
PRA'fICAMENTE CONcunDA A CANAlIZACIO DO
,

RlBfHíJiO DOS PADRES - lERIA HAVIDO IN-
COMPREENSÃO DE AlGU MS -- O QUE NOS DE
CLAROU O ENGENH�!RO j O Ã O CAROPRESO

Assegurudas Ao Café ,As
RIí), 4 (�IFlid.i -- o � ��__�__������__�__=-=- ��__� �c

Presidente da República
assínou lt€c·rcto h0jil �'.

segurando !lti (':"11('.. iJ�·n'-"'
fi,cíad(i"'LW (1,1;': .-1.1 ;."(1',,
de cinquenrn P IliH f' r-in
quenta l' dols, :,,, e;:,n,"
tias de 11l'Pt;üs lllinilllt}s
prcvistas nu ki I 511li clt'
1 fi de dezembro d,' :J I . ;-lO!)
certas eondtr-ões. Estus
condíçõos constam dt·
30 % de fimmcimnento na

base do 1):("('(:0 mínímo de
210 cruzeiros lJOI' dez, qui- --------------------------.....;----'----'-------'--'----------- -----�-

los para o ti�lU '1, doutro

I \
Red. !lod, e OfIcinas

\
HLlJMENAU, (Sta. Cata1"111a} - SA'BADO,

(r ncí I' 11" "I I" ANO' I"" nua São Paufo, �,191_o é li n ...a 1"'1,,, [,." 1\./ ."-
_ _ _ JULHO f}i': 1952iTOUI)AVA SECA

----------------------------------------------------��-------'--------��----�����.�--�--------�----------�-------

Ao que foi informada a reportagem dêste jornal. as n

bras de saneamento e canaüsação dos ribeirões que desa
guam no río Itajaí-Açú, foram suspensas por determinação (la
Chefia do Distrito de Portes, Rios e Canais, com séde em

J!'lorianopolis, sob cuja responsabilidade e supervisão esta
vam sendo' realísadns tais ser viços em Blumenau.

Tão logo tivemos conhecimento déssa Iamentavel noti
cia, procuramos ouvir a palavra do dr. J05.0 Caropreso, en

genheiro do departamento daquela instituição federal nésta
cidade, a quem estavam afétas as aludidas obras.

Ciente do nosso 11)'OPÕSit{l, o referido engenneíro.. ini-
cialmente, declarou que, efetivamente, tinha recebido or

dens do dr, 'I'hiers Lemos Fleming, direto!' do Distrito de
Portos, Rios: e Canais de Santa Catarina, para sustar as obras
que vinham sendn efetuadas desde Novembro do ano passa-

? do. Interrogado sobre a que deveria atribuir tal decisão, es
.

clareeeu (IUe o fato deve-se à falta de verbas para; prosseguir
110S serviços, acentuando, outrossim, ser uma. simples decor
rencía da polítíea de cemnressão de despesas adotada pelo
governo federal.

Esclareceu ainda que, quan- cal. este departamento viu-se
to ao a�lOjo dispensado pelo na contingcncía de recorrer à
governo municipal na rea lisa- interferencia do sr. Prefeito
ção daquelas obras, não podia Municipal, !'Iara li localização
deixar de manifestar sua sim- de outro terreno, no que o go
patía pela atitude de despre- verriador da cidade prout.íficou
endimento e interesse sempre se a auxiliar-nos. Foi inicia
demonstrados pelo prefeito d o p a r a 't a n t o
Hercilio Deeke, que muita l entendimentos com outro pro
cooperou no empreendimento prietario t1ara a cessão de um
fornecendo os llt'eessário,; CH- (C'",ellH' na :? li li;;!!., letra. D)
minhõe:-: Dara {j tra!l'l!}OI'le dr,
materiais.

�"-'

Devido a reforma pela qual está passando o seu

prédio, ii cisa BÜRGER, afim de melhor atender sua
" distinta freguesia, que lhe tem honrado com a: sua
í preferencia, comunica ao público em geral, que · estâ

ii: fazendo uma grande remarcação em toda mercadoria.
Ilproveitem esta grande oportunidade par� fazer suas

,.j compras ue inverno na casa BuRGER, a Rua 15�:de

rl� Noveillbro Di! 505. Blumenau
ITENÇÃO.. Descontas de 10 iii.. a 30"J.

"'ii" 4

LONDRES, '1 tUPi
L ndrrnos hatcram fjUP'XO
reate toda a noite passada, (['Coe
f;.I! 3. mu is fria registra.da para
t'� ta da ta nos últtnaos' sete
A queda de temperatura
r:üu-st'� :3 inda ma.is scnslvol

HOUVE
ENSAO

lNC()l\It>HE-

11 ão da

BAIXA TEMPERATURA'
CAPITAi IIGtESANA

Ha possibilidade de um acôrdo -

D(.·.'ll"'.JO, jJ(J}' \'0;-,:-:;0 intel'!llCdio dirL
;i r-n ll� n ! odo o povo d�3ta gl·andt"!"
ltHC.:10. Sineeran12nft:' h!! H1Hita di
i (.4 t f\ n c �I e n t I' e n Ó H.
li r:- I i II �;' U·· I' ti ü eo:-:tn
nh"'�. Jl;,sas dl1..:.rcn(:�� .....:, pOrto111. ",i)C
.\c.!:... l·tl}j)[·.2!�L·IH :';:',\).)1' � inh:r�SSf;!
..� urn:- .... tni.:ade que :-.ulJet':J as dife
t·en(;�s sU!lf:l'iicir.is_ O (!LI":' ún� o:::

InU: ..�.O.i d"l;-,- _'OVOS :--0:_0 os fatore'�
fllndttdlf_'nl;li:� di: :'Inbo$ OS no�.;sos

p .. II::.t·:{� t\ IH i j( I;, :-1)1I)1)� �'. ·)'lel·ic'tt),,:-.. nü Iit·.ltido v{_'rú_luclru {L'. P.3l::--Vl"t, e

não podernos de-b:.:'Y- de e:.cpt"{!ssnr l
(' espirito l,.tinllsta e plf'l1o de es

pel'.1fH·a:=; no nüvo lYl\.Hh.lú Pnrtilhn
lnos da crenr;-a da ill1portal1cin do
hOll1elli em S't!ll vrandc destino. Ao

cou sua atitude politica
respeito à Espanha após consul
tas com outros govêrnos ocí
dentais.

PARA MANTER A
ORDEM

CIDADE DO MEXICO 4
IUP) - O govêrno mexicano
destacou sessenta rnil soldados
para rigoroso pollciamento na

manutenção da ordem duran-

(OJ'lll': AI. l\,,l A te o nle ito de domingo proxi-
-KLA�i;; mo. Tambem a policia está to-

,SEOUL, <1 � (uP; :-- A. a_r�' loil- ��ndo parte no patrulhamcn-

r�'-' das N��o� umd� :�l:lr.:� � I NÃO lIAVIA PERIGOd,a dê hO}C, .la In .lep, n"en:

I
PARIS, 4 (UP) -- O Chefe

norre-arnemcana
.. corr: tremen 1,1-

comunista Jacques Duelos po-h<'l't·:J.�em de art ílharta, ao IOfl', . . _

�. 1'- t d" . "-O T t ,'"
dería ter continuado na prrsao

b: .�.' �o ,f:!s OS�;) qUI orne r;�, sem qualquer perigo para ado .llen_e core�na. Os canhG�: sua saúde. Isso foi o que con
abi-Ir-am fogo '3IIDultan.'?-mentl!.1 cluíu a Junta de três médicos.
mf'í� noite;, Os

•

comun.stas r-as
que havia sido nomeada pelo

pOl;r,,,ram tambem com pesado govêrno nara examinar o Iiden ,

f{'go d�, 'artilhal'ia, e cru segul(la verme!hõ, antes da sua liberta
I;:'T:�nram um ataque contra um ção.
r:�O�TO, a o_é�te d.e Chorvvon: mas

I QUF.NTE EM PARIS
(tr�:stt!·u.n:: .d�pOI;;-,. de serem J'e'

PARIS, 4 (UP) _ Uma
l,eh,[os 1I'e8. Vezes,

tempestade acompanhada de
forte chuva, fez baixar a tem
neral ura na Capital francêsa,
(iepois do ir0menôo suadouro.
Nova onda de ('al()1� está êIn

cumInho, (' d",v('}'ú ntinl?ir a ei
dadp ainda ho.ie.

DERROTADOS OS

II VRl1.MELIIOS
TOQUIO. 4 (UPJ -- "Doze

ca(,'as à jaln. (,oIHunbtH, f"ram

II d('sh'uidt)s f' Uh) !i.t'o.u, tJrova-

/ 'V(�jt'J}:t-·h{f:'. d,�'.qft�!-I:'{'i(1"�. �"�(-1H ou ...
-

f tros fOl'<l_ill lhúdficanos nu t;-ans
cur:lO dt· UHI (,{lInh�,te at'reO

travado, l�(lj!�._ 3cÍl._,���, Sa�� IpaS:-:iOs. n·)

.rAçAM Sl<iUR 1\.)'. I ", teToS
NESTE fiTA �,h--'

LONDRES, 4 \UP) -- Re
velou-se oficialmente que em

virtude da modificação da po
litica britânica, será permiti
da, doravante. a ex�ortaçã0 de
armamentos para a Espanha.
O gc vêrno britânico modifi-

cões Urrid.zs. ern ?-;o,·:: Jorrjue . envra

1l01a menravem :iS mutheres de seu

pa is, pe'lo mícrorone inter�1.acinnnl
O:J ONU. A csauerd:\ �p"r"ce a Sr�.

8h� Virit?'" Í{'::; lllTl'l ví agem a No
-a lC"·C!llP par= .u receber o titulo
1.,; ··r,,1ii-. d o Muridu ". em reconhe
+mento do i!l1lJort�nte tr:�.b:,lho por
ala re"·!i.':'''-Jo, pnl :"\-1l0S seguidos, em
prol elo hem-e[tnl' sClcüll das ('lass{�s
trabalhadoras de RlICl pátrin.
,FOTO ONlTi.Eh.,-onor Roose'\."elt,

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

Todavia sal ientoll o <'1111'('
vistado -- houve uma Cl'l'ta
dóse de incom!)reensão por
,:arte de certas pessoas no 10-
(.an�e a concessão de um ter
" !10 para a localização do par
que destiil<1do ao alojam?-n1n
do mélquin:'irio e demais lll"te·
riais illdisnensaveÍs às obras.
A propósito, villha n dep<',sllo
desses materiais fuucion:mdG
em um terreno próximo à ca

nalizaç�o do ribeirão dos Pa
dres, na rua 7 de Setembro,
entretanto, ante a necessidade
de seu urourietário iniciar a

com,trução de um prédio 110 lo

RIO, fi UVieridional) -- O
l'vnnis1él'io do Exierinl' for,
ll€cell a SI:gllÍllle lloLr 3 im
jJréJl:sa:

Em discurso no
filO, 4 Il\leridion:ll, .- F'al:uld'J

no Spnado o sr, De3n Achcson dis-
/.._ tUHíz�lde do Brasil no JUCU prd:;
repou:-;:l n" b'l�t:! sfJUd:, iio �.eJttl
nH::nto popula1'. Por1 hlli.O. é eOlll

pi.lrticular �!ltisfa(:ii() que apr(Jveito
c::ta opcJrluoídudt· PU)'"l IlIe eneon ..

1rár no S{"'u'"lo ],l'..t,ilcn'o CUJl1 rc·

llI'2SêlltHHtc:"; do ]JO'VO brúsileiro.

t;;c:

"E'-me particularmente grato re

conhecer que a cordial hospilalida
di' que me está sendo disllenssda.
vt:-m do cor��ão do povo brasil€iro.

suas müos nos comunistas, rk· lidades de um ncôrdo. Com t;"

;:-enterrando um "velhJ pnrt.- vidente surpresa ela delega<;ão
grafo letigioso" e tomando o' us comunistas agarraram a

cuidado de cercá-lo sem Iras,,"s ,mão do general Harrison f"

conciliadoras. Há -- declarou í propt�zeram a volta às sessões
aos mterlocutores -- possibi- 'I

secretas aUm de pre!)arar nes l!lários. IllflS lIlll número de indi

sa;; ses.'lÕes, el�1 comum. o últi- ,,;Lluos, cada qual dotado da cen-

llAD E (O (
mo parágrafo qUE' ainda f�lIta telha divin� e c�(h qu�1 merecedor

11 A D N REfTO ii convenção de anuisticio. (1" dij,',nidade e respeito, O fato etc

Sabe-se l1'leSIUO que os co- ?f!ui, hOje, estarmos reunidos nes

SOBRE O AUMENTO munistas apresentaram na reu tas historicoq p:::"ecles do SenadO
nião de onten1 un1 texto quP hrasileiro. simboliza. portanto, mui

OS delegados aliados, por Ol,- to daqllilo pelo qu:'l nossos países
tI'O lado, julgan1 cheio de obs- e�tiio lllt�,ndo no fltnhito domestico

curidades. e que necessitará, c internacional.

na opinião destes delegado,;:, Aqui enC'll'tr:Il110' " expre3siío
um certo tempo para a corre-

ta decifracão e interpretaçi:io
Na verdade nenhum elemento Passagens para o exte- humanos - representa'ção dos inte-

li"ado- ao desenvolvimento da t'esses do povo c ::: reconciliação dr.s

c;nferencia representa a ori- rior em moeda na.. opiniões divergentes �tr�vés do de-

gem de tregua que se acab:t bate pelo racionio e da conciliação
de observar e cuja causa, do cI'on51 COIL'''trutiva. Estes dois fatores são

lado comunista, ainda não é g
a b�.se dr.' um estilo de vida que o

conhecida. Quanto é1DS nego- rno, « t Meridiana!) - A fis povo do Bra3il e dos Est?dos Uni-

dadores das Nações Unidas, n,i'zaciia hanf!ária c:o Banco dI! dos, conjunt:"nente com o de muitos

não há dúvida alguma que as J;,a;;il d!'termin'lU (In.' tap,1) outros paises do globo. estão ten-

disDosicôes conciliadoras qll'; I'r,t'."ileil'os quant.J cstrangel1'<.1" truido robustecer e fner prm'perar
se 'dcnÍonstrUI1'l neste Inomen- -.6 ;-.odm·iio comnl':U' [lrls'ôa",,· _ no mundo. E' inevitável que este�

to são devidas em grande

par-l
('.� ida .' voita 'para .., o:terÍo' dois principias e estilo de vida, que

te à <l!)l'oximação de abe:tu- '1l1 cruzeiros, 5'0. prC!cndr'l".c J, representem, devem inf1u:nCi�r vi- Nereu Ramos, Ambos os par-ra em Chicago, na proxlma vIJ11.at· dentro dI' um ;,nn. r:I,

\taln:lent�
n:!.S nossas rehçoes mtEI"-

lamentul'es ouzeram em des-

\segunda-feira. d_o congresso da cnnttário. deverão eor.1pr·':1I , .. nUClonalS. �onduze�n-nos somente",
taque o intenso trabalho doPartido Republlcano, qu� de-

penas ida, pagando li \'olta n!,�i� um �roposlto passIvei - a manu_
sr. Dean Achesún para tornarverá. como se s�be. d�slgn�r tal de na moeda '.los p:lÍf.ES t10,1 tençao dc uma ordem pacifica f'm

Imms eficaz a cooperação poh-o seu cnndidato a prcsl,dencla (lc queil'i1n1 rC;':l<�.j!5:11·. (Conclui na 2a. pág. letra E) fica e econômica entre

0dBroa- \
dos Estados Unidos. EVidente-
mente a administra<:ão que

�����a��bs��tL1����c�;�oq�e�:��� Malas prat.·ca e efe�t.·va a v.-to'" r,ilodar prova de boa vontade, éllan
te de uma opinjão pública..

IOlle imnais foi Iavornvel a h()'mt!.m br .....sl.. el·ro' � O n f ragt�elTi; na COl'éia. � "'" '""

�L��;.-�-5�_;;;;;;;;�;-.---;I.---;;-�--,�---.-���--r�s--�����-��--;-M;-�-�---.,f�'-!�I--.l;-;T;-;�lRe6omendodonovoempré�imo,para O

aproveitamento do cachOeira P. Afonso
Afonso. mais !_1l'atica c efeti
va será a vitori::l do hoawm
bra�ile-iro contI'a as secas

que flagelam o nordeste (!

retar'darn o progresso do
país. Ddenninou ainda o

pl't'siden le Vargas qUi' (} 1\1:i-

fpInrnuJs de "!10V'Ü' tJ:'0 tenl0S elTI

ITIc!'!te ...:. rn.:-.'j<"':' despersonalizada,
que caracteri..·:a os conceitÚ's dn hl1-
,11anidncle comllnist:l e outros. totR-

expressão '"'''' ., ,"mo'."
l\.u�des f:-m de-sa.st.tes

!J en;fAili#}lla do ftphüf'nrJ ��"'«�fr:�,:r��:",�l:lt:,�� 1��f.S:i:a::�;:
..

U ! I ti, I ;:) b H� C,} " � .. I J;�;:��r��,te :i�tEJde:�::r:: �;�:�';i-j RIO, 4 (Mcddional) -- A ' responder ao gcneroso e a- rios: e " COll�clho l'heional de Se";
,

entrevisb coletiva do sr, mável eonvite do governo
Dean AchESOll, ôntem. t(�VC brasildl·o. Não \'lm pedir
inlereSSf! r·dativo. J)ois que nada. lIem suscitar 'll,Rlqu;:r
tratou-se de lexto sem a

maior expressão. A reporta
gem, na verdade, não teve
acesso à nessôa do St'cre:a
rio de Estado. Disse o sr.

Dean ;-\cheson:
"Vim ao Brasil !Jara 1:01'-

:que"tüo. TCllho. C!:tJ'l't�'I1t.,.
certeza ct(� qut.! devcrnos en

'tretel' CO!lv(:�fsa�:ljes de cara-

_�.�,EFETIVAMENTE REINICIAD� .A.
DISCUSSAU DE PAN-MUN�JoHN
lVIUNSAN, 4, iUP) -- Aca

ba de come<;ar. em Pan-l\Iun
John, LIma nova serie de ses
sões secretas. Pela primeira
\'ez, de�)oi,; de cinquenta dias,
parece que a discussão foi e
fetivamente reiniciada. Atô a

gora as conversações se limi
tavam realmente à leitura d<l3
declarações antecipadament<:
preparadas por uma das par·
tes e ouvidas com aborreci.
mcnto pela outra parte. Desde RIO, 4 I �Iel'idional) -- ,'i 0
o dia 18 de abril não surgia asara nada ses sabe. de mane,,"';

em Pau lVIut1 John qualquer e- concrela. acerca das tah�!as ·lo
lemento ou fato novo. Desde. alimento de vpncimen!os do fLw,

bl'llsC[I_mente, há quntro din.�, cionalismo. O assudo acha-,,'
ou seja. exat:lmente elo dia entrpgue diretamente {lO pr!'.
primeiro de julno. (1 princip:ll 'dente da República. (,Olúirman
ctclegado deiS Nações Unidas. dO-i:" caber-lhe a fixação 'oe

general Harrison, est2ndcLL percentagem do aumento.
I---x--x-x x----X--x-x--x--

h:r geral. elo ir.I.TPsse dos
governes riO Bra:iíl e dos
Estados Uni cI c.s" .

V�NnA HE8'I'E DIARIO
NA ENGRAXArf'ARIÁ

PONTO CIlIC

rer�eD�O O controle o trator foi
c�ocar�se com o arrauba·téo

Visitou a Camara dos Deputados o

I Secretário de rslado Oean Aches.oD
SAUDARAM o EMINEN TE ESTADISTA

- - - RAMOS E GUSTAVO
AMERIC ANO OS
CAPA NElVIA

11---------
RIO. ,t IIIle,·id·un·.lj -- A .j. CI"reu _1 a.ltll'·a �10 n(;"'"I'o l$ .. A

elade lU:H':l\'ilho,,�t, ja ba��tad,: <",de e�t" sendo de ;"'c;:1la<lo t.m
3eúsfurnadn.. ao::; dcsu:--trf'S d'� pequeno Inorro :J."nda ali eXl�·
t t 5.nsito, l'ügü;tt·ou hoje tlnl .l._'

#"
tccte. O trator- UUli:C1Llo nCd�<�

rlflutc!: (uh"p? inédit(J llr; cld ..l l !o .t.�t·vi<:o perdeu Os- cOl1lrejles ,-'

E'ln plena a'l,'enidn AtHil\ti.p�-L n!� \.'olou l)('la ladeit n. indo =1� '1.
fQnJú�:;t }ll.tiU ue CUV!I(·lh:ln:l.

U.;/ !;!ll 03 f"_H'L1os do �hncio Ifl
t1'5t{Jt� 'J('�'H'uni l'olntll) cil�('linD. 1',;:"!aia. (!l-le sofreu danos. t� .�-
J)-;,úrro ftb::dxtJ. il"lq chn('nr

11:\
ltznl(,Ilte n�iu houve vÍtirn:ts, po,�

("0111 \\111 nl'l:.1Hh:'l�t·ll1� \) �'�I;-�H () (1 ll:.ttth'·ht.! t"on.�·'l_;_llil! �1:tlt.1J
iol':! 11:1 IIíJt:l "fT", as

RIO. 4 (Mel·id.l -- O Sl-.

Horacio Luf,,!' anresentOll ao
presidente Gehllio Vargas
a exuosü;ão dos motivos da
Comis;_;[io l\li�:t;) Brasi! F.�
lados Onir1os. rCt'f)\nel,d:"I':�!'
nnyo cJn'1restllllo de ()it�
milhõés (. meio de dólares
para a conclusão da primei
ra etapa do aproveitmnento
da Cachoeira de Paulo A
fonso. <.:om a instalação dt'
mais urna unidade nara a

produção de cnrgiâ abun
dant._:.- e barata n3rn o nor

deste. O pl'esidcntt' Vargas
la','l'oll (I seguinte despa-

10 ,-- a;;sim co!wllli o ;:;1'. Ge
tulio Vargas ,-- a garantir
ü lil1anriam,'nto adicional
'lU'; �c fí:l_er nec€5súriü para
estl' fim, até a importancia
qUe [(li' fiXada nwdiante o

;lcórdo ehtrp a,� paI teg inte-
1·t·�::;ada5,

A V I S O

t

"Quanto mais rapido iôr
aleançadü l) aproveitamen
to to1:Ü da CachDf.'Íra Paulo

Ilis�ério dn Fazenda e a Co
missão Mixta dêm "todo o

apoio �I hidro-eiéíríca do
Si'io Fr:mci"co nas negocia
ções do cm:)l'cstimo c obten
ção, pelo Banco Internacio
nal, dos rpClll'SOS t"llITeSpOn
dente:'Õ às -desnesas ('fetuadas
c·m divisns estrangeiras no

perlodo de 1. g4t}�1i1, acima
do ern9l'CSÜmO de quinze
milhões de dólares. O gover
no está, igualmente, (Ííspos-

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

Acha-se de plantão, de 30
a fi do corrente, a' Far
mácia Catazlnense, á rua
15 de Novembro, ln. 508,

que :adn n�ç;ão .possa viver seu I do povo �o Bl'!l.�il., E' auspicioso
proprio destino. Iívre de controle. que assim possamos nos 11;ncontrar
A, cooperação historie". entre oBra '! :P.ois lJ.lJe .vosso país.: o meu país f."

si! .e os Estadas. Unidos atravos de

,.
os muitos outros (? nós associados;

mais de um século de comercio estão se empenhando para qefender
pacif}co ' de cooperação conjunta, em nossa esforço gigantesco. atra..'
simboli2;a ;eRU:! espirita" Em escats ! vês dn ,mundo, de hoje, o .que é 11

ampla. verificamos, por exemplo, direito da povo e, de por meio de
na 'Órganização dos-estados america- seus represen1antes eleitos" deter
nos, para a qual 'o Brasil tem coo- minar seu proprío sístemn de gover
trÍb,uido com grande talento e li- no e al<úmçlll." suas aspil'açõés. Nes
dera�ç�: ume, projeção mcíor- des- se eEf'a!có: o' po;vo do Br�sil'��'o dos
tas mesmas, ideias. Iniciamos em Estados Unidos, estão, ine:;'itavel-,
nossa organiza'ção 'de estados a�eri-' mente unidos. Que o seu longo hí,-,
canos, Um principio de respeito ' tõrico de cooperação fraternal seja'
pelo individuo, reconhecendo como, coroado com reaüzaçãc mator. Que
hasieo para as nossas relações 3 i aumentem z compreensão e' 1::. a-

, soberana igualdade de todos os e5-' prectacão reciprocas por infermcdio
tltdOS m,�br9s. Ajust!lmos em c;a-, ele seus artistas, escritores, ,mur.i
ci; 'um' dos mesmos o principio ,de I clstns,

seus prOfessores e esttldi�
n50 intervir .

eln seus' assuntos ln.. . tas.

ternos. E quandõ temos divergen- � _ _ _ _

cias' de opíniã{J; como inevitavel

mente ocorre, em qualquer grupo

de individuos -ou nações, resolve
mo:las pacific�.rnente atrnvez de de�

bate nos o:rg;;os da organtzação dos

estados americanos e fa"zemos um

'ajli.�l:e que narmoníza devidamen
te os [usfos interesses e -asptrnções
de ,todos; ° 'fnt<l de ser isto possí
veI em nossas relações inter-ame

criança fique nieanas, c, não menos no ceríárto
durante seus nacional. é devido, por meio ,da
No caso de mil, nossa comunídade de est�dos ameri-'

I bebê ele meses, deite-o numa
-canos, hevermos chegada a certas

n1e_sa .ou numa almofada. no convíceões de principios sobre 'a

cJ:;ao,. onde o ar 'possa refres-I conduta de' nossas relações. Estes

::,,--10, nunca dentro do, ca!- i principias estão assentados na Car
lmho ou de um cesto. �e, nao � ia d�, Orgl!llÍz�ção 'e .rerietem as

,obsta�t� essas preeauçoes, seu
proprias duas doutrinas basícas, 'I'

corpo cflcar quente demais, r�- saber ; o entendimento às necessi-
fr.eq�-o com um ba!lho te- dades do !lOVO e <!. reconcílíaeãn:
pldo,', tendendo' maIs. �ara pacifica de diferenças :t que me re,
quente do que 'para fno, de

feri
modo a evitar uma mudança S�lientou em 'seguida que fi 01'-
,muito 'ratlical de temperatura. ganização dos Estados AmeriCanos
A seguir, polvilhe-ó com um

constitui um exemplo im;piradQrtalco suave, es.pecial para
êl

de como estes principios podem Isua Dele delicada. ,ce,' e, se
funcionar par�. !'. preser"ação da

sentirá tão fresquinho como' a
paz e para ,3 cooperação entre asproverbial manhã de, prima- nações, meSmO -quando diferem em

poder1!)

PAULISTAS:x CA·
RIOCAS, VETERA
NOS

RIO, 4 (Merid.) - Joga-'
r.ão domingo no estádio do
América, paulistas e carió
cas, p�rém veteranos do fu
tebói das duas capitais. A
parecerão Russinho, Pasco
al, Jarbas. Afonsinho. Caro
la, Plácidc c outros ázes do
futeból. Ante o numero de
fans dos velhos craques, a,
partida está despertando in-,
teresse invulga�.

tviARABA I ,Cl,UB
/A.'V,I SO

o Marabá Club comunica aos interessados que

no baíle que fará realizar no próximo dia 5, premo-

verá o sorteio da gaita de mão marca "Alfrc'fl Ar-

YJOld", cujos bilhetes já estão sendo vendidos.

Dr. Aires Gonçalvés
- ADVOGADO _;,
Jtesl:dencJa e,escr1t6rfcu
- BLU1U:ENAU ;.....;;

,Atua Bl'IlIqJle. 95 � F&116,: U'UI Sófre'P'Tenha Fé

.. I ..

K .

Escreva detalhadamente para a ex. 7 9 1 2 - S. Paulo

Não utHlze registro, para evitar demora na retirada, em

horário imprópria.

da padronização oficial
do tipo de exportação,
com sessenta quilós e

meío brutos, FOB' no por
to de Santos.

triz.
, DESPEDIRAM·SE
OS BRASILElROS

RIO,4 (Merid.) -- O pre
sidente Vargas eXortou ho
je aos atletas brasileiros que
vão às Olimpíadas, a que se

empreguem a fundo nas lu-

VITIMAS DL ROU
BO NO EQUADOR

tas olímpicas e que não se RIO, 4 (Merid) -'Des-
esqueçam 'de que estarão pachos de Guaiaquil 'para,
defendendo as cores da ban-'

I um matutino local infor
deira bradleira em Helsin- mam.que os jogadores inte-'
k,i. 'os atletas foram se des·, grantes do quadro do Fla
Pedir do Presidente. mengo, foram roubados em

quinze
-

mil cruzeiros, em

I. jóias de várias, espécies, nos
,

aposentos do hotel. Os la
drões fizeram o roubo no

mo'nlento em Que a turma
, cuidava das compras e des
pedidas para a viagem de
regresso ao Brasil.

TELEFONES MUlTO
CHAMADOS:

POLICIA' . _ .: •• 1018
nOMBEIROS ..... 1148

Assistencia, Publica
- A; disposição 'da pópu�
lação local, encontra-se no

Hospital $anto Antonio.
a ambulância de "Assis- ,

tenCÍa PubÜca'�� que a

tend�rtl, grahiitam�J;lte,'
todos os casos urgent,es
de

'

enfermIdade ou de
ferimentos graves, a'
qualquer hora do dia' ou
da noite.

. PARA O CONCERTO DO SE1):,B.AD!O SOo .A OFICINAr

RADIO-fU.KEros, os santos, os judeus que
a fizeram cidade fantasma. é
ela hoje aquela paisagem .com
um triste hOl;nem a mostrar
um ll1apa da. Espanha: E todo
o misterio de Toledo se trans-
formou na vida do El-Greco.
Tudo o que havia na tii!rrivel
Castela dos Filines atrozes o

pintor passou para tinta e for
ma, Bem que dele éscrevêu
Góngora nO seu epitafío:

"S:u nombre, ann 'de,ma:yor
lalienio din:J

Que €In los clarinS de la fame
,

, .. '., {c,abe,
El camno ilustra de ese mar-

, " o',
-

,

',' lmoI grave:
Venerado, y' prosigue tu ca

, Imino".

GRANDE SORTIMENTO EM: VÀLvu:t;:A.s AMERICA-
NAs E EUROPE'AS.

'

"Cc

- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS
.....;.". SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO ,,_..

Eoa '7 de Set�bro. , , I

'melhora): est;?s' mesmos principios
nas relações' nacionais e internacio
na;s. Ante !l amea!;?, de agressão, a
Ellrppa '"Oddental busca nova ltni
dade que ate agora existira somen

te nos SOMOS de seus m::>.is escla
recidos estadistas filospfos, O Pla-
no,Scl,mman, para a unificação das 11-- ---- _ -�,-------__ "'":'*--11industriaS cio carvão e áço é um

I I V·
...

Hexemplo frisante do progresso para

I O laça', assea fusão graúual dos interessese-' , '
"

���::!���t:'!::��t:as se��l�C:��:�!� "

'

,

.. ,

'

,.
'

,

g1Cias na criação de uil1 Exercito Atendendo ás necessidades e conveniencia dos s1's. passageiros,
�nificado, que por sua propria na-

a Auto Viação Hasse, acaba (le estabeleCer 1l0VO hQrarios dos
tureza, apenas' tem um proposito seus 'transportes cOletivQs; os quais já ent.:raram em vigo'r e

defensivo. que obedecerão ao seguinte: '

Os nossos 'p!'.ssos diretos à Asso- PARTIDAS DE BLUMENAU: . (diáriamente):'6 horas -

ciação Politica. entre os povos cia ônibus; 8 horas - limousine; 9 horas - orubus; 13,30 - oni
Europa, devem, em breve, se:!: dis- bus; 15,36 onibus (via lbirama):

.

,

cutidos num::>. reunião dos minis- PARTIDAS DE RIO DO SUL; (diáriamente): 5 horas -
'.

, onibm; (vi.a. lbiráma.); 9 hora,S - onibus; 12 hOl'as - onibils;'tros, ,que agora mesmo se acha em
13 horas ;__limoJ1sme; 15.'horas - orubus.,preparativos. Por que yerificm:nos "

"
" ,

ocor,renciâ deS?e:. fat?s cons.trunvos JJmmnlliulllfIUinnllUmillllUlllllmmnnmlllUlnuillnmmmMHIIIem nossas cIVllizaçao oCldental1_' C
Francamente, é porque 2. uossa, ci-l E H E M O�R R O I'DAS' E
vilização' está. hoje. diante da ne- ::

.,

'VARIZES E ULCERAS ::
cessidade d.e s,e .fortalec�r o.u pere- � ª , DAS PERNAS: curas sem operaçãeJ 5:
cer. Os prlllclplOs totalItáriOS qua::'

'

'. =
dão motivo ao comunismo soviéU: = DISPEPSIAS, FRISA0 DR VENTRE, COLITES, =
co para o sorrateiro domínio dos:: AMEBIANA. FISSURAS, COCElRA NO ANUS iS
estados visinhos fazem tudo aquilo ª C08AÇAO. PtJL!t16ES, RINS, BEXIGA. FlGADO ' E
em que acreditamos - tudo o que

- ' , "

" , ,

-

é hOJ'e simbolizado nesta reunião i Si
- .::dos representantes do povo. Na = =

pratica comunista não há respeito = =

pela voz do ,povo. Enquanto apren- § - ME'DICO 'ESPECIALISTA. --- iS
demos a ajustar nossas disputas in- E Clínica Geri.i' de 'Homens. MulherelJ e Criança. Sternacionais, pacificamente, e viver - .

-

no respeito mútuo, dep.tro da nossa
:::: LTOUPAVA SEUA:,lLi, 11 e 15 às 11 bs. BLUMENAU e

organização de estados americanos, tlUllUUIUmlllUJlnlJU!JIUIIUlUlllUllrlImmlllllll_mUJIIIIIIIIUUl1I11U
outros tem seguido a curso da con

quista de terras que' lhe são cir
cunvísinhas. Embora seja gráve a

ameaça nestes tempos para todo,;
nós. que :rinda desfrutamos das terreno. As d�mal'ches nesse como tamberrl a dl'enageln dos
nossas liberdades e nossas oportu- sentido foram'''as mais

satiS_,
ribeirões constituiria um sis

nue, mediante compras nor- nidades para o futuro, talvez esse fatórias a pri�lçip!o, ,·todavia, têma eficiente de saneamen-'
mais em rodizio", mal não passe sem algum resulta- há dois meses:':àguatdo solu- to. '

do de beneíicio. Entretanto, ter ri- ção. Contudo,', ta}ves,' não ti- Como poderá se o'bservar a,
veI alternativa, compreendemos vess�m, sido',; essa�',as círcuns- pa_ral�zaç!í<? dessas obras V�lil'
maLs segur�mente agorll, as mer- tanclas que lnflulI'am:,na sus- atmg1l' serIamente um dos pro 1,1cés com que fomos agraciados. pensão das 'obras; ,pois, como blemas qtie representa uma;
Compreendemos mais claramente a já esclareci, essa deterilllnação das maxin�as aspirações e :m-: 1,1a ser. sua lkcnc'a cassada. A, necessidade (_le fortalecer os prin- superior, decorre' da; ,Jalta de, seios da coletividade blume-:

especialidade fái-maceutica a- cipios que, talvez, de s!!eulos da verbas. ,:,�. nauense." ,

III!pontada pelo vereador Paulo historia, aprendemos a ser de su- E' mmentavel qu!,: aSSlm su- FIN�NCIAl\lENTOAreal pode não ter sido a- ma import::mcia n:'. consecução dos ceda, poIs, a: éohcretização de Interrogado sobre como vi-'çeita pela Associação -Medica nossos fins pacificas.' percebenÍos vultoso em.preendimentó ira- nham sendo custeados os se1'
Americana, devido à sua com� mais prontamente que as nações que ria apreciaveis beneficios fi viços de' canalização, infor
posição, .por isso' não conside- partilham deste eonce;to de paz população blumenaüensê, ha- mou o engenheiro Caropresorada de alto padrão. Isto, po- devem permanecer firmemente uni� já visto O fato de se consti- que, apesar do gov�rno fede
rém, não significa a sua con- das. se se aruzer preservar a paz". tuir uma obra que permitiria raI ter abério o crédito de 2
denação, havendo medicos a 'Concluindo àisse o, sr. Dean A- a maior segurança dos patri- milhões de cruzeiros para o
e;x:tertiar sua' observaÇão' pes� cl>eson:

'

,

j
monios marginais 'do tio Ita- inicio das obras, estas "Ínham

soaI e seus conhecimentos de
'

"

'

jaí, pois, a sua barragem evi- sendo financiadas com os re-
teraneutica, sobre se deverão ,E assim retorno a' esta feliz 0- iaria a erosão dos terrenos pe- cursos do Distrito de Portos,ou' não empregá-lo na cHni- cru;ião em que sou honrado no Se- las aguas, e os conseqüentes e� Rios e Canais, de acordo com,,

. nado Naciona.l pelos represeritantes inevitaveis desmoronamentos as dotapões de verbas do saldo,
'

,

do PlallO Salte. Até então a
verba de 2 milhões não foi pa

I} ga.
I

TElEFUNKEN

BLVl\'lENAU - JOINVILE
Viagells rápidas e seguras

só 110

EXPRESSO ANDORINHA

f
trada de Rodagem, Departa
mento Nacional de Portos,
Rios e Canais, Contadoria Ge
ral dos Transportes, Departa
mento Nacional da Producão
Animal, Departamento Naéio
-nal da'Produção VegetaL

REGIMENTO
Os renresentantes do comer

cio, da Industria, e da lavoura
serão indicados pelas respec
tivas associações de classe do
grau superior. Logo depois de
nomeada a, Comissão de Coor
denação e Desenvolvimento
dos Transportes elaborará um

Regimento que será submeti
do à aprovação do presidente
da Republica, llO prazo de 30
dias.

'

-,--,-��-II ,II ,
..

I'11 WASHINGTON, 4 (DP) -- Foi ord�nada a ehmma- ,I

!! ção de todos. os contr:oles ,so�re as. importações de bOl;- 1,1
II racha, a partir da mela nOIte de hOJe. O g�vern� �xpedlU ii
I! a ordem exatamente dezoito meses depoIs de lnICIar o II''ii programa para aumentar as reservas de borracha n?s Es- ,I
li tados U):lidos, na previsão de uma crise, e para ?bngar a IJ
ii reduzcir os preços do produto no merc�do mund;al, O sr. II,
'II Jess Larson, chefe do Bureau 'de SerViços Ger31�, enc�r- II

.

I regado do citado nrograma, declarou que prestara um m- II
ii forme final de .suás atividades logo que contar com as ci- li

. i I Iras iléCessarias.
'

II
---------'-----'11, jl!-��----------

.8""

Acrescentou que o progranw
não custou dinheiro algum ao

governo. Esse Bureau conver

teu-se, no dia 29 de dezembro
de 195, no unico organismo au·

,tol'izado para importar borra
cha nara os Estados Unidos.
Para- essa época, o ,preço da
borracha no mercado'mundial
era de quase 80 centavos, 'Por
libra. Atualmente, o 'preço é
de uns 32, centavos nor libra.
"Tenho o nrazer ôe-inforiúar

,
- ,'" �

Feridas, Espiuhas, Man- II

�:.s, Ulceras e Reumatis-

IIIELIXm DE NOGOEmA ti
Grande Depurativo lill I'do sangue

CANALIZA,ÇAí) DO
RIBEIRAO DOS PA
DRES

No que diz respeito à Cal13-
lização· do ribeirâo dos Padres
-- acentuou o entrevistado -

esses serviços estão pratica- \'aque'!Nl
mente concluídos, contudo a
sua conclusão está condiciona�.

I
da exclusivamente' aos trabu-,
lhos de terraplanagem. ::._'lIlf1l!!IIIIIIUlllllllllllllflmllllllllmlnllllllllllllmllllllllllllllllflIlIIflU;;�Entretanto -- concluiu _

os referidos serviços não pode- ,
::: E' no logar da venda que a propaganda vende.

rão prosseguir diante das de- :: Anuncie vendendo e venda. anunciando pela
terminações referidas, deven- ::

r�n�e�;!�:á��viaâ���� fi:'êl Y 'M 6' Radl"'oMI·rador
:

��.se�:�o,.p��aent���:a:ili��:�: ª "

-
"

"

_plicará em que o departamen- :: (A voz do coração catarmense)
to sob minha direção não con- == FREQUf::NCIA 820 KCS. - ONUAS DE 365,9 lUTS. :tinue funcionando nésta 'Ciela- %:

•

CAIXA POSTAL. 61 - RIO DO SUL
de, terminou por declarar o :: ,�

engenheiro João Caropl'eso., ;:;UnmmUllmmIUlUlllllllllnllnmnIUIUlIIUlllllUllllfIIIIUlflln: ....).

que é qo�{. a· situação quanto
à armazenagem de borracha
à armazenagem, de borracha
e que o nreco mundial é mui-'
to razoavel" �: 'manifestou
Larson,

' én declarações escri ..
tas, acrescentando: "Espeta
mos .que, esta situação conti-

RIEUIDORES:

PLANO URRANIS-'
TICO' ,

� Extendendo-se em cOl1side-· I
rações sobre o vulto das im
portantes obras informou o

engenheiro Caropreso que, a
tendendo sugestões do gover
no municjryal, visando o embe
lezamento

-

da cidade, o plano
primitivo sofreu uma série de
mOdificações, tanto assim qúe,
de acordo com o maria de 'le
vantamento topo-drogl'áfico;
seria construída uma avenida
ao longo da-s margens do rio
Itajaí-Açú, o que viria dar um
aspécto interessante e curioso
à fisionomia da cidade.

""

TELEFUNKEN

RLUNIENAV, n-7-í!J52

A FEBRE AFTOSA, docnç:L
por- rlemais conhcc'üa em no";;.!

páis, e qUi:' tantos prejuízos ten
c::;usado no IlOSHO rebanho lei'l}i-
1'0, acaba de '"urgir' em algun5
MunicípiOS desta regiiio, ame<,

çt:n!1o, como das out!'HS veleÕ.

pt"uetl':U' eIn todo o VALE nu
ITAJAI.
Torna-se indispen3iivel q._Ié'

iodos os lavradores c criaoo, d<
{�t,,;de já ,prov:denc:iem a VaCill?,'
são preventiva contra essa dO�'l'
ç.ol. que a qualquer momento Jlc
(i� ata�ar os anima.is de vo!�:;sn,:

})f('priedadei' ou zon<1, OCil,�' .. ·'·'

nr,ndo os maiores prejuizos. (' r�
_ Ll1.in. iniciativa que o ;:.erviço ,�u

I !-'onwnto está realizando c in'''''

I rece o apoio de iodos os homep';
rurai" em consentir a vacinaç:'.:,
·,l�. todo'" os anima's sujeitos !t

essa doença.
Uma vês rcalisada a imul1is«

ção geral de todo o rebanha (!;

])funicipio, ,contra a Febre Afe,l
õ,,: ..

'

teremos um pel'iodo ,de ;m')

nipação de 6 a 8 mêses, fica"::!.
ipsa facto resolvido 110 l\funin·
pio durante o ano de 52.
A vacina é conduz' da, em ge·

lo, com caixas especia.lmedt'
prepara.'das pa.ra defender (!,,','l
rrâos solares. A sua aplica'il't'
é aconsf'lhavel como pi·cvenLi"'.l
('/' doença, completamente in,'

fenl5iva, os anirrlais vacina. ",�IJ
r.ão apresentam reação. Dos" "

c·ma única 5 cc. para todos 0.8

purtes de animais sujc'tJS [.

el'sa doença.
Os sC'l'viços prei;tado'.1 peh'1

Íl,ncionários da Diretoria do ,7(,.
mento e as vacinas <;5.0 :;.:-at'.l:·
tos unicam,ente aos lavradore,'.
Por ocasião da exe.::ução d03
trabalhos'o pwprietál-io receDC'

ri. um talão 'de atestado de ser

viço. car-:mba.do com VACIN_-\·
ÇAO GRATUITA Ont1l� deve s.�:

posta assinatura.
0" interessados podem ta:l

!=.1'-Be iL Séde do Servl;;o no E

dl;'ido da Prefeitura, lutende!'
ca3 de Rio do Testo, vila 'J.,

I1.011paVa ou a,o Posto auxH:er
c:�, Itollpava Centeal. L!difício <ln,

s. ' A."
,

,

.'.
#;

., . .

.... Caminhões
L U I I: G .. A. VI L E N T E

PRECISA-SE de moças com 16 n 35 anos ile idade e curso Ví'Ímárlo.
que desejam eSUHl.'l.t enfermagem. Casa, reft,jçáii e curso grAtuitos. Es
crever para Escola. de Auxiliares de Enfi'rIDageln, São José. � Ru:!'
l'rtartinieo Prado, rl - Silo Paulo.

OPORTUNIDADE
Uma fil'ma. ou pessoa bem relacionada. n09 meios industri:tis textts e

de couro, como represellt.m[e exclush o para todo o Estado de santa ClL-
tartna de produtos químicos de r"plltaçãn mundial.

'

Cartas para. "Químicas",' Caixa. Postal, 90.

V E N DE .. S E IHEGO'(IO DE OCASIÃO

I VENDE-SE Chevrolet de Luxo, 4
UM TERRENO no uaírrn de ttou- portas, pintura, e esiatemetüo
pava Seca, ótimo para construcâo 11109(" pneus novos, mãquína a
ou emprego de capítal. 'l'ratar à nualquer prova. - Jnforma�ões
Rua 15 de Nov,. !l7;; ou rua Her- com o sr, Osmar, fia Ca.<!1 !\lo .. l-
mann Hering, 490, lmann. - Blumenau.
---------- ------.-.,--- 1I- II

V E H D E S E PREFEITURA MUNICla
_

'

..
,'

PAL DE RLUMENAU

Srs. lavradores Afencão
•

VENDE-SE um terreno plano, com

2.900 mz, na rua Boavista, pegado
a Oficina Pínzera, por Cr$ 30.0nO,M.
- �.'ratar com Hnrst na rua 15 ue

Novemuro, 9�3,

DIRETORIA DE FOMEN·
TO AGRO ..PECUARIO

PAUL SCHWAEGlE
Quem, souber do paradeiro de

PAUL SCn\VAEGLI� queira íntor ,
mar para a Calxa Postal, 73 -

Blumenau.

P I A N O
VENDE-SE, por motÍ\'o de

jern. um pi?l1o' "Pleyel', em per
fEito e31:':.do; tr�5 !\ed:-.is, cOI'd'_� eru

zada;; e "rmaç'i'lo de metal. Ver te

tratar na ru�, dr, Am:1deu d� Lu�

lHO,

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

ét.pefilrJerde,
LEITE DE

MAGNÉSIA

COMPOSTO

1.n:l.t1 ...o

antt-lét40
contra ••

1.'Illl'.s. Sem
ubQr e nllo

!ldstrlnceIlte•

Um produto do

UH. LICOR DE CICaU XAVIER S/I
Cia. JGl1sen.
Lll.lmenau, Junho dI! :952;

DIRE'PORIA
__ l_ --.:-.- _ -----

ARMAZEM
;

PONTO CHie
SORTIMENTO COMPLETO DE CONSERVAS - BE
BIDAS NACIONAIS E ES'.rRANGEIRAS - CEREAIS

DE 1:1. QUALIDADE � FRUTAS DIVERSAS

__ PREÇOS SEM COMPETIDOR�

Rua 15 de Novembro, 186 - Telefone: 1 2 1 9

Sa V. S, aprecia passar uma horas "gradaveis"e

boa companhia, o radio TELEFUNKEN lhe brin

da com este prazer, abrindo-lhe as portas p. UI'>'l

MUNDO DE MUSICAS E CANÇõES:

T�LffUNKfN
PARA LUZ ... HA 'tERIA

MARCA TRADICIONAL DE FAMA MUNDIAL

-- DISTRiBUIDORES

PROSDOCIMO S.8.
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

Blumenau - Curi tiba Joinvile

Graças ao governador da Ba.
1::a, o Brasil acaba' de tomar um

p'imeiro contacto assim, d reto .

f:O vivo, corri a lnassa. de vc"

queiras, Na ordem emoeio!1nl.
;:"�a tomada de contacto te",
1.,>1 significado, q1.·c n!'io dever"
selO subestimada. Vinlos u. ah'

['rUo do presidente quando. <'0

na�_.'2ar em revista a H;_'�g" pa.ra.
da, 'divisou o general Anapio
G:,lnes, fardado fIe homem' ::ia

.umA. MONSENHOlt CELSO. 234 CTJRITln.�
A (,e ol'gulho os para.ibanos, pe�y

, di)naire. o ímpeto. a galhanl,c1
tll.> Espinharas, lllu.'e,' com que montavam e a disc�}ll;
Ayres. EnCn€raUI-ncw na >nantiUrt na 'aua !c,rmaç_�

RUA LAURD

MOND.!f· JR-U-CKS•
- '.

"
- �< , • •

sf'rtão, mavórtico e sereno !lO

nm uniforme, montando um ah.'
"ãe paraibano. O gel:oeral Ar.a

pio era o colori<lÇl gaucho àqu<:
h página. adoravel do sel'tanls'
n�o, bem feito e bem comrr",
e:ndit!o,
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'i;§ ii.i=-nSf-� � vienenses, mas te-
A metrôncla Sé intel'essú �)t-ln Bül'te du,.; ESI�,d().� seus wi'lla,· a "U:r eIiüH'lf's fi seere �,

'.

,""" ª ve tambem o >;curiati de uma
irmãos. ,Porque ela l'etIcte o progresso de todos. Porque Unlo de RJit,\i1ü í.i)rt� .. nme- g;', " :::; :.dve-rteucÍft:i Russl«, Seul
ela se sontn-á :feliz com a felicidade de todos. Nenhum !"NlIlO, sr, ui':m Acnesnn, �

.
.

:: duvida !IOt' Isto Il sr. Ache-
programa de governo nos tem passado despercebido. E ::sO�dOq�e�:[:tgod�;a::��e:� flllillnmnmUnmUllíUUmnUlUlIlI.UllIlIJmruulI llUUlllllIIUmmmmJlmmllmlllfnlllmmllfUlllltn� S011 empregou, em Berlim e

sempre que achamos o_portuno citamos ação de gover- ",.

I
BARRETO LEI'I'E FILHO' em Viena, onde se aehavn

nantes estaduais que nos parecem acertadas;'Quando crt- Puz .eom a. Austrta, que já cercado a !loura distancia
tícamos ou quando elogiamos, uma só intenção nos mo- está pronto e s(} não foi as- • �I! sabe, um dos pretextos nazístás, A re:!,H'tÍl{ã .. do rou- (ltl:l!ulo isto lhes Il;ueCCl' 0- demcerátlee, que se aeham por tt'op:u; russas, uma Iín-
ve: - Ver o Brasil' caminhar, ir _para a frente, procurar slnado POl'(IW" ii União 80- I soviéticos nara o àdíamen- 110 acaba va, Il!1 'Jí!lu;ü<l dos pur-cuno. N:. verdade, já va- Isolados ileuÜ'o <la !}arte da gu;tgem qíU\ nio pmle-l'á tal-
atingir u lugar que merece no concer-to das nações evo- víêtte«, sem m;li5i I)Petesío to- do Tratádo de Paz fOl':un easuístas do Kremtín, :1C.\- J'í:ts {H'lIsiú{'s .!H·Otmr:u·:un ti· Europa sob dernlnío russo, vez ser {'!liun:H!a de áspera,
Iuídas. !l.lg·Ulll para cf>utinu:.t!' a obs- ,

(JS bens que os nazlstas ti- bava. Im I' torn:l-!O lt�g·ítim(). ra r \'antal);'cns dessa situa- ft seeretarlo de l�sttt1(1 nor- mas que foi certamente de
Minas Gerais, o rico Estado, que possui coração de trui-Io, slmplesmente se re- nnam roubado aos austría- Por outro bdo, Viena, eume t:fitl, �l que vem a eonstttuh- te-umerteano encarou, po r- uma franqueza f:Cl'ah.wuie

ouro em' _peito de ferro, parece ter encontrado um gover- eusa a àsslná-Io, O \wI'l!:'ü {'O� e üe que os russos aca- nel'lim. está iSO!:II1:t por outro motivo jiara (IRe os tanto, diretamente as Q\lCS- scí atingida nas dlscussôes
110 à altura do seu mérito, O Governador do Estado mon- (lUe mais ilHIUíc1:t a popu- ba:r:un por se aproprIar, 1'1).- traz da Cm·tina (Ie l"erl'i} e, vienenses desejem emaneí- iões que mais de !lerLo are- mais cerradas das Nações
tanhês; vem abrindo estradas, vem pavimentando outras" Iaeão de Berlim é o de um eusando-se a devulvê-Ios aos se os' russos ainda não teu- par-se d:Hluela. presença in- tam o esnírlto dos habttan- Unidas. E' evídente que o

vai ligar Belo Horizonte ao Rio e a São Paulo com duas I' novo bloqueio. O assunto
seus donos, ou á Austria, a- taram blO(jucá-la, !�:Id:l di'..! cômoda. tes de um e de outro, O seeretar!o de l�st:;dl} cousi-

auto-estradas. pavimentadas, colocando as três capitais I que mais preocupa os habi- le�'and(} tratar-se de bens (lUe não venham a fazê·lo. Na sua visita aos dois simples Iato de que um hn- {lera a sttuacâo inte,!,"'1(';o-
num tdângulo de usfalto.vmaís próximas uma das outras, J tantes de Viena. cillade oue --�-�----' mem da sua >losiciio tenh;l nal muito lá·avf'. "s!l<,,·;.li-
Está tratando de ativar as obras de grandes usinas para dar l não tem sofridó, da párte

1l\l1 "cl cI b
re:>olvido atra\css;;r :t Cor- lnentc nu que ��." 1'{'fI�l'(" :t

eletricidd<.' ao seu Estado, numa compreensão sad:ia do I dos l'llSSOS. um tratamento' -A ii
tina de Ferro lia!':!: i'a,zer Euroll;!.

valor da fOl'ç;a motriz, certo de que atrás disso virãd in- I tão brutal quauto aquela esa Te on a SO f"� �s uSinas' tleel:u'aeões tão se\'l'ól'as. na·
dúsiria dos tcrrCl1iOS do atêrro de São Lourenco - aban- 1 outra, é o di) Tratado de � U

{lUelas duas cidades� j:í f;�r-
.-------.-----� .......� -- -+�_r...... �--�. -

.

P di" A I' 1': t;; .i\ S F O b� I;
gunde fomos informados de colocar terras do seu terriió- I az que evo vera :J USo

\/J
ve 11;lr:t most1'al' até ([ue

d d
. t

'

I'b I d

cJ cl L t t - .

1
L F. ti J T I rn i\ f';

rio ao ispor as industrias, gratuitamente, com isenção de na a sua terc!l. e, com .a.. , • .. #'.,. pOU H US !HhCnCltIS {leu e!l,

impostos !lor determinado número de anos, retirada à� tropas das qu:t- SI eru',glc'as e .!'iguna e ,to ria. tais. e sobn'tudü li!'! Esbdu'Õ
.' "as:) ,ii•.\.;nel'i,-.!�1O

__,S.�i:: _Nós que sugerimos ao Estado do -Rio - assunto que tro lJOtencias {lcupantes, � Q -

__ .. __

chegau a Ü' à. Assembléia Fluminense - a cessão à ,ln- I porá termo á rlivi,,;ào do llaís

I
--..--�

d' , AI' V r T o R I N o o �enador C.�rl0,� L;]ld"',11 ,'J·UJ11CJ. CO]l'l ,'j IJ,'11'tl"'I'P?Ç'<IO dos' lii" �""_"__-"''' 1i.''�'''_�'''''''''''�''' �,y:"--",,...ustl'ia dos terrenos do atêrro de São Lourença - aban-: em zonas sepura(,.ts, em. " . , �
-

... ,�, ,

'� -

donados há mais de 15 anos -, terras que estão postadas i ,disso, se os russos nunca I: li berg 1·c5!JOnrle'ld.. bs !lO"S ,'I "r". C:elleJ'�ol Sylviu Raulíno f. «P R S � j �
no Porto de Nitel'óí - também abandonado sem explica- i tentaram restabelecer () blo- do Bureau dos i' perguntas c;,-,.·�, j- ),! (�l1e, UH- de Cli\'cira, !Jl:-esidcnte

da, $ i
ção _plausível � com isenr..ão d<.' impostos e outras faci-; queio de Viena, o que te- • e Secretário do I: bora não ilt:torizado !)('lo Co- jl()';!os ;!',':ln<;ados do mundo

W oi'

l�dades -;:-,Nós qlle o fizemos, baseados no progresso in- i riam feito se houvessem
"

Comité de Imnrensa do li vernadot· JOlkS dos Santos Compannia Siderúrgica Na- �
dustríal de New Jersey onde se agasalha grande parte da i vencmo em Berlim, o seu Senado Federali li Neves, acredita"a que o Espí- cioaal, Cc!. Juracy Maga· V II th & St b <>1industria, de Nova Iorque que levou ao Estado visinho o 1 comportamento dentro da' ii ii :: rito Santo teria o mesmo ges- lhães. :�residente da Compa, O ra ue er
reflexo do seu enorme progresso, - só nos podíamos sen- i zona que lhes coube, na RIO DE' JANEIRO, junho, lo do Governador IrÍl1cu BoI" nhia Vale do Rio Doce. sena- Encarregam-se de:
til' entusiasmados com a iniciativa de Minas. .',: partilha da ocupação, não 1952 - (Copyright -do Bu- nhausen, de Santa Catarina. dOlo Ivo d'Aqulno, lider d0 '�SCRP"'A-' A�'UI -, - , . _� ....d )II·

. -

I
t 'd ·t

.

b ,"oau dos Jornais do IIlierl'or) colocanc'o " a'j''','l ele 'er·'·"ncJ. !!0\'eArI1o do �el',ado Fed"',.,,, E.,"í IS ,; ..I�}ilj I.,mesmo a... a�l::!tS
-1\ 1nas que _l;)OSSUL quase a populaçao de São Paulo, 1 em SI o ln.UI () maIs ran- � -

,i u � ,.�
-

- _H'_ i. D-l(,'RTTTRAC! E 'lú.......TC.."DR .. lL"'�Ti1I:'·'l.c: .\O-� "'<:"L'lO" �

tra.nsformada num Estado industrial, passará a ser um I do, especialmente no (IUe se Constituiu êxito completo isenção de 'iln90stos e outra'. .enadores Atílio Vivacqua. TÃS lo:.J ,;:>" .l2iJ_', • .F....%< .t1J....,lt�,n·JLL.''3 uMJ J!..ij•..,....JI.-

,-ouiro São Paulo dentro do Brasil. E que bom isto será J refere á !,ilhagcm, do que o a Drimeira Mesa Redonda que facilidades, à dis�)Osição dt' Carlos Lindemberg e Carlos

l para o Brasil. _ i í adotado na zona correSlmn- pr"omovi 110 !1l'ograma "Con- Companhia que Iôr organiza- Gomes de Oliveira e os de- REtiISTROS DE FiRJ\.IAS
_���__ II I dente da Alemanha. Como versa em Família" da popular da. pulado,> Vlanderley Junior (' CONTnAl'OS, ALTEI�AÇôES Dfl: CONTUA'l'OS

emissora Rádio Mavrink Vei- O senador Carlos Gome.'> dl' Jorge Laeerda. e DIS'l'RATOS DE SOCIEDADE..;;: COMI'-:RClldS

A
· N

d
II

I
ga, graças ao espírito de cola- Oliveira é !lartidál'io da e'X- A data ainda não foi 1:011- Dt�CI...ARAÇÕEg DE RENDA.

gravam a sltuarao a agrlcu tura
boração dêss.e incansável co· pIornção estatal. no que foi firmada. LEGALIZA(JAO D]� LIVROS VOItU:nCL-US FiS- �

"� lega - Kurt Leonard - qu<! contrariado por outros pur}", Solicito aos eat:tl'jll('nSe� ,. CAIS Ji� OE E�IPH.EGADOS
. •

$
.

.'
, �olinol.cJ'1ohua (oll'S1�cofs'el.lç'la�doO�frra°gJos'�dme� me[s'�t:rsesc'onde.\Jd·Ee·ndo_ continu:�.l' 'lOS capixabas que cOlililll1en, Ganhe tempo a dinheir.) eOnfHUldfJ os fleua !
" -' .!.J.... ::i::; LI... SI l'u<;oe5 na pr'o- enviando sugestõcs. I serviços por nosso intennédio <1IIJd·d d fi

li •

d'
bates siderúrgicos XilYl;1 Mesa Rf'donda. Agl'adc<:o as ('C'ntcnas d,� I t �i:'.a 11": I N b 612 1 ii d

�

as me I as e' aCionarias o governo coz' �el�és��ra�ia�����h�:� ní2:, �������t����"�e;'ld�v���� 'I:�������l� ����i(���U�g:�g��:- \ J, �'����..���1����:���:�..... ,

,

quéle 'renente de 1930, foi nadar 11'irH'u Bornhausen. es- �_��"��' _

APRECIADO PELA DIRETORIA DA FARESP, MIN OCIOSO ESTUDO SOBRE bl'Uhante nas suas considera- leve brilhante c Íoi um par·
A RETRAÇA0 DE CRE'DITO E SUA AÇÃO SOBRE AS SAFRAS EM CURSO <:ões e resDondendo a tôdas as lamentar [lI'álico: dí,,;se lügo

questões formuladas, deixou o que o Govérlwdor l'slaVa dis,
S. PAULO. <1 OVIerid.) -. Ira !)agamentos visando a

nor-I quando
o comercio iniciar a tranquilo a !}ro�)ósito da con- postu a dar e "lIl' ludtJ,; os U!'

A assessoria tecnica -da Fa l mal colocação das safras. fi- segunda fase da distribuição lribuição da Com!.1anhia Va- ial'illenst's, al�1H du apúiu mo

l'esp elaból'oLÍ sllbstaxícial e5, cam os agricultores sujeitos : o fará nlm1 regime de credito k elo Rio Doce nu realização ral que era atJ::;olulu, eslariam
tudo sobre a retração de cre- à especulação baixista". i laciJ. dc minha idéia: a constitui- pl'ontos a slI!Jsen'Vel' o capi!.al
d.ilo do momento. Esse iraba- JJIQUIDACÃO FORÇADA INOPORTUNA eiio de uma Sociedade Mixi:l neecs,;;Í!'io !1111':l q\le li expln-
lho proéura demonstrar que fi DAS SAFRAS A DEFLAÇÃO para a -:onstrução de dug.s li- l'adio da U:;in:, J'lJsse lIllla l'C;1- LONDUES - Exh;ic uma I lllll<lc- de ,;c·rvi�'o. Se aehaw rios,") que aquilo sc c}lanw
retração que se' verifica habi- . ,Alude o estudo à situação Ao concluir, afuma ° estu- sinas Siderúrgicas; umá elJ1 lidacle. faceta bnstante curiosa da CJue ele deve ser cal'pinteil'(.. "democracia"'" Será possiveI
lualmetlÍe nesta é_poca está as·, atual e demonstra que, estan- do C1vrovado !lela diretoria. Laguna e outra em Vitória, O dCI>utnclo Jorge de Lacer- "democracia Hussa": só cxls- de o sel'á !'Iara o resto da vi- que lli::O é .!.)atellte a difel'Cll
sumindo carater deflacionista, do o governo empenhado em que, se o governo da Republ1- O senador AtíHo Vivacqua, da fez um histórico sôbre o te um Partido, n'presentundo dn, onde bem queira o Esta- ça Cllh',· o nosso rp!:_'ime -

que poderá prejudicar a colo- sustentar preços minimos pa- ca julgasse indb_pensavel a- o jut'ista de sem:1re, afeito carvão e o qlle rC.!.)l'êSenta () um minimo dentro do império I
do, não interessa o gôsio d" parlaml;;ntarista ou demoCl'áti

cação das safras' em curso. ra um numero cada vez maiol' dotar medidas enel'gicas com 'lOS grandes dcbates parla- porto de La�una no Plano Ge- russo. E as "eleições", lógi- operário. co - aqui no Ocid<.'nte, com

Todas as colheitas estão seno de Drodutos agrícolas, deve o objetivo de freiar o proces· mentares. é partidário da ex- ral da fut'lra Usina. l'eeeben- camcnte, são ganhas 1)01' es- Agora, juntando esses pou- esse outro que os russos qU2-
do comercializadas num regi· esse fato significar a sua in- 50 inflacionario, nunca deve-' plorar;ão _pela iniciativa prl- do alguns apal'tt..s inteI'{$.san, se _p�rtido, em plei�os memo- cos elementos por nós a_ponta- rem impingir, como o pinác:u
me de credito restrito, excc- tenção de assegurar aos 'agri- dam tais medidas ser inicia- vada e a sua qualidade de

\tes
do escritor e jornalist:J

I
rávels, conforme nao se cano dos, não é efetivamcnte cu- lo da liberdade? ...

tuando"se o algodão que está eultores uma renda adequacl'l das nesta é!,oea do ano e não Consultor Jurídico da Com- Beneval de Oliveira. sam de dizer os arautos do
sendo adquirido pelo gover· e com!)ativel com os altos deveriam jamais resultar num panhia Sidcrúr�ica Nacional, O Dr. Antônio de Oliveir�l bolchevismo, Ora, é claro que,
no. custos de produção vigentes.' agravamento da situação da vale como elemento base nos Santos, que I'er)l'csentou a si- "com um partido no poder _

�-O--O��--O-O--O�-O--O--O--Q--O--

SIS'l'EMA MONETARIO objetivo esse que é" entretan- agricultura ainda quase total- estudos e debates que estamos derúrgia capixaba, foi brilhan, o comunista- e os outros na II VIAJE PELO "EXPRESSO RIO DO TESTO" ii
"Os meios de pagamento to, francamente contrariado mente desprovida de um efi- promovendo, te e mostro\! c'onhccer bem o prisão", de acórdo com um::. II Que proporciona conforto e segurança. Saídas de Rio II

de 1940 a 1950 alem de ten� pela situação do momento. -O ciente sistema de credito e de O senador Alenctv;tro GUl' assunto, sendo um entusiasta velha fórmula esquerdista, as II do Testo: 6,45 e 13 horas. De Blumenau: (defronte A II
dencía ascensjo�al; não sofre- r:esu,ltad9 d.essa situação é a sustentação de ]�eços para �s marãcs :tez umu exposlçao' da explorat;'ão pela inici:ltiva "elei(;ões democráticas" só II Capital) 9',30 - 11,30 - e 1'1 horas. ii
raro como deviam. a vari3- llqUldaçao for�ada das l'afrq_s seus produtos, E se' atual :S1- real do _pot"to_ de Lnguna, ofe- privada. poderão ser ganhas _por esse

-o--o-o-o--O�--O���--()--O--o-o--o--o--o-

ção 'sazonal' que ôcorre nos e:TI curso: por p�eços. que se- tuação de c::redito_ é a resul- teceu sugestoes e esclareceu Acredito que teremos a se- partido. Mas será - pergun-
países de economia mais 01'· rao fataln:ente mfe;r.lOres aos tante de aGao mars ou _menos vári?s. detalhes que eral? nc- gunda Mesa RedondlJ,,_no l,nCS- ta-se - que nem isso, esse l-f t dganizada.'Essa variação se de- que poderw_ll1 ser O�hl?OS num expont�mca do .nosso slStc;ma C'<.'ssarlOS !)ara o bom êxito d:3 mo horário, das 22,30 às 24 contraste inegável de prova I era ora em pequenas Dses
ve à influencia quc exerce merea�o nao de:::rmlldo pela bancarlO" med:�as encl'glcas ,missão

11 quc nos propomos. horas, no '�)róx:imo dia 7 dc de totalitarismo policial, não ------------------------

sobre a economia em geral o ��t�'açao do credJto, 0_ sacl'l� devem SEI' t�HnaCias pelos po· abre os olhos dos que se dizem
cru'ater sazonal das, ú-olheitas. flClO dos !.,rodutores nao sc_ra dere� f.edera�s _para atenuar a

E t'" I I
Á.. "dr-rnocratas modernos'''! Não A POR· TA'Em nosso caso, a simvles ines- compensado !lor um.a reduçao s�a ,lDf�llencla sobre a comer- J spa acu o e etronlco no lh{:·s chama a atenção isso, de

latíddfl�e: do� .meios de paga- �os �re_cos �10 va:eJO _par_,:;l ,0 �IUhzm;ao das snü'as em CID'.. Stalin, desd�. vári�s .unos vir
mento c SUflClCl'ltc para pro- consumIdor, naCIOnal, .'01S .. o, scndo o candIdato UlllCO, e Dor

voem' certa depres;:;ãú n�

mer-l
'

-

�

IM. :: " . ,.. �allto, ganhando csp<:.tacuÍp.I'-
cado dos produtos .agl'lcol�s, ':. ',mlllmHllllmHUUmfmUfnIlUnIlUnmmmUmiUnmlmUUiiUUn� I n1Ste rIoda Educaçao mellte toda,s a�, elclçoes: ..
na é!)oca das colheüas, pOIS, :: aUMENTE o VOLUME ::. Se essa e alws, Ulna faceta

é. llt'8!a l'!)oc.·a que se .faz s0n- :: =_ "curiosa da "democracia à, la
1 1 d ' t. E t que lutarn para se inicial' na::. letras. a não ser ntr!1V�S dessus pare'iSttl' uma !l,aJot· ncceSS.IC ue e e ::: DE SEUS NEGOCI0S EM BRUSQUE E REGIõES CIR,::: "Ver" do outro lado de uma Ciência", espetáculo que ser:'t Stalin, não e a U!llca. XlS e

l'evi�t:::s, geralmente dê CU"hl existé'ncia, ni'ío têm por onde se r)\:hlie:l1'.
nl��)'\ê_i:<:�'JO h!_)al'a �l!fr�nt�r �

a §ÇUNVIZINHAS, FAZENDO UMA PUBLICIDAD'E EFI, § '?squina ou .:através de uma. apresentado ';leIa General E-
;)o!' .e;,empl0 o, �tcr:1� f'st.�d? Ainda no, seus primeiros gorgdof' lilel'':''riús, (-les p-osfarü,lJ1 '!c ver seus

prlillCll:l fas� da (llstnblllç.w = CIENTE A'fRAVÉS A ONDA DA =: '}:1rede de tijolos nade parecer lct"iric nu Auditório du lVJ:ini);:
de En�1O em que :>� (;I1�OrltI a a

Coeri!o.' e�lo!tlpudos em pú,�mas \ h'as. e n"o sómeme {'omo acontece :l

�as_ no'-:,us safpls, Em sua ma- - -

RADIO AR.J\GUAIA UE BRllSQUE LTDA.
=

impossivel, a prirneira vista, térid da Educacão nos dias 1, HUSSl0 e seus t:rri�l)l'10S. D�s- dormir numa g::'\'eta, que dc.:dc Jogo a imagmam Í'jstorica. Va!ol'.os ��m
lOrIâ nao cstao os produtores .' ,

f' iI' di' a llllt)lnn'acao cw COm1ll11S- ...,,' , .

d'
-

d ti Z Y T-2G 1 580 Klcs ,l1as e COisa ae "1ara a "tll'11- 2, 3. 4 e fi de Julho, :tS 15. 20
- <

,-
J

," ,'..' ccntn se pérdc!:1l p,,10 1IllOl'I01' dn, PaLI'la por lalta d", OPOl'tu."dal1ê, ";:'1'
em con lf'oes e ven er a . ,

'.
- :l d d' d- " mo ate 101e - e 'a laz 1SS0 .

'

. _. '

-

.

'd ,. e aliunclOS nesta eida(le' RADIO CLUBE Rua =_-
"a e e nllcro·on a , 11m do!; e 2 horas, '

. d' t 35 quanto 1530. as reVlsias. que ;;,,:> suas U,1Ioa'; esperu",:as, de:lnna.n Cu e

prazo, _0 cd1ue mage ra1)lf � .]- 15' de Novembl'o' 415
•

,Jparelhos científicos que se, aprox!ma Clmcn1,e. 1
anos. 10 li!. re:,scntidas de maior apóio pOI p,,-)·te dos nnunci:mtes. Ela, �ur6"''''

qllld'leao as compras e eelta· "

"1- d "M' . O (' I
-

t Ol'g�nl<'nlo 1')0 lClil aun1en:o' .
. '

d "1 .

N K ... I!HUUnUIIIU1HIlIlItIHlllllllillulI'IfI"'''" ...." .. ·" �f'" {'}.! Jl os em aglcas da s espe aeu os scrao pa roo U

t "d
-

t b J eomo nstros de segunda gnl"dez'J. oescrEvem um" pequenc, curva de dOIS
a" 1).' o COn1erC10. 1 a au",en- .

d 1 G 1 }"I as,;us a orml1t:J1 e a SarVell(iO

\
" ., •

r." d; um Ineio adequ<ldo [la-
CH1a os ')(' a enera �,ec- "'1 aior '1arte da's orça!nentos

ou tres l1UIl?Et'OS. e desap'lrccem. C(l�'O �""." ��1I d"stmo "" l'c51llnlSSoe "
C_.l (' iric S .. 1\. e Pan AmcricH'l d 1:

't'
-

TIl" pean.' cm slmp]cs rev<1adas de e"''''''�. E dlllC11 s\.ldental' lllY'" pub}!-• ,- ld A' d d SOVJe !(.!os. a vez essa pc I�W. -" , ' .Ir\'or - ê.tlnvays� even c·
.

\
C.3.(':iU ]Iü.:rart3. E quandO se o COl"!:-l:,ÇUP. e �cn)pre CtJJ"1i enOrIné'" "";lcnil04

chegaí' ao acro.:!:_)OrlO do Rio no já dlsse certa vez 4tun e:1ten- eio� PE"50:US e com lnsu:c.i(!ntúvei: pj't-:;'IUJL.Ot� dos SPll"" .._.(ltluJ.·'�'"

ti' 29 d' t dido no assunto sCJa maIS uo·
. . "

., .

la - es c.
derosa 111CSmO atue: o exércIto Enl F:orlall.oP�lS•.h� uns n:(ll p.:.: qljp 'Ul!,,"ll�1l'1I1 !'ol 1 I !ii, 1"!1I.., hpe::-"

Graças ao cnl�)régo de prin- f" 1
�

t'] nüs pC'- força 0..0 seu ll) ll·na\.._, \...t.ttl:':la �lno. _\.dO tugIndo � .. regn1, t�J('.:::

1 pro lSSlona. 110rque n e (en-
tatnbe111 editam fi. sua re i�ta: SUL. E, corn apena� dUl� ónos d(� ('xjstên�cíoios do té�dar e do õlho e é� tro deste ela age contO ele-
cia. consêguir:lm €ntregar aL. publico de::. e;::;�eis ed�!..'L.C.;;, 1,)"'1 ..:.s eoni\:cciotrlco, a "nnidade de lniel'o- 111ento renreensivo, tendo Ines-
nadas rigoroSamel1Te den'r:1 do e"Qll.�I1,a liTerário dê �ua3 direh-ize"ondas" vê �lor meio de ond�ts mo sUTJremacia. no qlle diz

de rádio de alta frequência. respeito aos métodos usados
que lhe são transmitidas por para sernnre estar ao par de
uma antena em forma de ba- tudo oue -se l1assa. não só den·
tedeil'a elétrica. col6cada 50- t1'o <l�lS cm;êrnas, como den,
bre o transmissor. Dotado de iro das próprias casas dos ofi·
uma Dulsaç'ão de cêl:ca de dDi8 ciais suoeriores, inclusive os

- de Hheus, que fL.l:�enl das l.rip[l� o C'(!!'pr{io pr1ni. ni�'111êr- viva :t {!hí\ma ar-
e meio biliões de vêzes po!' gt'andes generais do exercít.o

tiótica do Estado. A êles os parab"", de lodo,:: 03 que c"hniJ "n> " ;el� em-
segundo. () transmissor irra- vermelho. pI'"endimenio,
dia micro-ondas de cinl:o po- A "demoel'acia russa" pro!-
legadas de comprimento, que bc tmnbém que um operf.rk
podcm S(,l' refletidas !)<)1' su' _r_

per:ficies escnTas ou ásperas,
atravcssar uma parede de ti
jolos ou seguir

.

um caminho
sinuoso, com a ajLtda de unI

tubo metálico.

Curiosa faceta da uDemocracia Russa"
Nolas de um ubservador'

1'l'ALlNO PEItln�,FO
--"""""

o aparecirnento e.sllo.!'u,L1CO de r<:vi.stas litel'.ária.s é scn1},Jl'e ltu. banI

sj:"1.aJ. porque .!l'\dic? que há. ef'J);1.11Jtlctls pelo país, lutcligêu('Íns, que nft!}

�(> t"onforJnam con1. () nlaraEIl10 dú nosso lltC'io de divulgu(,·ão. Os HúV:)",

-
-

-

-:m!iHUlII!II. atismo?
I • ,8vralgla ..

POUC(j.') talvc-'Z saib<'Hll q:.Ie SUL ('cnU1llT:l den:::itR:ri:"�. cll1hor'n_ eL·�!.i:.l· Ct)\n

o apôlo de aIgulnas pe:>�03:" de llH:rüu e do próprio E�1adu� 1\1::.:>, o:::: lJi�

ços de Florianópolis não pretLn('f'll1 f'e enire;J!ll'. Eles qucj.'E!l1. n qUã'l_�
quer preço, r·�YeJar a Santa Catarina e ;.;0 Brasl1 u:::. no\'os \'8101'('''; da tf'r

ra. l\'Ionteiro Lobato dlzin: ··Precisarno:..-.:. de pürt::!s pnra el1tr:u�". 05 cnta-

rínenses tênl ':'. sua porta. b�f:sta que saibarll pl'estJf..!,inr aquele punhado

DOR

As ondas curtas de alta
frequência !}odem ser capta·
das por um tipo semelhante
de antena e executar uma só
de de tarefas. Quando capta-

. das !leia unídade receptora.
flS micro-ondas !Iodem, do

l1!Csmo modo que o "ôlhe 10-
to-elétrico", fazer funcionar
um urelay" que, !lOr sua vez,
faz soar uma camnainha, a

cende uma lã,mpada ou im

pulsiona outros dispositivos

• IltIIlIHUIIIIIHlIIIIIImlll 111mm lI!! I !l!l!!II! I 11111i!!IIl!i! !!tIl, i II!m! !��m'
= a

IDr. José Medeiros Vieira
_

ADVOGADO
Rua la de Ma;o, u.o J ti

Caixa P.)!;lal 150 - Fone 245

_ lt.ajaí - Santa Catarina,
_

;:" II nu I!lU I II1I1111l1111111l1l1111111ll111l1l11111l1l! IIlIi I' 11111111 f I' IfPilIIIIlIII2§

Linimento
efei·to

INSETICIDA nRr.rANICO
PARA COMBATER I'RA
GA Dl� GAFANHOTOS

LONDRES, (BNS) ......:.. Dei
xou recentpmente o aeroporto
de Londres. com destino n

Teerã, grande quantidade de
inseticida altamenie con·

centrado "Garn11lnlin 50", de
fabricação británica, para ser
vil' dc isca morl.íiera aos ga-
fanhotos. Deposltos a vista' (sem lil.ttite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

ea °dJ'e:���, n�b����r!:t f��I� DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
pela Organização Alimentar e Limite de Cr$ 2ílO.OOO,OO 4,112% Prazo tninimo de 12 mêses 6%
Agrícola, Roma, para ,entrega L:imite de Cr$ 5\)0.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
imediata, a-fim-de aJudar a DEPO'SI'fOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%

I'debelúl' a pior praga de gafa� ILimite de Cr$ 100.00000 5'70 Aviso de 90 dias 4, Íl2%
.

nhotos
' do século, e que a-I�. .

!

meaça lodos os países do Ori.- ,,(Rehradas semanalS Cr$ 20.000,00) AVISO de 120 dias 5%
-

O i �ente Médio, e Extremo

r!-,
.

CAPI'l'ALIZAÇAO SEMESTgAL _ _ _ !!.

ente, e A.fr1cn, pod':,ndo aca�-., ABRA UMc\' CONTA NO "I N C OH E PAG UE C01\tI CHEQUE �
l'etal' sérIa escasses de Uh-l

N -

t.i
mentos se não rõr rapidil� �..'t..��i����������

�

-
1 ������!"�4·�·�����

mente debelada.
__� � � • ._ __

.�--����--�,------------�--------�---�---

dê

Callilal Integralizado . '. .. .

Fundo de reserva legal e- outras ?'�Sei'VãS

,
.. Cr$

Cr$
22.5tHI OOO,(Hl
27.500 OOO,fH}

sedativo
imediato

'rotaI <lo não exigível .. CrS 50. MO, OOO.fHI
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PItAr) \8 DO ES
Ti\DO Im S;'\NT�\ CJ\TARINA, NO RIO DE JANEIRO E ClJRITIBA

TaX;us de Depó�·tos
Sanador é VnI b:,]samo de ação
�êd3tivu contra Q d':'r nevrálgica,

EXPREssa
fiLUMENAU-CUJnTIRA

l-�tld, '.rele,.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLU�.mNAU

Rua 15 de Novembro N,o 313

FONE. 10hZ
PREÇO Cr$. 155.1111
AGENCIA CtlltITlBA

Rlill 15 de No,emllro. N,o r. .. �

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

it:um{,tica OH mUEce:Gr, lJina fdcção
com Stlnúdor e5.1 imulu u c:;rcu19 ..�ão

:;�H1gllílka e produz túpido n\ívin,

•
...

•

.J
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a m:li/ ,ii bôea. B' um-. dever,

I'quando' està�tlos a�etaélos.
de um resfríado•. evitar as

reuniões, os teatros, .as eon-
.

ferências, e todos' os locais
oríde a tosse possa .pertur-

:'!� ,; bar.e impOrtumU-. 1\1lls se
. Numa . �presélltaçã�:;. riã�' priedooe, e q�lem· não :�.os· estamos numareuníão.mum

é uso repetir 'o próprio no':' devolve dep�js _de os ter

ti-j
teatro, 111�m concerto, e so

me, . pois ele ,é dito pela do em empresbmo, comete mos' colhidos de surpresa
pessoa que 'faz,.u apresen-' uma grave falta, demons.. por urn acésso: de 'tosse,
tacão. Mas, quândó: há ,ne- trandó pouco ou nenhum não devemos, ,por egoísmo;
cessidade de apresentar-se conhecimento das regras de importunar os .outros: gma
à Uma pessoa, sern que boas maneiras.' . E quando pessoa educada.., procura
haja um terceiro que se en- o. livro emprestado é ofere- logo sair discretamente, e

carregue disso, é o mais ro- cido a uma pessoa do co- se' necessário, sujeita-se
vem que se deve apresen- nhecimento -de quem o to- até a bandonar o local,.
tal' ao mais 'velho'o menos mou emprestado, não se :X;;:x x

importante ao imporfante.. pode J:na,is falar. de incor- Numa festa onde as pes-
x .x. x • '

. .

zção, mas.de,.:furto... soas são muttas, DS· donos
Qu.and<>, num baile, você x x x ela casa devém apresentar

Iôr convidada para dançar Há uma etiqueta, somente as pessoas que eles
e este convite é· feito por bém para a tosse e os es- pensam apreciar a apre-
um cavalheiro" pouco sim- pirnos. Inútíl vdízer que sentaçâo, Os outros podem
pático, ou velhõ,te·· ou fei-. re nta

·· .

cada ataque de tosse e ap se -se .por SI. mes-

aso, não recuse, mesmo que d ( d mos. 'Se. os .. convidados sãoca a espirro .estc po e ser
o faça com graça e . genti-
leza. Conhece-se a maea

evitadn prendendo a
uns aos outros

bem educada quando, ne's-, .piração por alguns segun- \ 1 d ddos) é preciso levar, antes,
os anos a casa.

sas ocasiões, se comporta
elegantemente !. Aceite

.

o CONSELHOS DE BELEZA

;:��el;:;��q;:�#�i Iler(CgTa"'r"dESoPC;lnPçaraa"A ii�ÃOID")odadançar co,: ':'x gala . IH . ir.!. pmES·
Os livros são uma pro-I

. Há uns dez anos que a

pa-/
ratarias fabricam pomadas

lavra alergia não sai da bo- medicinais anti-alergicas e se
cu do :!Jovo, e raro é o Indívi- anunciam, também, os pri

------��---�----------..;_..;..---- duo que não é alérgico a qual- melros pre!J!lrados e beleza
quer coisa. (cremes, batons e ruges) ma-

EMPRESA AUTO VIACÃO A alergia se ex:ollca por � nipulaclos com essas substan-
. , ',uma sensibilidade toda espe- i cias.

.

,

SAlDAS DE RIO DO TESTO: 'AS: ,cial em contacto com certas I NOTA: - Os nossos leito-
6,15, "1,15 e 12,30 HORAS.. AOS DÓMINGOS: substancias, Essa sensibilida- nós poderão soiicítar qual-
6,15, 7,15, 12,30, 16 e 17 HORAS. de tambem é chamada de pre- quer conselho sobr� o trata-
�AI'DAS DE BLUl\1ENAU: Defronte. do prédio da disposição e �ode ser consti- mento da .!lele e cahelos ao

Mutua Catarinellse:
. .'

,

tucionàl, isto é, nasce com o médico especialista' Dr. Pires,
DIAS DE SEMANA: - às 9, lI, 16,30 HORAS . próprio individuo e não o 1ar- à Rua México, 31 _ Rio de.
AOS DOMINGOS: - às 8,30, 11, 14, 18 e 19 horas.

.

ga' mais. ·tendo então o nome Janeiro bastando eriviar o
de "idiosincl:asia", ou foI' ob- pr('sent� al·tigo deste jornal e
tida durante o decorrer da o cndel'cco comlJleto !Jara a
vida e, nesse caso, é conheçi- resposta.

- - -

da. como "sensibilização". Pois ,.;..;. .:......�_�_��__-,--__�-----.;...,.'--�.
bem, a alergia é. o . nome pelo
qual se �rocura justificar a

predisposição ou sensibilidade,
ou melhor, a intolerancia que
um individuo apresenta "vis-
a-vis" a determinados agen-

. .... ,

tes ou substancias, como por SE ° seu filhinho demons- Quase sempre os végetài�Esta él)oca é ideal oa1'a se A _l)raia e o mar são
..

- - mara- exemplo:' ingestão de alimen- tra. p_referencia _pelos ali- sã ... cozidos em po.uca aguadar banhos de sol no bebê. vilhosQ,s para o bebê, l'
- v

-

d
' tos ou reméc lOS, aspiraçao de rflentos mais. solidas, recu- e no menor" esnaço, de t.em-Naa eixe, porem. que o sell não em doses excessivas. Em perfumes, poeiras .

atmosféri- .t: -

fI entusiasmo Dela Vitamina' D primeiro lugar, a luminosida- cas, ou, ainda a aplicação. 10- sando comer os alimentos DO passiveI. Devem icar
,

,a conduza a exageros nesse de na l)raia é seml')re muito cal de produtos, sobretudo os de bebê, isso. não e::mstitui tenros e moles, mas não ao

'I sentido. O banh.o de sol da :ntensa -e não se deve obrigar
.

'

h' de toucador. um problema. A criança, ponto de se desmanc arem.
crian�'a é coisa inteiramente ,) bebê. a sun_ortá-Ia D_01' pe- 1 d d ,e t

'
_

t l' h
Ao a o os La ores aCll1"la I t d" Os vegetais de pouco sabor,

I
dLE:rCl�te daquelas tre� oras "Íodos muitos longos, Nos pri- citados há muitos outros que provave men 'e, quan O Ja
na !ll'aW que, .9a1'a voce, cons- Tlciros dias, é aconselhável tambem podem ocasionar fe- te'm àlgun� dentes, quer, como as cel1ouras.e as ervi-
1 ituem rotina diária. 'ieixá-Io à sombra Dois, mes- nômenos de intolerancia, e mOstrar que pode chupar e lhas� devem ser postos a
Hú �res importantes precau- mo' assim, seu 'corpinho ab- ,até mesmo os Dsíquicos

.

ou comer alimentos mais soli- cozinhar em agua': ferven-rções a tH em mente. Pri- sorverá quantidade suficiente nervosos são canazes de tnL ,'.
t fmeirn: a durap.ão do banho de- '1e raios solares. E ainda que Há uns anos ãtráz ninguem dos do que os de até agora. do, mas em reclpien e

.

e-<

ve ser aumcIltada de manei- ele est,eja habituado ao sol, poderia imaginar que os sim- E-xperim.ente alimentos eh,ado, durante' alguns mi-
ra llluito gradual, .!lara evi- é indispensável protegê-lo com I bt' t

.

d'1 - Destinada. 2 - Pus- -. ,

1 P es a ons, rouges ou venu- como os Que se preparam nu os, para lmpe, ll' que se
tal' queimaCluras, especla men- um bonesinho ou outra cober- h'

- . .

-

t "Ne' ,

't
zes para un as ocasIOnassem 'para criancas mais perca a .agua. pela .evapora-sessao por uguesa. <J - s- te quando o sol esta mUl o tU�'a que fique bem .9resa 'à doenças da pele, mas os pes- >, "

te lado; gem.idos. 4 - Fmia: .forte e o c.!-' _lím�ido. �eguz;- su;-\ cabeça. Os parqlles e jar- quisadores c�meçaram a ob. d;) q�e_ ele. Isso ser� uma ção, evitandn�se asslm tam

alto lá. 5 - Impedimento .. 61 da: a ex')oSIr:ao <;xcesslva e dit!s, com suas folhagen.s. são .servar que mesmo os produ- translçao entre os alImen- .ben1 aue a panela 'Ou ú ve:.
.

• � S;:j,1 i'li'C' ctesaconselnada, mes- mais re!IOUsantes' !lara o'. bebê. tos de beleza, embora iabri- tos moles e. a comida solida getal -fique� chamUscados.
- Planta da caatmga, {

-I'
mo ('ue a 'le1e do bebê esteja e igualmeilte' saudaveís. Nes- I t'

. . . >

Presenteia; adiante. 8 - F'- bron�eada
-

porque, segundo ,es locais,. o sol,. coad,O pelas
cados t!1orb abora or1OS l<'lc?- que se 'serve na mesa 'da fa- Os alimentos Que contem

,. neos, am em. eram respons?- '1' c::::. f'lh' h t'
.

-

;.

leira' nrefixo, 9 - Domesti.. os entendidos, a �)ele fica folhas das árvores. é menos veis por certas dermatoses, mI W. ue seu 1 ln o recu- ·pro emas, como o queIJO;
cada' 10 _:_ Im'ltÜSOr (fig.), bl'onzeada exatamente . para reverberante e mr,nQ.Q .�rrit�n- Mas eis 'médicos não se COll- sar isso tambem, então, de- carne, ovos e vegetais, de-,

.
-

proteger o cor!'lO contra o ex-. Banhos de sol de corpo ln· t t
'

e t h d'VERTICAIS . cesso de soL Em outras pala- teíro são excelentes, maS é
en 'aram som n'e em, con e- ve estar prepara o para 1n-

1 - Permissão, 2 - Ave vrus: o cor�lO só é ca�az de necessário controlar com o â��r�ra���!S e� a;:f:�;sD��- gerir comidas de gente mais

'O"
...

.� , :.. :

P'
.. '

I -: .'
de rapina; vivieidade (fig.). 3 bei1ef�ciar-sc de ,uma cel:t� máximo_ cuidado o tem!lo d.e descoberta de produtos capa'- adulta.

.

'

·.'enela· 'OpU ...._
_ Lástima: aranha da Amazo- 'quanudade de. raLOS �oh�Ie:; exposiçao, Comece com,2 ml- .zes _&e. ne�trali2ar_ou; melhor" Para agradar à criança'l . . ',.. .,:..'��,

.

que. cm quantidade exceSSIva, nutos e aumente 2 mmutos d f!v ta re (' d g d 1 1nia, 4 - O mesmo que arara; podem SCi' eXln'lnamente ])re.- por dia ..
dividindo o temn_o en-

e 1 r a a�ao o or;1- cdmo ao a u to, os a Ímen-· .'. NOVA CARREIRA' FEMININA .
'. .

l1ísmo em face da substancia t . 1-'
.

t t'
. . .' ." '.

..

antes de Cristo. 5 - Ado!'· judiCiais. Terceira: uma qll�l- tre o estomago, e as costas lh t' d' d os (cvem ser a raen es na

d 1 der tao ·t
,. que e es a pro UZl11 o o

.

t d b De _!)rofnndo interesse pedagogico, acha·se em. vias
mece; trabalho. ti - Liquidar. madura e so :;10 e s. da criança. O lilm e maXlffiO choque e deram a esses pre- cor, no con eu o e no ,sa . ar, de ser estabelecido um novo curso 'em q.ue os alunos,' são .

4 4 f)erigosa quanto uma Cjltelma- dependerá das condições cU- ados d llln d g I n1ant doo'
.

ISolução No 7 C' d t par ,e. mo o era, en n1alS posslve mocas receberão . uma Ln.strução..._v.ra.. t.ic.a _. e,.te.o.ri..ca... d.. e,'c.

dura de fogo. Ulda .0, por,an.- mátieas, mas mesmo em'ionas .

d d 'b'l"i, _
_

HORIZONTAIS - Revelar ia. com o lu:.:ar onde esteJa temperadas, 30 a 40 minutos
o �oml? e essenSl lh1zan es, de seu valor nutritivo, mecanica. Esse novel curst!l possibilitará' a admissão na in-

.

1
anü-a ergicos ou anti- istamí-

.

dustria, como seja a aviarão,
�

automoveis, ótica, mecanica de
arame, pó, aS9a' agi, cal, rim, colocando o bebê. O so , re- por dia é considerado ,ampla- nicas EXP"ESSO' '1 fd Pared'" '. t'

... preCisão, assim COlno de emprego!'; altamente qua i icàdos,
art', l·,.ran, OZ, gar1ez alel·tar·. fletindo-se e uma "mente suflcien e para um N� De' em qllo a qtlesta-o

"

BL"'MENAU CURITm'"
. .

.

1
v

-
ç Ja uI' -

'" O centro de a.DrendisGgem de Puteaux,. na Era.n"a, deu,.endebranca sobre o carrm 10, po- bebê. Antes de qualquer'banho } I
.

h'I'
.,.

VERTICAIS .- Rapariga, 011Se(1l1€'n t 1 d
.

se ac la, (aqm a a guns me· End. �'el'-'g.: "LIMOUSINES" do ensino técnico, sendo que os estudos, nele, duram três
de provocar grave,s c -

de sol, _oro eJ'a a !Je e
.

a Crl- se' um o s 'I I s b t A"ENCIA u�· E "'U.
.

I .

1 '1
s as p uca pi u a as 'a- ...... ' DL ..'1'::-fa anos, sendo de dOl'S somente, se a

..
candidata .possui o ele-.ogival, Imane, era, nCI. ase" Ci::iS, não só deVido ao ca or

ança com um óleo adequado; _ . . ..

rao para termmar com a tão Uua 15 de Novembro N.o 313 mentar. Um trintena de senhoritas ,se prepara para obter '0
zt, alnparo, realizar. CO:1111 �l desidratação. em geral, seu 0_rÓ_l1rio óleo de. falada alerg'a d e d

".

FON'" 100"1 - onça .3. '
"'. ,. diploma' de a_otidão _ol'ofissÍonal, sendo que n_ara isso, prati-bebê é o melhor _nar�i esse d -.

d b
.

mo a - c C1ue nao sm a o· panço Cr$. 155,00 qam servi�os. de lima, trabalham no torn6, no serviço de tar,-
(Conc�ul ..a �a p:'i�. fetra t;) ca' do povo,- AGli:NCIA CURITIBA ',.

..

�,J rugas etc., a:i:>rendendo a I é Ih
Atualmente já alguns labo- nua lã !le Novembro. N.o 629 disso o funcionamento' dos mar-
.. '

telas-pilões, as operações de verifi
cações com, o auxilio de aparelhos
de ,precisão, e q montagem de pe
ças pré-fabricadas. Conquanto des�
de muito tempo, as oficinas dé me
cariica venham recorrendo à nião
de obra feminina, não. houve até :I

presénte data ocasião em que a irill�
lher ocupasse postos delicadó§.
Pouco a ,pouco, a evidencia é de
masiada, as filhas de Eva invtdem
qs dominios reservados aos ho':

·'.m,e·· pesa ·na
(Iracema Feijó da Sílvetru)

vida!

Usava-se, e algumas se-

rrheras+usam ainda hoje, .

..;.;........_..... ....;.....;......_�..............._

ter U'111 dia fixo nara "re

ceber". lVlas.
-

embora;
seri". o 'nome-pomposo de re

cepçã;) -- é sempre simpá
tico ter um' dia nara rece

ber visitas, um dia estabe
lecido no cual se fica em

casa e as an;igas sabem que
nos encontl'am, à sua: dis

posição para uma serena e

agradável conversa diante
de uma. boa xícara de .chá
ou um bom "cock-taíl",
sem .grandes preparativos,
sem nenhuma pretensão,

x·x. x

Náo é impróprio que 'uma
dona de casa sirva ela mes

ma a refeicâo aos seus eon

vidados. Basta fazê-lo com

graça, calma � naturalidade

II��--·
II Tudo me pésa- na Vida!

'1 este silencio tão povoado de' sombras do
esta solidão, sem um éco ao 'longe,

'1. e este cheiro sutil dê rosas entreabrindo,
chegando lentamente ao coração. : ,

.

! Quanto me Dés,a esta saudade
tão cheia de máguas .

rlll;
da mínhá felicidade que tão célere passou'
que nem o' tempo paude destruir

.nem- reduzír a pó !

Pésa-me o abandono de tudo nesta vida:
a. ventura. perdida,

.

a illáguà, imensa de quem vive só,.
de quem vive a chorar !
Saudade! Dôr que fére de mansinho,
Lembrança doce de um carinho
ind,a Jni:tis doce e Inesquecívef !

lj
li
J!
"

E esta solidão imensa que me, aeabrunba I' rar pratos simples, possi-
ê. tão despovoada de sonhos! :1 velmente já prnnt.os sobre
Como me mata .a tristeza II
da minha felicidàde J;lerdida ji a mesa ou sobre uma rnesi-

1\ desta lembrança que jamais poderei tl- nha<que ii dona da casa

I a'íTançar da minha vida ! I: jl�Ol'a a seu, lado, para .Iaci-I
'RIOS. I

vades (coalhada, queijo, etc.j, Iítar as coisas. Com tu�odiVERSA. ovos, verduras e rrutas, SNES. q�anto possa ser .necessa-

FAZEM AN�S HOJE: ASTRAl DR ft.!A no, �c: bom andamento da
_._, a sra. Merlety, esposa do sr. L ,,/ UI refeicâo.

Nelson KOpt0wski; .:; DE J1JLRO
J

'

_ a s.rn, Eeíer RenauX, €SPOS3 Lua, Mercurío Neptuno _e Sá-, -------�-

do dr, Julio Reriaux: turno d50 sor te em tudo! Em via-

j� O sr, Jacob Maffezzolli, pro- gens por todas as vias - terre�

prietário da ""Sapataria 1\laffcz!, tres, �ercas, lTI:,ritimas. Eln .mu
:tóIU� "

•. em Itoupava Seca e pes_ d.anças. c�rr.('ios, impren;3a, hvra

soa muito estirn",-d� em noss[I_ co- rIa, pr�prled"des, cartonas, ,.gro·
pecuária, alimentação.

Os nascidos nesta data Po-
dem obter grande elevação nR ju
ventude. St>tl domínio é o dos car

tórios.

muna;
- o sr. FrederIco Prunzel, do

comércio local, e

- O sr. Alois Emmendoerfer,

residente em Itajaí.

CASAMENTOS:
- Realizar-se-â hoje, civil e

religiosamente, o enJ;>c,," matrimo

nial do S!" Domingos J"oão Cordei

ro. industriária residente nesh co

muna, com a senhorinha Clemen

tina Soares, fUh::>. do sr. WalIrido

e Sr?o< An�,.. Soares.

Nascimentos
_. Ach�-se engalanado desde o

dIa 28 de junho último, com o nas

Cimento de um interessante meni

no. '0 l::r do sr. Alfonso flertel e

exnia. e�poim sr:!. Alid:: HerteI.

tendo o feliz evento se v2�ificado
na St>c<:,ão de Maternidnde dI)

Hospital. ""Salltn
.

Isabel"" .

Viajantes:
ho"pl!ãados rui.Acbam-se

dd:u1e:
ltOTEL REX: srs. Hilton Bedene;

AdnÍn Slavetich e f!lffiili2: José A

màral;' C�.rlos Schmidt '" farnilia;

HiUime Hlraok!1. e senho�.;' Fritz

it'uenemund; RandoUo' Cunha; Be

riedito Aril.ntes; Raymundo Barre

to e filho; P"-ulo Mueller d�' A

guiar; Rime, Pinto e bmilb.; MeU:

M8.tL2s; 'Ever::ldo LODO e familia;

:t'.Isrio Lins <;: f�..mili?; Korff: Fri

lund; Kkus Wolfimbuttel; Dinatn:

Meiter; di" P�.ulo. Sarmento; Or

lando Holzm:::nn, e Ronorlo Lobo,

HOTEL m,TRMA BEM: srs. Ro

lando' Ar::.ntes; M::.uricio Boianos

k1; Guilherme Waldern:!r. AXelrud;

Rod.dlfo Carlos K:rox; Aloisio Afon.�

soDeurieox, e Augusto Abochain.

O Preceito. elo Dia
BONS DENTES E REGl-:.\lE

ALIMENTAR
Os dentes estr::g�dos ou caria_

'dos são devidos, principalmente, a

efteito·,; d:x l'.limentação. O regime
alimentár é. ;:lois, um::: d25. con
dições essenciais à conservação dos

bons dentes,
.

Pl'ocure 'Ingerir s,"mp�e ali

mentós :ricos em cálcio, fósfo

ro e vit."unin.'1 D; leite e dNl·
,

.

,I E ( E 1'1 A S
TORTA DE BANANA�
ArruIlle vinte bolachas

quaisquer, no fi.md!) ê dos }r,

dos '"g-é uri1q. form,a de tortu e

enche-a com u seguinte mas

sa: ifuas xícaras de leite

quente, misturado com tre�
éólheres de sopa de mdadu

grosso, meia xicara de açu
Cal' e uma !>itada de sal. Leve

para cozinhar, mexendo sem

pre. até engrossar. Bat� li-'

geitamente um ovo, mIsture

à' maSsa e lorne. a levar ao

fogo até ficar cremoso, Depois
de nronto. deixe esfriar um

pouco, juÍüe uma colher de
chá de esseneia de baunilha e

bata durante uns ires minu
tos. Ponha esse recheio na

forma que deve ser de vidro}
forrada com as bolachas e ar

rume por cima duas bananas
cortadas em rodelas e cubra

com creme chantilly.
Enfeite com frutas crista

lizàdas e deixe gelar até a

hota de servir.
.

BOLO DE l\'IE'L
Ei>ta é uma receita delicio

sa 'que você deve preparar
sempre qllli ·tiver: uma opor
tunldàde de bater um bolo,
poi� é de massá muito fina e

vócê noderá: fazê-lo para ter
guárdado (�or. 15 diàS .ou

mais) para uma vis�t<i inespe
rada.

, Bata' bem cinco gemas até
rhu<:iarem de côr. Adici0l1e en

tão.I xicara de ac;ucar e uma

de inél (de boa qualidade.)
Acrescente duas' colheres de

chã" de cascu de laranja rala

dá, e meia xicara de caldo
de laranja. Junto aos PóUCOS
l' e. meia xic:ú'a de. íarinha
de trigo; uma colher de sopa
de fermente)" em pó e, uma pi
tádiÍlha de sal peneirados
juntos. .

QuandO � f�r1nl;1a est!ver
beri'I. misturada. Junte cmco

claras batidas em .!lonto de

néve. Continue a b�_teI; �té a

masSa ficar lêve.
Ponha numa forma untada.'

com bastante manteiga, e. as

se éni forno moderado.. du�

rante 45 minutos. Vire o bolo
ainda quente num bonito pr,,
to de vidro. cubra com glacê
dê súsr>íro e enfeite com

(lassas sem caroços.

passado

ii

organizando. tudo de m.ido

que os convidados não fí-:

quem constrángídos. Para
este fim será bom prepa-

vem ser cozidos ,em fogo
brando, pat:� melhores re··

sultados.
.

Nunca use bicarbonato pa
ra conservar a cor. doS' Vi2-
,getais, p6is ele tem um e

feito. indesejavel sobre o

sabor e mesmo sobre os ele
mentos' nutritivos,
A maioria das cdaúcas

prefere alimehtos que élas
podem seg�ar com as

mãos. Vá adotando aos pou
cos alimeI;lt!)s.,J�.e.s,se t.�l?o �

cenouras, t::11os' de aipo, er
'vilhâS' etc. e"verifique sé a

criança;-,al�m de segurá-los,
está em condicões'de masti
gá-los de ma:rieira' r-dequa:-
da. "

.

PALAVRAS (RUZADAS
PROBLEMA N.u 475

I�+-+::......r-t-"-1

,: ( J--+-+-+--I--r-l
!..__.,_

Conselho

7+-+-
S -I--I-'-t:--:
ti
-I--I--&--I--r-j-'

I'

luCine enau A SUA BELEZA D'EP'ENDE:
Da saúde iriterna,

.

Da suavidade da cutís
Da elegancia do �orte,
Da madez dos cabelos.
Da vivacidade da expressão,

mens ...

UOJE -SABADO às S HORAS - U<:HE '�'RI(�I� I'
l.l()NALD COLl\I.:�N, CELESTI': 110Lllrl, VIC��'I 1 r

IJ

BAR�têh�[;P(;n'he para· Ces�r').
Uma graciosa comédia,.. "CUAMPANUE, � A.IL'\

CE'SAR". " A coqueluche da tem�lOr�(la ..

I' r!"� CIH11c<lm fim;

arrancará gargalhadas de mi!1Uto a tnlllUtO. • •

• t 1
Ccsar era um papagaIo que se sustenta\ a a cus a (e

Champanhe ! ! ! �, .

"CHAMPANHE PARA CESAR" Uma comedIa que agra-

dará a todos. , .

I t
Completam o pl'ogl':Ul1<l, jornais e comp emen os.

Preços de costurne.

.: .. HOJE - SABADO às 7' e D HORAS - (sete e noye hr,)
A SUPER MAXIlVIA PRODUÇÃO MEXICANA, ,éOM A

MAIS BELA MULHER DO MUNDO: MARIA FELIX ! em:

I/R'" E d-d "

10 seon I o'

NAO E8QllECA PORTANTO:
.

.

.

�._.

De ingerir sucos de\frutas;
da lill1!_lesa e massagepl du
pele,

..

de fazer gínastica,
de um bom tonico ,9ara o

cabelo, .;,;:.",
de não sacrificar as

de repouso,

O assalto da pureza e da fragilidade de um'a mulher. con'
tra o poder abSOluto e sang-uinario de um bhitol - Um po'
vo oprimido, sofrendo o suplicio da sede, da ·pestele da mal
dade humana!!! - "RIO 'E:SCONDIDO" a alma d� uma po
vo J;l�asmada na tela. "RIO ESCONDIDO", Magistral produção
meXICana, com Maria Felix - Carlos Montezuma .;__ Fer
nando Fernandez - Domingo Soler. UMA PRODUÇÃO
RAUL DE ANDA!

..

Acomp. Comnlemento Nacional e shorts
Preços de costume .

_',

;U'R'A�lA.E POLITICA
Decfdidamente a Astronomia 'e o único cmU!1O de ati

vidade em que, !>ara gaudío. seu, a Políticã não tem raio de'
ação. Contudo, é isso para não- fugir à regra que não há re�
gra sem exceção, convém. mencionar um fato ocorrido fiá

·

bem !.lOUCO tem!>o nesse setor dO conhecimento humano áué

r faz, infelizI?ente, lembrar.:os dem�is, Foi largamente pu1):li�
! cada pela rmprensa mundlal a descoberta de um .novo pé-!'

I
queno Dlaneta pelo Observatório de La PIata. Até aí' nada
de.mais. O fato interes�ante, porém, é o: que. 0_c<�rre com res
peito aQ seu nome. Fm-lhe dado para: Identlflca-Io o nome

. de "Iusticialista" em homenagem ?- doutrina, do preSidente
i Perón que. como dizem, "fez feliz Ao :9ovo". No seu comuní"
.' cada oficial, o referido observatório, convida a Associaçã.O .

Internacional de Astronomia ·a sancionar esse extranhii" nome '.

· ja que a exi.stenci�Cdo novo astro foi de há pouco contirma-' ,

da �elo Ohse:rvat6rio de Cincinnat�. Todavia. não "Oaram .ai '

as sur!)rezas, !.lois um outro, .!)equéno· ·asteroid.e: dêscobértó'
há cerca de dois ,�nos !leIo 'mesmo observatÓrio', teve corno'c

· nom� "Evita", em home�gem. a.�S!losa do p'residcCl1te ar-'
·gentmo,. Ignora-se' tal d�ommaçao foi homologada. Que
nã" exiranne, :!Jorém. o leitor. Há éer- �$

.

ca de 300 anps, Galileu já batisara. os
seus planetás de' "astros dos Medici",
em honra a casa reinante. Herhel fi
zera o mesmo' com

.

rela�ão . ao "seu"
planeta, Dois o cognominar.ia de "Gior.
giwn

.

sidus", ell1 homenagem ao rei da , .. '.

,

, Inglaterr.;!l, no' que de!ilo�" foi cq1?)1eqÍ:
elo como Urano, Com res!>eito a es�a variedaÇié de nomes;,.
convem recordar que' o !>rimeíro dos asteróides, descol;lerto
que foi !lar Plazzi, em 1801, foi batisado de "Ceres", divirb, .

,dade .!lrotetora da Sicilia nos tem:!JQs .mitologic<;Js. Tal ,nórge'
·

jôra dado em sequencia aos' demais,' !l{)is já, se constituiu h"a,,:.
bifo relembrar, os coln_:lonentes do' exercito � mítológi_co . qu..

e

conhecemos. A' medida, !>orém, que os' !>eqt:lerios. planetas
for'am,'descobertos ._ e já conhecemos quase' dois millteiros

. .:.._ essas denominações conquanto numerosissImas, se foram
esgotando; razões de ordem nacionalista e !:ioHtica se, foraln
sucedendo à ordem de cOÍsas, Foi assim que o 12.0 a ser:

descoberio, recê�u o nome de "Vitória" em' homenagem' à
· imperatriz da França, esposa de Na!)oleão, o 5.4.0 "A1e:l[andnt'

.

·

em lembrança do grande eXD!órador Alexaridre de Humbólt,
o 'r07,o, "Camilla�', como reconhecimento áo aJ;lostolado do
conhecidissimo e 'amado Cammo Elammarion. o "Apostolo
da Astronomia". Assim, é caso de áfirmar-se '."nihil sub- sole.
'no,vum". Tó.davla· ainda resta o' perigo de !JrQvaveis conin.:..;;' .

tos entre a fragilidade dos nassageiros exaltamentos huína-w;,:.:;';.::"
nós e· n eterna magestade áos céus. '0'

'Domingo
....

as 4 30 e':' 8 horas
'

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

" ....._-_ ..

. CINEMATOGRAFICODE. TODOS OS TEl\iPOS:

,'"

A HIS.tÕRIA DE DAVID, O VENCEPOR DO GIGANTE GOLIAS!..:� PqR BEiSA.l?A.:f... ELE VIOL.;0p- os· l'4,ÂNDAl\:lE.NTO�.
DEUS!... '0 MAIS PERSEGUIDO DE TODOS OS GRANDES AMORES pA HISTORIA. ... AINDA mM CH�AS A'l'�AVES DES

SES 3000 ANOS!.,. GOLIAS -- SEU GRANDE TRIUNFO, BETSABA' - b- SUA RUINA...
-c- DAyID 'POSS,?IA. SEIS ESPOSAS

E DESPREZOU.,AS POR BE'TSABly� "DAVID J� �ETSABA" -: O .MAIOR E M,AIS PROIBIDO �MOR DA HISTORIA! ...c.- 'Ac.5mp.

CompL Nacional e shorü, --- Platel.l tilUIJerflcl:t Cr$ 8,00 - Balcao Cr$ 5)00-- A venda no CINE BUSCH.

. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Í{ A R lU O"

. ·KARMA:H.N
CIRURGIAODENTISTA

Raios-X

COGNIIC DE
ALCATRão
XAVIER

-'f

���:<;'\";:."h'.1=Ó, ��*,...��
. �.I.{.Jr.. _.

_?�:?:J.�";�i�::: 0.-
O FRIO esee ano chegou tarde ...

ma'S .cllegoú bravo!. Pre.vina .se

contra de, pois, tornando o Cog_nQ�
de Alcatrão �av·ier. À base de

elcatrâc, ba.l�Q de colú .. alcaçuz
.. outroi medicamentos de gl'illl·

de valor, o Cc�ns.c dt A Icatrêc .

1· ..

-

_,

I
,-

"
-

, -

.I(

Xavier i: o 111.ais S.CCUíO nreven

tivo contra a! ruclesüas pulmo
nare9-. Sej� previdente: te.n.hú em

casa um frasco do Cagnec de

. lJss,t(io x'avi{;r -.

.1._,

, I,
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C IADA A COMISSAO DE COORDENAÇ!.A.O
E DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES

Deverá orientar todas as atividades de serviços
relactcnadcs com os meios de comunicação

por terra, mar e ar. ��

u.sos, c.r.lcando �hJ·.! Pl!� ti. pobr
Z I o t rdJ.Jalho honesto e até n

n. i::,�:ria: Vl1nn!1 a, fuga. dos caie-

1'06, e (J êxodo a ssusta.dor- <],,'
�1·')fJtll.t.l·(·H"õI di) nor i,«: vsndo
[','ta ri:' fi' jJl'ú.tíe:! ila.quel,··:, q.l':

llii'tio no ]:,ü;

NOVA IORQUE, .[ tUPI

Partiu 'hoje pata o r:io tJe �:.

neiro, de avião, um grupo ,P

nove cadetes' ui}!'te·,amet·icn nos,

da Academia M,litm' rte W·)!

Foint, acompanhudos dr· 'ie

professor dI:' pr.rf iI;-.U".". C:l11iLã
Hamilton,

--�---II

O Comunismo
11------

e cada um
'

de nós •••
fiu envenenado de cada dia.. )'.
. ..: mu lt id ôr-s incontáveis, (['l(,
t,'m d inh o iro e que não o tê,'}:

Diocesasnos (' filhoH, a horn qu

01. 7.t,é. r-,'. 1'\1" "��r! i· {, t.I�: i�'ü --,p'

-o {(Hill \r:VCIHO.ci deit:'do;i irn-l

le�1'o;_��U':llff: uu '�j�:) tJ p!: .. i. tlt'L.;

p: uocupados, vívemos � ln ln .:J f'

C{J! 1 .:..:.. nO.�.:-l.:1 ,'l-;:Lbl·(;a. CZlTIl II nr

f':f rc�. C�)El a l'\O:i.SU. digTLida le

í' :"Lt;: rn'("::ilt1ô corn fi }lO!{:;:J p:ít n�:

"( i!dn unia }1;rPÍí! j'lC i vil(',g; l'.i:1
do litg;sO 1l1"�-i,,::aI. [",á pr eocnpnde

� lifO. í_�:-; ('ot i�1 vez rnn.ls fa.hd

Restam poucos fugitivos
da ilba Anchieta

oínemas.

e no.«:o h0l11 IH.}V!", ',t.! mal eO.!1
. 1"-11 Lieu-: e com :;\�U�'1 pl'éeeilo.-;,
vendo tudo isso, " muito l'úU,�:l

II n i 1 tr.in.íu, C;UélU níie en.:.,:c-r::;;·f
:'1.:-: l'larH;;, no r�ra.::,.;is.l, unu, vír.í
......1 ....t._ nlagnifiea, imensa, f'ár.Il, S':.."

ror (�:l..f.> para (J comunlsruo e pa.ra
rouo I� -ru.rlqur-r rnovhnento
destruidor?

!Continu::!

RIO, 4 (Merídionn.ll -- Co .n
'1 pr-isão do chefr- da rebelia
(l!)S }11 i'r'i,1iáriós d e Anr·hi���..t

pf·rf·ira Límn, rF3t:i!11 pnuc«
fEnitivos, ncredtrando-se que [,

pesasr de terem esc[lpwio <1'. (- d- .t'\í'ide"tl:tCd'('U, onoont.rarn-s-o c1e.Q''l''.',''''· I ·oncor a 'o prvJi. iL'"

'i�c' e aínda i-m terr-'urJo' P" Li -

� d PTIlltllsta ou no Estado do ii:,�. com a emenu!Íi o g

:r"ú':' {f·tI (J�' ,·.J::-�i:tltC-�l���I! :.It:.llil.
.r c. t Í\'�!, n!<.,'; ven-Io um n;';� - 1

(!�\â.�n in��°-il). !Só prcocupan>
com o futpbo!. li! .:':;(·r�:_l :1. p:f()·
(afKl('s�!.U mn ís in0l'un:el (·f'Jt�l r ..

-

v.st as ti.? íeitulfl!-, f ('il('hp� dl'o'
1. -uidor-es t pu ru ,·t"ho� e lJ:l:"!_ i

('''' Ían(_;tl-.!) com r.i.d io , « t ül(�vio'�:o J
banurs e com um -carnavo.l el"'�'

nlo, '. (M"rldlGn�.l) - :\. novida

de política é o recado do dr. Gctn-

1:0 Va.rg:"ls _"::r.s dlri:rent.es do VTB,

concorüuuuo com a i-menda do sr,

J.Ul'LU UittenCQUlt :10 projHo na

!'etr,,'bra.s, Observ:ulúl'c.' julgam
'lU", �m tai� condii:õ"S, o j)rújéto

A sensacional fuga dos de
.ontos do »rcsld io da ilha An
:hicta cOl!sliluiu o assunto pre
lomill<lllle ela ('!'onica policial
dos jornais de todo o !,Hlís, cu
ja !'l'[}('ITu,;.,;ào empolgou :1 o·

pinião publica nacional pela�
carateristica,; de que se re\,{'S·

_- ;.,.;.. ..-.._.,_ tiu a audaciosa evasão. No ('11-

'111(' tí!

.. -1 eSUTue-S€, também, que v�·,.
rios remanescentes haja.m mor

rido nas'matas da Serra. do Ma".

Noficias do País I !ti).ssarl. SPIn 111a.lttl't!-> {'Gnlrat..'"mltOS,

Ullla. vez (iUe .a eln{'l1da. t! conside

rada. H:llisf:,üni:> ....m i_cC(' d:ts con-

calço dos fug:�ivoS foram
.pregadas forças do exercito,
da marínl)a, da aviação e da
[loli{'i:i, {�lle chegaram a se

empenhar em comb�ll('s rws
sélvas em que se pmbrenha
ram os !)risionf'iros, cm li4J,me-
10 de :150.
Vencidos peJo cansaço e pe

la fome, lnuitos dos detentos
foram se entregando às auto
ridades, enquanto outros con
tinuavam a resistir. Com a

"apttlra d'o chefe do bando,
?ereirn T,im<l, segundo os ulti
mos despachos tele'gráficos,
{'estam ;:-:'enu.'1 15 detentos 0\111-
da foragidos cu talves morto!;
,eh l'o;pe OH mei>lUO rlf:sassi
nados ;'101' :'I'IIS comuanheiros

Os dois ('hicles OllC aqui cs
f[lmmilllOS_ "l'r('�ent;lll1 aspéc
tos d'1 ('::>:"[,1'a (lc alguns pri
sioneiros ' 'l'C ;0-<;0 l'f":ambiados
pnr':-1 ') �. ""'''0 de A tlé'hi('Ía,

RIO DO
dente! ,,- Os distritos d� Lontras
Rio do' Oéste e Pouso Redondo se:
pão finalmente atendidos em sua:;

pretensões lllUi just�,�, !lois o Pre�
feito \Valdemar Bornhausen lleaba
de infornl<�r à reportagf>"ln de "A

Nação', qUI? '" ior:'lU de\'ídam<'!nte
demarcados os t",rrenos ondc serão

::", intende-ncl?'3

de

Serú n' _,,:!s urr' �� !u·ov:}, C'oncretn

ERA o CONSUL BRASILEIRO NA REPURLICA DO SALVADOR SECRETARIO DA
CELULA "BOLIVAR" - DISPENSADOS DO PONTO OS QUIMICOS DO SERVIÇO P'C-,
suco - AGRAVAR-Sr:;;-A' A SrrUAçAO DO n:NENTE BANDEIRA - REDUZIDAS
AS DISPONIBILIDADES DE GAZOLINA - PLi\NO DE EDUCAÇÃO NACIONAL

RIO, 4 (lVIerid.) - Foi dl'-! RTO 4 lME'ridional) - A
cretado nomeando o dipluma- �rLa, rv1arinu, íntel'ro;;adá, ho
ta Hygas Chagas Pereira par�� je. !1ela reportagem, dí::;se:
ministro do Brasil na R,,�pú- "Confirmarei ('m _itlizo o de
blica do Sabado!', Diz o "Tri poirnc!lto que pr,>:-õ!t'i 1l1J PoIí
buaa de Im�)r<,nsa" que 110 mo- cia". Agl'uvar-se-á desse modo
mento o chefe da represcnta- fi siü!ação do tencnte Franco
ção di�)lomútiea do Brasil na· Bandeira.
quele país é o conslll Amnu- NÃO lIA' R,'ltZiiO PA-
l'y Banho�� Porto d{' Oliveira, nA ALAUMAS
secretário d:l eelula cOllllmis- RIO. I� (Meridi:mHl) _.- A
ta denominada BOLIVAR, (lue I proposito da :'r(',�'al&.(b erige'
atúa no ltamr:.J'ati e cuJo I'}!('- f da r:':1zolina. u �··r",sidellte do
fe é o ministro Leite Ribei
ro.

IHSI'ENSA no PONTO
RIO, 4 IIVlt'l'icL) - o presi·

dcnlc ti:'. Repúbilca enviou 1;>
legl'amJ_� a todo,; os ministros
de Escada e dirigentes de 01"

gãr;,; subordinados à presidcn-
cia avisando-os que resolveu HAII·CI-�s de R.Bo do Sulr]i"!Wll;:ar do palito todos 05 .... q
quimicos do Sen'i,'o Público
'{Ie �t'i� a doze elo corrente, l\las RO t '1ry -'-I"'" 1ubetal dh!)ensn somente benefi·
cia aos quimicos que, compro
vlldamente. como:J1'ecel'am ao

- RIO DO SUL. 4 'Do Correspon- Lu - P-e;'�do S<.'nhor - Pelo pl'e-Decinl0 Congresso Brasileiro' dentei _ N:-. (lU':Jid,'cIe cIp Corl'es
de Quimieu, a realizar·se na pondenteo do jorn�.l "A Na,fro"
Capit�}l Federal naquela rla·
ta.

Conselho Nacional do Pctroleo
declarou que não há razão pa·
ra alarmas. As companhias
importadoras, entretanto, em

bora não .falem ainda na ne

cessidade urgente do raciona
mento, dizem que as disponi
bilidades são reduzidas,

PI"ANO EDlJCACIONAL
RIO, 4 f l'vIerid.) - A Co

missão de Educa{;ão da Câma
ra dos Deputados iniciará se

g'unda-feira proxima impol'tan
tcs debates sôbre o '"llnno de
educação naciona1. Para i!.;so

BLUlVIEN:\U - JOíNVILE aquele orgão ouvirá eminentes

ViagNis rápidas c seguras! educadores como os professo-
só no

.

i res Anisio '�eb:eira" Lourenco I'EXPR'?SSO ANDORINH''\
,Fllho, Almelda JUnJor e Fer-

H_, ., � .1 ••� nando Azevedo,
.

DE'(lMO (O�6Rf.tSSO
f&� n li J M I ( A

tSchiller,. às 19 ho-

Ao ;':', W:lJdem�,!' Bornh�usen os

nossos parabens pela passf'gem de

luais Ull1 anivcrs:- rio, con1 sinceros
votos p�r:� OtH: DPllS Jlll::t. coneer!r.,
urna vidR !()nf�� f;." feliz junta.nlel�t0
c'Om SUB distint:!. i�Jni1ia,

H-O, '1 1 Meridional) -- CCc·".l
dc 300 congrec-;sista.'l de todo -

Rr"'Hil deverão ('�;tar pl'esen' ,.,"
,. in:lugura.ção do Dccimo Cou·
!..!t·t'.:j80 de Quírnica� depois de � ...

manhã, na sua. m:�ioría sobr'e �é

"uím'cas tecnológicas. física z

.,x,ulít.ica. Além \l03 trabalhos in
'di"iduai..,. outros 'derão apreS"ll
tados em nome dos institu'o;;
tecnologicos e outras entida:l>!';
clc-ntífíc3:l 10s ��stados,

contra o

Rio

CONFlUl\IAltA' EM
JUIZO

t.n°.'. Clubf> cL� Rio do Snl: Ihnoo Sro

Jacy Fie;za Lim'1 ,CYZAMAl N"s- 'Concol'dia" VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO CHIe

.PA�IS, 4 (UP) - A Orga-r'guerra psicologica" centra
r:lzaçao do Tratado do Atlan- alemães durante a s..g
tlco Norte acelerou nova fase guerra mundial, foi pr::ced'i
da gue!ra psicologic�" contra da realizada na quartz..-fei
a RUSSlU e seus satehtes, com baseada nos informes de q
do:,umentos que acusam esses prisioneiros de guerra es

, palses de efetuar desterros elU sendo mortos. sistematka
I massa na Europa Oriental. A te, na Russia.

I
seglmda campanha anti-comu
nista de imnortancia da sema-

na passada
-

- semelhante à

lern -Crube de Blumenau
raso e,n honlen�gCtn à posse da nO

.o? {liretoria dC;:ilc Rotary Clube,
'�Hperando _.... honrof;:'� presenç:'. de

I. S., sü1JseJ'cvemo-nos mui aten-

ciÜl 4: do flue:nt-eo
ANIYCRSAfUO no PREFEITO
RIO DO SUL, 4 IDO Correspon

denteI - A dc'tu de 6 de julhO as·

sinala o l1'::,.oscur:::;o dI? nl�is lln1 ano

de proycitot.':.-. �'Xisténci:;: do gr. \iVfll ...

delnar BornhHuslln. itl.c311Savel Pt'e

feito Municipal.
Ao contr::rio do (!u-e h:'.vi::mos a ...

lltll1ciado, n5.0 será leV!ldo � efeito
-josanlcnt" - Helmuth Baumgnr- o costumeiro b!:uquete na séde do
'('n - Presidente - \V:\lier Bl'UU- Duque de Caxias, fi sociedade prc_

. sidida pt�lo de.itacndo desportista

Convocacão do Conselho Deliberativo sr. \Valdemar Bornhausen. E' que

I VerdadEiros ::o.migos da imprensa, o sr. Wa1demar desejou comemo·

('''11\ lH'fI (I,; �l'lllF)l'('S membros do Con�dho Dclib2i'ati \,'0 os rot:'rbllo,; de Rio do Sul inici::t- ruI' � efeméride, em sun aprazivcl
do i\('J'o·ClLJ)(.� de J11mnenau c resnc<:tivn" SlInlcntcs, eleitos "um,!t:: tempos, uma grande carn- resldencia situada na localidade rle

\la ASSCIl1hléia GemI Ol'din:\ria de 13 dc· l'vbio du ano em �ur- ,'lm}w pró fund:,l':'io de uma SibHo- Mosquito.
sn. para, f m sessüo que sel',i rcalízada \',0 próximo dia oito II:) Ve" Pública. Comunicando o 'ocorrido, recebc
do ('{)JTelltt· mês às VÍdÜ.' (20) hor.,s. 110 Saloio Nubrt: 'da As- A nos�u mocid::.de reclama com mos (} segUinte convite: "limo, Sr.

socia.;iío C'Oiíll'l'l:bl e lndllsl rial de Dlw!lt'II:IU lom:,!' l'()�.';[' jU.;l:, 1'�.7.;io um:::. iííbliotéc:\ e o Ro- JUl'Y Fi,,,.: Lim.'. - DD, COl'NS-
de SCU3 Ci:ln!f;:" c d('1ih�:rar sobre :l sc!:!uin1e t�1·' Chihe IfJc: 1 c:olltinU�t recebeu .. pondcnLe de- A N::!f.,""ão - N�st:t t-o.

ORDEl\I no DIA <10 Ii\'ro� 1''11'!l n form,,,;âo da Ili- Waldemar BOr,lil,uSen de,;ejnndo
1.0) "_,, D,·libt'ral' sobre Olnis::;õe;; estatulariu,;. ; iI'iot('l'ã Hu ... BGrhosn_ festejar o seu anivers!!rio natalici<J,
Z.o) - Eleger a Cornissão Fiscal. : Ao� rot:;J'i?nos os nossos 'll!.l'llde- convida V. S. 1)'1'::\ o ehu!'rasco que
:1.0) - Fixar o ()l'ca,mento c dest'iI;<11' veio!).l'; !lal'<1 lJi52. I eHllento,; .

pelo :una",'l eOnvite ad- fll'mnr",cr{t CIn SlI" r""id{'n"w,
4,0) - Deliberar s. assllntos de Hltf'ressc ela EntHiadt". ,.. o; menClOH�.do, �endo Qlll:' em 110"- 'J'.1lb'llltlo) IlU !;róximo ,'li.', ti ti"

BLUIVIENAU Plll 4 'de Julho de 1952 ! ,,o lI!:ól<Ínu) comentário aborclm:e-' COI'll'!lIe, às 12 hor:\�-.
ass, CARLOS HRNn.I(�Ul':: MEDEIHOS· p1'(·sidente j m,,� :Jgu "ohre o ,estivo j::-nt�l' UO G<l7.'lIuto de grande rll'l�stigio eHl
� t'1riO () nns.;o v_:�to Ulunic-i!)LO, o �r.

h'millllllllllllllllli 1I111J1I111I1I1llilíllllllUlIIIUlllliiillillilimnUlilUlmmíiiiiiiillliiliiiHiiiililUlilliliiiiliiiUi' \Valdemm' Bomh:·.us"n cont,: ,'Oll1

,.nT-16�nt p-A�RA' H--OMEur '. _

" :.�'lJio do povo l'lüsuI€ns" que "

I{ VJ til P/Jll�!lgI'OU n!.�, u�n!,"s no inesqlH.'d-

ª!��,:-- ARTIGOS PARA SENHORAS! � '_���:_.�:'_��1�1'_� .. �����i_

,ARTIGOS PARA (RIANÇAS! -

-

-

I�

r .:_,:-eh.::: i110S o se�uintp oficio do Ro-

sente t"mos o 111.:'..XÍ1110 pr�ze!' de
::onvidar V, S .• p':r:: !:�sistir o no�

o .i"nt�.r festivo, que se realizará
.0 dj� 4 do corrente, no hotel

XAPECO' E RIO DO SUL
,EM DUAS (OMPETlw
(õES FUTEBOUSTI(AS
,

nIO DO SUL, '1 (Do Corre,;pon
dente} - Par, os próxiInú'i di:1-: 12

e 13 de julho, teremos entre nós f')

conjunto futebolístico d-:o X�lPecó.
ê logo 2. seguir o Duque -dJ'� Caxias
Vi:51torú aquela progrC:�$ista cidadp.

calarinco!'f:!, ContÍl1liando enl sua

ean1p�Hlha vis:lndo o lnaior inle!"
c:1I11bio rlo futebol dcst'1 zon:,. o

DU(tlW de C:-xi::Q' r('�Cl·\�OU os datas
llcittla rneneiun:Hi'ui para �t apI'e!';o(�n ..

1ucão do oUZc� de X:'rJccõ, enl nos

o:.;a cidade, Bl'e\.'t rrH.:nh." duremos no

'ici;l:" l'()tl1 fll;!ji..lr-tl� dt.·t�dl1es sohre f�

as::müo.

Ine.ier -- Secretário". �m�reZH Fer�3 e LUZ �30ta
�at�ariua �,j, .. Blow.gn�u

-
-

-

-
-

-

Rua XV de Novembro, 4 1 5
;;III!iI IIIIU IIIUIIII li 11111111UI 111111111111111Ufllllll! I �I�1111I1I11111lI11l111I1 11111111 J IIIHlIIUUI 11111.�Jln IIIJlIII1 fUlIIII�
-

\

asa
, lHO DO SUL, 4 IDo Curre.'r",ll·

dentei - DecL!'ou-nos o ��, Oswal·
do l\'l:!no<,l di! OliveÍr:\, mui dign'f:

= Presidente d:l Confcrcnc-ja Vi"e-ntl·

PRESTA(ÃO DE (OtHIS
.

DA (ONFfREt�GA
VICENTINA

'1._______ í:
"

A "FORÇALUZ" �omurdca que, !"or motivo de serviço;"
para mudança de poste de alta tensão, no DOMINGO � dia 11
de JULHO corrente, das 7,30 às 11.30 horas, da manhã, nã0
haverá energia elétrica nos seguintes trechos do Bairro de
ITOUPAVA SECA:

RUA SÃO PAULO (Du Exportadora de Madeiras S, A.
alé a Cia Salinger) ('

Tiel'ling até a Escola Machado de Assis),
Blumenau,4 de Julho de 1952.
E:MPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATHARINA S. A.

PARA FERIDAS,
ECZ_EMAS,
INFLAMACOES,
COCEiRAS"
fRIEIRA

u. (,'ln Rlo do 8'ul, flue um d(�!'I

prínl'ípais ohj<'1.lvos d:t fest:'! :;rnm·

ciuda P�l'� o dL." El do <'orl1Cnte,
nO Galpão l\1ada Auxlliadora será
fi prestação de cont�s, publicamen.
te. Nutna cspecie de Assenlbléi:1
Geral Públic::'., todos os eontribuin

tomar conhecimenü

:t.:). :'(le-rt"d�'l nl�neir:: C'omo vern

sendu empreg.ldos os donativos I'''·

-cehidc)s P';;\'l'U '" metldicunciu, Trata ...

.,\! dum:, medida bastnnle elogia\'cl.
uma vez que {) Presidente d:, Con·
ú;r"ncia Vicentin3 c dignos Con

i rndeH. fornecerno. :.'tas intt�re:i!;ado'"

01::0 �ollre SU!lf. atividades t:ll'I bc_
nefido dI! p6bres c enfermos,
A !legulr sp!'á feita urn� coleta

junto !IOS a�ststenteii e d<,!,Oís ter<l
lnieín il Jt�êHt3. POJ)ulat\ com distr.a o

�G.'t:= d.� tCz.10S' os gcstOSt

"C-

"'"

- �"f�>."
-
-

sõmenfe na

BlUMENAU

o Guaraná. Chámpag-ne da

ANTARCTICA
De maior consumo em todo o Brasil

5 ,

ESPINHAS, ETC.

110 Varejo Cr$ 1,50
Cervejaria Gatarinense S. A�

JOINVILLE
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