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lU,l:JMENAU, (Stanta Catarina}
- - -- HTLHO Im 1l'52

ESA REDONDA SE SrUDADA NESTA
CIDADE A SITUA AO ECO OMICA DO STADQ
Assistirá o importante conclave:ol
governadoí irineu Bornhausen .. O te .. i
mario dos assuntos a serem tratados I

I
I

,I
Ultimas do Exterior

Impede A Russia A Assinatura
-------,

ii Conformo já divulgamos amplamente, realisar-se-á I

li nesta cidade, no dia 15 do mês entrante a abertura do Con ,:
'.'1 grésso Economlco, prornovído pela Federação do Comér- ':

u cio de Santa Catarina, era conjunto com as Associações
ii Comerciais de diversos municípios do Estado. que terá
II a !lresença do governador Irineu Bornhausen. do dcnu
! tndo federal Jorge Lacerda e vários deputados estaduais,
I, devendo ainda comparecer, além dos delegados das As
i
I soclações Comerciais, acessares técnicos.

J: OS l.rabalhos déssa Importante mesa redonda, em que
! serão discutidos nroblemas de canítal írrmortancía oara

,. a vida cconornica
-

de Santa Catar-ma, deverão prolongar
ti se por alguns dias, sendo que, segundo estamos infbr
I: mados, o seu encerramento será feito pelo sr. Hor'aclo li

ii Lafer, Ministro da Fazenda.

� jú sepLllLudos IIU rn:-�ta. O:; l.sor�)�5 , er;�,or�t�a.dl:s são d� i n()í'Ü�;Hento ebs preso:,;. ��
--_�.- -. _.�..---'--- :---_ ! E:ULhd(;S CarraSS:I1_!;, Amad)

I
gura, mesmo os que n..J?

160 fvlOfUOS CAUSOU! h;'t:nm�des e ,J<:Sé ;:'OUZ�I., fngiram porque não pude-
_ _

.

O Set:relarlO dt! Scgp- 1'3m, procuram apresentar-
a (ALOR NO,) EE. UU. rança disse qllé llrna outta se como defensores da ilha,

NOVA IORQUE, 30 lU.
('arav�ana irá recolher (Js A direção do presídio e,stá
cadavel'es restantes. A re- organizando uma lista dosP,) - .Já sobe u 160 o no't- -

portagem fui ini'ortn:!da pe- que defenderam realmente
b eapitão Sndy que o juiz a ilha. Neste ambiente deu
corregedur havia proibido se a mGrte de José Silva,
11 ida de jornalistas à ilha ou Augusto Cordeiro Ro
de Anchieta. A impressão cha. A rep'ortagem visitou
geral ainda nus matas da o local cla-ocorrência e niio
Ilha de Anchieta é que h'á (ConcluÍ na 2.[\ púg. leitOa KI

foragidos, parecendo
-

que o
------.----------..,--'---'----- �....;..._ _'_ __'__�_'C"_--��---_.-----.-- .. -

medo os impede de v(Jltar O I li!

CIO pl·e�ídio. Isso enCfJntr':!

se·rVf�--se um - c Il!ma·.�· '"5:p;{plíea<;üo e,mfot'!ile a pa- 'IiisIr �
.

lest.l'a que ti\f(;!t\(JS lia eu

[xistem etementos para denunciare até ���;:��,�,,�,:���i�:;���� �'e eXI�s=tenc,·a na ,"1'-.3 ele
d ITt 8 d';

na presença de um fundo·· ai nu
mesmo para con eoar fi li eo ao eira �!::���,q��a�â�Ol�, ��\;:t:l�= Os detenfos ainda fonmidos receiam-voltar ao presidio � Fracassou a incursão 'as maias de Par�lf
D cd b d •

trada no presidio, foicor-"" . .

esmenh O O oafo a pretendida fuga do indigitado assas S I notado pGr sabre na região RIO,.lO ,]'J1(;J';dional, '.' \ ':1(Ia. elo ,,;1'. De:m Ac:hco;cn, p v cão, ni,vla é muito d,!\,jeb, " "L:

glutea pelos soldados {'ue embaixador do Brasil; em W,".. 1'a fazer p"essão à púlitiéa Cvn trn gestão du pI'esid,'nte Ge.'�·
- "Divulgou-se que o le- só daqui por diante poderei o conduziam.

'1
F.;1ington. sr'. Waltyl' Morei,.,,::h \ ra n6'i, pm face dos pI·oblem'." lia V"argas. '

d P 1,
.

f 'd l'd t
•

l
. , "E' J:.. MELHOR POSSIVEL"

e a o lCIa ter (l erel'I o to· nente tentará fugir. Veja .. se 0 pronunciar-me. Até aquÍ sr) I?s, ouv' o pela l'epor agem 2{J r'cononricmi, (is';" o g,'guU1_e. "

das ga l' t 1\1' b dAí' ·t 1
- .

N
. ,. .

d' I re. Sê havia algum ah,leiivo n:1. RIO. 30 (Mer'dional) - O FI
as ran las a SI' a. f a1'l- a sur o. liga sena a con- se cogl ou (a aCllsaçao, que"e o preSlCilO (;\111 a lmpe- "Não ()ntfmdo, al!�ollltaml)'1"). Edward Miller, chegando aqá�,

na. pivot do crime de Saco, fissão do crime, crime que função da PolÍda. Vamos apre- ra a inquietação. Pode-se :: pergunta. O SI'. D<),ln Ache '1 ôntem: quando foi entrevist",rl('.

pan, "preferiu ela ausentar-se não cometeu. De resto, para ciar os depoimentos e o valor I notar um clima de insupor- Nova ameaça de inun� ,'C'11 ao Bras;l 8 conv,te no�<') só)]!'e a. situação política (lo BCd

do Rio de ,Janeiro a continuar um militar. especialmente tra- das ::,'rovas das testemunh,\s. I tável existência entre os
como tem ido {t vári'ls p'u.... , sil per'ante os Estados Unlc;r;:.

I daf'ij- a nas "'-nas aqrl' du munrlo. Eu eswu a ...;uí par-,aquí, assediada pelos .)·o1'n"," tando-se de um oficial. «I fll- ali l11e1J101' testen11lnhas 1'1 pI-esos Depol's da f'lrfa os • ,n • a ..

,"

,.-\
'. .. b ' � v....v " recebê-lo � I1f,o pode ser d3"I:1.

listas, O advogado Romeiro ga significa deserção. O te- formant.es. Tudo isso será fa- elementos aue não aban- i'tI\l�u' dn Me'xico �lf nenhllH1l1 maneira, es ..a j,,-
Neto, abordado pela reporta- nente Franco Bandeira jamais cilmente desfeito. anulado. danaram a ilha passaram a \;".H"� v I tEl·pretação. Tudo isso não pn$'i'l

gem sóbre a passiveI fuga do pensou em fugir. Quanto ao Quero referir-me a outra notí- ; disputar entre sÍ a príma- de suspeitas sem fundamento. r
..r'

'l'AMPICO, México, 30 "m<c-arne..
-

canos "&0. de far·').
cia, ao absurdo de que

renun-Izia
de terem lutado em de-

_ Sete horas de chm·a,.., nossos amigos e niio abI'Ígan,
darei a tese negatívi} de all- fesa da ilha, Acontece, po- c('ntínuas. cria.ram nont all1ea'�� qualquer intensão c\)ntra nós. /\..
toria. Mas se o tenente jamais rém, que todos os fundo.. dI'! Inundação para as ,wnas''_ crescentou o sr. \V�l!tér MareH'�'

confessou que éra o assaSllllO. nários e guardas que não grico!as dos Estade" de Tamuu· que a bôa reputação que o,'",

Não há !lrOVaS que confirmem morre;"àm no levante, fugi- llpas e V.e�·a Cr·uz. i�. enorme, dü;s!ruta o Brasil nos. F;stadt.i!
• _ . mente s"cnflcados. Os riOS, que 'l1111dos emana do prestigIO �l)

a suspeIta ou as aCllsaçoes, E ram para as matas. ASSIm

I 't ' .

t- c·�rl'O

I
'tal'alho 1'" real1·�ndr. pelo pr--VOI aran'l a SUt)]r. es ao ,.... I.... l <:1. l��,l_. '" � (..

eu, como seu advogado, é que sendo, nenhuma autorida· gando a.rvores. animais e ate sidente Getulio Vargas, d('v�n·

vou forçar a confessar-se au- de foi testemunha do COID- l1eda.ços de casas. , elo-se acrescentar que ta! po<;:'
tol' de um delito que não pra-

---_-- ------.-.

ticou? Como se vê, a informa-
o _ FOTOS EM DEBaTE

RIO, 30 tMerid.! - O medida pleiteada, cuja fí- ção é simplesmellt� ridícula

A U S S Dpt'csidente Getulio Vargas nalidade é a c:::mstrução ou O livl:e acéss� do" :�rtos a de�
mensageoll O Congresso, a- estabelecimento de uma rê'- bate amplo, lJelo .Juizo. per-

.

companhado do projéto de de nacional de matadouros mitirá que se esdareça iudo t' .

lei Que autoriza .:) Poder industriais para melhorar a defesu provará facilmente �l
_

Executivo H abrir, pelo .1\1 i- o abasieciJnerl to da carn2 inocência do lenDllíe Franco Diante
-

tl�\�---;;�l<;t:\ntes rcclam;ll.p.ôes QllC tmHoS r�cebi,lt} ao abuso de cielistm; tran<;itarctn com suas hieicletas 11el:ls
nistério da Agricultura, nos grandes centros e bar,,· Bandeira". e mesmo em face <10 que temos obsel'vaào 'quanto à

deU-I
cakadas das Pr111cil)ais vias públic::as, l} que t�m causado

crédito espeeial de Qual'<!!1' tem' o prl'�(J do p1'odutn �") IJlt('l'!")j';atlo se cslnvi'! s:tU,.;- ,·ii'n";a na fis<'ali:t.ut'ão do trânsito de veículos nesta cidade, nrotestas dos transeuntes, que, mUltas vez�,s, sao atropela,
ta milhões de cruzeiros. cow;umid;Jl'. jusUfh'a-sc {} 110;",<;0 -:.l'�êlo ao sr. Prefeito Munici9al no scnti- doS.

JColwlúi "ii :.'.1< p:,,�. I,'tr;l D, do d,� S(JI' l'i:."l'mrdll�;do aqut'le serviço pÚ}Jlico, haja visto Evidentemente, () serviçO' de f!scnliz(!l:ã(� tio tt'âllSíto es-.
destinados n ütender as ! �- - x -- R - X .-- �{ - -- x - x -- x .�. x � ,-! () qUe Vt�m tH;ol'i'cndu ultimamente no que íliz respeito ao t;i nllliro a desejar todavia, é de se ('spcrar UUI' n sr, Pre·

Jespesas COIl! o finan.cia� I d"d I
IlIílIH'I'ü {k ,"':.;;\:<t1'l':-:, !'nuit:\s Vl"US �n·ü\'nc.Hll)s l\�la imll'tu- feita lVlunícipal, -tícb. sua 01)ci:u�it1adt e; ehthridcní'ia, cn

mel1tc� de Ullla rêde llncio- 01pe I" O O genera russo df'lIda de lllolol'i:,:ttl:;, que t!e:ll'cs!)eílam as dcl"1'ínilHlçÕcS lt·- t'olltral'á uma SOhlÇão l':tdonal �}at:l li �)!'ôhlema que i'eqlit'r
1::1i" de trânsito. lH'üV iÜ'Hld,IS III'gt\uLc;; e il\:tdi!!veis.

nal de Iflt1tadolll'Os indus- Aillda "Úb:lil" úlli;, n. conforme llülicÍamüs na ediç5.tl f - X -:l' - li; - :t� X�" Jf �- � - 1 - X - iS .- '5
triaÍs, llas zonas produtü-

d d N
de dillltljj�·O. OCOl'rer:Ull dois aridentes no subúrbiO de Itou-

D G
.

ras, conforme {J plano esLa- e esembarcar em agoya
p:tV:l S�{';l .nos (]tt:lh; um aui..onbuvei e Ullllt i.':unl011ête "h\}, =scute O 're; -usfavo'helecido pela lei níul1ero

,

C:u·,Un-,..(; {'lliltra l){Htt�s ue ilumÍmu;ão llÍlblít'a, As cirCUllS- !ii Il .

tiiud.!s {'lU <UH' se Oí'ül''rel'am esses doís :U'.idímtês viei'am
1.1613. O lTINann projeto {:ül1fil'nUI' o f:1tn de fjl1e (IS IHOtol'istl1s nâo tiveralll ;l dcvitl:!
rnanda consignnl' nos on:a- TOQUIO, 30 (DP) ._. A 1 viaja de volta. escalou na- t':wtéla:lo t1i1'igir seus veículos_ nnf� Og gOVâ rnO
mentos de 1.953 e 1.954 im- imprensa informa qne n quele porto; mas os fundo- _� illtCl1sIdad,l do m;;viHlcnto· erescente de veíeulos na -- � y .....

pC1·tal1cias dI' i��llal valor, antif.:o represcl:tante russo I n�rios _de il�1i�?ação japo- t'ua Siio Paulo, em Itüu!lava Séeu, de uns tem"os à esta. pa.r.. ESTOCOLMO, 30 (UP) r duas notas suécas à Russia:
" '1' I I n(; conselho Altado 1)::ll'U () lwsa 11:ln l)(�nnlj Iram. q'.'" o te� :vem réc�iimandll a IJl'c.scnça de ·um riscaI de h'linsito, l}�:r- _ C:()tl�Crm'" est'tVa l)revis- S"!1nndo fontes auiorlza-COin a 111eSI11:1 l�lL'l li ,hP. l. - L'''' 11111111(10 as,-;un {ltH� o trulel:o Sé pl'[JceS&é dentro dr um rIto ..1.. "'., "c,-

.I:tpiiu, gt�tl(>l':ll Kislê!lkll, g'el1l'l'ul (' sua ($llosa de- uw lWl'lllUl, �vit:I.l1110·se os :;Ibusos tIUe ví'm se v�rificand(l I to, o reI GlIstavo Adolfo das, arnbas as notas ;,;âo bas-INa referida mel1!>agcm ° HL'fnbun.:asst'm, alegando (]!t:lutu aos excCSSMl ,k vC!tlcill:l(le de e:uninhõl�s, c:lInioJll.'tes j presidiu, no Palada de Es- tfinte l1evcr:JS, tratando fi

lJl'1..'sidenl e Gc,tlllio Vargas L)Í ilJ1pedido dt� desembar- que n Rllssin ainda não 1'<,::1" �'ilutlltiW\'t'il'" Iltljll situ<�,.·:in l'Ul}stitui }lma fbgl'anttl aml:'aç!t I tocolmo, à reunião da Co- primeira dos al.uclues russos I Um pr"t!utQ d",

aÚ'lll Lid sc·r
. dt'st!eC't's�úri.o; �ar ?fll Nngoyn. _? navio I t�b(!kcc'ii t'l'hlfÓC:S dípl;uTlU-

a st·�j:�·��I:�:';�':,�::. !;;i���!;t:�:�o r�;����t:c l,h�11jl;�:O_"t\m merecendo a;; Ilmi:sS?1O de HelfH:ões �strar:- aos aviões fmt>('Os nr) Mar I� !iII. uem! Ilt Cfi[�li mlt� Sil
l;lH��tl'ecel' a 1111}1ort:ülClil. da! lugles ltu qual !\.lslen!:o. t!C[í:'i cnn1 iI Jap010_ _! !ltellf:(,el� II:!!: ::mtorldâtt"s {·Olll!I,'lenli.' ... é ü que s;!' :r'eiUt.'una g01.t';íS, ':'t11111 tio chscut!l' (Cnj'1c'llü 113 ;;�tt. 1':1€:. lf:tl'a y)

ratificação do tratado ale mão - Sério rcvez sofreu <I

pedi ::os por serem pertur badores
triaco é um assunto grave govêrno despediu cerca de
e cóntínúa preocupando aos mil trabalhadores das em

Estados Unidos Isto foi o presas nacionalizadas de 0-

que declarou aqui o secre- nibus. Esses trabalhadores
tarío de Estado sr. Dean
Acheson .Ao mesmo tempo,
mr. Acheson prometeu que
os Estados Unidos conti

SEOUL, 30 (DP) - Vôou nuarão realizando esíoreos
i3elos ares um depósito de para a assinatura do trata
murucoes da Forca Aérea do que deverá restabelecer

íto vácuo .. r ua tmcnte. é Norte-Americana
-

em UI- a independência e a sobe-
":""*' 111' t á Hr-o do" ""ligos ern san. A explosão foi devida rania da Austria.
""sttco ou mc rat: uma de5hldl'ata�' .,

di
- APROVADA A RA-

-,o :. iJ�,":;" temperaturas de d ro-
a um lncen 10, que nao pou-

·P.' sen,.;i.veis !,<l calor' � pr.odutos Ide
ser dOl:_1inado; Ordenada TIFICAÇÃO

-f í

rneu t tc ios - e n� lusao oe me- a evacuaçao da area, houve WASHINGTON, 30 (Il-
'"i" ro rr-osns c não-rerresos. l':'estn entretanto algumas vrti- P) - Á Comissão de Rela
roto do UNS. um fisicn e engenhei- ,

do u'
1 1

çôes exteriores do Senado
r." conduvern exper iruenta r na a- mas, morren o uma mulher -

pti cação de :'lto vácuo a usos in- j coreana e ficando feridas
I
aprovou a ratificação do Idustriais. nove pessõas. contrato de paz com a ,,'\.-

-----------'------------'------------' lemanha Ocidental. Esse do

Merece o governo bras;!eira c l,·...:tncâ D � ������;���lIg:n�:�l��n;;:"
.

fj g ,U�· � :ranttas mIlItares e eCOnOl1H-

muito bem V/listo piO lo pl"'\VO norteJ-: .i:��merl"c� ..!:!triO .�:::
do Pado do Al.1fmti-

� ....I Q _ g 1JEGAUU..E PRa�

Emana a reputaçâo do Brasil do presfigio do t r ii b ii I h o do pre �-déllte (lelulio Y�rDifS. I DE 'rRRI�ENO

:)
S. TJAULO. 30 (l\1erid )

_.� o SecretaI'Ío da Segl!�
l'anç:a falallclo à repjrta
gem fi propósito do casu da
Ilha de Anchieta, confir
mou (LUC Alvaro Carvalho

Aprovou o Senado iariqui a

partido degaulista - Des

VIENA, 30 '-Up, - A ODS
truçâo sístemática da Rus
sia ao tratado de paz aus-

------·1 1,------

foram 'qualificados de ele

mentos -perturbadores. Os

escrítorios, oficinas e pon
tos de parada das linhas de
ônibus estão ocupados por
tropas do exercito,

do emp rcvo do �!to· vácuo n.rl in

d úst r-iu estão sendo aceterndes por
risicos rrurn estnbetecimen to �=-r.Jc
cía 1 da E!o;cóein.

la. Secção - AGRICULTU
RA, PRODUCÃO-AGRO-PE
CUA'RIA; - '10.) Financia
mento das safras e garantias
de preços; seguros rurais; 20.)
Armazens e frigol'ificgs para
centralização e distribuição e19.
produção agro-pecuaria; 30.)
Aperfeiçoél1I1CIÜO de l.éeniea
agricola; 40.) l'/[('lhorumcnto
do rebanho bovino L' modpl'
nlzaçiio <ia f"x�,lor;H:ão }Jpcuú·
ria; 50.) Finaltt:Í<,üwnto da"
industrias rurais que se dF::l
Unam a0 :.tnt·oveitmuEnto lb
produção agí'o .. pecu{rl·ja; Un.)
A prodw;ão dr' geJlél'úS :illllJ('u-
Hcios., �> -

2a. 8'2c�'ii() ._. pnODUC;�<\O
INDUS'flUAL: - ... H('['flllip;t
mento e des':!lvfllvillll'litil d'J
parque illdustrial do E:-:iacto;
2o.) Locali:t.uçãn das indus

trias, aproveitamento dos r'P
cursos regionais; 30.) Dcsen
volvinwnin da indllsll'ia de pcs
CD; 40.) Illdustria di'! l!ladei
ra; 50.) Indu,;rl'ia da mandio
ca (' seus derivados; 60,) In
dustria do papel, pasta mCt:à
nica e papelão; 70,) Industria
do corviío; 80.) Industria elé
trica; 90.) Industria extrativa
em �t'I';ll.

3a. Sc(',�ãt) -- C1RCULA
<:;1,0 E 'l'RANSPOHTES: --,

10.) Intpl'cambio com ou tro=
E::;tad(J:� (' n'gíôes dos )ll'lJlhr
tos PX('i'r!PlI("S; 2u.) T.Jnífin,
�'útJ dü �ist{;n);l f�·tl't"p.:i;d·ilJ; ;�u, 1

Consoante ao que

informa-/
Revisão dos nlanos rodoviários

mos anteriormente, publica- federal, estadual e munícípals,
mos abaixo o temário a ser dis- no sentido de preferencia pa
cutído no rncmoravet concíu- ra as estradas que interessam
ve:

-

de imediato, à produção; 40.)
Criação de uma taxa estadual
adicional sobre o imposto da
vendas e consignações' e desti
nada á navimentacão das es

tradas dó Estado; 5-0.) Equipa-

As pesrruízas em torno dn té.cnte,1

fCon��lli nn ':a. -;l5� ;,...tra (",,1

o enui narne n to de z lto vácuo P3-

�xa�o fi �oa�ro nnrmal �os
oficiais �enerais do Exérra a

í

ndust t-ía est -I <o:endLl apel'fei
coado para as indústr-ias al lrnerit i
cia, elos pfás ti cos e ln�talürgica;.,. C

principal uso de eqtriprmerrto d e

F':ll'to, conhecido por "P01'
tuga", foi morto, encontl'an
d:J-se o spu cadáver nus ma
tas da Serra do ParatL .!l._
incursão da caravana che
fiada pelo delegado de U
baluba, rumo ús matas do

mero de pEssoas que morre
ram, afogadas ou exgola
das pela onda de calor que
está avassalando os Estadof.>
Unidos, E tudo indica Que

{} número de vítimas c�m
Parat!, fracassou. Os púli- tinuará aumentando, pois o
ciais náo conseguiram loca- Serviço Meteorologil'o pre
lizar todos os rorp05. HJlé- diz novos l'(!Cfirds dt' (';i!o!'
IJItS ll'';'s, !'ir:müü localizad:)$ I pa!"j Iroj".

P::l1'tid ') Dügm!lis!a
sério l'CVCZ c está pcrdl"ndú
grande níllnel'ó de eleitores
Tal admissão foi feita pelo Iex-porta-vós rJegaulista .Te- MANAUS,. �3(J ,Mf'I'kh"i1õt!J

an Fríburg nas ve?peras Faleceu sulllt.:unente o c;ll,,,e"
, '-',

1 d nho f�ei vVenceiilEu de Spa',
aa· l:_!onvcnçao naCWné!. <!- t;. recentemente escolhido pr,r'.1
gaulista. O sr. Ji'riburg cri· bi�lJ" do Alto Solimõps. Devia

tieuu cnerg:icarnente a dí- ele ter r,'41"lciado bispo ?uranle
recão politica dos líderes iH cel'Írnúnül,;l do segc:!1dO CO;-l-

d
'"

d " -t'd' ;<resc>o f�ucaJ'ístieo, a msti.l1u.r ;'�
O cna O paI 1 .}.

. J
-

C' ;t� 1 '

H '\V '\N 11 SEl\1 ') (�epo!:; de m,HU11a, na �p. ,.

proposta elo Yl1inistro da Guer;. ,

.J.. .I ...... )..1... ,,-
�nl::tZOncns(:; e já cstayu

lJl'8J1-l'-I'. ti 1 1 g:;3. ,. l-C, :.. •• ,

!'JIBUS !úndo seu di:;Ctll'SO, qunnrlo 't, 1':1, � e que e�n .

-.,., SICJat.l1. <t_., "r,.:,
HAVANA. ao tUPI O ;,\It'!}!"'f,ni!!t!o pela m{}l·j�. tmglclo:; (JS e=It't!VOS t·ü111'::1.' --.', .-

o BISPO DO
SOLIMõES

RIO, 30 (Merid.) - Apes:u'

tenente, disse-nos: processo propl"Íamente dito,
--0-0-0-0-0--0-0-0--0--0-0-0-0--0--0--0--0--0---

Rêde de matadouros industriais
para melhorar o abastecimen"
to da carne nos grandes centros
ABERTO' UM CRE'DITO DE 40 MILHÕES PARA
ATENDER AS DEPEZAS DA CONSTRUÇAO

Acheson f(ji recebido
pelo presido da Ausiria
V!ENA,30 IUPI --- ° 'sec':

tário de Esta.do norte·nmer:-- ,"

er. Dean Acheson, iniciou. ho'"

T(la manhã, uma série de CO.l

ferências com altas autm" da de,,;

aust.ríacas. Inicialmente. o sr I
Dêan Acheson dirigiu-se ao .P '.

lacio, ondE; foi recebido pei"
:r:residcnte Theofloro Koerner

TR SITO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"A NAÇAO"
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.

M�NbÊS agrá,deée �

. f l}"s. J:u�lª$ 'f�H!f-q.·�'m�' gra
ça recebida,
ll- =--�l!

B
viduo venhâ a se tornar um

criminoso .....
NOTA: Os nossos leitores

poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamen
to da pele ao médico. esp�- .

cialista Dr. Pires, à Rua
MéXico, 31 - RIo de Jilnei
ro, bastándo enviar o pre
sente artigo deste jornal e

o endereço completo para a

resposta;

l
",'

SEGUNDA l"'A
,

.;�,�:�:

-

ORGAÍi\) DOS' ttDIARIOS ASSOCIADOS"
c;

PROPRIEDADE DA:
.

S/A v: A N a_(l A o..
:-',

AJ?�
,..,

N··A·C�·AO
�. '. �

Rej:j�ção, Adimintr!lção e Ofieinas: Rua Sio Paulo n.

::tI!}.;'; ';,_ .F'one i{}9� .....:... ()a�n f6stal, 38.

J',�i Diret9r:]\f A URI CU O X A V I E R
..�,�

EXPEDIEN'rE

A�i�at�rllS:
A�UAL, _ • '.,' .•••

SEMESTRAL • . '. . • • • . . . •

N. AVULSO •.••. " ...•.

Cr$ 100.80
o-s 6n,OD
o-s 0.50

Sucursais: �I().: - Rua do Ouvidor n. 100 - Fones
: 43":1634 e il-1997. �_.:_ SãO PAULO: - Rua '1 de
Abriln. 21U),o:- 4.0 andar � Fones: 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZONTE: '7'" RlÍa Golãs, 24. ,- PORTO A..

. . 1�EGRE; :-=-,: Ruâ <J.Qão Montauri, 15, CURITmA: -
'Rua Dr� Mur:ici; t08'_;_ 2,0 àntlar - Sala 233. JOL"il
-vn,If: � �u��, f�drpl 92.

InJormaçeés Uieis
'

I'·
A

,
-. papel tão saliente possuem na

f. pcononvia.- do país.
i Qumn estuda o cuidado C'U'

<;ue Portugal trata Angola f;
.

seu café, se espanta que m�1H

n.etropote européia qu� nunca

foi cnpítal de'uni Esbdo cafeeí
r-o.. olhe par:;!'. rubiácea como

c: t.orna.m os por-tugueseu,
Encontrei 110 Rio, certo dj�, ..

um jacobirio ,br;'Lvio porque cu

lhe disse que carecíamos (1c
ver aplicado, dentro de nocas

,fronteiras, o ponto IV de Tni·
.

mano Quem é que não vê quo R

ajuda do ponto IV é uma IlG

cessidado para o .Brasil? _\'J,
porque voJurital'iament2 sorn.;»

.
urna regiào Al!ll,dr�sel1vol\'idu. (:0

f�loho.'
.. ..

nLUMENAU 1,0-7-1952

·TELEFUNKEN
S<\ V. S. apracía passar uma horas agradaveís, e

noa companhia, o radio TELEFUNKEN lhe brin

da COIl1l este prazer, abrindo-lhe as portas a UM

MUNDO DE MUSICAS E CANÇõES:

T [,;:L r.,f U N,K t···N
,.;'" , Ós:

.
j ;,'

MARCA TRADICIONAL DEJ'AMA MUNDIAL

-_ DISTRIBUIDORES--

PROSDOCIMO S.I.
Ir�PORTAÇ$.O E COMÉRCIO

Blumenau - - Curi fiba - - Joínvile

PEÇAS FORD I
LEGITIMAS 1

Casa 110 Americano S. A. I
TElEfUNKEN

..-

Floresta, "inconformados"
com a derrota sofrida por
seu clube, aeharam: -

que D
d�vi�m dar

mo.st_:aSde· SU:'lj
feito com o trabalho da Polí

pessima educaçâo espor'ti- cia em torno do crime de Sa
va, dirigindo-se a mêsa. �a copan, o promotor Emerson
Liga, onde estava o JUlZ Lima disse-nos:
Wilson Silva, afim de dírí-

_ "Estou . satisfeitíssimo".
girem-lhe algumas ofensas. Sôbre a propalada acareação
Condenáveis, sobre todos da srta. Marina com o tenente
os pontos de vista, o prece- Franco Bandeira, esclareceu:
dírnentn desses individuas, .

-'-- "Acho inteiramente dís
pois, em' futeból deve-se pensável a medida porque ri

encarar com espirito espor- jovem terá oportunidade pa
tive, tanto uma vitória, CQ-

ra prestar depoiimento em
mo uma derrota, Juizo na presença do tenente .

.

A RENDA O delegado e eu estamos estu-
Boa a' ªi'recac1ação. desse dando 'sobre a possibilidade

prélio: Cr$ 3:545,00. O'ttma de reinquirí-Ias. Existem ele
mesmo.' . -

'-.

.

mentos para denunciar, até
---�"""__'-"'-

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

mesmo condenar o tenente.

Mas é obvio que a condena

ção, ou absolvição, só dos ju,
rados irão depender.

Ii-AIÚ\fAClA -DE
.

PLANTA0"

d� plantão, de
16 ii. 22 do "corrente a

"SU,$:FARMA", :i rua 15
(le Nove11!Pró,. '. rir. 748.

.'

TELEFONES MUlTO
,.� CHAMADOS:

.

.

?OL;ICIA .. " ..• 1016
BOMBEIROS .,�; •• 1148

.. ,"_-
,.

IIoSrlTAI$:
Santa Izabel " .. 1196
Santa Clifarilul " .• 1l�3
MunicIpal •• � ..-.. 1208

PONTOS b�
AUTOMOVEIS:

AI. Rio Brinbó·,. 1200
Pi'açâ Dr: BltlUieIlau 1;}02

.·e 1178

Rua . B; Retiro •• : •• lUl.·

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA'

PONTO. ,ClUG ;

Pelo presente edital, CIn cumpt�mento ao disposto no art.
8 letra "f" das "Instruções" aprovadas pela Portaria Ministe
rial nr. 48 de 3-4-52, .convoco os associados dêste Sindicato
Para a votação 110 pleH.tl para a eleição da Diretor!« e Conse-
lho Fiscal.

.

A eleição será realizada no dia 2 de julho próxtmo, ás 13
horas e .será processada perante a Mesa Coletora designada,
c' que funcionará na sede do Sindicato, sito fi 'Rua 15 de No
vembro 642. (Altos do Banco Ince) das 8 ás 12 horas e itine-
rante d�s 12 ás 13 horas.

.

: .SÓ poderão- votar os .associados quites, contando mais de
6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 anoa de e

xercício naprofissão, a menos que se encontrem nas condições
previstas no art. 540, § 20. dai Consolidação das Leis do Tra

balho, maiores de 18 anos, s8bendo ler e escrever, e que esti
vet'em no gô ..o dos direitos sindicais (ar1. 2 das "Illstduções").

Os associados deverão comparecer dUl�ante o horário de
funcionamento das Mesas Coletoras, perante esias, munidos

- - � -

-,'E-
- - � -

do recibo de quitação da mensalidade sindical, Oll declaração
cto Sindicato para supri-lá, bem assim, para prova de sua

identidade, com um dos seguintes documentos: - carteira
nidos, que produz, assim, ,üs profissional, carteira de identidade, caderneta militar ou car-
frutos esperados. (�Uiwdo hw teira de Instituição de Previdência Social.

.

perguntaram "porque os em_ I . O associado uoderá obter inforlnes na Secretaria da 'En

prés�ímos pão saíram e já hilvia

I tidade sôbre O local em que deverá votar, sendo-lhe faculta
a comissã.o, o sr. MilJ."!' respOll- do 'examinar as listas de distribuição de votantes .

deu: BLUMENAU, em 25 de junho de 1952
"O motivo é que os estU(�llE NILTON KUCKER - Presidente

ainda estavam sendo proce:ls<1.
dOA e bldo isso leva tempo; ;-,;[>15

toma. coisa é eerta: a vontau �

do povo americano é de ",c,'

í:til ao povo bra�i1eiro·'. As pa-lo·.
....ras .•(lo sr. Edward Miller fo'

!l?m

.

ratificadas pejo sr. Rail

dolp'h Kipder, encarregado d�r:
assuntos brasileiros, que info1'

ri"iOu:

"Os planos de. ajud3. finan.c",;

l'a ao Brasil estão 'sendo CO[::'

c!('nâdos por orgãos proprios, 'l'b
dr; "ai' bem e os hra.slJeiro;;·· ro··
dem

.

ficar esperançados que "e

l:;i.o atendidos pelOS Estados l�-

-lmpBSWSapalaf
NA FAZENJM.' .'

ARMAZEM· PONTO CHie·
SQRTIMENWO {1OJ)I[PLETO DE CQ1S'SEitVAs � BE
'ElDAS NACIONAIS E ESTRANG�IRAS - CEREAIS

DE la>QUALIDAD:E ._ ERUTAS DIVERlSAS

-.--, PREÇOS SEl\1 CQM,P�TH.>OIt ,_...._
::��

Rua 15 de Novembro,. 486 ..;..... Telefone: 1 2 1 9

-I} 11:: 0-

ESTADUAL
1!:�te mês e�tá' s�rido co

b:d:do o Imposto 'l'errito
.rial (fora da cidade) •.

SAlDAS DE RIO DO TESTO: 'AS:
6,15, 7,15 e 12,30 HORAS. AOS DOMINGOS:
6,15, '1,15, 12,30, 16 e 17 HORAS.

.

.

SAI'DAS DE BLUMENAU: Defronte do prédio da
Mútua Catarinense:
DIAS DE SEMANA: - às 9, 11, 16,30 HORAS
AOS DOMINGOS: - às 8,30, 11, 14, 18 e 19 horas.

K

G

EMPRESA' AUTO VIA çÃO RIO DO TESTO

inento dos portos; 60,) Nave
gação de cabotagem; 70.)

- - - -- - �- -- - -, Constituição de empresas de
transportes rodoviarios desti
nad2s ao trans!)orte de gene
ros alimentícios localizados nas

zonas de produção; 80.) Linhas
aéreas, aeroportos, ampliação
e melhoramento dos servicos
da aviação comercial.

..

4a. Secção - CAPITAIS
CRE'DITO E BANCO: - lo,}
Politica de crédito, subordina
da a'o fomento das atividades
produtivas; 20,) Tipos de finan·
cíamento à produção agro-pe
cuária; 30,) Financ;Ja'11fento in

de que Jose Silva não se dllstriàl.
suicidára e sim fôra enfo1'- I. 5a. Secção � REGIME FIS

cada' 'm (f
'.

d
"

II CAL: - 10,) Exame da poli-
por u brup� e con.- tIca tributária e fiscal da U-

panheiros que temíam que I nião, Estado e Municipios, ten�
ele cienunciasse à direção do em yista os ÍlpIJOS�OS �ue a

do presídio os nomes de to- f�tam a pro�uçao e.a cl!,cul�
c1

'. t"', 'd çao; 20.) MeIOS de Ílscalrzaçaoos os que par lCIparam ..
o p�rturbadores e ineficiente, en

levante, Os guardas, no traves administrativos à pro
entanto, disseram Que o rho dução e à circulação.
tivo do suicídio 16ra o re-

.

6a, Secção - POLITICA
.

1 '" COMERCIAL: - 10.) Acordos
morso pe a morte de um comerciais com países estran
dos funcionários do presídio geiros; 20.) Camara de com

de Anchieta.
.

pensação; 30.) Meios de defc-
za dos nrodutos brasileiros nos

mercados externos, na concur-

lI'AQAM SEUS A� tAteIos rencia e contra sucedaneos;
NESTE DIAruO

.

40.) Problemas cambiais rela-

_
cionados com 'I politica corner

ciaI.
'W "'���$� 7a. Seccão CONTROLE E

�. ATIVIDADES DO GOVERNO

41It.J1J8ll·-ffti;;,ft.,,,,,t.I,a! NA ECONOMIA: -lo.) Exa-

C;fo,í' I'II"fllf# mi; da politica de controles dE'

:.f!!'--!'�!!!!!!!!!!!!���!!��?7�!!!-!i!�-�-!.:..�-!!���rm�·�·-!-!--!-!-!.i-·· ._-

ar.
'.'

._] II:

PARIS, 30 (DP) � Um

grupo de senadores france
ses solicitou um debate no

Parlamento sobre a febre
aftosa, antes de encerrar

se o período de sessões na

semana vindoura. Querem
eles q:_ue o Ministro da A

gricultura explique as me

didas tomadas' para evitar
maior propagação da epide
mia entre os rebanhos fran
cêses; e perguntam tambem

porque não foi intensifica
da, a tempo, a produção de
vacinas�"

poude deixar de estranhar
que o homem se elifDreasse
na deperídência

.

anexa' ao
pavilhão, 'onde trinta' ou

quarEmta homens estavanl
localizados e

.

nada perce
beram, senão após a con

sumação do fato. Entre os

presos ouvimos a denúncia

.. - -.._,---� --,..,..,..�-_...:.......�_...:...........,...-'-,-.,......-",-,_.-'-----:;_------------.

corrida para bicicletas Dizina a febre aftosa os
transpoiú� e de uma outrà;

-
.

d para b.i.cicletas de corrida reban·.hos· .france.·s·.·.es.' tros, tendo se coloiCa o na
,

10, posb Ivo Zem, que se e passeio.
hou-Çe com muito destaque. NOTICIA AUSPICIOSA

.

Coube-lhe, de premio; uma Ten:os hoje, para os no�-
b'

'.

1 t ERLA'N' SOS leüDres, uma boa nOV1-
IClC e a 1."1. ..' ,

Mais elétrizante foi a 2 .. 1 dade. Encontr�-se nesta Cl-

prova, que reuniu os mais. dade o Ger�lJte de Pfo�a
destacados pedalistas para- 15anda da flrma comerCial

. '.' e's l'ntegra.ntes da re- HERMES MACEDO S./A,nanens ,.
1 t

"

t d d
presentação aráucariana ao o q�b'l� � eds u .an 00

t
a

último.Campeonato Brasilei pÚSSI lIa e
.

e Vir a er

. f' tuadõ ir:) Rio de Ja- lugar em Blumenau algu-1'0, e e
"d

-

l' t
- ,

neiro. O percurso desta cor- �as corrI ,as c:IC IS as, IguaIs

rida foi de 20 quilómetros, as que aClma.�omentamos.
sendo totalmente asfaltado. C:a�o se c012crebzar esta no

Corri um desempenho dos bCla, es�arao de p'arabens os

mais salientes, laureou-se desporh�t�s locaIS, bem co

no final o ciclista Adio Li- ll_l'ÜJ o CIclIsmo, �u� nesta

ma, do Ciclo Clube Aero- CIdade conta com lllumeros

lândia, com bicicleta Peu- fa�s. Colaboram o� �stahe�
geot. A seguir (!lassificou- leclment_?s comerCIaIS, des

se Kalkbrenner Filho, do sa :maneIra, para o progres

Clube Atlético Parananen- so do desporto em geraL ,.

se, obtendo o terceiro lugar
Luiz Carlos LirtlPner, do
Córltiba Futebnf. Clube.
Aos pedalístas colócad �s ém
1 .. e 2. lugares, fQrarp.. con
·fer�çl.$ riqulsshnas

.

taças;·
tarido os demais, classifica�
d::>saté o ;iO, post9, recebído lAO. REUNIDOS PARANÁ LOA. vação das listas do acôrdo

medalhas comemorativas ao
comercial cóm a Tchecosll)'

.'. '.
.' vaquia. O novo tratado p�e-acontecimento. , ._

ç�1'l'l .cíclistas� mais '(JU f �: �1.11·rh10t_eerscadmebdiooladree·;sqUasaSi
menos, lnscreveram-se nas '.'

-

dllflS provas, as Quais. como Baltico,.e a segunda dos a- bendo-se que a modíficacão
,. já>t�vemos oportu.nid�de de tos de esplonugem russos a ser feita' visa: permitir
adil,Uitar, .constar,Ún de.uma na Suécia. maior importação de ma-
'. quinas pélra as industrias do

!n�.nl"�IUU.I.UIWIJI.•.nm.mú.nullJI.'.nU�.HH
..I.lmm!l.IPI�fl.IIIIIIIlT,.$IIi't11fflll·

BrasiL
:;;:; tt O 'b ti

..

VITli\lA DE" UM== .... EM ............ OlDaS ,.., .

::
'. ,.'. YARIZ�S E ULCERAS' ." .'

. li; COLAPSO

ª '.' MS :elmNASi curas s�m operação
.

.

e RIO; 30' (Meridional)
e '. mSPEP'SIAS; PRISÃO DE VENTRE, COUTES. S O sr. José Benedito dos
g ,

.

AMmUANA. FISSURAS, COCEIRA NO AN'OS e Santos, motorista em São
:; CORAÇJ\P.· tULMOES, RINS, BEXIGA.' FIGADO == Paulo, qirigindo um cami-
:

'. ..' -

.

'.

.., .... ã nhão cárreg'ado com m
..
erca.;.

ª -.�'-'ORu A R Y lA g O R DA� S darias, qando passava" nq
5

'

..

'. '..
,

...
.

. . ..
-

. ..

ª caís do porto, en1 frente ao

ê -'-- �ri<:'Dmo ESPECIALlSTA� ã armazém 10, sentiu-se mal.
=: Clínica Gerâi dê HQIJlens. Mulheres e Crlançaa == Freiou o veiculo, mano-
= =

.:: lTOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 à!l17 hs. 'BLUMENAU � bra,ndo. para, �ncostá-ló a

JtHlI!UlmmUlimmmumlmm,mI.JUnnmnmUIIUllmmmllllllmnh• melO fIO. O ajudante e po-
n

-u·'1"0'
-::- �

'V";·"J�a'ç"a·o�HaSsê'�EL:�:f�::�:�a:eé�
.

'. '. ..•
'" .

,
'
.. '.' .. " dico chegou o motorista já

Atendend� ;ís ncce�i(iaa.es e conveniencia dos 5rs. pass�geiros. havia fàlecido,'
.

vitimado
a Auto Viação fiasse, acaba de e:tab��ecer novo hOl'arl«;ls dos por um colapso cardíaca.
seustranspOl'tes coletivos, os quaIs Ja ent::-aram em VIgor .c

trlÍe '�l!edécerão ao seguinte:. _. _

.' .

'. ','��RTIDAS 1)E �J,lJMENAU: (dlarla�ente):.6 horas 7 'Dr. Aires GOilcalves
ônlbgs; '.8. horas _;;. limousine; 9 horas - ombus; 13,30 - onl- . , ... ,'. '> .' .• ,

bus; 1:5,30 onibus <via Ibirama): '. '

.

- ADIlOGAnO -

I''.'

-

P:./UtTIDAS DE RIO DO SUL: (di4rl�mente): ;) hora� '-.' )lesld,enda: e eserf"rhu
·ôlÍiqu�·(viâlbiramat; 9\101'aS -:-'" �:qib,!s; '1211oras. � onibus; � .BLUM'ENt\U-
1.'& ��l'as _ :lim0usinej 15. hOf:L'\I. - orubU!iJ, Kaa Hl'íl�üe� i� � Flj":ü.� lnl

LEITE DE.
MAGNÉSIA

COMPOSTO RESISTENCIA
,

,.'"' '. ,. '+.' - .' -" '.

J
errado ou a:. vacina que 'D

Serviço vende não é eficien
te.
E enquanto persistir a

confusão, teremos ainda
maior decrescirno na pro
dução do leite, que já des
ceu a mais de.60%_

H

IAMOND T TRUCKS

preços; congelamento; 20.) Ec
xame dos objetivos das ativi
dades dos institutos de contro
le da produção, sua articula
ção com'as empresa� privadas;

,-3o.) Iniciativa do Estado para
com o desenvolvimento econo�
l;:1ico; 40.) Contróle da impor
tação e exportação com as ne
cessidades de abastecimento e
com n situação cambial.

.

3n. Secção -'-- DEFESA, A
PROVEITAMENTO E REA
PROVEITAlVIENTO DO SO'
LO: - 10.) Fl6restamento e

reflorestamento; 20.) Estudo
das condições ecológicas para
o aproveitamento e melhor uti
lização dos recursos naturais;
30.) Imigraçiio, colonização, c
xôdo rural""

5a, Seccao - ASSUNTOS
GERAIS (J.\. Ordem do Dia se
rá determjnada pela mesa da
seccão). .

Âs deliberações da conferen
cia serão tomadas em sessões
plenárias, por maioria de vo-

tos, sendo examinados e deba-
tidos os relátorios aprovados
pelas comissões relatorDs. Ca
da delegacão terá direito a um

voto, As sessões plenárias se

rão presididas pelo presidente
da Federac:ão do Comérc:io e

da Federaçiio das Associações
Comerciais de Santa Catarina
A Comissão Executiva da con

ferencia será constituida pelo
presidente da Federação do
Comércio. por um vice presi
dente e dois secretários. sendo
os três ultimas eleitos dentre 'I'os delegados na primeira ses-

são plenária. I
_

A

EFICIENCIA

.. OPORTUNIDADfS ..

-----11 111-.-----

ENFERM:EIRAS
PRECISA-SE de moças com Iii a 35 anos de i!lade e curso primário.
que desejam estudar enfermagem. Casa, refeição e curso ·gratuitos. Es

crever para Escola de Allxili:ues de Enfermagem, São ..José, � Rua

Martinica I'radn. � 1 - �ão Paulo,

I--'-------....,...----------� r
. OPORTUNIDADE

Uma firma ou pessoa nem relacionada, nOM meios lrtdustriaís te,;tis �

de couro, como representante exciusrvo para todo, o Est:ado de Santa C:L�

tarina de produtos qufmícos dI' r�putaçíio mundial.
.

Cartas para "Químicas", CaiXa postal, !lO.

------���-------�-------------�--��.------��

CONTADOR (Goarda·Uvros) I
Procura-se pessôa habilitada para exercer a profissão de
contador. E' inntil apresentar-se quem não disponha de

pratrca, - Interessados queiram dirigir-se por carta de

propvío !)unho á EXPORTADORA.DE MADEIRAS S. A •

- ITÓUPAVA SECA, ou Caixa postal 1<12 - Blumenau.

------------------------»-------.»-------�----------

(O R RE S PONDENTE

A

COMPANHIA BRASilEiRA DE FUMO EM FOLHA
Necessita ele um correspondente com alguma prática.

Há OllOl'tunid:ule de progredir. Bom ordeuado inicial.
Os Interessaâos (1ueiram dirigir carta de próprio pu

nho, indicando idade e empregos anteriores, à Caixa. Postal
117, B1umenaÍl.

.

SUCHE lEILHABER
PAUL S(HWAEGLEmit Cr$ 20.000,00 f!ler ltlcinl' l'ell

ra.ble F!lbri('k (�.lIch e\'tl. Verka.uf

moeglich).
Schriftlichl' Angl'bote unteI' "Fa_

brickH '_n die Zeitung liA Naç:lO'
erbetell.

Quem souber
.
110 paradl'iro de

PAUL SCHWAEGLE queira infor_
mar para !t Caixa
BhJmenau,

Sófre?Tenha Fé
Escr�va detalhadamente para a ex. ": 9 1 2 - S. Paulo

Não utilize registro, para evitar dentora na retirada, em

horário impróprio •

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

,

apurado gosto; dispondo de pessoal habiB
fado na arte.

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

PRECISANDO DE UM TERNO 1m M.ODm:,O
NOVO E UM FEITIO ESPECIAL?

E DE MAI� GARANTIA?

PROCURE A· .4 L F A I A T A R I A

Arnoldo 8achmann
RUA AMAZONAS

BAIRRO .DO GARCIA N, 2574

li &&& w

DISTRIBUIDORES:

G.

Magostauo Das EstradasE'CONOMIA

le '.. ,_.,.
. amlnnoes

Laxativo

antl4etd!J
eontr� it.s
azias, S��
*lI.bÔr·.e nllo

L U II VAA. L E N T E s.
RUA MONSENHOR CELSO, 234 CURITIBA

RUA LAURO
I T A

I

L
" a

-- TrrrF-í7I?i��·7i']i:i7ii7?ii-·iripiiiiiwiir.5�7.1IiO••iitiii!liiiliim�n.';rn�;';;·�5i-i-i-iiiiii-i·-iii--iii-·i···iiiiiiriiirji"-iii'-i--iii··i--i-iiiiiiiiiiiiiii.iiiiii••iii�

MULLER, 68 - (X� POSTAL, tOa
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"A NAÇAO"

--�:retario ,d;-'Estad�-�llilillíl1iíinllliIIllIIlIlIJllllllliilifíiíiiiiilliflnllf,iiiúiliJllliiil;:m;-iiimiiiliiimim�lfJiiliiHiJ1Jmiú"lj""lnJJllill-liúl'lill'llilllllllllillllll!hllllllll'
norte-amerlcano, sr. Dean
Acheson, chegou ontem, a I I I
Londres, eobrindo a prl�

on res e r Im- I 'n Io �=:��_�-�_�;
rneira et upu de uma Ionza

_

viagem que U levará dep;;Js .. III _
<-I Benlím o LI Vfena e t) tra-

IJ '!Ih t inun., lJl:llS "'I 'idtdl finalmente ao Hío, nos 101- rt ito ,lides li" bl,\<jlic!1lpriml�iros dias dt: Julho, 1J:t, I

I
�mIlHllllllllllmlurulII!iUllUlllIlIt{IfUlIIllIlJlfIIJI" :mllllllUUlllmmllHIIllIUlllummlllllmlllilllliillH� II d,·Londres íptn um nesado e ,ríl,!lo

.,;,] de "('I' Jlilgdliu lI,dl"1·mporj.a 11ttA )J'l·(,r-f\::,'I!" de Í',í a Euro,Da e.a Asia, deve-
nam ",'ll·,·�'IJ' I I L I T-'r. I' I t f '.1' IIllP {loc •. ". "val·'I!H'Jlj,· /-Vl" I' lI' \1 II l!'l·lll't·) ('(01111''''-

' crt.r i v, ",..... -

-

-

� .."' (a }JO 1 !ea (,. I v" I ',_l!!lgtOlt, ,);1$(':\( t ! '

,

." ••.�- .- •
" .' _"

•• �

"',
' ..trabalho à Sll:i {'SPl'l:c l't,- na sC'r a decisâu

t' '(,jJel':tl�;íf) ('''II! ti .\le!!l.,-! [,j,,! 'liiWOn...<I '.;\"ll dispor, 1.1.1,) ,!;Cw urna ,,(1'."',·lf'I,(:I,' !IIWf':llll ,{,. \lI·j 1 .. :1!"j1l1.'ln t'll-H1CÇUl,"t pOi' discuti; L'urH o I,aada s(J)J!'P il
nha, t'st.l))p!r-c'id:l jJt.lus E .. 1 ("'jH:!"(' ;d,!:!,LlJU:l corsa de 1o!1:J- indilL'ta a 1\;2us('''\I. Sf'Jd}'[ fI:! crise, (·,'Hlu :ll'üldf','rCOllseeretarío du 1-::Xtt'l'Jc11' IJ1'j', haJlli::Sa do urna - t II

- 1 (-'
- Ti I I I I ,'I u n ,. nutor desll' :1dJ',.!ú,

,'" '- H ,
_il( O,, .JIIÍI,I-" Ira l:�n'[;l' 1\'(', (a tJ:1l''!' (oS russus, <-lI'

.�llnjeu, 51'. Anthonv EdC'Ll, riha l� Fnnlca St'ja lJL«- \ tl'\, jkrllJ�1 c Viena. Sl'j;' "ille d\·:,�.1 e xcursào :n.'!(";OS assunt JS pl.:n<.h��ltes qUI:! -----.-----�.---.�-�.� � �_____ [JOl!lu:. lH;.W, Importantes eafetam de um modo mais
mars de l icados da Et!\'qjl:.t,exclusivo os Interesses e a
() secretario de Estudo !W'-cooperação entre os seus

1�,��U"'T�.2j.A i: (OME'RC-fO D§: rANTA (AT�aV�;A S â te-amer-Icano parte diret.a-dois países. Dia 27 de junho h'UJ� .... � A L • r.. J �_Ii 'ót'i! '\1 o,. IJ.. lllpnte para u Brasil ,'! 11',1passado, o ministro dos Ne- .- M<1{l'I:t:; I T.'\.J /\ I' lulu que. precisamente l'�'l
nâo sel" iritoncional (' "'t'

II 1''1' Acheson seguindo (J

exemplo du SPII t·oJf'/..!:t :J"
(�( J 11 \ e-: 11 � '1 J l �

mari, se reunirá na

inglesa ..lUS seus do is eni"
gas, dando-:,a, assrrn mícíó à
conferencia dos TI ÔS GnU1-
des. anunciada há vàr ías
semanas, Ao que se Informa
toda a política das tres prtu
cipaís potencias ocidentais
será pasnada em revista
2nessa ocasião, Pelo que se

jsup,unha até h:i pnUC{},',

i ponto culminante desse exa

I
me de conjunto da situaçâo
,internacional que

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

('�Il>Í{�tI 111ft ��}·ali:l.a,lü , " ..

F'tllIflU fie n'st'l'vu I"'R .11 !: ourrns -eservas

('l:�; :�2 5flU ÜitU \111

C1S 27 sou litHl,ÜH

'I'nl:d .lu ,1<1<1 pxigÍ\'o(·1 ., CrS 5fl fílifl li!Hl,nll
AtmNClAS E ESCRI'l'OIUOS NAS PRINCIPAIS PItAÇ ...S DO ES
TADO DE SAN'I'i\ CA'I'ARINA, NO RIO DE .l.t\NEmO E CURITIBA

Taxm s de !Jt·pú � tos

4,1!2'ft
4%

DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
Prazo mínimo de ti mêses 5,li2';'()
Prazo mínimo de 12 mêses 5�,
DEPO'SI'l'OS DE AVISO PRE?V10
AVí�10 de 60 dias -±:;;
Aviso de �O dias 4, 1/2%

�frh
57n

zo UOO,OO)

Antonio Castro RuÍz
Da GLOBE PRESS

MATADOURO
E MEDICINA

No maior matadouro do
mundo, o de Chicago, cor
re o ditado, segund::> o qual,
o. esquartejamento dos bois
é feito alí com tal perícia
que tudo se aproveita, a
não ser o mugido do ani
mal. Realmente, não é só
mente a carne que é apro
veitada, mas também os
chifres. OSSDS, couro, pêlos,
etc ..

I duz. Essa aordura torna um vação dos operariD5 das fá�
terrível d�struidor de pê- 1 bricas de borracha sintéti-

celarias interessadas.los, a tal ponto que, aplica· ca dos Est�dos Umdos e da
A visita do secretario dedo à pele de coelhos e 1'a- Europa, que perdem o ca-

Estado norte-americano at05, provocou a queda de belo sem sentir outros sin,·
Berlim e a Viena será, deseus pêlos em dez dias. E'

I
tomas nocivos. Para detel'-

algum modo, um compleisso que sucede aó cabelo minar a origem �o fenômc:- mento das suashU'mano, quando os poros no, fJram analIsadas seIS
-:;ões de Londres, no sentido couro cabeludo s�cre- matérias primas utilizadas
do de que se destinará atam tal gordura. Apenas, n.a J;>r?duç.ão ,�� borracha
dar, aos habitantes dessas

as quantidades p:róduzidas smtehca e venI�cou-�e que duas cidades cercadas pebstrês delas tambcm sao en� I russos a seguranca iá 1e"contradas na gordura da . e , -

�
.

vada a Berlim pelo sr. Edenpele d? hon:em. O Dr. Flesh
depois da assmatura dosda Umversldade de Pensy1- pactos de Bonn e de Paris,
de que as potencias ociden
t.ais não os abandonarão,
::Jualquer que seja a emer

gencia, e estão dispostas
�nfrentar todas
'j u,:l1cia:; qlll' os russos qu,.j

nl(.l� as dc-::pes:1.s do beneflClHntn c:flJL:{...1
Essa operac;;'o de COlllerC!() (.'CJ111- J3aneo (lO Brd.:o:ll
porta tU)l CHlculo rnuito SImples �dora\. el p�:il"_
Resta que. feito o calculo, haja ú

{:ln nlve] eqclva1L:J.te .1 hbra llQ C;:i
indo bruto ASSirll ndU a po..lL u\.'P111

quando n l'ecebi3.m e tiep{.l}S hqui
d.avarn contas quando o pro.:1u1.úr
Ja f'stavn O::(:'l11 npohun1 dinheu'o e

obri.._'Fndo n Hcp!1nx

Um reCnlCO ,k S:io Pa'I,lo 10"1'''·
:. 'ImmlmlllllllllmmntlmlllmmmHi!lmti!lmllt,�lm,!:El!<�;W"m "_cc_nos o calculo, adnutlllQo qu� -

HUMElilE n U €,1-.1;>"-,,, .::
';,("l'ÜO lH:'('e��arJOS q_udren1.1 e '1\11- 1 § II n li V �""��fi ��-. �11'0 qUllo� de algodao em caroçe I :: ..,. _to _

_

para fornecer uma arroba de aI-I §DE SEUS NEGOC,IOS EM BIWStJlllD E n�{_�l:/;;� ��!::_ �
godão em pluma, e que o tipo m,,· :CUNVIZINHAS, FAZENDO UMA PUBLICIL.,,)l!; <,.<l- ;::
dia da fibra adquirida pelo inst.. :: CIENTE ATHAVÉS A ONDA DA =
tuto ohcial de credito scra Inferior = RADIO ARAGUAIA DE BRUSQ'lJE i.'�'in,,��,
"O tipo medlO do talai d" safra = Z Y T-2U 1.580 Ines, _

\ "O Estado (lE S Paulo". de I:; d.: fInformaç'1es e lJ.I,úncius nesta cidade: RAlHO C!,UHE, u.u;� :::
nmho corrente I O exume da Sltuu- 15 de Novembro, 415 :::

:'UIl!UUHUl!UIHUII II IIlll!!1l1; II!' 'I.II! li' "li Ii I! I!:III O! ,11, i ii'., I' ,_,,,.,,,, ,"'::

No mundo
do

da

acabou CDnl

e;:'sa e::.pohacão, tornando-se CC)'''l1-

lJrador Pa�a lJ01' detül nlÍl1udo prr''' ç,io leva :, .....cifras segumtcs:
44 quilos de algodão em car()

ç(i' Cr$ 240 :lO; 'faxa de b,'nefi('!O,
irH1Il1sh P (·Olhi .. t""!;o pag!1 ao lnaqlll"

Ii'refi? fi3. !.luln!]l"
! "1JS "I ti(J F'rt2lP tiO p�lr(}t..o «1!1 :-l1p.o ..

dd{). 5,1 ti. lJu])i,s10 de vC"nd:ls t: ,'CHt ..

---� � ..---- ------�--

"" "

COmerCH)
r. -.

r

P{J!t,�nl {llU:l o at;o
I i.!U nl('.l'l', r_;tl '" ('(' 1 !ll.i

C ntÍlll.l.l n'l'P('<!t'll<l( :-!,) Os
I'e,;ios (�d lUX�ldSO 11 t111S;!
i!Úl1tiCI, 11':me: s ";\�ljl'111:1'!'
die" fclZenl 'Jtllalment",
partc' dl' U'11:' jlupje !:;tfu,l
da C111 \Vashingtmj Ao; cL:,
pas do "Quet'�n :\tí;II'\" r'J'
ram feitas de a�() 1'<'11]';1(1<.. ,;

""IUlrllftmfi;:;] l: f'- �, i �.

��:::'oC:::::��ÚPICO
-

Z u�1 B � a � �NA. RODA fUAi\"I'EIRA.

•

MOLEJO !HDRAiIUCü
NA RODA ,}'ftJ\.ZEfRA

LINHAS AIWOIJfN'Al\HC \S

AI'I;fH Ell o', il'U:" ,'o 'j I' C

r-.;(( (j í\'[(H)j"RN()

\TotO.lltü t (10N"CII-('.-\0

J �TrLlr \.

de navlOS de [;lJ(,,'!';J :1](.
mü( S !>(Jstos a !liqu(' (ll�l'�"l-

•

St.W RI\!" I. L (li" f \ '\1 \.

JNtlÍ'nNl\.f Jtj'-.;.\J

VErmE-MAR

!llicI;'I'AMr.N'11 li 'I. i',\l:KH'.l.

I' \1'1.1\ (J C"O"ist".l!110lt

-

28 H, P. -
-

2 cilindros ::;::

4 lnarehas " KS-601
-

<I tempos -
-
- - a lW a_-
..
-.

A motocicleta "KS-601". vencedora de quase iodeis as competições infern!donais;, é a

máquina preferidfl dos campeões, comprovando seu maximo rendimen10, SEU! esta"
�bilidade perft�ifa7 plena segurança e maior conrofio

'"

EIV! 1950 ESTA MAQlJINA VENCEU O "GRANDE I�RE rvno ALEMANHA", E UE TODAS AS MARCAS COl\IPI�.'fIDORAS SOlHEN'l'E A "ZlJNHAPP" KS·601 SE. OI. '\SS lFICOtl COM '1 C O R R l� D () R J.: S, CCJNQHlS'fANDO
:W PRRl\'CIOS

DETENTORA DE INUMEROS PREMIOS E RECORDS MUNDlA!S:
1923 - 19 eOlnlleti"ões que lhe deram 19 l>l'emins.

IIS s('g'uint(·s prcmios:

1.106 medalhas de ouro
553 medalhas de pratll
82 meda.lhas (le hrônze
;19 vitórias paI' equipe

Em e,xposiçã.o na
,

Loja f'JOBRASIL,r
Edifício "Bl'asil-LHlano"
Rua dll PrfJlcljJf' I1j'. 2f,7

folhetos, informações, preços e condições de vendas, 'lOS importadores e disu
- tribui dores gerais para Sant a Catarina �
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estarão em contacto dir�to rá ser aumentad� ou dlm i-,
com o seu corpinho, as ca- nuído: mas a dlminuicão

J
misinhas de primeira medi- não deve ser muito sensi�'ei '

A11IVERSA'RIOS: ;\José Castelaen e de s�a ex- da, todas, naturalmente,

a-{para
não deixar cpequení-

.' � .

I ma. esposa, sra, Maria do I,
. bertas e tendo como. fecho no desprovido.

Fàzcm. anos �oJe: I Car:no .Castelaen, acha-se
.

laços de fita estreita e Java- Não íncluíremos as t()l.1-

. "": a sra. Mana Hohl, es- enriquecido de um galante I vel. cas, porque, felízmente, a 3 pares de luvinhas de

pOS.Rc:iO sr., Hel�uth Hohl, menino, cujo nascimento Da mesma forma as pe- higiene moderna aconselha lã.

residente em I�)1ramaj .

se registrou dia 27 de ju-
DE QUE SEXO será a ças de lã só devem ser fei- a ellminacâo da touca em 12 babadores.

.

,

_ a sra. Edith Sehedid, nho ultimo na Seccão de criaturinha que espero'? (I tas cem lã macia e Ilexivel: defesa da 'saude e da corno- 12 camísolínhas.

esposa do sr. Vitorino Sche- Maternidade do Hospital pequeno ser que já está for- os coletínhos de flanela.- didade do bebê. 24 fraldas' (quantidade
díd, residente em Rio do "Santa Isabel".

. mado dentro de mim e de ou piquê, segundo a estação I Vejamos a lista: miníma) 70 x SO.)

Sul;
a sra. Maria Lolita O Precfii',. do' D-Ia quem ignoro ainda tudo. o - tudo muito delicado pa� lD camisinhas (6 de pr-i- 12 fraldas de flanela na

\iihU 3exo, a côr elos olhos, dos ra não magoar o pequenino meíra medida, 6 de segunda mesma medida.

Pereira, esposa do sr. An- CHUPETA DE MORTE cabelos? Mistério que me corpo, e sem enfeites em 6 de terceira I.
.

(1 Iencóizinhos
tonio Pereira e residente Se as mães soubessem o enche de reverencia e tam- relevo. Vamos dar uma ti casaqulnhcs (2 para ca-

nhas iguais.
em Ituporanga; perigo de vida que correm bem de confiada espera. Ii- quantidade básica para um da medida); estes casaqui.

4 toalhas de banho
_ a sra. Julia Narloch, as crianças habituadas com. lho que dará à m inha vida ..'<r '.. •

nhos podem ser feitos em macias.

esposa do sr. H. Narloch, chupeta, jamais consenti- um novo sentido. uma nova flanala., tricô, de lã e algo- 2 cobertores de lã,

-o sr. Emilio Krieger, riam no seu uso. Quantas esperança' Sonho de todas dão, para &5 v�,ria('ôes de 2 ccbertores
do comércio local; vezes amas-secas, Ignoran- as minhas noites, fé ardente temperatura.

' J

com lã.
_ ° sr. Afonso Buerger, tes, apanham do chão on- de todas as minhas horas.

.

6 coletinhos f2 para cada 2 colChin,hàs.
residente nesta cidade, e de se contaminam as chu- E tambem ocupação corití- medida e em lã). 2 quadrados de m1110
_ o jovem Heínz Willri- petas com 'micróbios moi-ti- nua! 4 faixas umbel icaís, cerado .

'

.'

�

eh, funcíonárío da Radio feros e as introduzem in- Você, futura mãezinha, 12 pares de sapatinhos de
. .

CNUasl�Cul.�maedne':Slumenau. ���s�����;���nte na boua :��� d�:��a����ot,ud� �s::�iSe� enxoval de bebê, que pode- lã.

I 7-='�,
Iv Livre seu filhinho de pensar nele ou nela. prepa-

.

•• "'! "'�\u�o�:��o ':::�:"���:i: ;;��:;:"f;"pcalf.;d,:a;lueb�: :;����,���o ;a��e �o�:�.;:,: Rejuvenescer .. um Innao f�/1.:
�

c f'do dia 27 do mês recém- bitue ao uso da chupeta. _., moiro aparecimento. neste r •

'.

findo, na Secção de Mater- SNES. mundo, do qual procurará :V�CE pode conservar .os vasilha ?e_ ba,ao, A umc�
nida?e, do Hospital "Santa; AfinA- Dft hl.i eliminar as atribuicões pe- Iímões frescos· por' muito preocupaçao e .renovar a

, .,

Isabel', acha-se em festas 1 ,J K L ',I lJd� I dindo a,) Senhor q�le ; �;1'- tempo, se tiver o cuidado água todos .05 ==. Conser-
. ,

-

o lar do sr. Sellfried Díck- POR HAGA S'I'VAMl cha de alezrias:
I de guardá-los numa caixa. vam'ls� mUlte;> b,em. . I O enxoval: póderá tam-

mann e sra. Gerda Dick- 1.0 de JULHO Preparo do enxoval gran CJbertos por comp1eto com �oce podera consegulr
c, b:,ffi in�luir os sacos em tri-

mann. A Lua. á tarde, prélme(·e de preocupação para a fu- ..serragem. Taml?ern dá bom n�al� s�rí1� de l,l,m'_lmesmo I�o.
de la,para os di�s muito

_ Acha-se engalanado êxito aos que forêm pnl" tura mãezinha: as amigas resultado mante-los em a· �:m<lO �e mtnde,z. -� no frIO;5, no qual a crIança fi

desde sabado ultimo, CClm dentes o dia inteiro. Rege que lhe m'ecederam na ma- reia um pouco úmida .. -Isto forno duran.te u�s ffill1UtoS

I c�ra �ompLe,tamente prote
O nascimento de uma gra- alimentação, liquidos, arti-' tel'nidaele dão-lhe conselhos é mais necessário .na epoca OU se a�qu�ce-lo �Implesmen gld,: .das mudansas. de tem

ciosa menina, o lar do ca- gos domésticos. e assim a mamãe, futura em que as cascas se résse- te ao IOgO, mUl�o po,uco, pe:<_,-turai e,calçaozmhos em

sal Waldir·'Aurea Cunha, OS NASCIDOS NESTA vovó as amigas da mamãe. Colher os frutos no ITio-' antes de expreme-lo. E ex- feItiO tnangular, abert::lS
tendo o feliz evento se ve- DATA - E�pi1"jtos laborio- a sogra, tambem futura vo- menta de utiUz8-los 'é o traordinaria a' facilidade como uma· fralda. tambem
rificado ta'mbem na Seccão sos, possuem talento e lu. \'0,.. cam depressa. com que sIe pode extrair o tricotados,' para' os dias

de Maternidade do Hos�pi- minosas ideias que lhes po- E entãJ? Então é preciso ideal. lVIas nem sempre (> sumo e va e a pelia que se frios e umidos.

ta'I "San+a Isabe'1". d g 'f
.

c<::col1'er li.nla cambral'a 01'
.

1 P
. faça uma vez a experiencia. -----...- 'f - -----,.-

L em rangear an1a e l'lque- � .L
•

< paSSIve. ar ISS,) rec:omen- R E ( E I, T A' STambeln O lar do 0'1'. 1 't f' d" 1
' Se quer impedir que se

" za. opa a mUl ) lna e com es- a-se nlante- os em agua
. desperdicem limões corta-

ta fazer aS roupinhas que fría, de preferencia numa
d::ls, ponha"'los na geladeira,
cobertos com um coDO de
boca para baixo. Õu, se

pensa usar logo' o limão,
será suficiente cobrir a me

tadG cortada com um peda�
cinho de papel encerado.

que a medicina procurasse Tente utilizar um limão
intervir nessas questões, do aparentemente velho e res-
mesmo modo que soluciona secadJ. Mantenha-o em a
uma aI)encticite ou uma si-· gua quente, a uma tempe-nusite. ratura igual e sem que che-
Muitas vezes um possui.. ,gue a ferver, durante duas

dor de defeito Tisico' visivel· horas. Recuperará grande
tOl'na!.se cheio de neuraste- parte de seu frescor e 00-

nia que c pode levar até' derá extrair-lhe o sumo s�m
mesmo ao suicídio. Ainda a menGr dificuldade.
mais: uma pessoa portadora
de qualquer deformidade
fica;-á conhecida e ridicula�
rizada desde os tempos do
colégio pela alcunha POUC;)
gentil !que certamente lhe
darão os proprios colegas.
Na vida prática, na hipóte-
3e quasi sempre prov�n!el.
:lesse individuo ser um fra
co de espírito poderá tornar
se um criminoso, eliminan··
do um seu semelhante que
o cham:Ju pela alcunha ou

que observou mais atenta
o que prova, mais uma vez, mente o defeito que seu
que a beleza não é uma rosto apresente.questão de futiJidade e sirn Portanto, a cirurgia es,..
de absoluta necessidade. tética é uma das especiali-Evitar e combater a ve-

I
.

.

.

!lI ".
dades que mais preenchemLuee ou fe< .. dade de.e ser
os verd'lde' . s f' d. . _

1
c L II o 1ns a Inc-

a Ul1lca Dbl'lgaçao C as pes� 'dI'cI'na De
"

1 d
1 ' b'd'

u,n a o, a cor-
soas (e Dom senso, sa I O· reca-o de m I f't f'"•

•

J
11 (e e1 o l$lCO

que os n�!'lzes t�rtos, rost? que torna impossivel a vi-
envclheclclo, lablOs defel- da 5"C1'a1 d h•

•

• ,J e um ser uma-
tuosos, selOS g�3.ndes, Cal-

11{) e do t ' '.' d
d 1 1 'd

ou 10, e aIn a, a

ü� o� ?O;lCO (esen�,') Vl 0:, cil'urgia estética que faz
orelhds (,eformada"" etc.,

\ evitar Clue mes
.

1'-
!.:unstituem verdadeiras 1'110-

- o . mo mc J

l.estias e nada luais justo (Collclu(' n:t �." l'g"., ll.'tra R)

•..
, ..

.

�(ida Soei
LIS'l'A PARA o PREPA
RO no ENXOVAL '30

BEBE enino OU meniI

para <tA NAÇÃO")

ESTETIC�

CHA'

Sociedade Comercial (afarinense lida.

"CASA BRUECKHEIMER"
Rua 15 de Novembro - Defronte ao Hotel S. José

OFERECEMOS PARA PRONTA ENTREGA ENCERA
DOS PARA CAMINHÃO DE TODOS OS TAMANHOS
E MARCAS. - ESTOQUE PERMANENTE DE ARTi
GO$ PARA SAPATEIROS, SELEIROS, MARCINEI
ROS E ESTOFADORES. - ANIAGEIVl - ALGODAO
EM PASTA - ARAMES.

PROCUREl\-i NOSSOS PREÇOS E CONDIÇÕES

.

..

:Óep�is : d�
?

t�r rEláliiado em 1947. e 1950 as duas pri-
mell'as" �X!)?SIçoes. Astronômicas e� nosso Daís, a primeira
'�<ls ,quaIs se constItui na segl!rida ..órganizada na América La

. tma, volta a, SOCIEDADE' BRASILEIRA DOS :ÍI�lVIIGOS DA
ASTRONOMIA, 'á I)opulàlc·, SBAA;· com' séd'e, em Fortaleza
C�arªí a layrár nrais' úriLténto, tento esse que mais uma ve�

a- justifíc� a sua curta, porém lOllvavel existencia, inteiramen-
te dedICada ao culto da ciencia de Hershel em nossa terra..
Desprovida de meios, sem pretensões, a não ser aauela de

iluminar o ,grànde com as lüzes tão
benfazejas da Astronomia, está a S. B.
A. A. executando uma tarefa verda
deiramente incomum em nosso meio.'
Dirigida por utna grei incrivelmcTite,
resti'ità de espíritos, entre os quais mí':
litam_ l3-ubens de Azevedo, o major'
Perthgao e alguns outros, vai a prh
me ira sociedade de amadores astro':"
nomos d? país,..desenvolvendo um pr..i!i�
grama .dIvulgatorio, pratico e teóriGq�
que velO atender a verdadeira sêde de·.
conhecimento' existente entre

..

povo' com, respeito a esse setor. Assim:
�e:pois. de ter dedicado a SUli La EXPQ'�,

.

. .
sIçao' ao. Observatorio de Mt. Palomar; ....

onde eXlst� o .ma�or telescopio do.mundo, numa mostra pié-.
�amente exphcahv� _?e seu, funCIonamento, 'depois de t�r'
com sua 2.a EX?OSl�aO, numa dellJonstração altamente ló:P�
vayel' de suas fmalidades congrassado inumeros amad01(es
eXistentes em todo o mundo, sem distinção de bandeira ru-'
ça .ou côr,. eis .que; �epetimos � SBAA cOl'lvoca todos os �ma�dOI �s naCIOnaIS, sejam eles. �Irriples curioso,� ou militanteS.,
porem, que ;�nham suas. atiVIdades qentro de nossas frontel�' ,';)';
r�s, com o �1�0. de reum-Ios, congregá-los, demonstrando as- _ ':i:
sim as pos�IbIhda?es. <:e nossos cidadãos no campo de ativi- ��'*
?a�e. que tanto dlgmflCou aos Levernier, os Lowell, e uma . ')f'
!nfimdade de outros. Dessa maneira, solicitava o envio de ;t:;Lodo e qualquer trabalho versado sobre astronomia sejart;' �e}es teoricos ou praticos. sejam eles constituidos 01;'não a� .

'.'1:Simples de�enhos ou de fotografias, relacionados ou não com' .

�

;
n,?sso satelI�e, a Eua( plane�as ou estrelas, que se refiram ou '

,

'

HOJE, 'AS 8,30 -- HO.JE �ao com hrpoteses ou teorIas da formação do Universo eu! ,k
JOEL McCREA _ WANDA HENDRIX.- JOHN RUSSEL

fim <:e todo e qual9-uer. trabal?o, diretamente dependente:e,·, .,�_ JOHN McINTIRE _ JEANETTE NOLAN, cm: rela.clOnado com a ClenCla do ceu. Tais trabalhos poderão ser '

Ip , d
enVIados ao sr. !iuben� d,e Azevedo, R. Jaime Benevolo 757'

'

� · d P , Fortaleza, Ceara, preSidente da SBAA.' "

.. :�.
,

a a Ino 'os ampas "
A a.a Ex�osição de .Amador:s Brasileiros, deverá S�i:'8

(EM TECHNICOL OR
maugurada � 26 de �everelro proxlmo, data em que se CÕ';>"

'.' 1
memora mms Um amversari<: nat,üicio do maior divulgudoi.

'

. . ,. :_
- Pr�grama �lvre __ o

de �?dos os
..

tempos em. questoes ast_ronomicas, Camillo FlaIh�
UI� coraçao dc leao �Ie bot� e espora! ... Em seli rude coração m�llon, o

.

A!)ostolo da AstronomIa", como tão justamenfe '

I an:nhavam-�e os maIs. dehcw;los sentimentos humanos!' Aven- fOI co�nommado � que para muitos e renomados astronon1ós'
, tlll as, emoçoes e sentimentalIdade! _ Acom!). Com))!. Nacio- de hOJe se constltulU o Mestre por excelencia. O aut r <1;

.

!�al e shorts - A's 2, hs. r;lai� a continuação do suprir seriado: presepte. colun�, mode:to amador e apaixonado pelas �oiSâ�:
CAVALEIROS DA NIORrE - Preço::; de costume. da yrama, unmdo-se a esse louvavel emureendimento de:-'

� ye:'a c?1,abo::ar r:a:a ° completo .êxito de tai iniciativa, 'olltlO'
a m!elr? 'dlsposlçao do Observató::io do Capricórnio", PnUi'li<ihuml!de ,homenagem aquele que tao, bem disse: "Não é ver-dadelramente estranho que os habitantes de noss 1

..

tt h
..

d'
.

.
o pane a

en a.m",vlvl o? ate agora na ,completa 19norancia das coisas "�do. Ceu. que a a.a Exposição de Amadores Brasileiros tenlia. ,;.��
;POIS, o ma:s estrondoso dos êxitos, são os nosso desejos! � "t:::;�.Mtall.í'.-"_ ..,. >."'�
QUAL A MENOR PARTICULA DE lVIATERIA VISrVEL i-;s:':,J.�

OLHO NU .... ,;:,2;t
, . Po.r ·mais inverossÍm�r que pareça, uma quantidade cre'·:'::"}(:

mat�r!a Igual a. 1/35.000,00 de miligramá é facílinente péJ5"·;:;":;;�ceptIvel pela VISta humana. normal. Para dizer a verdadê',,' ';,',:(,',.lJ,otamos ce�ca do dobro dessa quantidade no
.

t t "'!,.:;�;'J.'
que estas I nh t- , ,

l'd
' lns an e em", '."

'.'
,las e!l.ao senno 1 as, pelo fato de que ... :,;', :;·<{'{'c1/35.000,00 de mlhgrama re!)resenta �e�ca de metade :dÓ': '·.�i':

Certos ÍlSICOS tiveram,
, " ',.

peso de uma frase impressa.
'

riosidôde· de pesar.uni pequeno pe
daço de papel antes de ter sido im
presso e de,!)oÍS de ter passado por
essa operação, isso naturalinerite me
diante o auxilio de uma balança ex

tremal1,ente. sensível. A dife:reáça en
contrada fOI de 2/35.000,00 de mili
grama aproximadamente.

O int&r'essante porém, é que
isso não. representa em absoluto o li
mite de nossa acuidade visual. Sob·
uma il1,llninação conveniente, o olho
humano' pode distinguir particulàs '.
de 1/200.00 de milimetro, isto é, da �
espeS'lura de uma teia de aranha ali :
do di�metro cie um grão de pó de

'

mediânas. dimensões. Tais particulas _ '.

e poeira pesam cerca de 1/3.500.000 O ,.

-

. '·,a�{;
I d� miligrama; óu, tomando por bá�� a mencionada frase- Úil�1i{

I
pressa, 200 vezes menos que o peso desta ultima. ,

..

,

. .',;,;;\
..

,

, Não obstante revelar, uma ·fenomenal precisão . nãti.';?;:.
param aí.as qualidades da técnica I'nddérna: a sensibimladgi:i':
das. balanças, modernas, fundot.ialido à eletricidade' e de;or;rr

deln a :registrar '35.000:000.0 do milfrneiTI;l.·
,-

i>:j\�";�;'
- ':"�I"'!-" � ,

\ CONSELHOS DE BELEZA
(Colaboração Especial

.

C!RURGIA
!

I
'I A cirunúa estética é; sem
duvida alguma a especia1i-"

ldade
que tem despertado

Inaior interesse, porquanto
seu único fim é acabar
com o maior d�)s males e�

xistentes sobre a terra:. a

fealdade. Nada mais justo
,que assim fosse, sabido que

I a cirurgia estética vem cor

I rigir os defeitos humanos,
;, melhorando, em uma pala
,�vra, as desgraças físicas. E'

II um grande e imperdoavel
erro julgar-se que as ope-

I racões de estética são assun·

tos de vaidade, P;)lS hoje em

I dia, ninguenl mais duvida
c1il necessidade imperiosa
das intervenções de rejuve
nescimento. Muitas profis
sões requerem fisionamias

moças e agradaveis, fican

do inacessiveis, portanto,
às pessoas feias 01,1 velhas,

Dr. PIRES

tine lumen f\SSl,'.! EM ESTE
DIARIO

untada.

HOJE às r.
..

� ': 8 nORAS - HOJE
Warncl" Bras apresenta a película que o mundo tanto ({ue-

com INGRID BERGMAN, JOSEPH COTTEN e MI;
CHAEL WILDING - Voves ficarão �m:sos ao romantico en

canto destes três ...
A nóva Ingrld Bergman... A Ingricl Bergman dií('

rerite. .. A Ingrid Bergman apaixonada ...
"SOB O SIGNO DE CAPRICO'RNIO" em Tecnicolor
Estranhôs coisas sucedem a Inf{rid Bel'gman quando

surge de seu ,!)assado obscuro dois !1()l11enS inlpossiveis de
olvidar! ! !

Completam o !)rograma, jornais e complementos,
Pl'CÇOS de costume.

(PAnA I'RAIA) I sanfona e arrClnatam··se os

Modelo de NADE,TE resluntcs. Trabalha-se o SLlS-

Material - 3 novelos de lã pensoria e peitilho. Quando
de 40 grs., agulhas n. 2 e tiver 20 car .. Ü"abalha-se nU.

2'1/2, e 2 botõezinhos. I) p. sanfona durante 2 em.

PONTOS EMPREGADOS' I Trabalha-se cada suspensllrio
Sanfona: 1 a caro dir. - x 11.r, até medir 23 cm.

ACABAMENTO
Fech3lu-se us lados e entre

pernas, pregam-si:' 05 botÓI.'"
na parte tl'aseira, (' borda· Sl'

uma ancura no ]Jeitinho,

ria ver ...

IISob O �igno de

1m; x
ponto
mela avesso tricô.

Execução:
Costas - Põem-se na agu

lha, n. 2 1l2, -46 p., trabalha
se o p. saníona durante 1 cm.

deixa-se essa parte em sus

periso, fazendo-se outra igual
CoriH:ça-se a trabalhar as:;

pàrtes, levantando-se entre Ielas 23 p. para o en�l"e pel'

nas. Para fornm!" o ângulo da

mesma pegam-se scmp.c jun
tos 1 p. da perna com 1 da

", parte suplementar, aumentan
do-se simultat1(,<.llllcnte 1 p.

de cada' lddu até os arremates

,�" r:i' "çntrôrem. �<lram-se 051
;t'.!.lnentos e contInua-se senl

alteração até medir 16 cm.

Fazem·se 10 al'remates cspn

lhaàos e começa-se o cós com

.' r:. sanfona até medir 5 cm.

,?r�nte - trabalha-se iguul
até o cós. Arl'mnaütm·se 25 p,
-trabalham-se '7 com p. san

fona, 21 ('om p. meia, 'I conl

Capricórnio ,l não se esqueçtl"!!!
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO' A OFICINA�

I .FU E
.G;RANDE SORTtMENTO EM VALVULAS AMERICA�
NAS E EUROPE'AS.
- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS

"_" SERVIÇO RAPInO POR P,n.EQO MO'DICO "_,,
Rua 7 de Setembro, tA ." i

.'

CINE BUSCa

Domingo 4,30 a·horas....

as e
o MAIOR ACON1'ECmlEN TO CINEJ\'Llt'rOGRAli'ICO DE Tonos OS 'l'EMPOS:

h.. HISTORIA DE DAVID, O 'lENCEDORDO GIGil..l';TE GOLIAS!� ..
':_ POR BETSABA' ... ELE·VIÓLOtfOS MANDAl\lENTOS

DEUS! ... O ]\IL�,.IS PERSEGUIDO DE TODOS OS GRANDES AMORES DA HISTORIA". AINDA EM CHAMAS ATRAVE'S DES
SES ;UJOO ANOS! ... GOLIAS --" SEU GRANDE TIUUNFO, BETSABA' -- A SUA RUINA ...

- DAVID POSSUIA SEIS . ESPOSÁS
E DESPHEZOU.,AS POR nC'rSABA': "DAVW'li: BETSABA" - O MAIOR E MAIS PROIBIDO AMOR DA IUSTORIA! ACCllllp,
CompL Nacional e zhol'ts -- P1:.;JÓa llUrili:.l,'adu· Cl'�; (tOO - B:.tleiio Cr$ 5,00 - A' venda no CINE BUSCH,

o

.'
"Vede, lirlHlêntemente, co�o andais. . . remindo

o tempo; porquanto os dias são .mãus". (Efésies 5: 16,17.)
Eis aí uma das multas, oportunas e sábias admoes

tações do' apostolo São Paulo. Igualmente ao exortar os
crentes de Colossos (Colos. 5: 5}) ele recomendou: "an
daíçom sabedoria, para os que estão de fora, remindo o

tempo".
'

.

: . Sériam, por. acaso, estas exortacõés' opórtunas pu "a
riós; hoje? Creio que sim. Em época nenhuma estas pal a
.vras toram vãs e muito especialmente agora, que vívemcs
nucrepúsculo desta dispensação e quando o Senhor Jesil�
está próximo às portas. .' .

Paulo disse, então; que os dias eram .máus isto é
eivado� de pecado, crueldade, idolatria e toda ;orte d�
corrll6ção; e se assim era naquele tempo, muito maís hoje,
Podemos garantir que o máu tem recrudecido e que pro"
liféra violentamente.

E, por que motivo há tantos cristãos fracos e desvia
dos? E' 'porque não remiram o tempo trabalhando oran
do, e 'vigiando, dando honra e glór.ia �o nosso Senhor .Je
sus Cristo.

Gastar o tempo á tôa é perigosíssimo, € tal descuido
representa o primeiro passo para a quéda, Quando o cren
te entra na ociosidade, é que o inimigo aproveita para a

gii,.. fazendo-nesurgfr o velho Adão.c.Iesus, entretanto, está
asalariando obreiros, na última hora, (Mataeus 2: 1-l6)
e milhões de almas se acham na mercê das nossa fidelida
de, na causa do Mestre e Salvador.

Meditemos no quanto a nossa vida é curta e isto nos
dará ânimo, para não desperdiçarmos um só minuto,

Si, amigo leitor, não és crente, aceita já a salvação
em Cristo, que te contratará o teu trabalho. dando-te por
salário a vida eterna. .'

"Porque todos devemos comoarecer ante o tribunal
de Cristo, para qúe cada um receba segundo o que tiver·
feito, por meio do corpo; ou bem, ÓU mal". (2 Corintios
5: 10.) Será glorioso o salário dos que souoeram aprOVei
tar as oportunidades com ,zêlo.

Cri�tãos! Temos que usai o tempo, tambem buscan.· I
do graça, poder, para que, estando c'om Jesus a nossa' Ivida seja exemplar tanto dentro di Igreja comd fóra dem':",

. �Co�e�eJ:_Dos, hoje mes�o, uma vida de oração e de- !
dICaçao a l!mca e verdadeIra causa,. pois tudo perecerá; f"
as obras 'feItas em Deus permane.cerão eternamente. I

Unl dia, ouviremos de Jesus estas palavras: "Bom e i

fiél servo, entra no gôzo· do teu Senhor"., . " ...

.-....... "

'. G. B.
Os;assuntGS� publicados nesta 'Coluna Evangélica, são

baseados exclUSIvamente nà Biblia Sagrada . e não de
fendem nenhum. iíit'eresse particular ali pÍll�tidârio mas
sim: servem para divulgar a Palavra de Deus.

' .

I
I
I
I
I
! .,

!
I
i
!

I
I
1
1

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA PAGINA '''A NAÇAO"

Passou o River Plate h
liderança, depojs desta eta

. pa, com 17 pontos ganhos
- Em sua>; pegad:ls esb o

/-

Chacari1a Junic,!'s, com 16

Juvenil de Bola ao Cesto e

VoleibõI dê 1952. Foram re
quisitadas Dela Federacão
Atlética Catartnense, paraDA. C' "'l'l.'A.L serem palco de todas as pe-.

A�. •

DR'
Jejas, as quadras do Palmei-

Aval e I aula ·.a os sur,.preen.deram ::'�;:J>:���:!io,:;�f!�
daquele certame estadual

. .

'bl'" -Ih' b
"

I
� disputado por equipes de

O'. ,pU. 'CO I e'O co"un. 0 ..8 con eno!J. ��,!�le:�d�;1r���:.�a, ll��l)�;:,�tUvas, c ao ruesrao �t:lHPU lio
R.e.duzido .número de ?es. -

-

.0 embate travado na �a-I técnicos: ..". sucesso que atcauccu, po ís
, .

..
.

. vibrou o llúh!it'o b!ulilcnau-portistas foi ate o estádio pital do Estado,

ante-on-j
10. tempo: Aval 2 x 0, ense, durante dois dias, comd.a Rua. Bocaiu.va, dOl,:ning�, te�. à tarde, r:roporcionou tentos marcados por N�lso�1 seu desenrolar espetacular. No amistoso que América nos as mais elogiosas referenpara ver o amistoso que fi- mais os seguintes dados e Erasmo {contra} - FIl11U: Veremos, agora. a repetlção

=.
Vasco ela

cama.
realizaram

I
cías,

.

sendo destacada, acimazeram avaianos e paulai- Avaí 2 x 1, goaLde Anastá- daquelas áureas jornadas? domingo à tarde na Capital ele tudo, sua impetuosidade,
nos. De ambas as equipes --

cio para o Paula Ramos _ Cremos que sim, pois não Federal, como parte dos fes- Deu trabalho insano à defesa

C t tam
. .

'd' i(�jos de inauguração do novo vascaina e teve a felicidadepouco esperava a torcida;

, ,

a"mp..eo.O'a.'o
Juiz: Norberto Serratint,

.

acredí amos que uma' 1S-

t
.

'1
-

puta desses "naipe" pessa estádio rubro, mais um player de decidir o co 'CJO, assma an-
. luas, contrariando as opi- com boa atuação. - Equi- decepcionar, môrmante sa- catarincnse 'alcançou grande do, no tempo Inicial o único
níões gerais, alvi-celestes pes: AVAI': -:- Arí, Bene- bendo-se que nela Blurne- destaque, E' ele Leónidas, goal da tarde.

.

t da O ! coloreei atacante que se Ao terminar o prélio, fole trícolores. integradospor

p'
. .

val e Danda: Minela: Jair nau estará represen a a IJC- _"

a"rana'eu'se la. Sociedade Recreativa e revelou no futebol de Floria- delirantemente ovaclonado pe-alguns "calouros', apre- e Nenen; Valter, Nilton, I.
�sportiva Iníranga, campeã nónnlís, e que desse Estado la torcida dos diabos rubros.sentaram bom jogo, tendo

..

"

.

..,.
..' Bolão, Nilson e Manara r. 'tanta em basquete COnIn em saiu. nara se projetar no as- Isto constitua motivo de satís-,

f' 1 do 90
.

P/' lTLA RAM'OS J
.

I
• socíatjon paranacnse, assinou facão pura nós catarinenses,o score, no mai os n11-

t d tA'\.' •• : .iairo, VO er,
f bd

- Esteve c;Jmpos a e res
D E C

'

U'
.

1 na semana flas· t:ompromisso com () América Dois 111&18 lima vez um ule 0-nutos aponta o o campeao inal'te e !.rasmo; azuza, ,

. emwos
_ dei Rio, a quelh defendeu pc'. Íistn dC'sta terra está brilhan-de 51 como o ven.cedor,p::Jr pelejas a quarta rodada do

Valéri.o e. Astro!!ildo', Wil-'/:
------------

A' .,

t d2 X 1.
- certame da Federacão Pa- � VENDA DESTE DIARIO la primeira vez ante-ontem,

I c!o, ll1wnsamcn c. nu�n os
.

-

S011 Moac'r tTeln-o', AllU<> "'NGRAXATARIA SlJbre seu desemncnho tece-' maiOres centros esporüvos doranaense de FutebóL Abri-
" ' 1 '. D:'

_- NA ....
.

1':1,'11 US cronistas
-

guanabal'i- Brasil.tacio) Osmar e oca. PONTO CIHe -

E' preciso dizer, no en- ram-na, sábado à tarde,
tmito, que o time da Praia. Bri�ania e Atlético, l.er:do
de Fora não merecia esta o resultado da luta SIdo
derrota, pois,. se no tempo I d.e�:�nc��tante, de vez que
preliminar esteve um tanto o tigre pegou os rubro
inferior ao seu op;:mente, negros de surpreza, abatEm-
no: segundo .recuperou-se, do·os por 2 x 1. D'-1l;li:1�0, Fone, 1435 Calxa';l'surgindo como o melbor na Agua Verde e Jacarezml�o � ,�1r. l'.
cancha, Nada melhor que empat:lram por 4 x 4, apos Postal, 402 l�uc1e� �

.. 'J r

um empate para compensar estar a Turma do interior ':'0 ,

��s�sforços de ambos os c1u-' ����:n:ai�nofm:ort:n�� �i� re�oK �:l:r::iC: " �l��J�.� �
i

__

-'--�. ��� :mc':'i?��e t�:�: A MAIOR E MAIS APERFEICOÃOA ORG/lNIZA{AO RODOVIA'R!A Ilt TRANSPORTES ENTRE BLUMENAU E WRITISA E TODO O NORn PAIIANAEN1E.BLUMENAU - JOINVILE I peao de 51 tnunfou por 3x.'
. ,

llIlIl

tR
Víageps !'á��e segUras, �'an;���cJ��mente, Detalhesi3' I u·.e es elha co. lidel'-llIIdade I!,:... JUS I'Ç oExpn�so ITAJARA BRITANIA2xATLE'TI-� X 1: p acar I �_R•• i5�ov.••".T.1.1m

���:It�i���tM��i�t bale e Ire· era Cruz Fil Club florestaFuteból ro (AtI. e Dr lar do
'Irgeu ctR��ziNir�RDi =-\�i�� vaE;:�a�S:rad: t�:�:�����: Bonito feito dos alvi-ndgros de Testo'��w'if��� Ataíde Santos: � Renda:

1 1 t
I

d
.

Ta-o logo o sr, Wilson Sil- tRepo de Américo Xavier _

_.

R 1t d d d
'

que lotavam itera.men.e I nos mesmo e ser presen-.esu, a os e omm�o: 13.08<;,'00 - Goals: Cesar 2
'd I 'bI' "a trl'lou seu apl·.Llo, chanlal'l- da A C E T.' 1)-

- o.J

as dependencias dJ esta io ciado por um grande pu 1- >I ....... • ,�. •Atlantfi O x Boca O - Ne'\Y- e Didico 2 (A.V,) -- Fecina m + d' l' do a. cam"".o as d'la>', equipes,do Vera Cruz, em .!.es,o co. E' um verda elro CIH3- _ !J �-eIs 3 x Banfield 2 �- Cha- 2,' Baía' e Amarelinho ((.JL. t f' nctou-se -grande manifesta-'t l'x "(Tele 1 Est" CO'RITIBA 3
,.

CA'MA 1 Central, momentos a11 es sico, e que nada ica a oe-
-

cnnter o }'lnIJeto }'nicial do
can a y z - H- X -., L�

d" d c"a-o por ])arte dos simI)ati. _ _

.

de ser iniciada a pugna, ver aos chama os gran éSdiantes 3 x Ferro O - Ri- _j_ Juiz: Mr. Ieason -- Go-'
. z"al'ltes das duas agremia- ataque esmeraldino, que aP'l' t 3 H 2 t t' h J'ogos" da Divisão PrinCl-

d t
ver a e L x uracan -- aIs: Renatinho 2 e Neno Francamen e, m, amos a

cões Que receberam os dois ca a momen J ameaçavaIndf'pel':!cHente :) x R.oc:ari:1 fC ') Ramon 1M A) impressão de estar na imi- paI. E crem9,s mesmo, que - '-

d b-' J transportar para o marca-
'

-

, , ..

l' t ed r quo este conjuntos e 3lXO ele gran� -O - Lq,nus 1 x Racing L ._ - � - - - -- -- - nencia de nresenciar um nen1Um orc o e. -

_

D d
'

1 dor o resultado de seu ma-
EXPRESSO I" d p-. ,

D'vi ve presente ao longinQu0 de ovaçao, a a a SalGa,
l'or' volu"U"e de ]·Orlo. Isto., Et-c aSSlCO a nmelra 1 -

d
- '�e'� 1 coube a') Floresta coman- '

�'BLUMENAU-CURITIBA
são tamanho era o entu- ,cal_llpo o campeao,� 10", d . : -

s pressl'ollalldo Hás, foi feito exatamenteEnd. '.releg-.: "LIM>0USINES" ,
., 'c'elXOU aauela nraca (es- I ar as acoe.. ,

5
.

t d
.AGENCL'\. BLU-,fENAU siasmo que remava em tor- 1.. "

. ('t" istu fortemente contra a

reb-J
aos mlnu os e Jog),

Rua 15 de Novembro N.o 313 no do e.mbate a ser

.travado.
paI bva ms!tIs �I. �� .; di 'i" I gUarda contrária. Passou quando o pont� esquerd.al?ONE. !()02 E não e"a para menos: Ve- porque, a pU",na rOl 1,1,) .g,!

t 1 Herbert aproveItando mUl-PREÇO Cr$. 155,llll
r a C � u z X Floresta, em tudo.

O O
' for :nau\ :no�;� ��i� c;� to bem 'um passe que lheAGENCIA CURITIBA

e l' S "1 1-11
.

]'
..

0 Q. o d Í Q- O J G j enSlVa_avI-n b_ ... __

c

fOI' endereçado, atirou for-Rua 15 de NOTembro. N,o r,;;9 L
'J �

__
_

�-��...'...._----------------......".-.....,--===
_.. II� te e cruzado, burlando a vi-

gilancia de Penz. Aberta a

contagem, grande d::Jse d(�
entusiasmo apoderou-se dos
rapazes de Rio do Testo,
que empenhavam-se a fun
do Dara dilatar o placard,
por&m, encontravam pela
frente um trio final muito
coêso, j Jgando em tarde

I inspirada.Se de um lado, a defe��i
I va [:0 Vera Cruz esteve Ílr
l me, o mesmo não se pode
I dizer do seu ataque, mOT-

I mente no periodo inicial,
que de maneira alguma

./ c:::nseguia furar ° blo-

quei;) da retaguarda esme

raldina, que tudo rechaça
va com firmeza, A não ser

um ou outro lance de peri
go, nada de positivo COl1SC

puiram realizar os coman

dades de Cm'oco. Sómente
após a contusã�; sofrida pe
lo centro-médio do Floresta
foi que ''Os rapazes de Tes··
to Central conseguiram
igualar as ações, mas já a

esta altura o prélio estava i
nos minutos finais do pri- ·t
Inciro DeríJdo, que termi
nou mômentos após ,.-com a

vantagem de 1 x O favOl'a
vel ao conjunto florestino.
Após o descanso regula

mentar, voltaram ti campo
cs dJis conjuntos. Mal
f o i d a d a a saí d a,

conseguiu o Vera Cruz seu

tento de empate, numa car

ga de Sel! quinteto avança
do, proporcionando a Carc'-,

. co fazer um tento de bela Ifeittda. Empatada a pele- I

ja, \'oltam ii carga os vera·
'

cruzenses a !)rJcura do goal
de desempate, Momentos

, de pânico houve na área do
.

rloresta, onde seus defen
sores rechaçavam de qual
'1ller maneü'a, procurando
afastar o perigo que paira
va sobre sua cidadela. Des
te Jnol1w]1{o 0m diant[� rni

sada, os mentores da FAC basquete), são as agremia-
elaboraram a tabela do çêes que para cá virão, en-,
campeonato. Pelo que nos 1110 embaixadores do espor-
é dado, observar, denoís de te Ilhéo. Nós outros torcere
a observarmos, estarão' re- mos pclos ipiranguistas,
presentados 110 importante vencedores nas duas ca te
conclave as cidades de Flo- gortas, acontecendo o mes-

. rtanôpo.lís, Jolnvlle e Blu- mo com o Cruzeiro do Sul,
menau , Ubiratan (cm vo- defensor da tradição espor-

1�;�;�Td�;·f�� éii�;n;�tréia

Constará o certame de
três rodadas, sendo que a

inicial ser:í levada a efeito
sábado, às 20 horas, e a úl
lima domingo à tarde, às 1 r,
horas. Já estão designados.
da mesma forma. 0.5 árbi
tros que terão. a incumben
da de dirig'ir as partidas
prugramadas. As delegações
joinvilense e f1orianopoIiia
na aqui deverão c11egal' lH'
la manhã, ou às prtmeiras
horas ela tarde. As 17 horas
do. dia 5 será instalado o

Congresso do Campeunntu
Barriga Verde Juvenil de
Volei e Basquete, tendo si
do marcado para às 19,30
horas o desfile de todos os

atletas, procedendo-se. logo
após, o Jurameutu do Atle
ta.

Datas: 5 e 6. de Julho. SA.
BADO, dia 5 - 17,00 ho
ras: � Instalação do Con
gl"eSSO; 19,30 horas: � A
bertura: com Úésfile e Ju
ramento do Atleta.
la. RODADA: • (Voleiból)

20,00 horas - Ubiratan. x
Iptranga; ,Juizes: Gustavo
Selonke e Carlos Dantas -
<Basquete) - 21,1}0 heras
Lira Tenis Clube x Cru
zeiro. do. Sul - Juizes: Sal
vador Lemos dos Santos e
Ba ltazar- Pereira Filho"
DOMINGO, dia 6 - 9,00

horas CAMPEONA'ro
DE LANCE LlV&E.
2a. RODADA:' (Volelbôl)

- 9.30 horas - Ubiratan
x Cruzeil'o do. Sul - Jui
zes; Salvador Lemos dos
Santos e Baltazar Pereira
Filho - (Basquete) - lU,30
horas - Iplranga x Cruzei
ro do Sul - Juizes: Car-los
Dantas e Milton Lehmkhul.

3a. RODADA; (Voleiból)
- 15,00 horas: - Cruzei-
1'0 do Sul x Iplranga -

Juizes: Carlos Dantas e

l\!iltoli Lehmkhul - (Bas
quete) � Hi'.OO haras: -

Iuiranga x Lira Tenis Clu
be _:_ Juizes; Gustavo Se
Jonke e Milton Lehmkuhl.
Entrega de premias e en

cerramento do Congresso,
marcados para as 17,30 ho
ras de domingo.

A Liga Atlética Blume ..

nauense, cuja presidencía
está confiada ao sr. Renato
Benito, colaborará direta
incute' com a entidade res

ponsável pelos desportos a-
-

---------------

madores no Estado. Temos
aqui as príneípats resolu
cões tomadas nela F.A,C,
com respeito :� magnifica

�Ül!}a esportiva (IUe terá ii

duracâo de dois dias:
CAMPEONATO EWfADUAL
JUVENIL DE BASQUETE E

VOLEI DE 1952
Local: Blumenau - Es

tádio do Palmeiras E. C.

telegráfico:

Matriz: nI.Ul\fgNAU, EMPRESA
��8[;llAAl @
li MITAO'A

c U R I l' I B A,
Rua Dl'. Sll11eIt, .. .17 'i.

Al!lmerla D. Pedro li,

nr.

"K A rt 1\1 O"

Central · Goleadores ... Juiz - �Outras nota�
o terreno disputado palmo mo Schipmann coube a fei
a palmo, passando os dois I tu�a do ter:eiro tento: 9-:��contendores a se estudarem I velO consolIdar a vItona

mutuarnentp:, procurando i alvi-negra, tento este con

pilhar qualquer brecha nas I quistado minutos após o

defensivas contrárias, afim j goaI de desempate.
de enquistar o tento que I O estado escorregadio do
lhes colocariam em vanta- terreno não permitiu aos

�em no marcador. Em vi- dois conjuntos apresenta;ivel contraste quando do rem um futebóI mais téc
período incial, a vanguar- nico, mas valeu pelo entu
da do Vera Cruz melhorou siasmo c:Jm que se empre
sensivelmente, apresentan- garam os 22 jogadores, on
da seus integrantes melhor de a fibra e o férreo desejo
cDordenação nas jogadas, de vitória, conseguiu, em

investindo sempre com fil'- parte, cobrir esta lacuna,
meza, o que mais tarde lhe onde algumas jogadas indi
valeria o triunfo, Schip- viduais colocavam em "sus
mann, a figura mais apaga- pense" aquela enorme mas

:la do quinteto do Vera sa de tJrcedores presentes
Cruz na-fase inicial, já no ao est�dio do cam!)eáo de
segundo periodo foi a nosso 1951.
ver o melhor de seus com

panheiros de vanguarda. A
ele coube o goaI de desem

pate, Nasceu o mesmo, após
uma confusão na área do

o JUIZ

lJoníos

Como dissemos inicial-

COStURA tNIRADA!- -
,

Floresta, quando a pelota
s:Jbrou à altura da pequena

área. tendo este jogador.
que 'vinha na corrida, des
ferido potente e indefel1sú�
vel arremesso. Estava de

sEmpatada a luta, Deste:
momento em diante,' niio
poude mais o Floresta sus

tentar o mesmo !'itm�) de
jogo que até então vinha
mantendo, :pl'oporcio •.andü
aos comandados de Carot;n,
lnelhur aproveiüunento das
tra1mas urdidas p::.r seu

quinteto avançado. Ao me,:.

monte. funcionou na arbi-
1ragenl o sr. Wilson SiÍva.
S. S, saiu-se a contento ge
ral. Apitou com serenidade,
não permitindo o jogo vio
len10, Grau· dez, portanto,
ao seu desempenho.
n�REGULARIDADES

Hermes Macado está vendt;lndo .novamente

SEM E DI!

(} seu RÁDIO

Praticamente não hou
ve, isto éi no campo. Qual
quer jogada ríspida por
parte dos degladiantes, era
da{t'l. como c::msequência
do estado escorregadio do
gramado. Irnpel:ou grande
disciplina durante o match.
° rnesmo não mxmteceu a

pós o término (b mesmo,
onde alguns torcedores· do

Excepcional
Para A dq u í r i r

Oportunidade

ICo!leh,; na 2,a pág. letra C)
- -_---- --- - -- - -�........_ - ----- ..__ ........... _

COM TODA} AS fA(IUD ADES DO PlA

NO DE PAGAMENTO EM SUA'VEIS PiES ..

l'!(ÕES MENSAIS
•

ii sua MAQU!NA DE
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nauer Que Certos
..·Alemã

trocidades Dos Nazist
E!� evidenciaas 'denuncias s-obre oS,Ddve'J�o�:n:::ro :I:�::OD._ I Noticià� do'·Paí
,ôos de aviões tipo _

«Presiden te» _i,!)t,�,Nll!{,fl'illc·:�lIc�r'l'�:(�I�. (}\{�l�� _,C�)IIJ�lCe'�s�'�C�e()�lllvt<:enlqll,le�I��t'e�o.oo�l� oo,.j"";" fi,r. Lucas (J,,,,h ::. ""SI,. P"". "-'t-I
-'-"-�-,---"---

,.r .. �. � • � ,," 1 � .L < Não h�llVC qúorum nas c lch;õ{'" dós jiJi'íWlisüts � A cordo a�ao, :':0 I}Vleridionul' -' . presídios e autorizei tornas- Medidas preventivas, como manha Ocidental, sr; tros !_JOVOS não são tão Tcheeoslovaquia -l\10lTcU o motor-ista de um colapso cardíacoC in ti nua em evidencia a d,= sem todas as providências a transferência de detento',
I Konrad Arlenauar; ad- dinâmicos, mas pensamllÚ "C[;1 sobre os vôos dos <1- para evitar 110'/as rebelióe5 considerados perigosos rê- vertiu no povo alemão muito sôhre o passado, RIO, 30 (Merídional) - dita-se que se prendem

,'];:),"s d. I. til; "Preside»- -" �,-_ ... --.- ... � .. _-._-._.- --,' Iorço de policiamento e ou' 1-" ,I • fia novos detalhes sobre a ao Ministério da Viação,_ que I ao \:eve ignorar a as VCZt,S pensam uemais,tr-" .( :i.c!n lia solva. O de-

V·"t t
tras medidas foram sugeri- má vontade de outras na- quanto mais 'um povo estadia inesperada aqui do no sentido de assegurar ao

1'11 i;.l]:, !'Cl,'!:\\Idll [C�tl('ÚiJ

(C'I.(r-.,I g � � � fi e \! las, tendo em vista o levan- ';;")CS par:I coru a Alerna- houver sofrido os dei- governador de São Paulo. Souza LÜlia: um posto
I tl.. ti 8. u te na Ilha de Anchieta, F'j· Ilha cm consequência das tos da guelT�tj mais se in- que conferenciou com o sr, .ustro. O 51\ Souza, a

Achnm-se CU) Blumc-
nalízando revelou que Ido atrocldades comendas pe- cliíla a pensar assim. 'I'e- Darrton Coelho, Os motivos ser escolhido .D<>ra a pasta
houve tentativa de rehellâo los nazistas (' Iamení "l" 111n8" de toma ,. a descon- de sua. inesperada víágernlInH. (cild�;-H()S Ilado (I .", v. "L."� ,

, . , na Ilha Grande. as. tcntatívas <1<' certos c' rI'anca <1.-... n·u1'1·,r.IS nações uâo estão revelados" Acre-pt'a'.f.l')' <le sUas "i�,;ata�� ., ... " �" ,,
,......._"'-"- � __..__�..__....,..-'-----

os srs. .José Leal do 1\.-
FLI';XllnOS POR Iementos alemães para a- lHU'U conosco como um
INDIOS cubertut CS'!;HS airoclda. fato".

BELEM, 30 (Mcrid.) des. Falando aos estudnn- Aludindo à dura luta
Noticias de Tucuruí, no Al- tes c professores na U- que terá de afrontar no
to Tocantins. revelam que niversidade de Francfurt, Bundestag, para obter a Tendo a Prefeitura Muni-
cinco homens furam gr;_:w(>- disse o S1', Adenauer: ratificação dos recem-as- cípal introduzido em seu de
mente f'lexados 1)01' índíos - "Peço-lhes que não sinndos Tratado de Paz partamento. de contabilida-
"Gaviões". O ataque verif'i- !\!wguem o passado quan- em Separado e o Pacto de o moderno processo me-
-cu-so 1111 percurso da auto- ,t::, estivei-em construindo do Exercito Europeu, a- eanisado, com a aquísiçãc
estrada .Iagundá. Do aér l"

o lntlll'o. Urge tirar li. cresecntou: de eficiente aparelho, desíg-
porto de Valdccans partiu

I
côes dó cassado. Nós, a- - "Nada poderia fazer nou o contador sr, Deobal-

um Catalína afim de trans- lcmães, somos um povo periclitar mais esse pro- dino Andrade para realizar
;
':;o;-�ar 1'\a1'" aquí os feridos,; d\nâmic!', ,Mrs muitas cesso do que 11 nossa hc- um estagio de áperfeic;oa-q:.!C recentemente inau- ,

I
�

g;.rrou t;_;�ta fi]itll �!i..'s1�� !CIU,e s�ri��nl,�ral��.lhado:·es cl:.l
I

\�'�Z\!S PS h1HHe!lS d2H[)rni� siI4:�fi:j elil ionlhr' uma :nento cru C:.!.J.�lti}Ja e L8n-
1: St.I·dG·�l fie !.c��u fGCHniu::.:. t;�:s '��S1;!a('C(:n1 o lH�",��;:h}� \�;_"c;�.ão p()lítiea1�.. . drü18, :H1de esteve algul1sI

__ ' �.. � ..:.__ __"' .,..".---Aos distintos vis!�::l!- I r;-"" ..;
!;;

'ft,ifJ�D'ies os H!J!;;SOS votos de ! ��" � � � �
feliz pCl'manenciu ncs- 1 '[b.Jj" 'J i!J" ,tli'

, l I" �
'·.�l.':lj '_IS diretores elos ta clda{;(.',

'.-�:� :_':.�,'::.:,._."'-'---'---'---::=============----,---- ! rJB �1 rj'l� a tim'e il1'� �
!" t. R A\ A (' f n ',J D D A ,- ,j':: .. lõ.;m d �.,fI.li�1lI ",h,"';':� ".
r 14 j. J" v !rl i Q\'..� i '

'i.:'@ ",0: ' !'ii lJ '�� �. '. ;,. t1 � 'li ii

í Ni'i" ch('O'<lra�' a um aeG!.'{:'; a Espanha e' os Estado" l: n:..:�;s _ ���airii1 a .Bolsa de Valores de Toquio com o

'i i'
,. . .. "'., '.

bomhardeio de Yalu - Colocarão a Grã Bretanha naéra atômicai WAS;'ENGTOI'�, 30

ilI'" i " ,

f' d 1 I d' 1
'

tI í D S'
'.

.
au _onzaüas assEguram q ue I se ao nu a semana uma a_-- passa o, lne uSlve, ::Js nor e ..

I !
1 ) - e'lhe-se que, aI�(I·' o obstáculo )1l'iU('j:Jdt l" ,I! j a média, americanos nas pesquisas Ao sr, Deobalclino Andra-

II (:�l�l:e �ll�� .tnl� d� l:�s��;J.� I flUE.stão da aiuda lyülit<d' clj I fl..DLi?.J'T,lDOS 8 atômiCi:\3. Revelam tambem de apresentamos congratu-
'I I i:)c

... os �s, ac, vS _l1lC os <:: ..

i l'{.'gllne de Franc{). Ac'!'escen rü.Jos que já quatro anos atraz, lações !leia sua vitoriosa
,f',

5 b b
.2.spanha atl1(t� nuo ,chega. LOU que Franco cxio:.; "ral1- LONDRES, 30 (UP) a Inglaterra poderia ter fa, conquista na moderna cien-

�"'- ti <�'!!':, :.f"\ar,lIIa 'II I n,m �t ma acr:irdo sobre a de quantidade de <u�na�nen, As proximas expenencias bricado bo'mbas atômicas, da contabiL
� \;�!. Dl 'JJ fiV C . WiJ e) utilização das bases aéreas tos, inclusive tanks, com o I atômicas inglêsas, com a --'--';";";'--�-----'"----�-'-----�----_"'---"__'

I" Ile nuvais espanhólas pelu;, q�e os lDrte-americanosiprimeiraexplosãoasereali- MaiO'as se' rar benefl·ctlllllada coI [:'"� � 'li: J •
l �... I I nurte.americ�nos. Não se re 1l<l0 concordam, .

I zar na ilha de Montebello .

.

1 "' � �{.:d b �e �lovedmrO, hf. 8.dl I 1:dou o n�.ltlvo da d�mon' NOVA ALTA NA cobcarâo a Grã-Betanha e�
--�,-, --_.��..-------.�--�._----.. de tal acordo, IVT�font0s T6�l�t��� �J';(��f�_I,�)A_li��n� ����e�l�am��l��:e���� empre'sl,am,u de va"rl·o� 'I-'lao'COR' ola i'otaça�o

vi(jes llorte�atnerican()s COlfl mica. F,' o que afirmam os ' "_li'
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Süll bOfIl!l:wdeio h:; it1stah- l'il'lltista" inglêse� C/ue di- \
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t" d" '.'; -.. \ RessaH:ula ii ata0 do emhãt xat{m' lVIOl'('lra Salles � De Í'iul'0u a verdade o antIgol'l) :�; I I I)'P,{� l'l[-a�; I - n,j ,'.i'lIi éS ar Ill1antãúns olto a� •
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..l ,iesüul'eu'o do Clubê !VII IÜü' - OêSêobêl'tü um l'emedlO l}í.ira fi cClll'a do caneer .• "1,."11< .� � '!MfO �� �" lJ: i�tfi· II a--'va eca
< LI, rld .()rcta (o OI" é, IltÜS Cln re açao 11 O\IOS j)aJ- i ;', . .
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� f>{ fi::: :r.c�. _
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IIlüdifi;'aram .ínteiranwlitd' a S('5 do mundo, tendo ult.ra ..

I R:?, .�O, I�'vrê�ld:?n�li, ".- (:,l�I()S, �e c':npr?s:.!mns �ol,l- r�'.Hh.): ��-d/�·�tOl: res,)�D',elroiih!1 "l,iI! !O j!l! �"" ,_.. .• � I"" _"_ d,lIloslt!Ca j'Üliwnte na holsa I i Ante" dr.! fim cld sbthlll.t U (.;J[ados PUl l\lm,l" GeraIs Jo Chü", 1\�lht:.ll 110 VU:lOdo
(\'n',� ,bs 11 ]toras ue 011-, que.' :,,�r\'i.u ,(b� t!ili.L'�)"I·\J :!{J I

fnliü(' a Pl'a�'�' CeI. F'edcL!r- de valOl'Cs de' Toouiu, na so:j'-I \1 vi��ioue��reo�ogT'e!,al}IO 1[1,: Banc(J Internw:lona! de Ex- nào fazem parte da agenda dt� 1,949-50, deu entrada
1 l",1'-l11" !):',sS,'!Ll;l, C(J'ln[J l'llll'<']'!fl ,I:,' SIL'""F.',IR'�A t�

fi, l)odaç,'.ão.e () Im_'')()rt _Bank (:a Comissã,,) Mixta, Bras,íl- na secretaria do_ clube -d.�i ,."1. i\_.�:ió,l.r(lll-Se no 1:lU JUí'- \!�lt:LilCJ sll1lstradu. SUl. no rt1esll1() scntido en- ...... , • �,
_

il:1I ilo.' [t,)U[KIV<i St�ca' wn :1- S�!.:ulld(,:1s V{�I'�iC:C'S

c.)r'jl
.."llrava.se um onibus de '.a rcac';1o :lu bumbardeiu ,Pi I auuncw.rao a conce.ssao d) Estados UOIdos. Ha l11LHto uma reprêsentaçao. contra

, 1 1.
-
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I' --'1)"I'<'\':0',w '-'.,'" L1l'r'11'tfII';trl'l' .� Desn'�.entl·ra' em' J-I.II"10 o
eml)rf�stimo de vúr-!()I{ mi- temr:lO esses !Jcdidns se en- () car,)itão José Jesús Lope,s_(""Clt:" t: )!Tl lill!�, U :".:U') {'('11 e5, o cesaSLre ena (Je�)j'- P<.ls:;:'Ql'iros (a En\p['cs:� '-- '- '--- '-- , .. , ..,_ ,

"l\'ll:!('nl'l!;,", cajus í:('llSC-. rido du seguinte maneira: KIIlm, oIlde a lanwr'a da rUâ tjltll()� firmes, l�nt.retant(.l, lhões de du1ares !lura a cons con�ravam puralizados e so (:iretor-tesoureiro daquela
(�!I:';!{"!;,,: ll;'IO tiveCalll pro, I' A 1"l,H'üo, de dwna lU irnnede uma bO;lJ nade ela ')s tít.ulos elas empresas pro� depoimenfo feito na t.�uç.ão de algu:(!Us tlSi�laS c- mente_entraram ,a�ora em �ll!id�ct� na ges.tão do gene

j;<,!:-",-j; S f.:tt,;tis não_ f()s:�I� 1,Hn :>0:) :1:1: dirigia-se lJ;�ra <l ci- vi�'üu quando IOI;luda p:n' clutoras de ílluterinl b{!lic:, lett'lcus Cril lVruw:.;, alem de, equaçuo graç'as a Illterven- raL hstIlac Leal, alegando.
tJl\:;{(' (I._. dlllllll'Ll<:ao pUb!W;1 dade qualldo, II') J><Ildo dl" ()Lltro veiculu, () que deu mo, :;l)illc<:ararn ii nnitnar-se sus. flolicia diversos (utrus milhões pa-I <,;áa do embaixador bl'ôlSih:+ que o seu substituto detur-··

tiv{J (!ue, {} motorista da 10- tentados por tilulo::; especll- RIO, 30 (Meridional) r� • .'l l'e��puí'd�1:11:1ento do

\l'O cm, Washington,. pau _8 v�rdade� sôbre � si,-,'�>--.- -- -- .... � -- = � � = ==-=- ===- =-=- == """'= � -=---- � =
�

I la!ivos. Isso delerminoll U- SIstema lerl'OVlL-U'lO e rodo- SEItA' APUR.Ll\DA �'1cao flnaneell'2:l, fla lllst!--�'�� tOO -4 dã CaplMt t ta(�ao. aa o:Js(�rvar que o "A Noite" publica decla-' 'D I\_ VER ADE
-,

,�JJ leloS 3. eaminhà(J de Ch',lD," 11,'"
ma nova alta, rcgistrando- -
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1
vÍ<irio mmeiro, eve-se res-l ;: '·..D_' tUÍç:lO, Não se trata de UnI.A r;'1(,oes .e que a.gucm, li- lt

.

I b' d RVO 'lO M' 'I O' 1 1 d'il a � •

d" 2-64-84, c<lrrcgado ele ma- _ __
.. gada à ú.anili:l da srta, l\'la-

:a, ar a 001('<10 c uem aIxa 01' I 1,... ( cne ,) - aesvio (a ver 1a, mas e,.u-:

'�.·.>f",,';!.II�.i·Hf,·IJa pn.;r um Inre�, 10 deira, !-ii1!H do b8co da Fa- RE(APTUnADO MAtc rir:il,afil'uaserestaapivot
Mureira Sales, pois, os pe- general João NUl1es de Car- ma apresentaç'ão fic:ticia de

;' � :.. 1 a.f; i.íi 11 i &I b !i I briea de Gaitas, em marcha - UMH
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de) crime de SaCODél!1, Se- If
-
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- certos asp.éctos da situação.· -

f ra91sta Meyer , C Iaa
:�.;,��;in:�;,,:::�(��;�����;�% di�)�,7, l'A gL�::k";%":��:;:: ����::���"�:�!:%r���::��/'�; Dm rIU a ul3S ,mnrrOl'alll ue ral�VH I ;;i;;':;�::;;)�;):;:�;:;
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!, i '(, i.I:� �:; (!\�. N;,,'.' i Sdlltlidt, Pf:l�a (,!UillZL' l' .;l!li�:�:�.:;;�J l;:úl!�it:/::'J�l�:�):;�� il{��. I �;�('�!� ,�i�!I��:�J��I:�:��:aSt�i���:: ��I1;(I):��lli�OII:Jl��::V���,O�'í�t����Ü;:= 8m Jaria�ua! 28 Ca�g�llS '�e �a O IIH:llqcilakD�'rl.•,t,:-:;'.',\J.'��oll�d·:B'I(�>ul,lfi�lRe�;'rSAe:'a.- ";1"",:!"I>[) lil\':"lldi() (;S(;,; rua 'fl' ..dano, 1'<"1 foi jsulado, . ,. i' I
'

1
- "

- u '-'

I
TI aIras Llú.) pc: (I CarIllllliJO contra em Ubatuba, l'OIHU- te H ntadrLlgada de hoje fo-�" :i ;., í,:., ,!"sd� ,l::) primeü'.ls A iil'l1lêl sil lsirada é tam- Em cc (

.

tI' .,
. 'mse meneia (O c lOque) nicou à Secretaria de Se<tu- rum ambas submetidas a .JARAGUA', 28 (Cor" tura até:) fornecimen,to em

I LA��OSAl! '. '" {' ,( "l�!dnlgac�a na fel' bem distrib )ídora clns pro ..

'l. I t c' tIl l'
I:>

I
"-)lEi.,

. (I a ,ao eve o seu ue o (t- ram:a (�ue foi recapturado interrogatDrios no segundo r'esp.) � Embora todos o,s grande es(.-.la. e grat,bta-, BEI.O HOF!I:7,ON'I E, �.�.8.:. Cia., de:_,-
I clutos "C�i!üt'ic". 't I F l' . . - '':;'j_.el (') amaSSHC o, 'e lzmente na serra de Ubatuba o fugi- Distrito, o que contribuiu esforços empregados, contr- l1'lente, da vacma: antI-rabl- 'tr\1e'''1'dl'ollall __ O r'lrma-Cakula-se UH' ------ .. ,-- li.io houve vitimas a 1o.men· t' E

'

d S'l F 11 b t' t
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",! l!I';2s de t:ntzei- t
1'00 unc,) <l 1 va 'i 1Q, para o a a lmen'er malOr !H:a a morrer atacad_o, d.a cu, ct:utico An1Oo1ldo' Oliveira: '.

, , "aI' entre os oito passagei- ° preso disse que dois de em aue se encontram, As- raiva o gado no mumcIIJIO
'

.'\.ssm:t(l(J lIdo 1!;(I\'(.oI':1;1(.(,:<' ros da lotucão, tendo a1)"'_,
'

1
Em uma estrada. Jara- residente em Carrnesia dcs\� '.;

, r' ' '1 .,' I seus companheiros conse- severou aquela personagem. A Prefeitura tem feito, , ,

' ,., ";'-',{I(J ,','; " ':1 'I" t:Ü!i \'('11 lU., il '-'

I
:l,'eIS Un1 delec:,. sof'rl'd) 1,,' "'C I' - .

t M 'd t d
'

1 guasmho, em 30 dIas foram c0brm um medlCamellto ca- ..
f

-
-. - ,s gUlram escapar a:) percebe- que a sr a, arma esmen- u o o que esta aJ .;eu a -

'

" ..i't� 'orL,,��m!;_�!lt(J ,'a contusão na nerna dÜ'ei- rem a aproximacão da Po- tirá em §Uizo os termos de cance para combater-o mal imolados atacados do mal" paz de cu��r o cl�ncer'd�fIr-" .l>,c' ;;parelhaclo, está en· la.' lieis, ruÍnando p.ara São depoimento t d desd:' o Dedl'do aos tpcnl'co� 28. cabeças de gado, O.S te,c- mou que
..�a �ea lZOU lVcr- .'

. "

" C"f"1Icla6� Ty··
.. ' 'I Fonr rC! ''/(I h,." "T,,.. pres a o' na

-
-

-

d D -" S t t d
",· ...,.1.l10 111�l'�'4.� <.1<' ['_,L,�,,:,o 1;-\.".. "a�,11 TI" Luiz Cf.1 Pir'a",iI1,n',a, I DelegacI'a, do lI'/fl'nl"sterl'o da A rl'cul- nlco,s a e.lesa anlana sasc,xpenenclas,' en 0, COl�-' ..". ""'1';1"15 JJ"l)l)Or('r)e� ert> '-- O ("()\'ern"'d(F I,'iIV'L .omanco CODr1eC!l'i1entn L "- 1V g. I E d 1

:;' ,;��:, 'l�,:��!C�;�i� .�� I �u:;�''::'�'ta��';��''sai;i I f�:li��': �=t�E�:�:l:�;�o�oda�;�:: ÜnltflU"'� 0mnoln�r O �1C'.clllsmn em �urlltllhj, nrgpaQ �i.����!e�t1������; �l�ra:;:e�sltd��\Tt.·a;'ndl�e:s�e'�n�g�,a�nl�a;a:':a:;p�ei�_,<�'_:-'.'C ,';� o::; vai'e,�o, o quartel': Catarlr:J, ontem. nas nas-I r '-'
. o ao sell "ao ,a.L;J· V U li U li �!:IU u b Ou 9 fi, O mam ser mesmo a raiva que

l·,.':'; L,',::nr.,pre<:nc:,l,'do �,e;1tre: tas, da Fazenda e da Âgri- I ,�?�a, ��e to�aram as pr�-,

ti.
* I

t. d F' fi
grassa naquela Zé>na, As va- los medIcos, AqUI � farma-"r ., l .. L�e ...1t.. L:.1S (n�� - .. o caso e:"l- IIT !I:

,

M � �!I
�, . ·�C.'�l'lro .,'_::l1ra, l:' e IPE'

!I �1:�����'a�_���eft�1��11�J:�,�Ji���� : gi:�:, __ ._ ... _
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-

a nu 'avel InJ.�la 'va \ a Irm' ermos ace O' ����{r:� :�ei;o�t��o�do �:� ��u���on�:t�:�aU�eP�i!�:t:�,de fwC,!l'Z3c"O e n"-pr�' 'l.' _--'-�-'-------l I> .»g hih,h''''"I '4" I,i. U b cl'11ado a selos Ineses e me- cordia para realizar experí-"'?!·;�f.tF.:��;l crn grrai 1 _

-� o.; _1

_.C.. ...

(.:� l t - �c<;.: ... J r"� ç i\ S F O R D ,; 1\" ..... _ • "
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Y::-:UO c�,!'�OSOTADO 1\. :�2() e am�llIcao do "2r-':'�"1 '- E '\� � T I J\i A S j' i;', ln'ma t;err:.Jt"s

M�lC0d'),'
CUrItibanas referenCIas as

fme curiosidade, Compreen- nos ainda, continua a mor- ênci8s, Recusou-se a prest;ll':::;1TXE:rftA ,

I
de reHo�estamento en-. S, 11 ' .. -;') ,�" '\:ne,icano S, A. jl f-:' �\. uma dé!s �r;ais c _'ll:"'ú- n1.ai3 encomiásticas, porque deu a corrida, denominad� rer, declarações, revelando ape-

'

1.-:1 Catarma, ... --- .. ---�--.- .------ t uadas no comercio p:na r1<1 poucas ve:':es. 11a verdade, "HERl\1ES ]\fACEDO SiA", Daí chegar-se a conclusão nas que sua droga pode ser
em;(� e ccüarinensE', pro1i1Q-! uma l'ompeticà,) do esporte 1. distancia de oito quílóme- de que o diagnostico está chamada BBC (Beta-Cloro;;,""O<'''l,j''Qll'''11iIIlll!!IIIIllII!lIl1l1lllliliIllIfIllIlIlIllIl1llIlllllilllll!!l!lHlllH!l!lIHIlIUIH!lIIIIiIIlIilIIllIilIllI:}d '\ ,'tU no noit(� do dia 23 úiÚ": I do pul:J.I obt�ve o destaque (Conclui na 2a, !:lág, letra I) (Conclui na 2a. pág, letra J) Calcio),

�:
• I t, ::: 1110 IV{'S!1Cra de São .lq;,P). 6esta ,�ue esi;} sendo alvo oe ---------,_...--�--�..,...---�--�--��-.,..-�---

=� Gamdes var:eaades de sapalOS pai" j '�I sr'�!isacionais comp(�tit:Ô2S ci· n�;�,,,<,s considerações,
=: clIsticas em Curitiba, as _t·rcs(.ncl0!.i (, núblico para
_ quais de1xar:.lnl a 111_elhr)l" nac.: n:sc U1TIU prova inédita,
= I

d a ,s i.mpressó:·ô. dado (j! p, primeira do programa:
=: i seu c!psenrolar i' !, C:'(I:;'�··ll1- • [lara bicicletas de transpor
=: I' te'. ()nde lodos cS �',lnl ,el i;'o, ';�s, du maioria das casas

� ITS deram o nw��'; \1' I�:'r_, �::�.lS cornercbis de Curitiba, Pela
� t t':-;fo!'(:os no sent;<-I(J dl' pl'O- sua orglnalidade, pel:J seu
== I porcion3r um esnetúeulo de ineditismo, despertou enOT-

ê I in tenso brilho àquela m,-L�::;a
-

ª le c!eS!)ül'tistas que se agru- Deseja o governo inglês
Si pou !las ruas compreendi- •

l'ê das jll'lo pprcw'so el:! pr,). que seJa· consu lado
-

v�!. LONDRES, 30 lUF) - o
Ultrapassou ii tuda (\ governo hritânico reiterou

qlL:lIljuCI' (.xped!ltiva o ['x.i .. hojf' desejar que as Nacões
t(l da j'elf't'ida etapa esplJr- Unidas O Ct111sultem aí1tes
I iva, não só pelos atrativos de realizar qualquer atívi
que pxibiu. con1/)"pda per- dac1ü hélica fóra do territó
leib ul'gani:all;iio de que $(' rio da Coréia. Esta decla
,'(.,\'( 3iiu, incl i<.'(' ('videute do raç'ilo foi 'rOl'mulada, nOVÇl
ín.tere5se que dcmol1stl'arrr rnc:nte, ante �s Comul1s, ho
cs seus prom�to:r�s pelo in- .le, �J(ÜO Ministro de Esta
('rew{'nto c:a pr:ltica do ci .. do, 1-;1', Selwyn Douglas, Ao
cli!.�lll() (,lll Santa C:-lt[lrjlH� Il1eSll]CJ; iempo, espera"se a
1" !lO P;�ranú, O empreendi- publicacão de um livro
mento da firmH H('t'mes Ma- branco ào governo conserva

A pt'ovocou da par .. dor a respeito dessa decla
jorna.is e emisson.l"': çào,

rt rn
entou

mara l J'I1'" Nasso In·
cardo Mart.ius c .João
Furtado, respcct iva
mente gerente de pro
paganda, gerente í:ü
!)C!Hlr!��rn��ntH de C(H"
rcios e Ai-qulvos Indus
t ri ais C Chefe de V(.·n-

dias, tendo regressado do
mingo ultimo, Na sua pro
veitosa estada naquelas
duas cidades paranaenses, o
sr, Deobaldíno Andrade ob
teve conhecimentos uteis e

indispensaveis ao bom fun
cionamento do aparelho con

tabU, ficando assim apto c

em condições .de preencher
a sua finalidade com a má
xima eficíencia, o q1,le virá
sobremodo, corresp::mder às
exigencias de um serviço
de c!ue ha muito vinha se

ressentindo o processo de
contabilidade da Prefeitura
Municipal, que, dóravantc,
dispoá de meios adequados
pàra o mais !lerfeíto e mo

derno aparelhamento

ao passo, que o quorum re

querido éra de seiscentos e

cinquenta e dois, Dessa for
ma, foram marcadas imedia
tamente novas eleições para
os dias 'doze, quatorze e

quinze ,�c julho. lV[es:mo as

sim, o númel'o de eleitores
a este pleito foi o maior
iá registrado no Sindicato
dos .JDrnalístas,

INTERCAMBIO DE
15 lVHLHõES

RIO, 30 (Meridional) -
Estão na fase ·f1nal os esta
dos que sevêm processan
do· no ItamOo1rati para reno

(Conclui na 2a, ',)ág, letra H)

f<_4A,�·_t'1\l.:\ ,L"' 'n '2n .]\'ler,:(1 1 _. -', l'r�'-'- I_ * _ ........ L.' � . �I _ _ ��. .c-_ ..... J
,

'I"':"t (:'1 ") 1'..:<.;:i�\;ii"I·"rtD rio!• .1:. ..
_

• ....., ... _1__ �_t_ a_�._ -_",-

I
:,''.''!nt(� na ilha Gr:mde i
'...

'r t·
" ,

u . H1:-'tl'O (ta 't.. us H.:a CH•.\c.to ....

t
�.{ 1)1 ••: 1'.::p('H{age�11: !'."l":1 (1 •

,

.'.,,1 laee dos aC::lntec,-
111:;;,' 'iS na Ilha de Anchie-I

di s da ímpormnte 01'

ganízuçâo comercial
Hermes Macedo S. A,

grande. quantidade
..

aero navats
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JOIAS E RHOGIOS

FIRA SEMPRE 1\

{FRIEIRAS,ESPINHAS, ETC,
\!- -----
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o (Juarallá Chal11pag-ne dli
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_. S�im�p�'e novidades �- Vejam o$'ilriil�ol e�pn;do$ em sua� vitrinas. _
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De maior consumo em fado o Brdsil

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEl.RAS,
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