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ONTEM E HOJE, NIS OH ..

IEIRIS COM I IIRCEHTINI
Vu.l

.

(fét�T'n1in!·H!h Ptüf,Of":iHt tl�,

I 'c,>lU li d,,\h' d!!. unaum-a. de ,"n·

.:10.

l�aqlH�lc teu1po n�Ju ll!l\'ib. li ...

berdade ti", iluVh:llSU. nQ Bt'asil

D!OtiVO }H-,:lú q ua.l v povo d:\C,!ui
!nnot'UVil tuuo ri i(,Sl>�.ito.
I:'

Cel't.tt vez, um gru}'lO braSn(;�!Q

pr-net i-ou 11'1 eidude argenUl,ct
d(. San rrcn!L'� C' incf.·n(�ioH eusn s.

eSllaldel'rundo civis e COlllpl.enlliJ

outros deBatino'3�
Doutra feita, '.ln, l·o..FriZ tH"1-1fli,

ldro de familiil. influCltÜo 101

mo r-í.o a t'ros p�lo:s; l)oiiciaiR :l.r""

ge.ntinos, quando fUJla den��'�')

de- urna. ta.ncnu.

Nas ruas d� Buenos Aivcs ,t�"\'

)l)cntavanl-se í'n.t.os com cer lrno

nín, irritando o púhllco lnf'} a

frequenci�'t dos incidentes.

Nada 'disso sucederia so o con

trnuando nas h'ontPÍt·a", ..1" l'é

rio a Ia.do, não fosse a Ig'Ur.J�L
cc!sa ern que se ernpenh:un p-:-:�

sonaüdades im}Júl'lanH}\ (, po �.,-[,viagem para o Brasilo-Secrelário de
Estado norte-americano Dean ncheson

assumirá a prcsídencia o sr,

Café Filhn"que adiará I a

rosas.

Quando leio fi hi,�iOl'ia. da!' se',

vagerius pr-aílcudrrs pelos gf!fi
dar-mos argentinos, \enlbl'o-rr:ü

'...la. jndignação dos jernu.is por

tenhos, vornerando a hru-harldu

de "de los polteras brafliten()�'.
em 111;1 noveceutoe (� t r intn. F.:

hês,

Por maisi que se desgoste óle.

r( ginll' do genc��a1 l'f�ron. '3Qr'i�

um absurdo envolver IH'SSeS epi

s ..jdios de '�gangstcrs' dit',; f'ron-

teiras as nossas relaçõ�s cem

a Argentina.
Era o que eu dizia em EUf'no:;

..Aires. quun'Jo 11)(! interpelav[\!....l
sobru as tI'openas e a Lu"n>" pl'!'I
i il_"n dOR pela nl':=\ ...�a !,-.'f·nl P, ::lel'�l

({ih"! nn nH'1l0S o 110\'[1 Ul'u.:-:.ilpirD

(";�rn (, ..... fif�ll:; jnqli!:B 1 LUli"'lhif.S
t í.\'l'�.sr· f"üniO tnnl:H' (·ol.1li'l(·inl0:n-

.

RECIFE, 1 (Merid.) - A- I derante no mecanismo

companhado pelo ministro I futuros crídítos.. garantira
Decio lIbura, que ficará à J' a disponibilidade dos cru

disposição do sr. Dean A- metade do financiamento.
cheson, chegou aqui o em-j zeíros para o pagamento da
baixador Moreira Sales, que Tenho a impressão que sem

foi recehido 110· aéroporto pre encontraremos facil ida

por destacadas autoridades de e bôa vontade 110 sentido
civis e militares. de aprovação de todo o pro-
Abordado peja reporta- jeto para o equipamento

gem sôbre os entendímen- nacional. que dependerá a-

tos com o govêrr:o amer�- p�nas ,dos estud.os da Comis-j �A-.\ ,., " , �.,.'" o , • ,',

cano para obtencao do ft.,. sao Míxta Brasil-Estados U- EXPOSIÇ'}\O u. C. .Si\.

I Dall:v ./f.ul em Olvmpla. -�. - ....----.---.-----.--

.,' ,-
-

!l
Lllf,flre" BLUl\fl';f..i'!.l. . JOlNVILE

nallci�mento ao Brasil, o nidos. �asta ��:kr que do" lT)I�J'.!. OIl;'S e:I<:"<'; dI) !.ip" j
ú(",t;;' r{}l�j do ,tms sii\, vis· ViageD' lápidas e segurasembmxador declarou: dez proJetos Jfi elaborados, (lu,e .MI'. BCi"Olt! IV!�H'lllc-lla!l. 1()�. W, Afllel'k f' Sf'llhoJ'H III) sé ,)0

cinco foram aprovados! lVl1Jll,;tm das Cw;a:; e Governu llV1l1g t'tJOI1l dê! Cnsn dos Ve-
EX ""f fi' -50 rTAJAltA

t ' 'rd 1 1,)_1 r .m·a! c1a:,�ii'it.{llI de "C;a�:l do 1!1O:;', JV[r. A�fleck é.lll't'sidpnle • , .�
�n_:lm empo .r?co pe o g �ovo", ,estãO fW E�PO;;lÇiW da :1<.. }\'ct�'l'n�"w NaclOn:tl do,; I R'Ja f� !'tJov .• IIH, Tpl. 14 ..5

verno amerlCano. Casa J(](-��::���L'lll:id:.:_��(.l�_ �1;m:JiH!lsl:ts Jdos().:__� - - - - - -

-==-:::::::

PREPARAM-SE ElVI REeI FE CALOROSAS HOl\U�NAGENS AO ILUSTRE HO
lVIElVIDE ESTADO - CO NVIDARA' O PRESIDEN'l'E VARGAS A VISITAR

� - - - OS ESTADOS UNIDOS

carregado da "pan
,<\ irwaYlI do Brasil" declar ,1)

(lue a greve (la pessoal da dit1

comps.nhía na Guaten,ala ng��.
&.retará. 05 seI'yi.ço;3 Çl.a referiJ.3.

emprêsa no Bra.sil; €'.ocJa.rece'l.

contu'J.o. que, até flr.tem. n í 1

lmv''S, recebido qualquer "'1

n,unicacão .a l'esp'eito da prop�-

sua viágem aos Estados U'
nicles, tambpm nw!'c:1eb pa

VIENA, 1 (UP) .- O se- r", c!!te an').

eretario de Estado·.meri- I _o. -- x -- x - x

cano. Dean Acheson, 11artiu
com dpstino ao Ria de Ja
neiro a bordo do avião Pre
sjdenci�l "lNDEPENDEN
CE", tendo decolado da ba
se aérea de 'fulin às 9,:30 ho-'
tas ou seja, cinco e trínld
horas da amanhã (hora do

!----- '-1
Rio de Janeir:Ji. A primeira RIO, 1 IMer'jdiOlmll - o }"."- I tUlCnte lf.;'.'IllCO D:lHdei!'fl, J'alan-

escala do aparelho eln que ];'(.to!' Emerson Lima, que ê.'; ,., do ii illlpiens:l, afi!'llHJU que o

viaja (} sr, Dcall Achesou se- atuando no processo ('tinira rJ lC'!Hontl! Bandelr·a. ]llan"jou n

rá en1 POl't Lvaute�\', ·do
--- .. _-- - mm'te ,h· .:E11 (·,Jlegn. Ja,cqued

.

D·
11 Mii, I PorlO. ('cl1.'\'id81';1, :! \' itir!1:"""1. T1ar3_

Mal'l'fIC,''s fr:l!1c(>s I éClmo longresso 11m j1"cc."ic' 01 lJ,.:,do, c >1" h'O

POIl'IAOOR DE

I S-· iI· d fi •• lllf'nlu 'Je vO;ü Pl'UI'"d€'i'ía a re-

Li"! CÜ�VI'r.E nlSheuo e ulumu:a i.Hl(1:J ik l!,.-", r"';d de SPU 1\-

nro. 1 (íVIEridinn::tll - O RIO, 1 i M(,,'i llioll !iI j ::;,c -.e p� t dil,) e t!li si', j,.1<: f,('úDíec'�'l
t I jf1rC,\lP fi ..:::n·1 :L. ·l./J,;....n�'nfl, ao ;;abef�

sr. IJeun Achês0n, (flll' d12�

I
r[,fl.lizn:�o de 6 u 12 (lo ('orr,>p - •

garú amanhii aqui, S'.:!gl\I1(]O te. ne.sia Ca�it�l. "Déeimo..Go_n ����� j:.1I��;����:'f:1�[ij���::;3.:.�t"r;,v�.': : ;, H J'" '�. ,�',. . g""'':;SO BI'Hsde.u·o ue Q.UIHlI.,'1, , .T:-:pUrOll ( �c;rn3-;','::: --p{.J.rt.a.....
'clevertdo f'Onifu' (�OlH .:l. l):u;li('�-

PIH':::e pfl�sn\'n, .. O te.·H\I1l.t 3.C

d di 1 o_'-Ut\S, flejlUlhio flft Polici�l'J f'Dn�
'.

_
. .

.01' f' l!lTl l:IlI1'/Le .:tIel:' pn ..,ão de repl't:>'F.lllnn:tt'c Li,} d}'
comunIsta no transcur30 da. tJdos, de ambos os lados, a proposta comul1Jsta de dOIS

nara �) pl.e3ick'nte Ch.tt11io do� t);ol F!s{.[J'los.
firmou 'lUf: 1'êCl'l.l"", <} recad....

sessão realizada hoje na con-I rão libertados depois de en- de maio, exigindo o regresso .� _ lí _ II _ :II: _ 1: _ l[ .... S _ i:. _ lt X _ :r --:2 j'"li[l.ht;�:u� �::��i(��t;�'� ( l;�rn�l"'�':�

���::�:;�:;�:Id" ::� Digno'��v�m'- xa xevao�o
x

d�ox ü-rXu"SI-dl'O -0-� ����:f::��:'�::E�::o::; ,INão "Der aoan�onnr a nrisao rgi:,;�:�;::�;:, !11�,����:.'.:�l��t�i��gundo a opinião ,do porta-vós I u �u u OU U p . U II nao fOI regIswdo progresso aI· �. � �'e uma IW."�,í,,,

��:':{::t:�:�i::�!: comemoração do Dia �o Eocarcerbdo I [���n�;�§:i;'r:;��� PAmP ,��p�'! ,.��"� �� !!to� Jx �,�,�mêo� :':�:���;�o;o���,�;:::�;) ,�
pInto polemlco. Parece que a PORTO ALEGRE, 1 (IVIe- Circularam rumores de que te encorajadoras. Era essa pe- d",,�'es tenta.ram hoje t�'anSfel'il'! )P'.'3.r! Náo quPl'O. não 'tu('ro, n,;r, f{frm�u" reporlngg"tIl que a. 'li

suspensão !Jor três dias teve rid.) - Encontra�se preso I Sete Dedos estaria aqui, lo menos a interpretação das o chefe eomunlsia futr,pê.' .]::.
I (jl'e,'o!" }� princípi?, aq auto,·itb- f:!a do JJr'::sid{,il�C Cetúlio Vilr-

como resultado acalmar 'Os es- cerca de um ano o fascinora planejand::l a fuga de Bas- pessoas ligadas à certos àele- (jlles Duelos, da pr são pal'll tb;�

I
dl's querJa!11 h-va-Jo a for.:;.;, �,as a São Paulo está J1"HirC'al1;]

piri,tos de llillbos ..
O general INelson Bassaní, companhei-I sanl', Agora for�m encontl'a- hospital nos 3ITedol'c,. d" .}." tOldo,

_ .n:::SlllO ChUI)lL.do Ill�.,a para a pl'Ímf'ÍI'[j, (Iuinzenn d,"

� _
gados das Nações Unidas. Si' " :", onUE podessc, se!' tl'aI.3 .. IC. aHhulan'�la; mas depois, 1'8,,,;1- julho. O chefe do ('f!rimouial do

Harrlson nao apresentou no- 1'0 de fuga de Sete Dedo", das, na cela numero 39, 0- os comunistas concordarem O 'oro Duelos rec'.lSOU t' tl'an�t�- \'('ram deixá-lo na. prisão me,,· l':;lacio dos Campo>; ::':liBeo5 jr,

éupada por 19 detentos, em adiar a questão dos prisio- réncia, prochlma:1do em al,c, IlhO. Duelos', além de d ia.\)2tlCo; seguiu pant o nio, nr'm de

bombas de fabricação rusti� neiros, para depois da assína- l<rüos: "Quf'ro fic'.ir ,qui!" l�f... e�üí ::;ofr-eriJo do fígad'L combinar pormt'\}Ül'es.
ca dotadas de alto poder ex- tura do armistico, este pode
plosivo. Os petardos, com rá ser rapidamente concluido.
mais de meio quib de pol- Salientou o general Harrisoll,
vora e pedaços de estopim, na sessão de hoje, qw' a ques
estávam sob O colcháo do

Itão
dos prisioneiros é.·a única-

, . . presidiário Pi�rre, Trata-�e mente depende_nte da solução

_-o Regressará dia 9 o ministro Nero Moura _ de uma tentatlva de evasao em face do acordo a respeito

t�lvez inspirada nos

acont�-I
de todos os_ demais pontos

lianifestou �dmira'ça-O. pela-
. porag,em dA. pu'v,f! aust�·lacnRIO, 1 ·lMçrid.) - E' es- sas definitivas do sinistro o laud:>, Se for coisa que se Clmentos da Ilha de Anchl- das conversaçoes. Amanhã se- 1ft eil � "u u u

perado aqui" no dip, nove, nada 'podemos anteciPar.!possa acautelar para o futu- eta e QUe seria levada a ter- rá realizada lima nova ses- VIENA, 1 (UF) - O se- deIxaram VIena, hOJe demdos e amlg:Js dos alIados:
de volta?� Fran�a, o l'vlinis- Enviaràm-se peças da� heli- ro, �s prop�ias f�bricas to- mo domingo, durante as co-

•

são, cretario dê Estado norte-a- ! manhã, sendo cumprimen- cí Brasil". Agradecendo, de-
tro da �eronautlCa .-- reve'" ces para serem exan1madas marao prOVIdenCiaS para e- memorações do dia do en- I mericano, sr. Dean Acheson tados na estação Francisco I pois, a acolhida que lhe 1'0-
lou o coronel Dario A.znm- nos laboratorios americanos, vital' a repetição do erro. carcerado, quando mais de ; e sua eSDosa, em companhia José pelo chanceler ausirÍé:''' 'ra proporcionada pelo go-
buja, chefe do gab�net� do e aguardamos noS remetam De posse de todas as infor- inil pessõas visitam o presi-I do sub-secretário de Estado co, sr, Figl e sua esposa: vêrno e pela população da

A
' VENDA DESTE DIARIO d lf A t·

.

1 Dsr: Nero Moura. SesUll' mações sobre o' acidente é dio. Foi aberto rigoroso in-I para a Europa, sr. Perkyns o vice-chanceler A o e o us na, aSSIna ou o sr. e-

disse que a convite; o Niínis- que, talvez, nos seja p::lssi- quérito,. tendo as suspeitas, NA ENGRAXATARIA
e O embaixador extraordi- ministro do exterior, sr. an Acheson:

tro do Ar francês fará uma .

• vel chegar a conclusão a res recaído em AsLrogildo Ca- i PONTO CHIC
.

nario, sr. Phillip Jessup, Karl Grueber, AnteriormelJ "Estou cheio de admira-

viágem ao Brasil e que a ',E�,rDe"lIJe'� peito do sinistro_ I zuza. 1 ._ - - - - -
- _-- -- te o secretario de E5tadIJ ção pela coragem do povo

mesma ficará condicionada T Tllfij - -' .. -- --- ----- norte-americano e o chan- australiano, Deixo a Aus-
à situação interna da Fran-

L E I T E D! Camara Municipal I
celer Figl haviam passado tria com a convicção de que

ça. Aseguil', interrogado 50'" �m revista a guarda de hon-
(Conclue lI!l 2.:> llga., let,ra. TI)

bre o desastre com o avião MAGNÉSIA A
.

d .. d- - d d G N f t ra da F�)licia de Viena, Os

"Presidente", disse-nos. prova a a ln Icacao o vereo or " eu er 'viajantes que se encontra- Ui.,.
"A·expediçãoque devorá COMPOSTO! �

.

vam na estação, aclamaram rilav

��!��i��:S�:á�;)����\�(� sôbre a ampliação da rêde elétrica até Testo :: :r;e�e�:tl;i�c�:s�:t��(�nt(:��. menta de
das seIvas. Quanto as eau-

Cenfral-Voto de congratulações ao,g,�fary_Ç!ubt� I��t�r:���:;��;::;�,�!��:f ;;;:;r,�e!�rf:2���;:;;,:;��
Pn'feji,) 'Municilnl, anexandü I falou (> vereador ]!'cderko Cur· Na Order:.) do Dl.1 COl1B ou (>

I ',. ._-, _ _,

I I
f i neHse aeroaromo U COlHOa ,2,\.''11 (I �-'llf- ri- da, ;;i::pr::i,n d� se;�l"·'

('Í)pia dos alo:; baixados .(i�l' los �l1endf'" relcrin�o-�e á si· seguÍllir":,.?l v(�tm?, ,e ca.�rt)va� ':: .. <. ..:' ,_.,.� :' '""n;::, do ":t:lllf<í,,,"iülfmtü, insn.
ranie o mês de .Junho,· OitClO

I
tWl"HO da Ctn. 'J elc10Illca Cu- duo em _',egundd dl!jlU�;;dO, (J llhla de 110111 a das tropas. dt,� "

d l' k')j::f) ro tdnlL.. na �n�l. nl'ü'HI.aLi\'á de atff."!
do sr. Pl'pfeito., Mnnieipal., j11J1- tarinéns.'e; p,_'Il'éN,r rb .Comis1':ãú projeto, c, ',"'1,' r.,�f .. �:. '},_._: .. np.� ocupação, o sr. AcheSDl1, '

d 1 d I 1 T t 1 d a 1 11C -i"ue do \ -oleado! (;�� (:OE1Ull;�".i.�1�" no ..A.. rsenal. de':)-
tand', o :'ro!clo

.

c (;'1 n.o. e ,egls a.ça!) e • IlS .Jí:a. [10 )rc va a J� t .. , ", J, ":�.. "Iltes ue subir llO "rl1del)en�
58/52' oHeio cio sr. Pl'...fp!lo I () requeflmehto do vel'i,:ador Pedro ZlD..'1l1PIlndn�1 SOI?Ie .1 u

, _.
do,,, iH!"l. â\'21'ig·U3,;Üf:'3, nào s.}-

lVIún i(:jpa.l. juntando o projéi.') . Flll,vio Emmendoeri'el'; tornan- ' modlflcuçao dos aViSOS ue l<lu- dence, declarol1. ! í "1 ür;i <:rr::;ti;:;0;:; COrp0l'rlÍs ";C

I
,. t d t df' C"onstTll �·,t:-·ll t'\J.rliri.nd.::..ntC, O t.·olnan·�a.nt....;

de lei no. 5'1_í ti2;. l.'lldica,;i'.o do do a ]:;lalavra,. o vprC',ac,o..

l' _IH:'! !;,uneu.os _.�_a. _,.�.x.:a '. _.". �� "Vou agDra v istl.ol' Ulll
.,., � d

. � .( 1 o�o 'n' v F�[) c:! esll a(l:1� - !\Inlll'iHo �_d\:';1. ;ftV"CH"·\,U o tcst�-
v('1'eador Pcdru Zl111111Cl'llUPln' L a,)(w a reQUl'l'eu Uln vu 11 f f' ,�ut [' el, til'! d�u' l - , ,-.

l' '1-'-. l'
-

,. 1
-

-

."

t· C· I r' - or(t� " 1'11.31'''8('''10 do am� n1alO1'0S e rnal!:; va oro- 1'1Ullilo (ior: 0'1:'<'1"""0" '1ue ".si·á"
iTldk'ação do vereado"!' G�r )�r(l (,Oílgrniu açoes ::lO Ho .;il'}' : t�- .01 2,;;ro,"a, <: ;'.. '/.' �_'. ,_ ,. " .. .,

-

,�",. ..'
Neufcrt. Cll1E,J1('1a sllbsbtul.lvn be de BIUlIlt'f1:.lU pela Stl:.! 1111- vereadOl Gelh,�ld Nel�felt, pe SOS \·j:;lllho:; dos K_tados U .. '-'i'j>o .. ,ln nu inyu(;ritú.
·w l)l'ojéto de lei' no. 44/52, a- dativa de angariar donativo!' dindo a exte!1;;,w da llllha. de

I
- _- - - - -- - -_ - --- - - - -

�Jre5entacla pelo verellc10r Ary para li �I(Jl!isíl:i-i1l (h' lima rim.. energia ('.1ét1':.·a atê o perll�:e�
'I'ab()l'cta; 'K�di)ldll :l pnl:Yvi'a. bultillC'ia, [1'0 da VIla de '1'f'sto Cen!J_:�l, Sessa-O secre,ala . p a r a

-

roi aorovado o parel:cr da Co- .

.�o.--o--o-o--()-o--O-o-o-o.:_o--O�(I--o-O--O--o--o--- missão de Lcgi;;lação e Justl- I

S' " d' C ça sobre () requerimento do

erá . i O na amara o ��:.:e��J����\'i��o����r'g��OI:l�� encontrar J/ solu � a- o·Assembléia Legislativa do Es- ti:

d· .·scurs" d·o·g·eneralOutra t��fc ����� 6� �!�â;����fa���t;
.

'1. Y I
'"

. d Í' .. ..' .. d s ferrovias I i --'- Ios ,111.Clt}!1::HlOS � P ....N MUN JOHN 1 lT'pl - ,ln tl.,ll>ufLÇ3.u �,H,...l;l,. g'f\npralso seja feito n:!. CJ.ma.1·n., :;ob a Rêde Vla�110 Pnrall3 Santa Ca-

J
.' ,'.., .. � ., ,- ... '

H,'trl' "'0"11responH9.hili(lade (h� \ln1 dr)1u+a- 1.[H�jn�l e Estl'Hfln de Ferro San- O.' �eleg ...Hlos d.1.� N�t.;ue�. l..?' i"!l :\ _. • re��a lttlU que as dUM

do' nnligo seu. TIl:lR enl !:u"u n \.

to Ca.t:1rina. (}:lR dü(']al'H.l·:111l hoje a�),:; �;,·U.i P�d-tCS e.�1:io )'ca.1tnüllte h(�m r,ró·
1r,e. Além disso. o genel':)l Dl;· Dando por encerrada a ses.. colega" (";>)1\11'.:",1:1,< que p"jstr, XÍl1lHB ele um acôrüo "'óure O ar

h'a. pensa em fornecer. maí5 são, o sr, Presidente convocou uma. :Jaida no im)J:lss"" '."o))re '1 1l,iOlLicio n:1 COréia. DjaH(e tUr.'õO.
tar.de, dh'etament.e ri. il1lpron;;,J, nova reunião para a pl'oxima troen dos pl"sionl'iros, ca.paz �k �;� \'(')'1'(\0111(,,; :nl��eriram Uú1�

e�clarec'n.1.fHllG'.:;; (fHt: 0111(3-n �I.r terçB lf:iraj <lia 3 du ("orr2n.. �nl\'ar Li:i aparêuf'ins. () C�lH"fr 1·�·'_.�::_]�.:t()�:_:;i����út3 para rnconti"ar
nece,:sirioB. t�.

I ...Lb .. l.JL.���tQ-.

que viajs o sr

.megar:i ao Rio
cerca das 20 horda de ama

nhã,
PAlt'I'IA DI� VIEN!\

Vargas visitar os Est ades
Unidos adiantando-se que o

cid ido a aceitar
o c o 11 V i t e v i a

jande. talvez, ainda f'stf:' a-
-

no Durante � sua ausência

T,'. (l;tqu.·lê� PI ilrH:=��,

,; - --- - x -�. K. - X - X .-- - 1

Permanecemw OS
Planejou G tenente Ban�eira a 1

I morte �e um cole�a �e lar�a I
il1.transi 9 e n te s

nas

o
Aclamado com entusiasmo em Viena o
Secretario de Estado Dean Acheson

espanca
operarios

guerra

. �
Do expedicn�ê constou f) seó

..

guinte: oficio da Secretaria
da Fazel1da elo Estado, infor
mando sobre.·u cobl'al11;3 de
busca e rel:juer.ii1H:�ntos nos cru-·
tóriús e'coletoria estadual; 0-
fil:io do sr, Prefeito Municip'al.
comunicando a sanção da lei
no. 347; oficio do sr. Prefeito
Municipal, dando conheéimen
to Sobre as informações pedi�
das pelo réqucrimento do ve

reador 'Wlarlislau Constansky;
oficio do sr. Prefeito Munic:
·oaL ahexando cónias de um

�ficio da Associar'ão Comer
cial é lndusiriál dÍ) Blumenau
e do Diretor dá Cia. Telefo-

I nica Cahrinense; oficio do sr

NAÇÕES
O Conselho de Segurança. re 1

n�-l«l, para e'3tuda:r II pedidn Jl''''

ie.a.me!.'icnno
.

ctn um in.'1uér·.•.i).
jl'túnaciollal sôbre as. acusaç("cs
d', gu,·rrn, blu'lprioli)gjel:l ria. .:�.�
·lCéÚ:i.. Até â meia noite, o Con-"·

lho ('f�t:-iVtl sob a pn:s ..1-.1ência._ ·t

.delt>ga.do 1'U3.";O Jaeob Ma1i1<; 'CHi
�impP.ldía C�f'!a {f2CllS-::-8..0;

..

rnas (_�'�.
rb.nte {) m,r,:,:. de julho, a pnf!-
dê-rtcia CH.hf� H-H r:e·pre�entan1 E:

britânico! sr� Cladw.rn 'Jebb ..

lUa, 1 (M.el'itHonUl) .. -- A r",,,

posta do ex�pnl'" 'Jt!nti, Dutr;·

aos dj':;f;un::os proferidos
pCilidente Getúlio Vargas
Bahia� já c·..n,ú cnnelu�dü e

ser (livulgucla n qualquer' m"

rl'!,ento. O gêoernl l..{!uri(·o, 1)1\\';>1,

acabou aceden\ío qUê u di.'-cIIr-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8EGUNDA PAtGINA

este povo está pronto pará.
defender sua liberdade. Es

per:) que seja brevemente

cumprida a promessa que
lhe foi feita em 1.943". O

avião presidencial decolou
às 9,28 horas. Importante
multidão de austríacos, vin
dos da zona soviética, ha
via recebido autorizacão pa

ra penetrar no aérndron1G.
tendo aclamado demorada-

-

mente o sr. Acheson. �
'"

ORGAO DOS "DIARIOS ASSOCIADOs"
PROPRIEDADE DA:

§/A (li ANA..9 A o»

A NACAO
'i '

Redução, A{Hmintração e Oficinas: Rua Sio paul(f D.
!Hill .,". Fune ltJ!i2 � ()aixll. postal, as.

J}h,t�tm'; '\1.'\. U lt i Ü 1 O X A V 1 ii: U

lnCl"I�DIEN·1.·E

Assin�lturlts:

ANUAL .....•......
Sl!:iVlEl-.I'fH.AL . . . . . . . . . . .

N, AVULSO .....••..•.

Cr$ lGO,OO
o-s 60,00
o-s 0.50

SucursaL": RIO: - Rua llo Ouvidor n. 100 - Fones
: 43-7634 e 13-7997. - SãO PAULO: - Rua '1 de
Abril n. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZONTE: _:_ Rua Goiás, 24. - PORTO A
I.EGRE: � Rua João l\lontauri, 15. CURITffiA: -
!tua Dr. Murici, ?IH! - 2.0 andar - Sala 233. JOL.�-
VILE: - Rua S. Pedro, 92.

.

I A
f pois perfurá-lo, sendo êste f)

único meio definitivo de se

determinar a sua presença ou

não.e-í'Oxalá que o Brasil se

ja, de fato, uma. nação rica
em petróleo, mas entre isto e

se afirmar agora a existência
real dessa riqueza há uma

grande diferença". acentuou.

Depois de afirmar que a

Standard Oil trabalha no

Brasil há 40 anos. como em

prêsa distríbuidorá de petró-·
leo, levando-o aos mais lon
gínquos recantos elo país. con
tribuindo, assim. para o seu

progresso e engrandecimento.
o Dr. Barbosa concluiu di
zendo: - "Continuamos se

guindo êsse programa, e tere
mos satisfação em poder par
ticipar na industrialização do

petróleo no Brasil, caso a es

trutura legal assim o permi
ta, de maneira clara e insofis
mável, e de pleno conheci
mento público. não nos inte
ressando participar dêsse ne

gócio com subterfúgios".

lslormecões llíels
•

FARMACIA DE
PLANTiiO

Acha-se de plantão, de
1 G a. 22 do eorrente a

"SUAFARMA", á rua 15·
de Novembro, m-, 748 ..

TEI..EFONES MUITO
CHMlIADOS:

POLICIA ..

BOMBEIROS ••

1016
1148

fi O S PI T A IS:
Santa Izabel .... 1196
Santa Catarina .. .. 1133

Municipal .. .. .. 1208

PONTOS DE
AUTOl\'IOVEIS:

AI. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178

Rua B. Retiro •• : :.. 1111
-oxo-

-Impostos apa�ar
NA FAZENDA

ESTADUAJ�

Este mês está sendo co

brado o Imposto Tcrrito

rial (fora da cidade).

Il--------�-ll

B

(
no. Empregaram-se armas.

diplomacia, persuassão, ete.
sem :se conseguir demover

a teimosia dos chineses co

munistas, que se arrogaram
com o direito pe "defender"
os norte-coreanos. Mostrar

para eles pois, um argu
mento mais convicente, o

que sentirão mais que qual
quer até agora empregado,
seria até oportuno, porque
de outra fórma, hão -de a

creditar que o Ocidente te

me o Oriente. E disto, po
demos estar certos, os ma�

10res beneficiados são os

russos, que saberão tirar

partido da exaustão natu
ral que estão sentindo os

que lutam naquela terra de

lünguém. nem n1es'mo dos

próprios coreanos,.,

Empregado com real successo nas

TRMUEOBllONOUITES Ei'"1 TODOS _0S
SEUS GRAUS E SUAS 1'1AtUFESTAÇOES
COMO SEJAM: TOSSES,CATARROS,
BRO!"!ÇW!TES E C09UELUCHE.

�--_._----

1· y" Ci A S 1" O lt D
r.EGITIMAS

Casa do Amerkanô S. A.

Ea. ':! Bélgica.

� - -- """"""'- -=-- -
_-- - -

D
nos lúbios. Substiiua-o por
esta mistura:
01eo de amendoas doces,

100 gramas; cera branca,
50 gramas; orçaneta em pó,
10 gramas; essencia de ro

sas, 10 gotas,
Seu nariz tem tendencia

a enrubuscer e vace procura
ocultar a vermelhidão sob
uma espessa camada de pé.
de arroz? Deixe, então, de
recorrer a esse pr�cesso e

dê descanso ao seu nariz, a
plicando-lhe uma mistura
de agua de flores de laran

jeira () colher de sopa), al
cooI a 90.0 (1 colherinha de
café), extrato de hamamélís
(lO gotas) e uma pitadinha
de bicarbonato. Seus nariz

perderá a vermelhidão e o

brilho,

Famoso pedalisla argen
tino viaja para as

olimpiadas.
HAMBURGO, 1 (UPl

"ían" de e�portes Rrgenti!·,).
Joaquim Guerr-ero, passou t�n

tem por esta cidade alemã,

r"rosseg1.1indo em seu raid de b:

c�c1eta às olimpiadas de Helsin
�t:�. Cllerrero dedicou sua viager;1
<'o presidente e ·3ra. PeI'on. V!n·
eh.- da Al�-bentina. de3enlbarco!!

eai Cadiz e já pedalou atrav";,3
da Espanha. Frartc;li. Suíça, IU·

Matern�a�e Eliz�et� Kgeller
-

-
-

-

JARDIM BLUMENAU

PARTOS - PARTO SEl\tt: DOR - GRAVIDEZ E
- COMPLICAÇÕES --
SERVIÇO$ PRE'-NATAL

_ CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS -- 9 - 11 HORAS -

= =

fjmmlllllllllllllllUllllUnlJUIUliUillllUllllllUnJUUlllllIUll1111111111111'.-:

BUIÕ- 'Viação
-

Hasse
Atendendo ás necessidades e conveniencia elos srs. passageiros,
a Auto Viacão Uasse, acaba de estabelecer novo horarios elos

seus transpórtes coletivos, os quais já enü:aram em vigor e

que obedecerão ao seguinte:
PARTIDAS DE BLUMENAU: (diáriamente): 6 horas -:

ônibus; 8 horas - limousine; 9 horas - onibus; 13,30 - oru-.
bus; ·1"5,30 (lnibus (via Ibirama);

PARTIDAS UE RIO DO SUlJ: (diáriamente): 1) horas -

ouibus (via. Ibirama); 9 hOI'aS - onj�us; 12 lwras'= onlbus;
13 hora!! � lhuousinej lã íUli'as � onibll!!!.

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

f Pauara mos comunistas"
I por grande embaraço

·VENDE.,SE

PAN MUN .JOHN, 30 (_lJP) T 'E t E f U N. K f N
Si2 V. S;··apreeia passar uma horas agradaveís, e

boa companhia, o radio TELEl!'UNK-EN lhs.brín-
- Os eornuníatus, qlH� v€ern [{

cusando os aliados '.le vtolai-e.n

rsm por um grande embar-aço.
u zona onde se i."e['",�iz3rH as T:t'·

ÚoCi3�Õeg dr- armtsf.icío, passa
E' que tíverum . ,le {uh(litll' (lU�,
1,tclf.t. dns S�)'!lS })r(;prifl� g·r;:ln:H.t:\f�
f· nti-:tél·pn.s eatu (l sel.e met ,'0>1'

da barr.aca onde Sll< ren.ltzn rn [!�1

courerênetas. sexta-feira Ú�t"I'
ma. Aduzira.m eles que a gl'f':
r-ada !ôra disparada em vista

dos ataques de um avião artado:
mas dr, qualquer modo. declat c.
rum Iamentai: o incidente, c -ter

trmado medidas p:lI'a evítnr f:Ll3

repetição.

da com este .prazer, abrindo-lhe as p{rl'��S' a ID�I

MUNDO DE .IVWSICAS E CANÇõES;
.

l\tIARCA TRADICIONAL DE f'AMA MUNDIAl,

.. DISTRIBUIDORES

PRBSDUCIMO S.I. •
<

Y E 'f D f - SE> '1'.VENDE-SE um terreno plano, com

_
2.900 m2. na rua Boavista, pegado
a. Ofie'ina Piazera; por Cr$ 30:000,00.: Quem soubeor do lla-radeiro· de
- Tratar com lIo:rst na rua 15 d1!' PA1'.JL SCHWÁEGLE queira infor_

C·aixit Postal, '< 3 '-Blumenau - - Curi fiba

E
IMPORTACÁO E COMÉRCrO

•
TElEfUNKEHnão a cogitação mercant.il.

Nisto reside o axioma da nos

sa anomalia cambial. E quan
do <julgar'que como estamos
se abriga a riqueza pelo me

nos em alguma das classes
sociais do país, pense sua ex

cía. que deve ser pugnação do
governo tornar equitativa H

vantagem' do trabalho da co

munidade humana que dirige"
porque diferente seria críaf
castas, as pobres em maioria
dominadas pela rica.

Dr. Aires Gonçalves
-ADVOGADO
&esldencla e escrltórl.,
-BLUMENAU -

Rua Brnsqu6. 95 • F6ue: 1411

TERRENO
pava ·SéCa. ótimo para construção
ou emprego .de capital. Tratar à

o pagamento. - Tratar Rua 15 dé Nov., 975 ou rua Rer

com o sr. Ha.rry Passnld,». na Trans- tmann Her íng, (90.

]l6rtador:- Amar�l, nr. 3�.

conferências sob o patrocínio
do órgão em questão..
Manifestou, ainda, o orador,

da simpatia com que o pre1ei
to munícipal, sr. Rolf Colin,
encarou a idéia da criação do
Centro de Estudos de .Joínvil
le, e a qual vem merecendo
carinhosa atenção de diversos
edis.

H
tempo, as finalidades a que se

destina. cobrindo, assim, essa

grande lacuna em nossa' cida
de, o dr. Natalia Loureva íridi
cou. para, respectivamente,
presidente, diretor, secretário
e tesoureiro da nóvel Instituí-'
ção. os srs. lImar Carvalho,
José de Diniz. srta. Jeanette

Camargo e sr.' Armando Her- Na ocasiao, foi vivamente
meríeglldo. Tal indicação foi a� discutida a idéia .dà criação de
provada por unanimidade, fi- uma comissão Permanente que
cando, a diretoria provisória se dedicaria a estudos de his
recém-eleita, de reunir-se no. tória de Joinville, e oue mere

dia seguinte, no mesmo local, ceu a aprovação' Integral dos
para tratar da elaboração' dos presentes. O sr. !lmar Carva
estatutos do Centro de Estu- lho teve oportunidade, ainda,
dos de Joinville. ·de agradecer o apôio que "A

SOLICITAÇÃO DE NOTICIA", "JORNAL DE
UMA VERBA'A CA- .JOINVILE" e Rádio Difusora
MAltA MUNICIPAL de Joinvile vêm emprestando

O sr. Ilmar Carvalho, após à idéia da organizacão do Cen
agradecer, sensibilizado, a de- tro de Estudos· dé Joinvile,
ferência de que foi alvo por esperando que êsse estimulo
parte dos presentes, em apon- imprescindivel continue a ser

tarem seu nome para presi- dado pela imprensa e rádio
dente provisório do Centro de joinvilenses.·

.

Estudos de Joinville. adiantou Em seguida, foi a reunião
que envidaria esforços'ho sen- encerrada, ficando marcada
tido da referida instituicão outra, no Clube Joinvile. às

tornar-se uma realidade cuItu- 20 horas, dia 26 do corrénte,
ral e útil dentro da realidade para estudar os trabalhos a�
industrial joinvilense, exter- presentados pela diretoria pro
nando a idéia da agremiação visória para a qual ficam con

depois de organizada, solicitar vidados todos os interessados
uma verba anual à prefeitura, no fomento cultural de Join
para cobrir despesas com 'l vile. Com a organização do
vL'1da de ilustres personalida- Centro de. Estudos de; Joinvile
des a Joinville, a·fim-de fazer nossa cidade está de paráberis ..

" .

:-

.

.
.

O DOUTOR CANTI;DIO DQ AMARAL E SILVA, 'IJUIZ DE' DIREITO DA COMARC_4.. DE RI.O DO

SUL, RSl'ADO DE SANTA C�TARINA, NA FO'R-
MA DA LEI, ETC.

"

FAZ SABER aos que o !,1resente edital virem ou dêle co

nhecimento tiverem, expedido nos autos número oitenta e·

cinco (85) de mil novecentos cíncoenta e dois (1952) de A

ÇAO DE DESQUITE.LI'):IGIO$O, !'los quais é suplicante AN

NAMüLLER ADELHüTTE e suplicado GUSTAVO GUILHER
ME ADELHüTTE, que ora se processa perante este juizo e

Cartório competente, que atendendo ao que lhe .foí requerido
pela suplicante que afirmou estar o citado em lugar incerto- e élmlllfmlvn,IfIlIllIlIllIlUIUUnllnUlllmlll,l.fII.mUlmnmllllmUmmll'�
não sabido, pelo presente editar, que será afixado na séde dês- =

. -

te Juizo, no lugar de costume, e, por cópia, publícado no :.;

lo'51-I t
.

d
::

prazo máximo de quinze (15) dias, a contar desta data, uma :: .' ·1' I I e
::

vês no órgão oficial do Estado e pelo menos duas vêzes em _ê . '.: ',.' '.
.

,

.' �_-
jornal diário local e, na falta dêste no jornal "A Nação" da

da cidade de Blumenau. cita GUSTAVO GUILHERME ::

81b
:.,

n
. ·d 11' i

.:

i!' t::���':E.�;i���7��E!;:;:�r��:;� ;;:i�J'pi� I_·· . .. DS :. uUluOS � �arl.zluarllU a ;
blícação -do presente, fazer-se representar na causa DOTi advo- =' de.

' .::::

gado legalmente habilitado e contestar, nos dei (10) dias sub- -

O
.

-

sequentes, a !>etição inicial abaixo transcrita, alegando o que == . ..
:s

se lhe oferecer, em defesa de seus direitos, sob pena .de de..

=D A
·

T'
.::

corrido·.o !)razo marcado,. se considerar perfeita·, a citação = " ,
.

. ::

e ter início o nrazo- nara contestacão. na fór::-il:l"da lei. PETI-::

r
.

[mIOlO
_:

a�ar8'S·
==

��?����o��tffR J��Et�lf��� bdr�s���:�C:a!�l:i�e��
. §====.•...: .• ,.'. ", :,

_

�

'. .•.
.

',' ,�
"

.. ,..... .' _,., "',' =_�=_-.dente e domiciliada nesta cidade, Dor seu bastante procura- ..

'

.

.

dor abaixo assinado, com escritór.io·à Avenida Aristiliano _ .,. .' _

Ramos, 46, vem de acôrdo dom o art. 317, nr. IV<, do Código = =

Civil, _pro_pôr a .presente ação de desquite contra �u �arido � Formado pela Faculdade de Medicina da Uni- ª .

'.

GUSTAVO GUILHERME ADELHüTTE, de naCionalidade a- ::: versidade do Rio 'dé Janeiro
. =

.lemã, casado, marítimo, atualmente em lugar incerto e úão:: Professor Catedrático de Biologia'da Esco- ::

sapido, pelos motivos que passa a expôr: 1.0 Que se casou a ::
. .

la Normàl Pedro 'II" -. ::
slIplicante com 'p R. em 30 de Abril de 1936, sob o regime:: .

" .Assist_ente do :Professor D�vid Banim·.. ::
có.wum, conforme faz prova a certidão de casamento anexa = C�e�e do Serviço�Ototino do Centro Saúde de :::::

«(toe. n. 2), 'extraída 'do livro comnctente do Oficial do Re- :: Blumenau. ªª,
grsiro Civil de São Francisco do Súl, neste Estado, onde, aliás, = :::

o casal fixou residencia; 2. Que dessa união nãó existem. filhos, ê -_
..�**- E

nem Dossui bens o casal; 3. Que em Setembro de 1941, o R. = PARA f)IAGNOSTlCO E "ri'tATAMENTO DAS ':: .

sem motivo _plausível, não tendo, todavia, de·qualquer modo, =_
""

a suplicante concorrido Dara isso, ausentou-se voluntariamen-
_

·M-.Itt' lee'."'as ·DE OLHOS - OUy'.Ií\. OS.te c;lo lar conjugal, n?o mais tornando, baldados ;os esfor!;los ii � III

disperi<;lidos nó intúito de 10calizá-70; 4. Que, cqnfümtei' ainda, - N II'IZ GARGANTAno regresso de seu marido, a su!!licante nermaúeceu em São .

==�_-_
.;

Ali, e
'

,

Francisco do Sul até 1943. aguardandO diuturnámente a sua
volta, até que, cessadas as es!)eranças, buscou'o amDaro de sua .I!:ste Instituto Es-peclalisa,.d.o está. l\'ia...O'nifica-
fanülia nesta cidáde, vindo ter à cas� de seü irmão; 5. :Q.u€, t 1\
.pórta;n.i,o, o _proce4imento de seu marido s� enquadra pedei- = ,tp.en. e .:I,o�tado e lnstala�o �.oni.� lÍla�

DllllnmmlUlIlIIUlllIIlIIlIIlIUllllllllOlllllfURlIIUlilHJUllmmUnlfJlm tamente dentro do disposto no art! 317, n. IV, do·C.C. que aU-j::
Moderna AparePtagem par:l. todo é

=_ H E M O R. R O I DA' S
"

"', . ,

.

� toriza o desqUite !Ior.abandono do lar, nã'o se fazendo neces- =
QtialqúerTraiamento da Sua

I: sária a _prévia se_paração. d_e corpos, eis que esta já �x.iste de ª espécialidade

ª VARIZES E ULCERAS :5 fato; 6. Que, nestas condlçoes, dlspensadas as formáhdades da =<

= DAS PERNAS: curas scm operação = lei 968 de 10.12.49, ,lma vez que os fatos se coadunam' com o ::

:: DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLlTES, <S ,disposto no art. �, requer a su_plicante a V. Excia. se digne ::

AMEBIANA, FISSUR,I\S, COCEIRA NÓ ANUS '5 ordenar a citação de GUSTAVO GUILHERME ADELI1.üT.TE, ==
.

. para responder aos termos .da Dresente ação ordinária de des- ::
CORAQAO, PULMÔES, RINS, BEXIGA. FIGADO JS 'quite, publicados os editais da lei, afim de .que, afinal, seja ::

.

..e decretado Q mesmo desquite, na conformidade dos arts. 316, ::

DR A R Y TA B O R D A '= 317 n. IV e 322 dO' C .. C., condenando· o R. nas custas e ;ie-, ::
-

lO
-

,:ª mais Dl'Ol1\.ll1ciações de direito, tudo na forma da,lei, e à sua ::
___ ME'DICO ESPECIALISTA_ ': revelia, c?m f! audiência do Ministério Publico (Citação), no- =

= mekdo, ainda,. cnrador à lide, caso julgue V. Excia. necessá- =

CUnIca Geral de HomeM, Mulheres e Criançu c:::: rio; 7. Protestando. a suplicante provar 'o alegado por ÍE!stemu- E

; lTOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 U 11 hs. BLUMENAU .5 nhas, documentos e demais meios permitidos em lei, presta ::

nn II
.

f 'I I
I: a mesma a afirmação do art. 178, n. I e 177 11. I do C,P.C., pa� ::

I j UII U I UUIUUIl IlIIIllUUlIUIJUllmUlmUlUJ.lIIIIllIIIIIIIIII.IIJ11nn 1'a os fins da citação edital; 8. Dá-se à ação nara os efeitos ::
fiscais o valor de Cr$ 2.500,00 (Dois mil e qÜinhentos ctu- ::
�eiros). Assim, D. e A, esta com os d9cumentos. inclusos: Pe'- -::
de deferimento. Selado. com Cr$ 3,-50 de estampilhas esta- ::
duais, inclusive o da taxa de saúde pública eshidual devida-. =

,mente inutilizadas; Rio do Sul, 6 de Junho d'e 19:52. P. P. ::

(!>-ssina�o) !'felson de Abreu. DESPACHO: �'Publique·se edi- ª
tal de cItaçao com o Drazo de 60 dias,' observadas as exigen-. =
das contidas nos inCisos I� e III do Código do-. Pmc. Civil, Na ::
falta de jornal local diário seja o edital nublicadiO' no jornal ::
'�A Nação" de Blumenall. Rio do Sul, 11-6-52: (Assinado) =
CANTI'DIO DO AMARAL E SILVA - Juiz de Direito". ::

E Dara que chegue ao conhecimento dos interessados e ::
ninguém possa alegar ignorância, mandou ex'uedir 10 Dresen..� =

te edital. na fórma da lei. Dado e passado nestã cidade de Rio ª
do Sul,' em meu cartório, aos trêse dias do mês dq junho do ::
ano de Mil Novecentos Cincoenta e Dois. ·EU, (Assinado) RI- ::
CARDO BUGMANN, Escrivão o datilografei subscrevi e dou =

fé ao presente. '::
RIO DO SUL; 13 :de Junho de 1952. ::
(Assinado) CANTI'DIO DO AMARAL E. SILVA - ::

.

JUIZ DE DIREITO
'

.' ::
CEltTI'DAO ==

CERTIFICO e dou fé que', tive ··ciência nara exnedir o ::

pr�eute edital; ijia onze do m.ês e� e.urso, às qua.toiÍ'ze·horas.
RIO DO SUL, 13 ·de .Junho- de< 1952. . .... ..

O Escrivão: L... (Assimtdo) RICARDO BUGMANN.

EMPRESA AUJ9 VIACÁO
-

:;' . .;. - '1-

.

'_.. S,I\IQAS 'DE. RIO DO TESTO: 'AS:
6,15, '. 1;15 e 12,36 HORA,S'. AOS DOMINGOS:
6,15� 7,15, 12,30, 16 e Ti

.

HORAs.
SAl'DAS DE BLIJMENAU: Defronte do prédio da

l\"Iútua· Catartnense: .
.

.

PIAS DE' SEl\"IANA: - às. 9.11,16,30 HORAS
AOS :QOl\"IINGOS: - às 'S,30; U, 14� 18 e' 19 horas.

_ ,. I ,": 'c. <

Comunicaçã.
SUBSTITUINDO O DR. G. H R O M A D A DURANTE
SUA VIAGEM A EUJWPA, DAR'm NOS DIAS UTElS
CONSULTAS.

.
.

NO HOSPITAL SANTA CATARINA DAS 9 'AS 12
E NA MATERNIDADE DAS '15,30 A'S 17,30 DA TAU··
DE.

.

Dr. ANTONIO HAFNElt

Todo o seu Instrnmental foi.Recentemente
Adqu!l'ido e hnll0rta�o .âa S.u�ça'

.

.

Alemanha,e Am.erica do
Norte.

GABINETE DE RAIO X

APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS nA. Ci�:BEÇA.
__0* *' *__.;...._.

MARABA1 CLUB
l\.VISO

Gabinete de. Fisioterapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

"

-

sangue)

ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemens·
. modelo 52);

,

.

INFRA-VERMELHO
.

AEJI,OSOL (Aparelho in-
gl�z -para neliulisação no trata.n}ento das sinu
,.

sintes sem operação). Eleétrocoagulação.
Diafanoscopia etc. ' .

o Marabá Club comunica aos interessados que

no baile que fará realizar no _próximo dia 5, promo-

verá o sorteio da gaita de mão marca "Alfred Ar�

nold", CUJos bilhetes já estão sendo vendidos.

ü credito, por isso, nesse depOimento
.que só pode ter sidoG

.
�.pineJe d� Refração

PAliÁ EXAM� DOS OLHOS
(EQUIPQ-B�USCH-LOMB)

P:A.-RA<RECEITAS DE OCULOS E
. 'RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI-
. TADAS C/VERTO-,
......" :!S-IETl'tIA;

você acha que se não tivesse pn- coação".
vido coação a srta. l\1arina teria.
alguma vez, ido à Delegaci!l me _

acusar? Afinp.I eu passei um mês in- lj'AOAM: 'SEUS AJi.llJ'iteIaS
teiro fora dq.Rio de. Janeiro, longe. NESTE D1A.1trO
dela, enqu:mto se procurava acumtl�
lar provas contra mim. Durante PAN MUN JOHN, 1 CUP)
E.SSe tempo as autoridades iam, dia- - Revela-se agora que dois
riamente, à sua residencia: e se e- sub-oficiais coreanos do norte
la üve�se realmente disposta a me passaram calmamente pela.s·
denun�,ar. caso. sou�esse de algu- sentinelas cOlTIunistas, nesta
ma COISa, te-lO-la �elto

VOluntaria-1
aldeia onde se realizam as con

mente, Nada poderia acontecer-lhe. versações de trégua, entregan
porque eu. quando aqui chegasse. do-se aos soldados aliados b
já vir", :greso. sem possibilidade fato ocorreu sabado últhno
de um contato com ela. Se ela não

lsendO
a primeira vez oue . s�

-

me �cus�u :spontaneamen�e, na mi- verifica neste telivitorio .neu
nha ausencla. como admItIr lasse tro, deixando os delegados co-
ela fazer agora, quando manti- munistas muito embaraca.

= nhamos melhores relações? Não ::1- dos. <

..

::=_:''1IUU!�UllllmllllllllllllflIUllllrnIUlllllllllllllnllllllinllInillllllllllJllUrE' no logar da venda que a propaganda vende.
Anuncie vendendo e venda an!lllCÍando pela·

IZ y M�6' RadioMirador 1,1::
• o_r

(A �oz do coração catar,inense)
. '=- ª

:: FREQ.U�NCIA 820 KCS. - ONDAS DE 365 9 MTS ;: =

:: CAIXA POSTAL, 61 _ RIO DÓ S,ÚL·
•

:: f S
_.

- -

-
-

� .

-

=4II1UUllllnIlIUlllllllfllllllllHl'IIII,'IIIIUIIIIHlllllf'nllllUlllllflln •._,_.I�

Clinico Médica Homeopatica
-- DR.M'ECESLAUSZANIAWSKY __ ...

Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONIEACIO N. 92 - FONE 9665

liesfdência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 520'" .•

C U R I T I B A - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS'
Doenças da pele: Eczemas,"FurUllCu,lose, Coceiras, ManchU
Espinhas, etc. - Glândulas. Falta 'de regr.as Excesso E'lo
res Bra!lcas, Frie�a sexual, Impotência, Est'e:rWdaae: De-'
lIenvolvrmento :fii>I�O e mental. etc. - :p)enças ci'ônie.. '

em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crÔIÚca:
----- Hemorroidas, etc. .

A'I'ENÇAO: Consultas tml Blumenau. nos dias 26 a a. de
-..,......-- uda mês, no HOTEL HOLETZ •

.

I"E Dão se �ueç�"!!!
PARA o CONcERTO DO SEU B�DÍO so° A Oli'ICIl'iíAr

RADIO�FU.I(E
G�É SOR�NTO íEM VALVUf.JAS::AMEJUCA-
NAS E EUROPE'AS. . ..,.

.

.
"" .

- PEÇAS E ACESSORIOS, RAlHOS NOVOS -
.

",_n SERVIÇO RAPInO POR PREÇO MO'DICO .._,..
Ilua "l de Se�mbtof 4 4. •

. BlUMEHItU·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bomba atômica, um bem ou um ma� 1

(J •
•

• l1'
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. '-�"-�-' . ' "- '

'; "Creio que todo homem lhe 'uissera Steve. "E

S' ·

-li
tem, em sua vida um� opor- 'I:'E'.' ,·,N,,' I·'O'," ,,'M,',", ",.A: f, uma vez que já havia pago

o,cl'a I tl.il1ld_r:de ,de eonsegurr algo pEb' erro ,conietido, Arnold
, ,que Cl,eSI·.l[( t' \j[í(' e:�tara, ao

�,
,

'

"
.

"
,

,

'.' , .ÓsÓ: que' o ajudasse, a_ se 'corri-
,

, "akanet·: 'dE' sua máu...

"',",,",'g""""iii",�
gir.: Bastaria d'izér em, duas,

" ., , Perder tal ccasiáo significa D,'.""O,'" ;J
'linhas'oue'e1e ',havia"'déi-,r. f i ••••• '

�� nunca mais obter o que ja- ------,

xado .o :"emprego. ,de livre':M81'"Eor:A'RI'O"S'. \ - do jovem Olavio Auto- mais conseguiria nem com vontade", 'Más, oique Ste-'M, ' "filI,', ,a, ,'nl,'o Elisiú. iiH,lO do sr. AI.lt,O' O tl'"ba-Ill()"�, II ' II-,-,--�--E
- -

d ROY RONALJ) ve queda era- a assínáturac Pazem. anos hoje: ruo e sra. F�l(lnten�, 'l!�H'" Assim a-aciocinava Steve 'l:)Ctlueno 'Conte e
d A II_ a .exrna. sra, d. Maria Ct;ln! a senborínha -Alcida- Jdl� e- . Arno u, pura poder co-

Isabel Ramos, digna esposa do cuuo �IaC'hndo, fllh�l u0 "," .enquanto ensaluva a assi- -

clamou Steve, em' dado mo:-I quer-poder'ía desconfiar pa- piá-Ia.sr• .José Olimpio Ramos, eon- 'I'eodorfco e sra. Mana Reg!:> �1aturn ,de K G. Arnold, o mente _ "Mas o diabo é t ra que era' que ele lhe ím- . No dia. seguinte ao apre-.
cettuado agente dos Correios Macha_do, índustríal l?a:a o qual !�a- que o '''G'' me" sai peTfei-·t plorara _uma car�a'de reco- sentar o cheque no Banco,e Telet{rafos do ?a�rro de !tou, NaSCimentO! bulhava ate ::-:(:'1' despedido, to.,. Onde eu me coníun- . mendaçao, depois de ter Steve foi .preso por doís a-'pava Seca. A distinta aruver- ,

d
-

saríante, que por suas vírtu- - Está em festas, com o Hc�saao e ex�ors�o.
.

do sempre é na última letra .

sai�o da prísão, um ano de- gentes federais. O funcioná-dese bondade de coração, go- nascimento de uma graciosa Aquele miserável VaI do nome". .

'

pois de ter sido por Ar- rio constatou ser falsa ãza de geral estima em nossa criança do sexo feminino, 0- dar por bem o que escapou Mas, Steve estava dís- acusado. 'c:'l"'.1he, haver assinatura e tomou rapídascomuna, deverá por certo, re- corrido dia 28 'do mês passa- de dar por m r 1 "

h'
,l...

d 1 1 F it
_ ",'."'-

.. .

posto a descontar o c equ.f>; extórquido'. d inheiro "Que- nrovidencías.ceber no dia de hoje ínumeras 0, o ar c o sr, 'rl Z e S'I'a,
S - '

demonstrações de apreço e a- Alda I1ldinger. teve ('�lJdav� ,

receber Mesmo que levasse a noite ria comecar vida nova" Arnold tinha razão quan-mízade, as quais juntamos as
- Tambem o lar do sr. com a l11alJI' facil idade o inteira ':}u mesmo uma se-}

' -,' do dizía Que no '�G'" estavaílós'sas,' desejando-lhe um por- Hercilio EbeI e sra, Agnes cheque que muito breve a- mana ensal'and'o', acabaria; 'd- 'f" bvír éplet d f l' Id d Ebel, acha-se enriquecido de . seu segre Q - icou sa e11--r o e e lCl a es.
prese,n,taría no "zuichet' imitando com perfei,ção a I do Steve tarde' demoaís- 'o jovem Orlando Silvei- um robusto menino. tendo f)
d f 1 1 d B

�
- v',

�

ra; conceituado funcionário feliz evento se verificado dia a I Ia o anc., de Bos- assinatura -do índustríal. I E' que",ele não usava o "G;'iiã The' SYdney Ross CompanY 28 de junhO último, na Secçf<o ton, tão logo a assinatura "Vale o sacrifício" ,

I tO assinár cheques, ..e.. que' por muito tempo ocu- de Maternidade do Hospital Arnold fosse por ele consi-: repetl'a Steve a cada· ins-b 'Ih t t "Santa Catarina". --0--0 0-0 o o----o-o-o'--� �·o
'pou, rI an emcn e, o cargo ' derada "O, K,", especialista tante _ "Conl dnco mi-

- - -

--v-"-' --'---O-o-o--o--o--o--�de, Redator-Secretá.rio deste BATlfADOr• II VIAJE �ELO "EXPRESSO RIO DO TESTO" II; orgão, Ao nosso prezado amí- .J J.
I que

era em falsificá-las. A- lhões comecarei a, viver de II Que proporCIOna conf01'to e segurança. Saídas de Rio II,Go Orlando desejamos muitas Hcalizaram-se domingo ul-, pesar de já haver cmupri- novo e da -lnaneira com II �o'!esto: 6.45 e 13 horas. De'Blllmenau: (defronte A (!felicidades para o futuro. t�mo, .na I�reja �'Iat�iz. ,ct..,:S1 � I, cl5;l du,ra pella por rálsifica- que sempre sonhei ... " II Capital) ";30 - .1 I,3{}' -- e 17 horas, ii',,

- a srá. AhvillU Schwedler, CIdade, os segUIntes D<ltlSa
I eao Ge cheaues Steve n" ".- d d lt Stresidente em' Hansa, e dos: "

-
' a lV1.a ruga a a a. eve

- o sr. António José Ma- - do menino Ivo filhinho J verdade, era um mestre na t o seu intento. Seu.., 'c�o, ··do -comércio local. do sr. Vito.r Flores e 'sra. Lau- itnitação de aSSülatur'éls'. 11ervc�ism8 ertl tal, que
., .- ' "jfAMEHIOS". ra dosd AnJos. FIoNres!d !\ii

.' Era capaz de copiá-las com antes de transÍlOrta-la parau.J - a menma el e ana, tal f '," � d
,_ No Cartodo de Registro filhinha do sr. Antonio Iracy". per elç,ao, a P?l1.tO e

o cheque em branco que
C· 'I d 't 'd' d l' da Silva e sra Elisabeth Ma- !lcal' depOls na duvlda 80- havia roubado do ex-patrãoIV1 es a Cl a e, rea lzar-se-. .

_. -

b ' , "

,áo hoje, os seguintes casamen-. na da S11'\'a;, ,. "

re qual a copIa e qual a resolveu tomar um gole de
tos: - da men1t�a HJlal'la, fIll:l- verdadeira; No entanto, da- af"� E q to o tabo-d 'R' d W t h I nha do sr. Jose e sra, Ana BIt-, ","

C E', €ln uan
'. _ ',- �. s�. lc�r .

o • es p a,
telbrun; qu:-la Ve,Z ou estava, des�;, reava, ria da proeza, O1l1dustrláno tesldent� nesta
_ d

.

1 ld :['11 '__ tremado' ou a assinatura f 'd' t d 'A ,'ld nelU se-comuna; com a senhorInha A- a memn.a so c, I 11"" '.,
1 10 a orno

'ná NorilIer filha do sr. Cid- !'lI;ta do sr. Jose e sra, Ursula ue Arnold era mesmo ml- 'iiIIII
10 e sra. A�geIina Noriller; GlOtted, e

,
" R b "Ih'

mitavel. O certo é que Ste-
_ do jovem .José Barth fi- - o memuo u ens, II 1-

't
'

t
.

r EXPRESSO
lho do sr. Vicente e sra. Ma. nl;o do sr, Ingo SChl!lidt e sra, �e �,asl�oll a nOl e 1).lh,eIra a BLUl\1ENAlÍ-CURITIRA
tilde Barth, com a senhorinha NIlda, Cunha Schmlclt. COl:la-, <1, sem �u: cegasse End. 'releg,: "J.IM,OUSINES"
Carmen Weingartner, filha do a JUga-la sufiCIentemente,· AGENCIA BLUMENAU
sr. José Carlos e sra. Maria O Preceito do Dia' perfeita. Rua 15 de Novembro N,t) 3t3

Weingartn_er,_:_�,_ BANHOS DE SOL "O miseravel costuma se PRE��N�'r:�o:55,OO
R E ( E I 1 A S O banho de sol é particular- gabar que é no "G" que AGENCIA CURITIBA

, ' mentc benéfico: estimula a está seu segrecb" _ ex- Rua 15 de Novembro, N,o 629

'CROQUETES DE QUEI_In.utriçãO_geral, p�r':lue ativa a

. clrculaçao superÍLcJal do san-
JO - Ingredientes: 90 grs, gue e excita sistema nervoso,
de farinha de trig:J - 80 traruorma o esgosterol da pele
grs. de manteiga - 150 e�n vitami�'w.D, cuja fUI19ão é
,.'

d
..

3 fIxar o caleIO no orgamsmo.gramas e queIJO - 0-
assinl melhorando as condi-

VO,. - 1/2 litro de leite - ções dos ossos, dentes. sangl:c
,f�rinha de rosca. c nervo:>;, e. 1?elo l:ob':ls�eci-
"Faça Uln mingau, bem m('nt� f'SICO, da_ ao Il1cllVldUIJ
",

t
. alegrIa e scnsaçao de bem-es--

gt-i.JSso com a man elga atar.
.'

farinha e o leite; rale o Incorpore aos scus hibi-

queijo e junte-o ao mingau, tos {} banho de sol tliá-

d 2 'rio, nlas evite excessocóm aS gemas e, ovos.
que tranformará o benc-

Facà com esta mistura bo- rido em
.

J)l'ejuizo.linhos bem pequenos, pas- SNES.
se-os em farinha de rosca ASTRAL DO DIAe frite-os em azeite ferven-
te.

BOLINHOS DE CARA'
�. Cozinhe o cará e passe
o em peneira; adicione, em
seguida, ,ovos, sal, cPJnela,
erva-doce e um pouco de
farinha de trigo. Enrole os

bolinhos., !1aSSe-os n�1 açu-
. car e f-ri te-os.

POR HAGA SWAMl
2 de JULHO

Lua e Sol, à tarde. pre3S�
giam bons lucros eli'! publici
dade, propaganda, imprellsa,
livraria. negOCias do goVe!'JlO,
pron�oçõcs, honras, f[lvol'C's.
empréstimos, assuntos dipl.),
máticos, interesses de fam ilia
são favorecidos.

Os Nascidos Nesta Daül -

Possuem dons oraioriús, pr'l
picios á mngistrattll'a.

:liiiiliiiiiiiiiliiiuiiill�lIíiilliiiliiiim'�1 ílilliulIlllll ii fi�;H;;! ;!� I;"!i ;�-n I� "-

IOr. José Medeiros Vieira §

-

ª ADVOGADO
:: Rua 13 de Maio, n.o 16
- Caixa Postal 150 - Fone 245

_ii Itajaí - Santa Catarina.
_-
-

�iiíliulUlllmIllUlIIIUlmll(mIlIIlIlIllIIllJlIlIIlI11IUllillllllllll.nI'lllln.-;

&lieneia' Populer
TITANIO MAIS BARATO

In'teressantc é notar q_ue foi sómentc no fim da ulti·
ma guerra que se conseguIU �bj_er titanio _no ,estado puro,
etlquanto que até essa cla�a, nao se cor:seguIa lrberar o pre
doso metal de inumeras m�:1Urezas. FOI somente neste esta-
do que se pôde aprcciar as jn�ri
veis qualidadcs desse metal, sejam
élas ele ponto de vista resistcncía,
,pois é duas vezes mais �or�e ql�e'
o aço, de sua leveza, pOIS e lnatS

leve que o alumínio, de suas pro
priedades eletricas, da sua resis-
'tenda à oxidac;ão, etc, Desde en

'tão, a industria que beneficia es ..

te metal no estado bruto, desen
volveu-se de maneira verdadeira
mente incrível. Contudo, na Ame
rica do Norte. onde se encon.tra
psrticularmentc desenvolvida,
não se conseguira fazer blocos de f'IIÍlais de 45 qüílos, de inaneira que
o !)reço de venda era de 15 dol-

lars o quilo, UltimamEnte. porém,
um novo g1'\1.!_)O metalurgico americano acaba de se cons

tituir' nara a construção de uma nova usina em Henderson,
no Nevada. Nas suas vastíssimas ínstala�ões, o mineral de
iliÚ"lita, de onde se extrai o titanio puro, será benefí,ciado,
óbtendo-se lingotes de meia tonelada de peso. Em vu,tude
dessa nrodução em escala nunca dantes alcançada, é de se

crÚ que o preç-o desse extraordinário metal, ql!e é o tita
nio, baixe sensivelmente, possibilitando um l11aIOr emprego
de S\laS elevadas qualidades.

ARMADURA DE "VIDRO"
Algumas camadas. de fibra de vidro e materia plasti

ca são utilizadas na fabricação de coletes à prova de balas,
recentemente aprovados pelos Serviços Medicas, ,para os

campos de bàtalha da Coréia, Destinados que são a deter os

estilhaços de granadas e de balas de: baixa velocidade, eles
podem aparar uma bala de calibre 11 milímetros atirada ii

,

queima roupa, Os coletes eIn si são
de algodão e receberam o eorpo,
compreendendo a região inferio ..

do abdomen, mas não os braços. A
substancia protetora, que' tem 3 mi
limetros de espessura, é produzida

, e cedida em peças que por sua vez
são fixadas nos bolsos e sobre to
da a indumentaria; a.!-gumas são
chatas e outras recurvadas a fim de

'<iIIIi. se adaotar à forma do corno. Um
,outro tipo de colete, mais' flexive1, é constituido de

-

varias
càiriadas de nylon compensados. Os modelos mais pesadus
recóbl'em inteiramente G tronco, assim como os ombl'Ú:':: e

a párte suverior dos braços. Os e'Ilsaios em carnpanha de::::·
se ultimo co1(�te, assim como do !ll'imeíro, são efetuados com
ou sem camada de borracha no interior. e aQ conÜ.l.cto inw
diato do corl')O.' A função de tãl crimada de borracha é de
mn,ürtecer o choque do Drojetil quando atinge o revestimen
fó protetor. Essa vestilnenta blindada, c?mo é cOll.he�ida, foi
inventada nelos Serviços de Intendencw, .do ExerCito nor

te--amerlcano, Além desse colete. fabrica-se igualmente um
novo capacete de nylon laminado, e que parece' oferecer
niaior l'csistencia aos projetis que os modelos de aco atual
mente utilizados. Um' revestimento de aluminio reeúbre o

nylon, ;mmentando as propriedades ,protetoras, Quando n50
utilizada como capacete, pode :;ervir como... l'';l,;lpip.llte.

BLUMENAU, 2-7-1952
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E' muito interessante ver'como os homens não sal- i i
vos acusam Deus', quandó Ihes sobrevem o. mal, como li
conséquencía do. pecàdo; Isto acontece 90rque lhes .falta ii
a luz do conhecimento do Evangelho. O apostolo Paulo li
escreveu ao- romanos: "Porque todqs :ri>ecaram e destitui- 'Idcs estão da gloi-i� de 'Deus" (Romanos 3: 23). O pecado .I!
entrou no, coracão dos homens, dando, assim, origem à II
separáção entre' os homens e Deus. .',

. !I.

Apesar de .tudo, Deus e111 Sua míserícordía, proveu i!
um Mediador, em Seu próprio Filho, para ser Advogado ii
para defender !)erante Deus, a causa, da transgressão e II
do uecado, e nos reconciliar com Deus. "

i'l
,- Portanto, agora podemos nos reconcilüir com Deus, 't'!

nosso Salvâdor ,Jesus cristo não é somente Reconeiiiador, 1/
é tambem o Sal,vàdor de todos os homens, isto é, desde 'IIque àceitam a óbra !lO Ca]vár{o, feità em nosso lugar. L
A coríd-ição é chegarmo-nos a Ele, com fé, e crer de co- IIração que Ele quer e' I>�"de nos salvar.

. h
A reconéiliação com Deus, deve ser feita aqui neste 11

mundo, pois a Palavra de Deus afirma que depois da II
morte segue-se o juizo;, conforme est(l escrito: "Aos ho- !I
mens está, ordenado morrerem umá vez vind'o depois dis- li

II so o Juizo" (Hebreus 9: 2'6, 27). '. nln De forma !lois, que todos necessitamos ser recon- li
l ii ciliados com Deus, e o único meio, o único. Mediador é II
iÍ Jesus Cristo. Esta ieconci1üição deve ,ser feita hoje, pois li
li o dia de_ amanhã é incerto: Ninguem seja negligente dian- II
:! te de tao grande necessidade. E' bom 'exiJ,minar as Es- !I
ii crituras e verificar a condição do coração" pois Deus ii
\1 quer o nosso bem, não só agora, mas tambem a bem- II
li aventurança na eternidade. JI;
ii F, Coelho II
I! A Coluna Evangélica contiilúa a,9reciar cartas que II
!I lhe SEírão dirigidas !lor leito,res que desejam receber: es- II
II clarecirnentos sfrbre ,assuntos biblicos, e está fornecendl} II'II literatura gratis a. quem: desejar. Dirija. a. sua corresj'ion- ';
II dencia à Caixa Postal, 160. � Blumenau. li
II 'ii

A EPI:QERME necessita,
de quando em. vez uma

témporada de àescanço,
para que se- una ao, seu
frescor e vi{,alidade natu
rais.

.. Durante algumas ,sema
nas evite toda, a maquila
gem excessiva crue, sé tem
a vantagem de' acentuar
'seu encanto ,pessoal, tem o

.. 1 inconveniente de- impedir
Lindo véstido em

3IgO-1
A última nlavl'a em TOU. que a pele' rêspíre livre

dão estampado, de facílima pão para pn;ia oU pa:ra ser mente, profundamente. Não
execução, como- mostra o usado em casa,

'

Pode· ser estam'os aconselhando que
esquema. E' especialmente Íeitú numa imensa varieela- voce saia, absolutamente
dedicarlo às principiantes 1 de de· fazendas. é elegante. sem pinturà, sobretudo. se
da cost.um. .

.

e juvenil.
'

voce mor.._a numa' grande

ALfAIATE LADISLAU
Vende Casimiras 0 Tropicais das mais afa�
madas fábricas do País, pelos menores pre�
cos da- Cidade. - C onfeccão de ternos com

�purado 'gosto; disDondo de pessoal habiH
fado na arte,
--------------------�

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

CINE SUseH
DURANTE A· SSESÃO. SORTEIO DE 1.000,O� GRU-

ZEIROS DIVIDOS EM TRES PREMIOS.
. .

J ,;j .....
Lo) de CrS 700,00 - 2,0) 200,00 e 3.0) 100,00,
NOTA: - Os prêmios saem todas: as quintas

concorrendo as pessoas que tiverem adql1irido seus
sos acort1!l:lnhados elo rcs!)ectivo talão numeradó.

HO!E - QUARTA.FEIRA, às g HORAS .!._ HOJE .

n
J\,IAN FONTAINE - ROBERT RYAN - ZÁCHARY:SCOTT 110 estupencl0 filme da RKO

'

ry, toda chorosa e exaltada,

"AI'porque perdeu cem cruzeiros 'ma sem pudo' rUde Sua carteira. MarY acha

qüe a ünica coisa" a fazer é (Impróprio até 18 anos) ,

pyncuraracalmar Alice, procu- POR ib�t, ���fu�RJjl�b�sB�ERENTE! PERDIDA .. ,

O '. . . , ALMA SEM PUDOR .. ,

I
cu ama de uma dIlrmdade em :l'oru-ia de mulher! . ALMASEM. PUDOR, EMPOLGANTE E ARREBATADOR!Acamp, Complerncntos e shorts

.
.

,

Preços de cost. - Platéa Nlúnerada Cr$ 7,00
Domingo às
o MAJOR ACONTECIMENTO

4,30 e 8 horas
,

,

CINEMATOGRAFICO DE TODOS OS 'l'EMPOS:

A HTS'l'OHIA DE DAVID, O VENCEDOR DO GIGANTE GOLIAS!:,. - POR BETSABA' ... ELE VIOLOU OS MANDAMENTOS Dl!!DEyS!... o MAIS PERSEGTfIDO DE TODOS os GRANDES AMORES DA HISTQRIA .. AINDA EM ,CHAl\JIAS ATRAVE'S DESSEs �OOO, ANOS! .. , aOLIAS - SEU GRANDE TRIUNFO,BETSABA' --:- A SUA RUINA", � DAVID POSSUIA SEis ESPOSASTI: DE::,PRE,ZOlhAS POR BETSABA'l "DAVID E BEl'SABA" - O MAIOR E MAIS PR01BIDO .A.MOR PA HISTORIA! Acamp.Compl. Naeional e (lhol'tf: - ,Pla.téa numerada. Cr$ 8,00 � Balcão Cr$ 5;00 - A' vemta no CINE BUSCH.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALUIS PREISINGER
Denti&tlÍ Puto Ue.·. . .'

"

. ....;."...;. COltI· 20 ANOS DE CLINICA-
. �í:iclalhsta' ·em P.thtad,Ul.'U AWL.tom1eu
..... ;,...:....;:_ PONTES-:EM AClULICO� "

Rua São Paulo N•.2938 ---..: lTOURAYA-SECA

como
.

_

,e.�Blumenauense loio Estádio ,da'.:..

,:" . ..

." ,

loca/do Certame E. Juvenil

DR. 'IVO MOSIMANNw �. , � •

t'lIiranga,oruiêirQ d. $lIlr�r lira Tanis 8lube, ,prllagonisfas de atraentes jogos de volei e basqueledos são> os desportístaa. vidas _ pelas' entidades .que.:a F.A.C. organiza. Jpíranga a responsabilí-

I
mas na manhã de ôntem,blumer;ulU,enSel), porque •. bhlm,eP,2ilUense, joirrvi- Ninguem, absolutamente, dade de defender o bom palestrando com o sr.nossa cídade �o�. escolhi-

'

.'. 'le:nse" e
o

flot-ianopolfta-. duvida do êxito deste nome do desporto de Blu- Renato Benito, presidente'da !_)ara:séàe deste gran-
_

ná', sob cujos cuídadoses- campeonato, capaz de menau, desta feita. Rena- da LAB, soubemos C[iIedíoso conclave, o qual vi- tEio.os .destinos destas a- empolgar a qualquer um. to Benito, em Itoupava não ruais o campeonatorá a contribuir, de maneí-: preeíávéís modalidades NOSSD público, 'sempre Seca, está submetendo se realizará na Alamêdaradecísíva, para um ma-·· esportivas. eompreénsivo, jamais ne- seus pupilos a intenso Duque de Caxias, e sim
io!-" .;prt;lgresso do espprte

.

Se,n.t,e..:se nosso públi- gou seu apoio a realiza- preparo, procurando, com no estádio do Olímpi:_o,.

juvenil em Santa Cata- . co bastante satisfeito, ções dessa natureza, e isso, coloca-los em carn- • na Baixada. Uma deelsâorina. E' uma parada de

.. ,.,
por mais esta oportuní- assim sendo, cremos que po em ótimas condíeões I acertada, pois a praça deautênticas prbro.eSS?s do dade que lhe é propor-

__

sábado e domingo, mais tanto técnicas como ffsi-

_

esportes grená. é mais
nosso basquete e volei, oíonada; QUfi.l seja, a de uma vez. da forma que o caso Estão confiantes ·OS ampla, oferecendo .m.e1ho-um desfile das equipes

I
presenciar um certame teem

.. fei!0 até agora, r�pazes que, d�fendem as res condições para o de-
que mais se destacaram de rara magnificência, presügíarão o Certame cores do grermo da estre- senrolar do certame."
nos campeonatos premo- como o' são iodos:aqueles Juvenil de Basquete e linha amarela, não sen-

o Vole], aconteeímento dig- do menor o otimismo da
no de ser apreciado por torcida local, que incen-
aqueles que r.ealmente tivará os representantes
desejam ver o esporte a- blumenauenses.
mador no lugar a que tem
direito.

_

Inicialmente haviam si
do escolhiâas as quadras
do Palmeiras Esporte Clu
be para local dos jugos,

Cb:arglio-DentiBt..
-Rua São PaUlo N. 2980 - ÍTOtmAVA SECA'.

\,

..

� BLUMEN�U _.'_'" ..... _
.

Leite ·de ,Magnesía COMPOSTO
Laxativo anti-ácido.
contra as azias.

Ação suave e

.

duradoura,
.

Sem
_

sabor e não

adstrfngente,

UM PRODUTO 00 .'

LABORAJ.ÓRID LICOR. DE CAGAU XA-V lER ·S. A.
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Considerando que os mo

radores da referida locali
dade são merecedores do a

_loio do Governo Municipal
pelo serviço Inestimável
que tem prestado ao nosso

desenvolvimento agrícola,
'

Considerando que o' tre
cho onde é solicitada a ins

talação de energia eletrica

IRMAOTENENTEB,ANDEIRA qUE ADENUNCI
T A SUA PESSOA F I TRAMAD SOBCOA A

p O -Ue i ii p a r a o-lcr�ditaqDeo� depoinmntos a�sDrdosiPleiteao ver�ador G.o Neufert a aipJlaçã�
com OS detentos serao pulverizados pelo advo�a�o da rêde eletnca na Vila de . Testo Central

RIO, 1 (,v!eridioual) - "Não posso cumpreender"
"
- disse o te- {

nente Franco Bandeira, ratanuo à reportagem, que indagou sôbre Na sessão de ontem
.

da
dello;mento.� atrfbutdns ã sr ta, Marina, implicando-o seriamente no Camara Municipal, o verea-crime de. Sacopari, Nunca tive noticia ele maior perverstdade prattca
da por pessoas que, afinal de contas, 'Cu tinha o direito de' eonsíderaz dor Gerhard Neufert apre
amigas, Os depoimentos porém, são tão absurdos tille eu "não .tenno sentou a seguinte indica
a míníme, dúvida de que eles Serão pulverizados pelo meu advogadO çâo:
A seguir disse: . "Ilmo, Snr, Presidente da

"Se o crrmínoso não fôr d�scoberto. cu h-ei para a eadeta, Mas o

pu"o i; um grand" juiz e saherú que sou inocente", Camata'Municipal.
A reportagem insistiu sõbre o depoimento da srta. Marina, Inda- O vereador que a presen-

gando a que ele o atribuia, Sua resiJOsta não foi pronta, Com um te subscreve:
olhar vago respondeu,

. Considerando ser a popu-
UAquele depoimento foi tramado çada d" morte por mim. Quem losa

.

localidade de TESTO
à torec., medi:mte coação, Não posso sou eu para tomar semelhante a- CENTEAL uma região la-
-acr-edf tsr que :!_ srta. Mar-irra esteja titude. se j�mn:is tive a rnenor por- :--.

atuctnada. Disseram qtre " srta. Ma- ticipação nessa historia pela qual II Frnq'nezas em geral II
rina há mais tempo não fizera este me querem responsabilizar? Ent;lo li VINHO CRl:OSOTADO 1/
depoimento porque estava amca- (Conc!ul na ",a, "á; ;clra 6):1 ,SILYEIRA li

R tupron a-se a
"

d
III"

eiiCOOlro eCISIVO

Nãome Ihora o estado
ele seude c/e Ouc!os

"

boriosa e essencialmente a- é relativamente curto, com-

gricola, I preendendo a extensão de

Considerando que o de- mais ou menos 7, 000 me

senvolvimento da regiao tzos. �

muito depende da força e

letrica pois na Iocalidade e

xistem diversas índustrias.
Considerando que o tre

cho. compreendido entre as

residencias do snr, Alfredo
Karsfen e do snr. Graupner,
na estrada geral, até a pre
sente data, apesar das CCIll-

tinuas promessas de gover- d
.

1 t' t· 1_ � e energia e e rica a e a' 0-'
nos passados nao tem rede '

Iid d d T' t C ntr'l', "

, ca 1 a e e es o e a
de forca e luz eletrtca,

mS-'1 t' 1 àltim asst_

-

, .

-

a e a canear O u 1 o -

talacao esta que e uma das .

t d
-

E 1
Iídi

-
,- .

d
nan e a mpresu,I imas asprraçoes o povo j BI 30 d J' 1,

- .

umenau, e UH 10
daquela localidade.

de 1952,
'

CA1\;:1:POS CUNHA, 1

(Meríd.l - Pereira Lima
encontra no cimo do mon

te, visou um sargento e fez
lhe fôgo com uma metralha
dora 'I'hornpson. A arma mi

litar, à certa altura emper-
rou, o que deu pussibil.ida- BAIXOU O NUMERO
de para escapar, A Policia SÃO PAULO, 1 (Merid.)

acompanhada da reporta- - Com as ultimas prisões
efetuadas o número dos e

vadidos ainda não captura
dos baixou para 19, acredi
tando as autoridades que
inúmeros fugitivos perece
ram nas matas em conse

quencia dos ferimentos re

cebidos ou devido a falta
de alimentação,

gem, apronta-se para um

encontro decisivo com Pe
reira Lima. nas matas de
Cunha,

cem mais quatro homens,
Osvaldo, Nego, Chicão e Né
co, está, agora, nas matas

daqui, Foi avistado, tendo
travado târoteío com os .sol
dados, Pereira Lima, que se

r :�n rn,n!<::: l'€-clalll3 r'i)(Jr f':l o i;:-&_:�
tItuto j)a r:1 o (IWil "'-,U1l'iI,'!i
d�.rant�! ftltl!f(I:-; � 1l")-4 !':-"-"ln ('.

vi$t;t flue �.; dificuld:td-e:; t- fi.
11s.nceirar-; qUi' aT!·!1\"'��nv,., (

r;lmr!C\;; 'J". faH» d.· rnn�ilÍ,',.]
(';in no TAPET}/;C', f"01lt,'ihui!'.1'1
},1!"u'a o seu dr--:::ap'1Tf'r:,,-nrnfn
Nnn1 ii:d,o do II,,"pir,'i til"""

C·r�J.i (le. Ca.rh1S t f:lrnHi�-;i "i"Üt-.í:-.t-;.,
e:s:plrou no penúl! iltlO ,ih fi,'
i1'lpq r1p. funf&n lindo" 1·�t1iiJ 21
gU1!':; dlat� ãiLtf'S, Fi'(I(lUl'�lf1(] t,
r � � o r I � g e ri

'

U D r fi
!Joll(:1tar :'. Sfl'::_: ihlf'i·tr'rtA'nc.la
nO que fosse rlo�-;sÍ\"fll pora .;;;1;. ':!

apo:,entadvria.

faleceu o associado sem que o IBPEle providenciasse
o pagamento de SUa aposentadoria - Prova contra a
falia de atenção do IIPETC para com seus associltdos

R.IO DO SUL, 1 I D.1 COI'!' c>c ",do dr, l.\PE'('C. ():'. lw("el i't -; !lfirrnalh'a�;. porque 'di livc·.-,-

pondente CiZ::'.m:1J -lI:� poueos dias Cruz Lhna. \'xi�,if àê 1,;i'.1:--: !-"1 .�c )'t_lcebido �ua· apo�;cntadc� ,�

".;('I"WtJ!nOB contra o InsUtul', baHerno� (J !'iI-! cUlll:,rjm,cllto ,l.' �u rn.zat!a, ]loderia. procurae
(io� lVfotorLtD>1 e C;ll'l'ocniros "Pl

'.'('<éS (l.cI/0r('�. )'lo. {:ur, q� C,WllI;'::i (,entro com maio!'!',; l'l'curSOS .1;' PAIUS, 1 (UP) - A Côrte
�!i!lt" Catn,in:J, poh; R'fJ do :0:.1

I:,,' " ""1 !·•• ··.·!õ·, .. " rir· .• ·[ :.01','" 101ndicin;1. mudel'nn, de Justiça. pela uuaninlidade
11'JS,!lle' ,!.l1'vndo [líllllel'O d" : • .";'0_

�le"c[lI :",,' o:lt:ltln.ô "0111 J!]"Í:r' Scnhol'cs do IAPE'T'l�C. [t', "l' de seus desembargadol'cs '01'·
�. 1 ('('!bi<l","":" 1. di!!iI 03 coni:tantn" apelotl ,1 ..

"" rlelloll ao gOV('fllO {-,'ue ponhn>l;,'.)\�,�".<,:,ue u!!t':trda "1 ('.� di', �.,. F"li;.JII.'rli.' I.(;:,,;aim;.c Iii" ',1'- :l�"uci::l<in. dl" Rio do Sul o e!� liberdade o lider comuni;:;--- � L' HP.lk; bf·n;·fl(:�I):J, -

1·'-·Zí;[).]O tlt' lJ['ov'!� '<Jbl';; n;; r;U'lnto ::tnf,.� ll(Jssivl'l i'; ler;': la francês, deputado Jflcqve:-:
h.,' :l" 1'".2]"W"':'H" Cl:: :l-".j(""- hre!11-i'c que O� motoristas "Duelos, Os cinco Iuagisii.'ados
<los ([li" Ii)!;mu·,lam, !ln ftl[�U:;.' carrocc'l'OS que r(;cocrcm F" 'da Côrte dcc1a"armn ainda <l1le
".no.;. ') d"';ft!óel,o "" ,,"·1'1 b.!:·,_ Inst.ituto o fazem porque se Im' o I!ovérno nãc !Pln o direito de
l'h' 0" (' a f"'H·tê 'J. C:;"j,'>,; JT.l.;I]. eontram incapazes ]J:lra O ex�r' I mãnter O sr. Duelos na pri.
,rH.'rnl,,·i...:;U·t· Vê'iu t':(wruhOf':,f fll(.S- cicio de suas nobres .1;rofjs':�(>'�'

1

são.
�

Noticias de Rio do Sul

��:��i�u.:��r��'h;n� Grandes festejosem enelicie
z��:sp��s���tt>o���iu����=ld a fulu!'ra Y ";1 a VI·cen"t,-na::;��a 5�!�. ��C:OSo,1{Oj�a�é ,,�u�, ..'
riento' doíxou o porto carre- 1 .

gado ,con� �. 500 saco� com d�s- I RIO DO SUL, 1 (Do Cor- grandiosa Festa Popular, Sul e a grande prova resi
tmo a Itália e,o 1?avtO alepulO, respondente) -- Deverá rea- cuja renda reverterá em de no desaparecimento dos"Santa Catarma", levara, 3-

t li -t id d Ii b f" d C - f 'f 1 dmanhã, doze mil sacos para' izar-se, nes a ci a e, (la ene icio a ou erencia 1.1 sos e ver adeiros mendi-
a Alemanha, 19 de julho fluente, uma

I
Vicentina que a empregará gos dos logradouros públí-

l'iBiUi._.iiii7Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-i-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiii2 na construção da fu tura Vi- coso
ti�.i' 1 _ .. la Vicentina.·- "Quem dá aos póbres em-

Oswaldo Mànoel de Ol i- presta a Deus" e unidos: es
veira, o íncansavel Presi- taremos ao lado dos contra
dente da Conferencia Vi- des da 'Conferencia Vícen
centina, com o apoio direto tina na . altruístíea campa
de todos os confrades, teu- nha que visa -a construção
do à frente o esforçado da Vila Vicentina,
\Valter Roussenq Pl'imo, €- 'l'.}d<:is as ofertas para os
laborou um grandioso pro- festejos do dia 19 do cor

grama, rente serão anunciadas pela
No cOllhecidn Galpão Ma- Radio Mirado!',

rÍa Auxiliadora o públieo grado programa
tcrú ensejo de preseucbr Humano,
alem de uma ótima músicu,
as diversões das mais va

riadas,

Churrascos hahilmetlte
preparados e comestlvcis
de todas as qualidades sc

rão vendidos 1)01' preços
verdadeiramente baixos.
Recebendo doacões de to,

d�)s os rlosulensed, a ConfQ-

roubaram ta Agencia de �:n�i�uV��j:tti:: ��n;���t
mo dJU 19, uma vez que to-

S
"."

p. I R
•

G d!
- dos estamos dispostos a co-

ransp# ao au 0- 10 ,.an e o��rr:rr'�:Ó ,�on�tru<;��o da
-,.. 'd" G 1 S- P , "d'

" ,-

d'" 1·'
Vlld \ lccntlna em RlO dr'

Ern 1 ace de lima enuneHl

I
RI.) ran( � ao aUlO, ne';-I ao mtenor ° eSCrltol'to,

I
soes 19ltars. aque"a auton- Sul.

'

que a l)elegacia'Regional de ta ci.dade, segundo a qual Com o auxilio do Gabin0- dnde' conseguiu identificar Conhe'cd res �

Policia recebeu da A!2'encia teriam sido roubados alguns te de Identificacãn, que pro 103 verdadeiros gatunos, fi- ('as s;;'lla(.;co-;J lqu� r:S°lr:lOS.�
• " ',I 1 .L êS (e ln e lzes

c:a �'I!i1presa de Transporte pacotes de clgarros e a Im .. cedeu o exame das

nnpres-\
cando comprovada a respon famíliac: ln" "ntl'das I C _

+
'

d 800
'

bTd' 1 b d 1
- '" pe a on -�.,--��--.;.-

- --- .. ---- pcr�a;ncla, e cruzelr�s - - - - - --
-
- - 3a 11 ane (O rou a, e �

-

ferência Vícentüla nada'..,. f
'

�;:B;= ��g G� Ausiria i}afil e:n,dll1�elrOI do� seus escn- FALECEU fAt�OiO . g,uns menores, que,lmecha- mais justo e acertado do i ! r ars armou-se em
tonos, a rua Eao Paulo, o ln" • '" .• � I tam,ente foram ,detl�o,S, sen que cerrarmos fileira ao la-I� �,tw () sr. Acheson Delegado, Regional de POli-l JOk�!dJTlí ITAdANO Ida m�taurado ll1quen�o a do de Oswaldo Manoel de' a camione"'le d?

\'IE "i A, 1 ,UPI --. 'f.'.U'::i ,,::. :�. sr, João �o::nes, d����'- .
Ror,L\., 1 'uP, . F:clc'c' j r:�pel,to, entreta,nto a_.f0rt;:a Oliveira para que os pó-! ' .

>.4

�,:lr :,,, ;U'I'0j101·tO de '::'ullin, ,I, mll1Ju UIUa sene de uIll- ! �'os 116 "11(,.3 de; id"d' " (,'''1'<' ça,) dd chlpa so sera feha I
bres, reconhecidamente pó-' RIO, 1 II\1erldlOnal) pital Getulio Vargas, Entre-

",Ide partiu com Jestiuo ,tO l_:,'.;- gencIaspara a descoberta P ('tI·o Silvio Ri,-etta. um <I c", quando os autores ,do, furto 11 bres, tenham um teto onde Num barracão, no camÍnho tanto, c;)mo. não existisse
,:i!. o ""crd,u ia fi I' E:"lurio. :,1' dos, autores do aw::lacioso r;\'lis )jé'paJar'cs jornaiín"" ,.; ??mpletare'In mal:Jrldade, abrigar-se, ! de Itaóca, em Inhauma, no hospital, foi improvisada
��'�'���1 ·��:������r.;:-"'" ll},l:\�_é�'i"'í;;� assalto, Inicialmente a po, �:",i�,���:. ,�'uell�;���,�'�'���'_�Ú/,l;�!i;���:;'� fl,ca,ndo os mesmos sob cus- O cornércio e a indústria 1 nasceram três crianças, sen- uma. cama no interior da
�,é)r,a. de ocupaçúo I'u"ó", E,;,,': licia encontrou vestígio;:; àé'nimo de "Toddy", L:(Jmina"�,! todla dos seus tutores ou I de Rio do Sul c,)m1)reen-: do duas meninas e um me� I caminhonete da emÍssôra
T,,'õeursn !'oi feito Pc!' C3tl':1\>· deixados pelos �ssaltante3 �'ú:Te�;�:neni,e qu:�:zc idiom:1s. rcsponsaveis, I :1em as finalidades d� cam-I nino, Devido a precarieda_! Associada tendo a parturi-
,h_ ["I'l'(>, s.,m llo\·idaC:·.:.i, O l'/Se nunl pedaco de VIdro de u-I mdU"l, ... ,o Japone� e o chit:",'.

j')anha encetada em tão bóa de de recursos do chefe 'da ente e as criancas sido leva-
;>btlO do 'Ext,'rior allstri,�c .. , d-' ,> 1 d 1 tanto asRlm que era ',orres') Jil C !\RTEIRA DE MOTO

'

f T
.

F
'

L' d l\,r
>

E." !'j C ,'ubí'l'. C ouo·"" l1.l1túrid ,.
lua ,as Jane as aque a a-

',lente de vlÍrios joma' s jap�n;:. .... . - hora e a recompensa por
aml la, sr, rancISCo UIZ as para a .. 'Iaternidade 1\1a-

'-I"s comprtI'CCC1'"r.l no .'{',·C pai ;']. gencJas para a descoberta ses, pura os quais .:,wI·cvia nr RISTA
,

�amanha' óbra de caridc.de Serra, este apelou à Radio, galhães, em Cascadura onde
Jlr,m as dCi'pedidas, para dar acésso aos ladrões I Hrn:iculo.

"

Na J? ,_R ,p, encontra�se a receberemos do Creador, I Tupy' no sentido de provi- estão passando bem,
Ql�pOSlçao do s�', Oscar Sch- com as preces dos póbres d.enclar uma ambulancia, a
n:lt uma carteira de moto- jeneficiados, fim de transportar a. partu
nsta, contendo outns doeu- A Conferência Vicentina riente Ormi Barbosa Serra
mento�, os (l_uais deverão mrgÍu vitoriosa, em Rio do e os pimpolhos para (J Hos
ser procurados com o sr.

Comissúrio Hau th.

PARIS, 1 IUPt - O li-I tade do preso, O dr. Vicart,
der comunista Jacques Du- médico do líder comunista,
elos, detido na prísâo de

I
teve permissão para visitá

"Sante", desde o dia 28 de lo hoje ele manhã, Não me

maio último, recusou-se for- lhora o estado de saúde do
malmcnte cm concordar sr, Jacques Duelos que, ôn
com sua transferencía para tem à noite teve nova crise
um hospital da região pari- e colica nefritica, partícu
sieuse, As autoridades judi- Iarmente dolorosa, Pela sua

etárias, consequentemente, Iparte os advogados do sr.

tomaram a decisão de res- Duetos tiveram permissão
peitar no momento a von- para visitá-lo,

nU:l. lá de Novembro N;o 313
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MATRIZ
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Getulio Vrü'gas s/n,o
Telefone: 1228
Caixa Postal, 460

li' I L I A I,
CRICIUMA

Rua Marechal Deodoro s/n.fI
}!;sL de Bta. Catarina

JOAÇABA

o

exigencia

Av. Rio Branco s/n.o
Est. t'te Sta. Catarina

NAÇõES UNIDAS, Nova jsia declarou que tambem não
'[orque, 1 (DP) - O Conselho �participara desses debates, A
:1e segurança da O. N, U, re-' crescentou que vetarã qual
peliu a exigência da Russia quer proposta dos Estados U-.
para que a China comunista !lidos nara que a Cruz Ver-'
e a Coréia do Norte partki- melha -Internacional g;:;ja en
[lassem dos debates sobre a c�H'regada de averiguar as' a-
3uposta gU(;l'ra bacieriologiea ; cUsações vermelhas de que os
norte-americana na Coréia, I Estados realizam guerra bac-
Imediatamente depois, a Rus- I tel'iologica na Coréia.

.I
Eud. Te!.: ';T Y R E S O L E S"

E' a base da prosp eridade rodando sobre pneus tyresoladcs. Serviço rápido e garantido.
Exetufa ..se Iyresol agem em qualquer tamanho com diversos desenhos de derrapagem ..

lambem oferecemos pneus novos das principais fábricas nacionais.

Cronica Policial
nores

ambulancia
«Associada)}

foi Darar de
Pronto

rir
Socorro

no

�., .... '

C'<1':;OS idcnticoF; sen.renl p:n"[l

Úenlon.st:a.l\ nJ.fl.ÍN UlfJn: \,f'7.. ,"1'1"
o IAPETC, �m Rio <1n Sul, "J,'
>;cm t'Ull1jJI'indo, flililR ohrigil0 :f'�
" [,:;;-O!'t]. VlunOR vel' 11 kmpo (tU'
a iilfeli.71 viu",;. (h� C�lrlos I-I:-t.:n
J>Gl'rneL;tt!r (em 'lU!; {',;pernr p'l'
,.;, receb{'l' li upo"entfidoría �.

�t'a:�ada de St:U rinado tuadd,.
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