar-dato aéreo de Suiho c

ra, sem duvida uma nO('!lssidfUl,'.
1\-["5 l!r:'I"uma ,nucesst'dndQ '.la"
,·xi;n-á:'-·t,ti!:muii.a tempo e quc,,-',
11';11) (!)�rt: 'i�ail�Cc:ttn 110r rnotívo»
lIolítico". A dt!cisão de ef�tu&r
ligara p'sse bombardeie só potl.. -
nl portanto, ser cómiâerada eo-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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."�:;;im desapareceu a infeliz ":::;: = : '" :::: o:: ",-= = :: ::

ür.tty, a. que 'amou' um mons

tro que atê o fim julgou ser

8'0'm a�-"'''-NI I- ��::
!';:.", � � ...........

��. � �

REGINA MORAES '-ff1j�1�=\=�"_·-�. \�

II ",'j,
Nulricionisla-cnefe da Cio. Swi{, do Brasil SoA "'IA:

fi<

"Neste mês de Maria, I as "surpresas" que desejava"""""_;.----------'-----:-----��-�------
tão lindo mês de flores ...

" fazer-lhe .

,

Entoâm cânticos à Vir- J Hoje, uma "noiva de
,

gem as crianças que vão \maio" me fez uma pergun
levar-lhe flores, entre in-' ta' que já deve ter aflorado
censo e oracões nas tardes aos lábios de muitas de vo

de Maio. M�s êste mês não cês: "Como é o que eu devo
é somente dos devotos' de fazer para receber meu

Maria. noivo e familia dele, que de

Cada coração jovem. e 80- v:,z �I�: qu_ando vên:. me v�
nhador pulsa mais forte sI.tar .. Nao s:, aflIJa, n01-

mente aD aspirar o perfu- vmha mexpenente. Prome�
me das flôres e ao contem- to dar-lhe algumas suges

pIar o céu límpido e azul tões que servirão não �ú
como uma promessa de fe- para agora, como l?al:a maIS

llllcidade por�ue Ma�o é, tarde, qu�nd,o V�:c� �,or >ur�1atambem o m-es das nOlvas dona de casa PI atH':d e ex-
, , .

t d
o mês das virgens enamora- penmen a a .

I das que dão o primeiro pas-' Mas, vamos por partes.
so para o grande abjetivo :>rimeiro: o que f'azel' para
de· sua vida, Ü' grande SQ- recebê-lo, agura, nos pri
I1ho da mocidade ! meirDs tempos de noivado .

Não é verdade, minha Depois veremos sugestões
querida amiga, que êste para a festa de participação
mês lhe traz as mais suaves do noivado, dos inevitáveis
recordações da sua infanda, almoços e jantares da fa
da sua adolescencia e da milia, algumas noções essen

sua mocidade, - como a ciais para que Você possa
criança ingênua subindo aos resp0l1der confiantemente e

pês do altar para depositar sem pes-tanejar as pergun
flores nas rezas da capeli- tas da futura sogra, anCÍo
nha; como a jovem tímida sa por aquílatar das sua:,

suplicando a realização de habilidades culinárias ...
seu ideal e como a noiva Para estas noites frias,
venturosa subindo os de- em que "ele" vem visitá-la,
gráus do altar? nada melhor do que servir

Você,tambem, deverá re-11he algo quen�e acompanh�
cordar-se, entre confusa e, do de salgadmhos e dOC1-
divertida ,das preocupações I nhos, que o farão lamentar
trabalhos e atrapalhaçõ�s I ter de deixar tão doce ac01:
que ,o noivado lhe troux'e, chego para enfrentar o fno
quan,do Voce queria prepa- lá de fóra, «i. muitas vezes,

. rar. com suas próprias mão.. o frio maior ainda da soli
zinhàs, 'quitutes, docinhos e

Id�D
de um quarto de pen

salgádinhos para esp�rar o sao ou.de hote�... P_or fa
seu bem amado, não e

mes-lvor,
mmha amIga, nao.me

mo? E muitas veZies quase julgue antiquada ou "de
chorava de tristeza por vêr modée" por sugerir isto,
que não sabia COll1D variar (Conclui na 2.a pág, letra C)

·11 mulher o.fJ tempo.
, -.�-

Dmty Freemam.· Mit Ford
"

(lílj!'i - lMii)

um homem.
Unity d';l fi ouarta das seis

filha>: . de lord Redesdàle. To-

sra.

das, 011 quase todas; concilia.
saber noticias, . todos os dias pelu Alemanha, em guerra ram amor e DolHica. A mais
envla-Ihe rtoros, "Vejam, de contra o . seu. Daís, impedem- velha, Diana, esposou o chefe
me ama, ele me' deseja pal-a na ele se U!)l'oxímm" .. do. SeU dos fascistas ingleses, sír Os

mo OE nazlstas não conseguam esposa", dízlu ela nos (llIligüs. I deus. Apôs varias tuntativns wald Mosley, c não foi por
compreende]' o .amor desin{:e- Estava nersuadlda de um l,11; desesperadas levadas [I efeito h::;t), condenada. ainda que o
ressado desta jovem e seduto- Juturo embnra Hitler- jHl1lnis 111C�t;� sentido 'U;1itv recorre seu êrro não tenha sido muitocerimônia religiosa te- ra inglesa. Quanto ·[l0 í'ubrcr-, dissesse umn só palavra a res- � ao suicidlo. ;,_ bala' atravessa- menor que ° de sua irmã; ave lugar ás 17 horas, na este mostrava-se altamente li- pelto. Ilhe a eabeca de uma extrerni- segunda, .Jessíca, deixou-seIgreja Evangelica-de Blu- songeado com essa admiração Na prim:cvel'H de ln;�!), mul- I

dade a ol1·tra. Por milugre.: raptar. em 1937. por um so
menau, parenínfanda-a por fanática, e chama: a loura, a grado o clima, ameaçador. sobrevive ao ferimento. brínho de Churchlll, o jovemparte da noiva o sr. Luiz alegr� Unit! de l:epl'esentanie IUnity troca Londres por NU-l O fuhrer :1 ,faz trnnspot-tm- Esmond Romi1Iy, revolucionáLongo e senhorinha Brau- alemã do tipo ariano. Torna-a I remberg. Setembro: decIaru-.' para o sanatórto de Berna. A rio de esquerda, Ele foi morIia Clímacó, e por parte do par� confidente, oferece-Ihe I se a guerra. Perante ela, ti a-

.

Cruz Vel'�nelha cuida de s.",u to na e;úerru, Ela contrairianoivo,
.

o sr. Wigand 'Probst valíosos. presentes. titude de Adolf é semnre lii regresso a Inglaterra, em ia- novo matrimonio com um coe sra. Em 1938, asslstinuo ao }"es- mesma: solicita, porém ines- neíro de 1940. Ai ela foi en- munista; compartilha de suasAo jovem e distinto par tival de Bayr'euth ela adoece. ehutavel. Embora cerrada numa residencia er- idéias e tem mesmo a ímpru-os nossos votos de felicida- Todos os dias o fuhrer manda permitido passeiai- livremellte gu idn no recesso de uma rê- dencíá ele dar a um dos filhosdes, mota ilha escocesa, domínio o nome de Tito - isto quan-- 'I'ambem ôntem reali- de seu pai.' Sóz in ha com seus I do Tito era stallnísta. A ter-
zou-se, no civil e religioso, cães, esquecida, re�)lJdiada. ela

I
ceira das irmãs Nancy, parti-o casamento do jovem Hum viveu até 1948. Uma viela do- daria do trabalhismo, é umaberto Franz; filho do sr. Er- NÃO, minha amiga. não é I Antes de �1entear-se, seque lorosa cuja razão de ser es- escritora de talento. Efetuouwin Franz, com a senhorí- uma pergunta tola. Lavar a bem a cabeça esfregando vi- capava à sua compl't:ensão. um casamento tranquilo e a-

•

ilhá Leonora Ullrich," filha cabeça é u!na coisa tão s.im- gorosamente com a toalha. e Nesse ano. seu ferimento, ristrocratico. Enfim, as últído sr Ricardo e sra, Olga plest que nao U'{� .damos �tm-
-

marque as ondas com o

ca-I que até então parecera cura- mas beldades Mitford, Debo-.

.
.

por anCla, e �}or ISSO mm as belo ainda úmido.
. ..Ullnch. 'vezes temos maus resultados, Você não ignora nada disto: do, rnovuca uma cr-ise de me- 1"ac11 e. Iady Cavendish. da sé-

Nascl·me"los O cabelo requer tantas cui- mas, fazia isto? I níngtte mortal. ! rie, as mais prosáicas.·
<

II dados como o tosto e ás mãos,
- Na Maternidade Elsbeth Usar sabonete ordinário é

Koehler, ocorreu, na madru- uma falsa economia; um bom
gada de hoje, o nascimento de xampú Iímpará sem preiudí-:
robusta menina, que veio en- car e economizando o empro
cher de alegria o lar do dis· go de cremes ou 'loções ioni
tinto casal A!1drino-Olidia caso Não use agua muito fria
Serpa. nem muito quente. No pri-
_:_ Na Secção de Mater- meíl'O' caso, não tirará a oleo-

'd d d H 't 1 "Santa sidade; e no segundo, pl'cju-111 a e ° OS_t?l a dicará o cabelo.
Isabél",' ocorreram os se- - Se ao pentear-se,' nos dep.
guintes nascim�ntos: tes do Dent� fica unu', .camada
� dia 24-6, uma menina esbranquec.lda, q.l;ler ·dIzer 9u,e

. .' em seu caoelo flcarmu vestI-fllha do sr. Fran.clsco Cor- gios de sa�ão. E' preciso en-
reia e sra. Erohdes Cor- xaguar yariéls vezes até que
reia; a água saiu<1im!)H. Se seu ca

_ dia 25 ...6, uma menina, belo é escuro, junte' á última
água uma gotas de vinagre;filha do sr. Alberto e sra. se é louro, de limão.

Edeltraud Maertens; -------,-------.---

- dia 25-6, um menino, EXPRESSO

filho do sr. Walter e sra. BLUMI.:NAU-CURITIBA
. End. Teleg.: "I.IMOUSINES"Eunice Wittokopf, e AGENCIA nLlJMENAU

- dia 26-6,' um menino, Rua 15 de Novembro N,Q 313

filho do sr. João e sra. Fil- FONE, lQ02
PREÇO Cr$. 155,00lipina Souza.
AGENCIA CURITIBA

S� V, S. ::�Jr('cia passar LIma horas agradáveis, e

TEiEfUNKEN bO:l C0l1111unhb, o radio TELEFUNKEN lhe brin-

(b C01111 (·s!.e pl'aZl'l', abrindo-lhe as porias a UIVr

MUNDO DE MUSICAS E CANÇõES:

o Preceito do Dia

T[l[fUNK�N
MARCA 'í'RAnICH1NAL DE PAMA MDNDIAL

DI S T.,R I B U I D O R E S

PROSDOCIMO S.I.
TELEfUtiKEN

-' , IMPORTAÇÃO E COMÉRCIORua 15 de Novlémbro. N.!) 629

Blumenau - - Cmi fiba - - Joirivile

IIORIZ9NTAIS:

SINAL DE ALARME
O organismo aproveita os

alimentos ingeridos de a�

côrdo CGm suas neceSSida
des. Mas, se o indivíduo cp

meça a engDrdar ou' �a
grecer exageradamente,' is

. so significa que tal apro-

I veitamento não está sendo
ff:,'ito em condiçõss. .

l:Hlütenha seu pêsu den
iro das cifras noniwis,
para evitar as doenças
provocadas pela. gordu�
ra cm demasia ou llelo

"

graças as

}l'EÇAS 110ftD
'LEGITIMAS
Casa do Amer.1canu ��. A.

.

�--�------�------------�-----
•

. ,

nO;NORTE DO PARANA ....Tudo
.4"

e

Ilfi
boas estradas!,1 � Admirador. 3 Re-

]J{IU!iO (fig,) 5 - TiPo de

carne. fi - Assunto. 7-

Dirigia��e. 3 � Presenteia. 10

.:._ Marasmo, 13 -- Surpresa
·(interjeição). 14 - Nota mó- < Poe HAGA SWAMI
slcài. 16 - Luz que emana ria. 20' di JU:N"fIO'

.

ponta dos dedos, 17 ._ Habi- Lua e Mercurio prome-
luar-se, . tem êxito aos prudentes.,

VERTICAIS
.

Regem comestivQÍs, reu-

'1" - Aspecto. 2 c- Assim. niões de !1arentes, excul'-
.

séja. 3 - Censor. 4 - Namo- sões, transportes, noticias,
rlido. 7 - Italiano. 9 - Seca.· imprensa, conferencias.
ii,' - Si�b;cúd ' químico do OS NASCIDOS NESTA,
i�denio. 12 - Pedestal.15":_ DATA � Pos&ucm fertil
F�llioso. 16 - In\focação mis-' imaginação. crefl,dora, filoso-·
'Í:ica. . fica>·

..

Solucão N.o 47 ,

HORIZONTAIS: - Cplci.::J-· 30 de JUNHO
fiea" oca; açoda, moda, omar,. Os planetas exigem cal
�bl1íe, cair, ãatá, oirar. des, ma, p�({ienéia e ·prlldencia.
���s�lado. OS NASCIDOS NESTA

. ;. :VERT�CAI? - ÇÇql), coa,. DATA -; São aptos a me

....

oço': am ladeira, abi-ás, tá; rã, dicina ou, cirurgia. Tem
..4���a, �omeada: edá, ter,' aar, probabilidade de consorcio

�s�,
.

.

a41da quandd 'muito jovens.

emagrecimento
voo - SNES.

ASTRAL 'DO

cxcessi-

'''�•....��,
�w�.���� �

...�..,.
�- .,

fJ

�_ ��� ;.01.....��ti..-;: -�,�,,��� Data de pouco tempo a" .....

��. nização das férteis terras do

Norte do Paraná. E no entanto. já é uma das

senas mais adiantadas do país. Mais. de 3.000 quü�
metros' de excelentes estradas de rodagem de'

c

�nos!a construção - 'eis uma das razões da prosperIdade
dessa região privilegiada pela Natl,lreza. São estradas

construídas para permitir o rápido escoamento da

!li produção dos cafezâis, hortas, pomares e criações �a,
milhares de proprieda.des· agricolas situadas em

das florescentes cidades de Londrina e'Maringá.
Transporte· fácil para o fruto de seu trabalho _:

.

garantia para a tranquilidade do lavrador· norte·paranaenJe.

, d. comunrcação: ESTRADAS DE RODAGEM - FERROVIÁRIA DA

. R. V. P. S. C•• LINHAS A�REAS DA AEROVIAS, REAL E VASP.

Você Sabia ... ?

... c;ue as terro& do Morto de Pc,

tanó .Bo OI Olflmao reconhoclda

",ellt. própria. para o cultl1lo d.'

ea"?

-DR. ARY TABORDA�
, ,. '. '.

� ;.. qu. no lIIorte do '''fen6 ...11

_ ME'nICQ ESPEClAL.lSTA- p6. d. co" eh_lia.. ··
a precluzir,

numa .arra, Moll do 100 lOCO. 4.

�a" O" 'cOco?
".

" canbacer MadRli,,;
u. • 11111111 Iluscar ii· '111m.

-VENDAS A PRESTAÇOES' M ··PEQUENOS E GRANDES LOTES

cla •.

'

.

ELHDRIMEN OS NORTE 00 PIlHaMá
ANTERIORMENTE: elA. DEfTERRAS,NORTE DO PARANÁ

.

'. .

Â MAIOR EMPRÊSA COtJc;NIZADORA DA AMÉRICA DO SUL
.

.

.

.

.

Sóde: São Paulo:

l'
ua São Bento, 329 - 8.° ando :

C&fitro da Administração G Agên ia' Principal: londrino R. .. V� P: 5. C. Püi"ãtl6

Informações com os esc ritóúos. de. São Paulo, �ondrma � .
•

Ma:i:Íngá. onde catá centra.lizada Seção de Vendas de 1 erras da C:mlpanJlIll .

";' 'l'ltuloíl rc.g!lit!·..dOlt I!ôtl li," 12 de ..cd'·da c6In l) decreto 3.0111 de lG a� Setembro dI! 19.8 .

>

�,=". :;:; =_b:;,�""" . .w.="","-"�,,,,,�__ .
!J_=�= M= ..=.-:������

I

Coluna Evangélical� �::- � ti s: ...2.,� tE:��"a

:��Perdão �drcial. ou completo 1
"Bem aventurado aquele cuja transgreçâo é pel"doa- 'I
da, e, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o J1O- I
mem a quem o Senhor não imputa mafdade e em i
cujo' espirito não há engano". (Sa lmr» 32: 1,2). I

!
A maior prova de fé consiste em a'lguem procurar )

com toda sincerid_!lde alcançar �erdão de seus pecados. ,IJá é urna boa demonstração se um pessoa que se i
sente acusada nelas culpas e pelos pecados se considera I
pecador perdict'o na presenç� de peus. Há entretanto; I,
pessôas que se consideram Justas Isentas de pecados, po i
rém a Palavra de Deus nos diz: "Não há um justo, nem I
um. sequer .. : não há quem faça o bem. não há nem um' !
só" (Romanos 3: 10,12). l

Quem comete pecado, é escravo do pecado, está I
preso pelo pecado, e quem é escravo ou está preso, anseia :
de se ver em liberdade, sem ter desejo de voltar mais I
uma vez ao lugar onde se acha. I

E' assim com a alma farta da vida de pecado; ela I
é ansiosa de ficar libertada de uma vez para sempre !
das correntes do Decado. Há entretanto concepções erro- i
neas acerca do perdão do pecado. Há quem diz que, I
quando a medida de pecados estiver cheia, procura es- I
vazia-la ou despeja-Ia com o auxilio de alguma ]Jessoa i
habilitada e voltando, começa o mesmo processo, encheu- !
do e despejando sucessivamente. Afirmo que tal pessoa i
nunca tem recebido, e jamais receberá perdão dos peca- I
dos. Deus não dá uerdâo dos pecados a prestações, nem I �

I tampouco aceita arrependimento a prestações. . I
Há porém um perdão completo que o pecador pode Ialcançar, mediante um arrependimento completo, confor

me as nalavras de São Pedro; "Arrependei-vos, e cada I
um do -vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para i
perdão dos pecados" (Atos 2: 38.)

.
I

Quem quer alcançar um perdão com!)leto e perfel- I
to, precisa-se chegar à Jesus Cristo com um arrependi- I
menta sincero, prometendo, doravante viver uma vida I

I santa, nem pensando sequer ·em. cair novamente enl pe- I
! cados. Jesus disse: "Não peques mais, ]Jara que te não I'I sLlceda alguma coisa Dior" (João 5: 14). I
I Quenl recebeu uma vez de Jesus Cristo Derdão de !
I seus pecados, não necessita recebê-lo pela segunda vez, I

I pois já foi transformado, já não vive mais sob o jugo.do !
pecado, seus pecados já foram lavados, sua vida já pur�: ,

i ficada, já não vive maÍs para o mundo e o pecado; Ja I
I vive em santidade e em comunhão com Deus, vive para I
I Jesus Cristo. !
I Hcrbst i
I I
I Procure cientificar-se das passagens bíblicas ciia- I
das, para seu próprio interesse espiritual. Se não possui! ,
um exemnlar da Bíblia Sagrada, adquira um junto a I
Igreja quê pertence, ou peça à Cx. Postal 160. Blumenau I

-�--�I

Cine BI.. enau
HOJE - DOMINGO às .� HORAS - HOJE'
1.0) COMPLEMENTO ""'NACIONAL '

.

�.o) Desenho - MOSQUINHA IMPERTINEN'rE
3.0} Comédia com os TRES PATETAS

"MALUCOS DESCONTROLADOS"
4.0) Desenho - SUIT QUEBRA NOZES
5.0) Sede - SERVIÇO SECRETO·
6.0} Filme - "UM BROTINHO DAS ARARIAS"

HOJE às 4,30 e 8 HQRAS - UOJ}l
Warner Bros apresenta a })c}ictila que o mundo tanto. que,·
ria ver .. ,

"Sob O signo de Capricórnio')
com INGRID BERGMAN, JOSEPH COTTEN e MI

CHAEL WILDING - Voves ficarão presos ao romantico en

canto destes três ...
A nóva Ingrid Bergman,.. A Ingrid Bergman dife

rente. ,. A Ingrid Bergman apaixonada ...
"SOB O SIGNO DE CAPRICO'RNIO" em Tecnicolol' J'.Estranhas coisas sucedem a lngrid Bergn1an 'qüando',

surge de seu' passado obscuro. dois homens impossíveis de
.

olvidar! ! t·
"SOB O SIGNO DE CAPRICO'RNIO" Vm filme inesqueeivd
"SOB O SIGNO DE CAPRICO'RNlO" (.) filme ehein, de AlIUIl'

Completam (l programa, jOi'nais (' éOJ'llplí'rnentos,
.

Preços de costume.
.

AGUARDEM: - PARAISO PROIBIDO�" IWO JIMA, O
PORTAI. DA OLO'RlA - ESCANDALO.
SA - CONDE EM SINliCA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dias 5 e 6 de JUlho, em O·lumenau, o çertame �sladual Juvenil de Basket e Valei, em' 1952
_....

-
....... "

'··e'· ."'. ,.".....;

Mais umhonroso titulo cônquisfou
a SQC�R. E. Ipiranga.ontern 5a tarde
deA:s;oe:tí��c��r��e�,ta:� INovame'nte batid'os os voieíbolistas Juvenis dojâ;r�a,���g�:' ;:���rc��e�:
Alameda Du ue de Caxias '.... . na oe Ju�ems; Da?os tec:-c,

;���':,'o����;:g����;;,�nt�IGrêmio ISs • Ofim ico .,.. Explêndid�s .os cotejos i;iâ!dOS J:gOS,de:u;
a

01" d r' .

P ..". P., ,.' .
. 't'" E f'

, lo set. Ipiranga I,6xI4, 2.0I impicc, po e iam, com

go.u, não menos brilhant. verdade que .se dIga. ter�� -duvlda, COm,; r�spC:;;lto �os �Ul o :nal�, n l_m, so nos
set: Olímpico .15x12; 3, o:indiscutível sucesso, repre- .01 a campanha do sexteto '0S grenas deixado lisonjei- resultados finais, O ?ell'a- 1 esta congratularmos.

..
com

.

r ($. 1
� LIsentar Blumonau no próxi- da Alameda Rio Branco, o, ra; impressão. Caíram, CO� deiro set esteve emocionan- a L.A.B., bemeomo, com IPi�;1b�J TG�.lS:à PI'"

..

mo campeonato catarinen-
qual mesmo saindo derro- , mo se diz de cabcca Ievan- ' os concorrentes ao certame,

E do. N
'.

. ,HWan' �, l�lG,se juvenil de voleibol. Se t do. - .

f
,.

"

d'
, .

" te, e se não fossem as chu-: pelo brilhantism c m� que
'vaI o, Heiúo, -. uson ea o, nao ln enorlzou-se ao ta a,

vus, as quais fizeram com . .'
. o ' .

.'

.

Ed "f
. .

merecem os garotos da
seu rival. se houveram, aquela cm-I '.; so�.', " _", "

_Itoupava Seca os mais D' - que o mesmo tivesse que C1>111C10" 'da sua organíaacão e' OlJ.mprco: Uaerh.1el't_ ·.',Jo.1'-Reaimento, S�(I dcís ql,W· t,epetiram-se no estadia
1

- ,�u,' _francos encômios pela proe 1 do .Palmeiras aqueles 'espe-
ser suspenso por . a gLlDS estes ensejando 'ln públ'i- I'·ge.' .

Baumgarteri;" .. MUl11r,dres poderosos .ontro c {'S • •

t
•

_

za de que foram atttol'e'S,' minutos, teríamos V1S o I Pamplena e Greul ,
� há ;gualc1ade de bn�lls, táculos movimentados dos

sagrando-se campeões nu- I'v':ak; feliz, o cluce da sr dias 14 � '21. Empregaram
ma competição que empol- Gerhard Neufer; obteve os jovens voleíbolístas de

mais .rm título ,j" (�::lmpl,ão, Itoupava Seca e da Alame
r,f;" '(' ' .- o-nos que v!'.tc da Rio Branca, todas os'

i '.;:)� <S " ano d t é.gr,�!111�l:ã(1 seus esforços, jogaram com

d f;-'I (�inha '. .urr i:, Ba- alma, demonstrando a exu

'1llU>llLÍO logo 11 Inaugura- berante forma que osten

çã. 1.' c-mpeu , .tf) {,ue ('Ir, tam, no momento, Os três
tão boa hora a Lü�a Atléti- sets foram .

simplesmente
cu Blumen'auense cfez rr-ali- espetaculares, todos eles
zar, o Ipiranga soube rea- foram decididos por conta
gir, através atuações desta- gens apertadas. O primeiro
cadas, Renato Benito soube e o último pertenceram ao

orientar, com sua costu- Ipíranga, ambos por 16x14,
meira eficiência, e:::t'l tur- enquanto o segundo termí
ma de jovens que nos pró- nou favorável ao Olimpico
ximos sábado" e domingo por 15x12.
terá a incumbência de re- Não descansaram um
.presentar Blumenau 11;) instante siquer os símpatí
Campeonato Catarinense zantes alvi-r'ubros e ipiran
de Voleibol e Basquete Ju- guenses, de vez. que as al- Represen,tanle: �yenil. ternatívas no marcador pu- 'RUA 15 D�. NOVEMBRO,O Olimpico.: por sua vez nham os espeçtadores em CAIXA POSTAL, 133

!ff!��;:&:�:�{�l� Ponto culminante de um tur-Ro-se�ns�ac--"-"""ipn-,aip����s m�a a I'

O prélio de hoje à tarde em Test � Central
absoluta conf�ança reina nas hósles do Vera�Crul 'e (1'0 ,Floresta
W. Silva; gom enorme responsabilidade:. Outro recorde de renda?

COMPOSTO '. Vibra a torCida, com jus- sado, por exemplo, cii!.lre- ios, como vemos, irãO' tra- lances eletrizantes/ónde os
t� raz�o, aliás, ante a apto- mos um Fernando, barrei- var-se duelos individuais. . J pla):�5s \l�.� .0 �Jj!;t() a-

�lmaçao do momento deci- ra quase intransponível na As dep_endencias do está- agrà4�yer. ��.:i.C;�:, --.C' .>
Slvo'em que medirão forças zaga eruzmaItina; um An-I dio do campeão de 51 súão Wilson Silva terá a ár4ttá
os mais_acérrimos l.'ivais do toninho, a�acante positivo; litera1nlente tomadas por miSsã,O de arbitrar, .esta
futeból da Segtwda Divi- um Mengarda, insider de I esta avalanche de despor- pugria,.e estamos certos de

'meios ligados à inegáveis qualidades; um I tísias <lue vai deslocar-se a que mais' uma.'vez sair-se-ã
'segun.dona, não se discute Schippmann, dono de um Testo Central, sef!uiosa por b�in, Dois jndiscutivelmeu�
sobre outro' assunto, a não chute Dotente. Nas fileiras -- --, te vein se firmando dia a
ser este que se relaciona florestinas existe um Fey, SURGIRA' TERrA", dia, merecendo a confiança
com o clássico - sensação u!m Nagel, a mais recente _

> '_ de quase todos os clúb,êS'
desta tarde, em �esto Cen- ,aquisição do gremio �e

RiO!
. FEIRA O C!MPEAO Jiliados à L.B.F., quer. da

:.�� traI: Ioc_aI P,SC��hldo. para � d� :resto, um C01'r�Ia, um Depois de aman]ü ú noi- 1.a como da 2.a divisões�
_-:r-:;� eahzaçuo de, uma - Jornada Ot.t�, e ouiros. fllem. do te, na Alameda Rio Bran-

�
., NIIIsi$ ;:\� se tornara inesquec.i. duelo entre os dOl:_C�i1JUU- co�_ C:donh�cell'emos o

tcamd·- ·lUIZES PARA HOJE,aO ,,1 ç,a e p' . b' peno e 00 a ao ces o .•)
v' éfllu. Vera Cmz· x Flürcsta. reclsam OS fim o.. 'f,'lTleio Relâmpago. Nesta Alem de Wilson. Si! .a,

OLIMPICO: Bebelo L\ (;JfI JOUra Eis aí IlÜUCU� !lalavras, que OpDl'tutlidade cotejarão Ipi- juiz escolhido de comúÍn à-
maury, Nadinh:l (111', ,in, tll/fãOI _

llWito traduzern. U.m cotejo enses precaver··se rungu c Olfl'hpico, que 0- cúrdó !)da Vera Cruz e pe
Nélio e Zciler. coma este sempre <illaixo- O último colocado do ce1'- Cilp<lnl a lídcrança deste 'lo Bandeirantes, degÍ:;'1;}uDUQUE 'tT' E 11'0 r)e na lllttltl'{lões,' nois tem o tame de 5'> Ur'l'!'U-O de f1";m: v elg1, 1 •. -, �,

.

-
-

certame Oi8:uniza:lo p2t,-l o De_:lUrtaluento de ,'rbi",
Lucas, Girão, BE;1t:ar e Cu- rótulo elos clássicos de ca- bó, aguarda confiante;) en- Liga AtlétiCa Blume;1&u- tros os seguintes apit':ldO,'
va. Este último c Ji ., ('e<;:1-' Laxativo tegoría comprovada, tem a contra de· hoje com o Du- ense, Ambos triunfararr" so- res para os demais jogos:nha ela noite, com 1 �� pon- ::!���C�O fama de autêntico chóque- que de Caxias, A pugna br;:� o Duque de Caxias, de- União x Duoue de Cáxias;tima contenda, desde o pI' tos. Ii.zIas. Sem rei. Atravessa fase áurea, em apreço, seja qual for vcnd�J decidir, num ;::PY:sa- Ha.rgbturg Tribess; 8i.1ndci�meiro ao derradeiro nlu. .

ili.!tor e do atualmente, nosso assCl<;i;i- seu resultado, não exerce- cional cotejo, 1;1 sorte do rantcs x Flórida: joão Can-Soube a turma da Ala- to. Ora o Olimnico, l� a o ----- '.

lutsirlnl:ent." tion secundáóo, rá qualquer influência so- torneio. dido c;tà Silva,meda Ri::> Branco reacio-
I
Duque de Caxi'as faz' '1\ - - - - - -

- - __ll As l)elejas que reunem bre as colocações princí- ' '

__

::lar no segundo seL Deixan- cestas, e a pr:)porção qcle �}s II Fraquezas em gt'ral 1\
Um produlo do os favoritos à conqul;,;ta do pais. Muito ao., contrári:'>,

� t
.

� t
. a' .

do de lado aquele nervdosis- rnt inutos cOrritan�, mai01t·. se .!l VINH(::ll�i�gTADO II lAS. LICOR Df CACAU' lAVlHI -S/J título máximo, te�m si(d1oo reune duas â'g1'emiações 02.S.'. ....UrID�S D C!l D�o'rlg Jfl!lj. r9o.·11'10 aue tanto os preju icou ornava o en USlasmo. an- .

excelentes, prollorCIOnal1 que vem lutando tenazmen� U U b U b U U Unos lances iniciais, os alvi- to na disrmta como nu a�.-
-

-: . -�="""-_...._..,-----_...w_" "'" não raro st,l.ipt:��n.dentes ar- te para se ver livre deste
rubros, embora por um scó- 5istel�cia, que vibrava &. t�-l reea{�lçÕeS, as quais supe. "fantaSma;; aue é a lanter- V6'lell�o'l na'mau'Ila- �e �o�·le a's 9 ü' rasoe apertado, 15 x 12, 1au- do o 111stante. Ao se aproxl- .

ram llítidal11�nte a� que se ninha ..

'

Attralmente os'
.

. '.0 .

rearâm·se com justiça, 1e- mar o cotej:J do seu final, I Sociedade Comercial Ca,farinense LIda. registram nos .estádios per- timboenses ocunam a in- .

.

.

J. .. , .vantando assim sua moral a equipe da Alameda Rio .,. ,tencentes à5 agremiat;ões cômoda posição e dela que- V:Jltará a campo, neste Cirilo dOlnirial� riór um oti-"
para ,:) set decisivo. Este te- Branco E:stav� a frent� d('

"( A S A B . R U E (K H :E I M E "R rr da Divisão de Profissionais. rem afastar-.se logo mais. domingo, o Bandeirantes, mismo exagerado.
' ,

.:

ve um final inesperado, seu antagomsta, por :6 x Hoje à tarde este entn� triunfando sobre os milita- que ô�tem mesn:odisputou I \ Nos
..

'

conhec��os per�i-pois quando os espectado- 31.
Rua. 15 de Novethbro _ Defronte ao Hotel S;' José

'. siasmo chega ao auge, atin- res. 30 mumtos de Jogo, com o I tamente o FlorIda. E' umres não mais duvidavam da Ao invés de prenderem OFERECEMOS PARA PRONTA ENTREGA ENCERA� ge o ponto culminante. Dois Convem frizar, no entan- Vasto Verde. O adversário time que sabe lutar' e ve-u-derrota dos militares, ante a bola, prosseguiram no DOS PARA CAMINHÃO DE TODOS OS TAMANHOS dos considerados grandes to, que as coisas não são tão do clube presidido pelo sr. der. caro derrota.
a movimentação do plac�ii'd, mesmo ritmo de jogo. Mais E MARCAS. - ESTOQUE PERlVfANENTE DE ARTI- clubes, com suas forças má- faceis assim para os alvi- Norberto Zimmermann não Qúando'

l' GOS PARA SAPATEIROS, SELEIROS, MARCINEI- d deis que reagem eles, trans- uma vez reagIram os a V1-
ROS E ESTOFADORES. _:_ ANIAGEM _ ALGODÃO ximas, prepara os e ma· rubros, pois o bando alvi- é tão mehos Doderoso como cóstuma surpreender:· '1'e,;.formando um 13 x 1 con- celestes, reação esta que

_ EM PASTA - ARAMES.
. . .

neira imnecável, técnica e celeste está com um bom o tricolor do -Bairro da Ve- mos aí um e�bate cercadotrário! em sensacional vitó- foi ocrGada de êxito. p�s PROCUREM NOSSOS PREÇOS E CONDIÇõES fisicamente, dentro dos padrão de jogo e p;)1' isto lha, mas isto não deve ser- ele algulJ,s a.trativ.O$:�1 ppr�rià, por 15 x 13. Ainda que chegaram até o empate. o
principios disciplinares exi- mesmo credenciado à uma vir de motiv:) para que se tanto; com. p.ossibilidarlesparl�ça incríveL o Duque de soar o apito derradeiro, ha-

_-'-_....;.;.. ..... ._________ gidos lJelo esporte, empe- vitória retumbante. deixem os companheiros de de agradar inteira
.. ,merife�Caxias' desmanch0u aquela via igualdade de pontos:·

B
.

d
'.

_.

I
lihar-se-ão em' luta emo� ----.;.._----------_;-'-_�_-'-----..;,,---.;..o.,.'-'-..;.,-""""""""'"--.........._

diferença de ponto, favo·140 x 40, Para o Olimpico Deve o .. an enao es �i::;'::: �i:U��a;re�:::
.

, triunfo, nada mais nada

respBI·lar O" IJlort-d'� 110)"e �a�li?��r��;.tcP:r�::::����ti I, ·

li,
'

cao da inveitcíbÜidnde.
Marca a tabela do Tor- gand;) suas integrantes·

.

Tudo nos if?Va"R crer que
neio Relâmpago de Volei- com maior desesmbaraço, o embate que daqui a algu
ból Feminino, para esta Estão em condições, por- mas horas _ 5�rá efetuado,
manhã, sua peleja inaugu� tanto, de suportar o rigor atingirá proporções nunca

ral: Palmeiras Esporte Clu- da campanha deste ano.' vi�tás até então� tais os a�

be x Gremio Esportivo Dir- Por não conhecermos as tr.ativos aue node apresen

que de Caxias. Muito se possibilidades do sexteto tar, QUCln foÇ esta tarde a

pode esperar desta luta em duquista, é que o classifi- Testo Central, de lá por

que se defrontarão as mo- camas de perigoso. Estamos certQ vir* enc�nt�,<;lo, e eon

cas alvi-verdes e alvi-ce- .ce:rtos de aue. as voleibolis- victo, ao mes�no' 'tempo, de

lestes, Aauelas já tivemos tas do BaÍl�rn do Garcia se- que maiores. e; mais fortes
oportunid�de de ver em, a'; rão advers�ias à altura e senSacões l1ã.o podem ser

cão, mas estas ainda não. não será surpreza se chega- cncontrádas n()s prélios en·
,

Após submeterem-se à rem à vitória. h;e. eq\lipes pro�issiolfais.
nova orientação tecnica, as Pelo' exposb mais ací� .J\m.bas :Js fala.n�,essão for
"evas" da Alamêda Duque ma, acreditamos que apre- mudas l)J}r al�te�tic(JS cra�

c;e Caxias revelaram sensi- sente um desenrolar dos cks da pelota; CntckS estes

veis progressos, em relação mais suJestivos o jogo del?- que possuem qU;1lidades i)a
às suas exibições em tem- ta manhã, aue tem seu ini- 1'a integrar éom sucesso

paradas passadas. O sexte- cio marcad� para as 9 ho� qualqucl< COl)jünto d:a la,
to esmeraldino está se mo- ras ,na Alameda Duque de Divisão.
virnentando muito bem, jo- Caxias. No ('amíH�ão do;a1io liaS-

FUTEBOL EM
FLORiANOPOUS ENGENHOS

Zé Barbado quis saber
Se a gasolina acabara.
Só no hospital meditou

Que besteira praticara.

MAQUINAS

Entretanto, Barba Feita
Darisava rrêvo na orgia.
Usando sempre Gillette,
Só prazeres conhecia J Atravessa o association

ilhéo uma de suas fases
" críticas, Há mesmo na

Capital completo desinte
resse pelo esporte-rei, ia.
lando-se com insistência

que as agremiações filiadas
à F,C.F. tratarão, dóravan
te da renovacão de valores,
de'ixando de lado o profis-
onalismo.

Hoje à tarde, procu �éil1doJ
colocar um ponto final nes-
ta situação angustíôsa, pre
liaráo em carater amístoso
os esquadrões do Avaí e -lo
Paula" Ramos. O público
ilhéo encara. a peleja com

certa frieza, anunciando-se
que os dois quadros co�ta
rão com várias ravelaçóes

TI O H I Z ON T A I S A L E !VI Ã.E

Q'áADRO DE 1,00 A 1,30rn.

SRftRAS CIRCULARES
mas ... " LOCOMOVEIS,

,

LEITE: DE

para 05 que usam

Gill ZULe
IA-!I3(}

Gremio Esportivo Duque de Caxias,
Campeão de votei do lorneioRe,l,ampauo1
Empolgou sobremaneira rável ao Olímpico, alcan-I surgira ótima op?r�u.mdo�e

a segunda rodada do Tor- ando desse modo, um feito para alcançar a vitória, paI:
neio Relâmpago de Basque- dos mais sensacionais: i teve um<: fal�a a seu favo:.
te e Voleiból, que teve por Lances empolgantes se lOs demaIS Jogadores retl

local as quadras do estádio sucederam, e nada melhor I raram',se da_quadra, e sob

do 23.0 R. 1., no Eiü;ro do que as contagens para es- [,ande tensao nervosa P_:.
Garcia, sexta"feira à noite. pelhar o andamento das pe- maury arre�essou 0_balao
Além de ter conmarecido à lejas. Devido a ausencia de courJ, mas este _nao el:'
praça de esportes dos alvi- � 103 juizes escalad::>s, e.,.�ti- t�'ou. Tiyemos entao :n��scelestes um público nume- I/�ram encarregados da ar. c�nco mmutos de. pr�rr o,;:�.�
raso os jOO'JS corresponde- bItragem Aldo Macedo e çao, quand::> o OhmplcJ - �

ram' "in totum", dado o pa- Heinz Wurges, que se hc)u-' dois pontos e o Dnq:J.� �lm

tente equilíbrio de forças, veram regularmente. As e- apenas. Portanto,
.',
Ü'nmfo

fato que Doderá ser consta- quipes estiveram assim dos grenás por 42 x ..H.
tado mai; adiante nelos re· cónstituidas: Heinz Wurges e Nilson
sultados verificados. DUQUE: Gira0 e Cava; Greul tiveram boa atua<:ão
Inicialmente duelaram os bc�io e Veiga; De Lucas e na arbitragem e os quacl' ;

sextetos de v�Jlei duquista Hugo. foram estes:
e grená. Os comandados de

Veiga, corn u'mu alua(�áo
h.;m mais eficiente QU2 a

do seu antagonista. vence

ram por um 'placard folga
do: 15 x 4, Estiveram mais

organizados que os grenás,
motivo pelo qual avantaja
ram-se com facilidade.

MAGNÉSIA

OLIMPICO: Amaury e

Flávio; Zé Luiz e Schmidt
(Nadinhol; Tico e Bebeto.
Logo anós o encontre) de;

voleiból, deram entrada 1,

cancha os fives dos mesmo:::

clubes. Realizaram eles t.-

lvrais de 30 :Jnas de ::lpe'fElc;o:;.mentos e sucesso garantem a
.

extraordinárIa efidéncia do Torrador LILLA. A ar querité;"
torra o t'afé em apenas 20 mir:uto,;. preser\'arido-lhe inte-

'

gralmente o sabor· I� o aron,a e pruporcionando üma grande
economia. Vúrio;:; modelos e tamanhos. A lenha, 'tiarvão.
coque ou óleo DieseL Solicite-nos catálogos. Préços acessÍ-
veis, facilidades .de pagamento.

. . . .

Temos .tgmbé"m;:. A1oínhos e eJevodore's 'par� café.
Disco", pcro A\üinhc$ Mgtore� eJttdc:os e ,outros ":móqumas
'pera fil1s 'indusirltÚs, t;omi:rr:.iai5� agr;c,?�as e doini::ticos ..

a ar qúenfe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



iai o �eneral Eurico �a��ar DoIra
Iazer urna ,�resla�ao �e contas 3 o puVO
mo. 28 (Meridional) _., quatro dias.

A resposta do ex-presiden- I Confirma-se que nã:-J ha
te EUI'1eo Gaspul< Dull'a aus verú referencia direta ao

discursos do jJl'esidenü' Ge ·Inume, Jlf'm cl"Íticas ao pre-
_________

túlio VaJ'gas, pronuncia sidc'lltc da República. O sr.

Fraqueza ern gH:1I ! \dOS
na Bahia, está sendo EuriC'o Gaspar Dutl'a pre-

VINHO CREOSO'j'AnO li ultimada, mas sua divulga- t.ende i'aZ('l' ü que está cha-
$ILVEffiA ção só será feita daqui há mando, nns éÍrculos de seus

amigos, "uma prestação de
contas ('ümpll'ta ao povo";
e l'Umo esta prest.ação vai
éontl'adizer em todos os

seus pontos, as afirmações
do dr. Getul ia Vargas, cons-'
tituirá uma resposta aos

seus discursos na Bahia

II�-----
de dar eom alp'lun
to eníouquectdn. .

Por isso não pode haver dú
vida de que toãos aqueles que
aeeitam e professam o espiri
tismo sáú verdadeiros hereges.
Vale !IOf' ennseguínte ,ara o

espiritismo e para os e5l}íri
tas fi que o c.jdigo das leis da
Igreja ehamado Direito Oanê
nleõ - estsbelel'f'ü para :ts he
restas t' para. os hêreges em

geral. E, para que fique tudo
.

elaro, quero mostrar lo
�o o que sobre isso foi deter
minado pe!ks leis da Igreja:

eanon 23H. dtwlára que

todos os apõstutas, hereges e
cismáticos incorrem "ipso
facto" - isto é: pelo prôprío
fato de se terem feito hereges,
sem outra ulterior declaracão
da. autoridade eclesiástica '
na excomunhão reservada d�
morlo esnecíal à Santa Sé.
Mais: o eanon 231 fi declara
que todo aquele flue edita,
defende 6U lê, cientemente e

sem a devida licença ou guar
da livros apóstatas, hereges
ou eísmátícos, escritos em de-

Dean

está depleno acôrdo com a

resposta à Russia elabora
da em Londres, pelos chan
celeres ocidentais. Essa
resposta prevê uma confe
rência dos quatro grandes
para estudar a unificação
da Alemanha.

Cafarinense
Regeneradora de Pneus

FILIAL
CRICIUMA

"Não posso,
lado, esconder
volta contra a

E' a base da· prosp eridade . rodando. sobre pneus, tyresolados. Seniç-o rápido e garantido.
'Executa-se tyresol agem em qualquer lamanhG cem diversos desenhos de derrapagem.
lambem oferecemo! pneus novo.s das principais fábritas nacionais.

RIO, 2tl (Meridional l -

O sr. Jorge Jesus foi preso
por ter roubado um peda
co de cano de chumbo, a- presídio".

- �D.liado em dezesseis cru-
----�----"------------------...,...

zeíros acenas, sendo reco- Novo empreslilno concedido aO
lhido à Casa de Detenção.
Compareceu perante r)! Brasil para o reequipamento!
Juiz da Décima Quarta Va- ... • -��
ra Criminal para o sumário elétrico e ferrOViário ;;��;�

������������������������������������������� de culpu.Quandoo�.Jo� Washln�on, 28 (DP) �

----.--- -. -

.ge Jes-us entrou no recinto O Baneo Internacional a-

mi" utos lo_jUiZ Crtstnvam
.

Reiner nuncia ter concedido em-

n '.
nao se

.. (,:Ü,iít.':-Vf' ,i' gntü,l.l: .'

pré:--d.ítnc:; 1l!J valor de trin
_ ta l� sete milhôes e quinheu-

-. "Nua (, possível. l'.:le .li] tos mil dohu'cs para rTrlien-
,.. pagou muito caro I) seu ato, tal' ti produçào de f'nergia

maXlmO; _- se· é (lUfo n !wati('ou, puje, elétrica e reabilitar as í'cr
acabo d .. consrntar que t"S·· rovias do Brasí I. Do roteri
Lá há mais de dois mêses do total, vinte e cinco mi
no nresídío arrastand., cs- lhões de dolures serão em

-:>a imundície, nesse estado pregados na aquisição de
em que comparece, hoje, na equipamentü necessários
minha pre�ença. VOU CO(\-

para o nlano de produção
:!eder··lhe liberdade ser!) de· ,de encl'gia elétrica no Rio

mtl(i'_'. O sr
.. JOl:ge_Jes'l:� GrfUule do SuL Doze mi

pareCIa U111 nllseravel rll(�ti�

ligo, com suas roupas
imundas e em frangalhos. II
.J Juiz acrescentou: II

II

JOAÇADA

l�ua JUare<,llal Deodoro 5/11.0
Est, de 8t:1. Catarina

A", ltio Branco S/11,O
Est. de sta. .Catarma

lhõcs e quinhentos mil dó
lares serão destinados à im

por taçâo de material ro

dan t e e equipamentos para
a Central do Brasil.

Maass
Não sofreu modificações

o nlacard de 2xl do match
Vãsto Verde x Bandeiran
tes. Na tard,: de ôntem,
com os portões franqueá

. dos ao público, foram leva
dos a êfeíto !lO está.diú de
Salto Norte os 30 minutos
finais da referida peleja,
cujo désêl1rolar agraduu
plenamente,

.

Grande número de arc
cionadns presenciou 1,HO

que se pode ch:unar cté :!..ü

capitulo dã iuta euU't'

dois trieolul'êS, e ficou,

penalidadeuma

EM VIAGEM PARA o
RIO DE JANEIRO O SR.

EDWARD MILLER

.,1 .uo O Bandeirantes, v<Hltngem, a maior do co

mesmo atuando com ape- lejo. Num ataque cerrado
11as dez elementos, já que dos visitantes, 'I'iurra, !P

seu
.

atacante Ralf Maas nã.) nus enganamos, come

viu-se Impossibilítado de teu visível tóque, dentro
jogar, em virtude dos seus da pequena úi'e'a, Pellalti
afazeres particulares, exi- indisl'ut i veI. l�L !)('lnia {(ii
giu () máximo do tÍ1ne do .:o!ocadu na mal'ca, encar

Dúirro da Velha. n�gando-se Maas da ('n-

As uc-ôcs se desellvolve- bran(�a desta falta. Ouvlu
l'am mais no meio do cam- s<c () [lpito do árhitro, Maus
po, pois as defensivas .:OlTeu e dl�sferiu irc..mendo
,-ÜIld',lVmn-se alertas, ::áilhot:wo. chocando-se o

n:ro pr,=ví:camüs, 11'abalÍl&11 i.l.![t_ I dt' couro no poste di·
dü CfiM nrccaucii I, IHmivo l'eÍlo da rnéta bandeirante.
peI\'J qLlsl vir,-ml-se pouc·) Um lnstunte de. sensaçii.8,
emprcg:'idos Kazulki e Vi- ('m que delirou a iordda
notti, de 8illio Norte. Não houve

Perd�l..am os vastoverdi- nenhum arranhão à disci
nos uma grande opcrtuni-I p!Í!!U, tendo Hargbtur Tri
,dade para aun:entar sua bess agido corret.amente na

arbitragem. As equipes:
Vasto Verde: Vinotil,'Mo
rettí e Neítzel ; Alceu," Os
valdo e Zeno: Cunglu'Íl,
Valdemar, Valdir, Maas e

Chico.
Bandeirantes: Kazulki,

Al:li;-::io (' IV(J; F'onseea,
Titl.íT:1 C Jüvc>lillfJ; Cirilo
Carvalho. l!:ricl1 Maas t'

Filipinho,
Noticia-se de Florianó'

polis que o Clube Atléticc
Monte Alegre; da cidade do
mesmo nome, no Estado do
f'arall<t, está interessado no
concur'so do veteral1:."! jüga4
dor Bráulio, que aqui em

Blurnenau já defendi?-u as

cores do OlimpÍco. A deci·
são do CAMA a todos estra

nha, poquanto Bráulio, há
muito tempo, encontra-se
inativ:) e já está, pratica

I I m�nte, no fim de sua caro

reIra.
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QUEDA DOS CÀ�

BElDS E DEMAIS

AFECCOES DO

Reserve iii seu apartamento neste
ultyc:-moderno h(}tel. 1 rONfERENCIAM.

. os TRES (HANCE-
LERES EM LONDRES

J

t

L
Av. OuqlJe de Cuxias, 520

T€'1.: 51-9�Ul- Te!c:erQma: nCOr:\OnORO-O

SÃO PAULO
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LONDRES, 28 IUP)
Antes de sua operação, os

senhores' Eden, Schuman e'

Acheson, realizaram, hok
de manhã, conferencia bi

- partite. Os srs. Schuman e

_
Acheson encontraram-se às

_ 11 horas no Foreign-Office
_

dura-

pelos
tlnlnnUI!ll11l

S. ENCONTRARA'
=

Malte, Lo�ulo· E fermento �eleeiDna�os=

loinville

A

.PitES'fADAS A' OELE
GAÇiiO rm.ASILEIRA

EM PARIS
PArtIS. 2:1 tUPl �� .. A

delegacâo braslle h-a às co

mernovaçôes em hornena

gem a Saldos Dumont, foi
homenageada, hoje, com

urn almoço pelo secretárí.,
elo Mínistério do Exterior,
sr. 'Maurief- Schuman. O
Mínistro do Ai' brasileiro,
br ígadelro Nero Moura. e

o sr. SL'hUhUUí, puzeram
f'nl destaque �-t tradicional � ...

de

(iene]';)] Elll'j('(l Gaspar Dutra

Ainda é indecisa a

situação do 'Aracaju'
RIO, 28 (Meridional) -

O vapor "Aracajú", que
havia sofrido acidente na

Barra de Imbituba, em S.
':atarina, como fôra noti·
ciado, estava c:msiderad0
fóra de perigo; agora, se

gundo notícias vindas do
suL voltou a correr perigo,
,::stando seus porões alaga
:los e as máquinas compro
metidas. Isto sucedeu por
que o rebocador "Coman ..

jante Dorat" que se acha
va no local. não tendo ca ..

pacidade para se abastecer.
teve de abandonar os tra-
1)<11hos de salvamento, afim
-'le tomar óleo e água em

Florianópolis. Em vista dis-
SO, a direção do Loide fez f
seguir a) encontro do "A- -1
racajú", o vapor "Ucá", le
vé:ndo 400 tambores vasior;
IXlI'a aj udar nas operac:ões
de fluiuac:ão du bareo, ü

óleo. e iigw,i. A situação do
"Aracajú" continúa inde
cisa, embora haja eSpel-al1-
ças de salvamento.
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