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) I «I Time For LUBdersbipu
/1"OCONO ,pennSYh'a!���S2��TEIÚT!:�R:'A��po reclama=,
NdO havor-á mcttvn para o- pI.;:5�!.- :;h.ill� Dispo}t;\a.-se G pl'uneü'o !"l:t"··

I
rrusmo eU1 qu� Soe encontram engol- � !.!lst1'8do a agll� som mais t;:;.rd:l;J
[:-idos (is Estados Unídos. em reh�- f ça e, C0l11 U prírrteirn mag íst.radrv. (}

I t;:40 aos seus negocil."'S par:i t)

Brz�-l Congre-sso.
A ;::.itl.lttciio exige, mern-

:::iL se I?sth"eSSenlos ern l1.0f>".;D p::Uh da"- q1.IP t.! preciso tomá-Ias lOJ}:·).

,

'/ N II �!�!�,::�g,,��e;��;�;.tr�,: ;:rt::��:.n�: I ��p;�, <�:�:�'��:'�� �;��� �:��í:l" :.'�
• 84 dh�t')üs, com maior decisão e lJl:�\;

l�
pr:!·cussâ.J 110 plano íntcrnacioazü,
OIHlr,: di':'i �� oi:! cunf�;,t�lÇ'3 no nO;;i2-0

---'--�_;_�-;........;..,.---....._.,;.--------------....,.--------�._----
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I ;':,j:., oc .....orrtrai. com evidente per-
d·] de subsmncín pura (I cccpu d:l

N,I"MA VIB'RAme DEMONSTlRAÇA--o DE (I \ .115M Olc(.�::�:����,-�:c��I:::;0 0$ am�rk,m<."
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I cus hr8S11eiros che-g(lln a sabe!" (i1.H!'
:-.í'n os o �(;:;.guDàll mercado do co-

B'[ MfN U BfShfJOU o DIA DA INDEP,ENDENC !I\lI�lTIU exportndor du� Eslado, .y'P
'

t\
�

',di):::;. Depo)::'i do Cannclá , �.j l.Jd!1j.
.

,

, ,,' ""
'(,

, 'I ! que rnovrmenta com mais Jn teust-
I .adc Q comercio externo uos Es ....

I ; '<1'),; Unido�, é " 1'-31':'5il. .JÚ uura-

' "'- '"-__ 1
,"'-:5! [--ir,H!1 �:�. curr-errtcs rte tnwu5 ;f_'l]-

11011&Scul-Ir- fie-a' em Pati
á

s �I-DOaidado I ::�::�;��',: ,���i,'�:I::�:,��·�";���::�,�;:;�,::�D$::{::" iii II Ú I' a,tO. 'Je1)J'l''''' entre "'"('1'1';"'''';, e

enlre as naço- liS do p2CiO de IIlg"sl"r'!ls !�,��'�:!�':::�I:':..i:;I'��::<�:':��::,\'�.:::!;,�l;�:
ti u , R li li � l,',,'i,!. Por '\l:\ v,,;,. n,; llw,;,h'l"!'�,

.. f·� p}'rpnp:'íf) ({Hi,,' 1") ,·ohunc dar; SU�iH

Dia 10 lima conferencia no Quay Dorsav -- F::,n-:,.-:,:;��·!i:�:;'i�:�;:::� ;;�,,�:,�:��(:·:;��i:�0��
P/i,IB.S, B (11[') --, Uma ilci1uj:-i dI' amunhfi, dia dez (1(11 il'anrf<; ;';' l-á guiado ('111 :;\1,1:. 1,1,""[' ",-1"" i'í.. ' ... 'rolw'p, 1"";','"conrcrênciu cm {'!'cnJa elos 111- examina- d('('i_-;õ�:;-; por 111l1,� dllpb pn',.�- I i!.,l'l'I' "i ..n,,<I:, r l r 'P"" C' 11_-', '1".;-t·_�� Iunciouár ius ·pr rcunlrú, eupucac: a respeitar o ��·er('llJ�·J::--o� !l}i;H.l{i�i r}I�J;� r';'lp;wid;lflfl rlll€, !'f�,.

cio ela instancia [uridica in- \'('I.'�lJO� d'_,' lhes adquirir b�llS e
1 ernaclunal C salvaguardar OS) serviços. DeixCIJl lú f'r;11.lpr�lr um
interesses das jovens índus-] bili,lO de <!(,llar., (]r> l1wl'{'adorias
dustrias marroquinas. I '·s E,;tndo!; Ullido!l, não é pnuca

roupa, E roupa para f,unto, no Hra,.
si I, ua V'crreznc.. ·!t� ou i:l'{ Cobornb ln,

I'" vaí :to a!f"jalc nTlll'ri<:nllo lH�l'''
1 faze-las, C"(liJ1 (.·<..:t�·� du�!�, mntertas

11)]"110;'1.": (';:'lé f)U pot rotco. Q�Wll

\ tI! �ü '...-;:l�i_' ;\;'L 1:\. ;:(' 1��'I'l lnOC(L'y;

l!o_'Pjl!'1!!j I,; :.:: d f ...H�, ll'tnl /\1

Direbn'; MAURICIO x..\VIER
....

SETEMBRO de

TOQUJO, n (DP) - O 3a-

pão celebra hoje o' primeiro
anívcrsarlo do seu tratado de;
paz com as potencias ociden
tais. Por esse motivo, o minis-

ncntc os participantes do desfile,
dando umú evidente <lemonsh:oção
de ardor cívico.

TORNEIO DE FUTEBOL
Ct,mo parte do programa das co

rnemCl'Rçães do Dia da Pátria. rea
lizou-se às 14 hol"P.s no estádio do
Gr Imio �sporti\'o Olímpico, à

Ala-Imeda RIO Br:mco, o sensacional
(C(lI),clui na ;:a, pág, lHra Dl

I SE6UROSI
!BOttVISIA!

que o

rcl<1ções
nações �

de 25 elltid:1de5 internacio- �u3taÔn n lDaD�a�O oe se�uran�a em
lavor �o rromotor �3 Jnsti�a Militar
RIO, 8 \,l\Iüridional) - o t (;CSSO contra �lS ati-:jdad(:.'<-; cx-

nais. Mas advertiu W,'{! Uj)C!':lr

rUsso, O Jnpiio recenlemcn!e

democratizado ainda se de
Ifronta com, li1\litOS ,problemas,

Snlienla-se a ei'se
i Afned�do flOr desre$-

nos cin:u!os

bem}
- •

que o go\'êrna peito ao payUh�o
-�-----,-,�......-�

,,' ina6"lmHh

-"'--'"--�..;.,;.-�-----.,-,-�---- -- -

-------.-,..--,---

Stevensog inquieto c oma' atitude
unilaler'al 'da imprensa norle·americana
o candidato democrata censura, o apaio 8oParlilloRepublicaOD

ajo�Hwl.'��": (li�nte c.:! prinlCira
bandcln, que lX!::':;r.u de��fraldud],

f1!"iV
p(er!dc-�e �o caso CID f�O('i).

PORTLAND. Orcgon. 8 (U, ta à !Jresidência dos Estados não aceitarem 'éssc convite i1

P.) - O candidaio democrá- Unidos. sr, Steven_son, profe-l g�·andezé1. Agcnte� d,a confu

---------,-----.�--�--.-'- .riu t'm discurso hOJe no trans-, sae e do medo ,nao .-::evem \,1-

Retomaram os ahados
sua homenagem pelos

O "mt\1l'l'n 'dn (3nifo' II"n" d.e jornais e radio, :10 ,qual �riVI; li li Ql'" li! trcou a grande maI�rIa da lm-

SEOUL, 3 '(UF) - ,Ven-- prensa' norte-amencana, cen-
i.

.d d
. '-'urando-a lJQr anoiar o Par-

c?ndo a supen�n a e l�ume' lido Republicano� Depois de
rica d;)s comumstas, a lnfan-

IEstaria iminente a

reforma ministeri 11
Atribui-se capital impor fanda

3a. pagina

PO}"PC<' Ct'r1 q (�::':f)lJrc isto
n50 S� alilncntn nlnis dúvi!?üs.
(';-{:n- illlinf'll�e" H'J11ut]c1a
C�(l millisterial, tudo dep"u
dClldo upcnai' ue acertos Íl

nnis no Catete. Fontes entre-

(1 tanto, mais próximas do "r,

Getúlio Vargas di:::cm qu
.

.:: ele, I
l11antem-::-e demr!swdo dlSC',l'-! I
to, embora ac1inntem OlI n1e5-11

.1" MAGNiSIA

Entraram e grévE os o p e r
'

r i (I S \ \ ��:, P 5TO

da f brica _d _8 a 'I�;:�'��:':�"';'"��:�,�,�;,; ;:;������:"': f6i
I' de allnoçrlrá com o �I', Mauriec I

l\l'HIÇ.\ r; .\ .\U5'Ut,\Ll,\

3chuIl1ann. no QU:-I.Y Dor�uy. Por

I
PERT!-I. �\us)�r;din ..

fi fl.JP) -:-. �1J.l.l I.mtro I,Ido o sr. de H'l'lfc<,locquc, "Col"lcllallDll d.', Cl)mp<�,',lI,1
Residente G�rt\l da FrHnJ.;a n:\

TU-II .\U�1��:�H,anHt �e. Tra!�:;;�)fJrleS ..A(��-c(:�
Hit'iü. Q11.(' 6nt.cl"'i1 Ch.cgOll a esta �teTI bSOU ,)1.).1(: no derodr?n.o te,.

:"'�';lpitnl depois de t-er passBdo al- "J dd�d��. clC!HJis de ter ln��t:\f!Hra
.,,"1 ó;as em repOUti-6 no Pussc. (h- ":10 ., Hn,hn re:;Hl�r (;n1�e j\inC':\ do

=:ul ú ,:\uti1ndia. alrü':cs do Oi.-:ea ..

) Indico, O I),viiiQ deixol' antc-
I

U'i.tCH1, $:\h::df}� Johnnnesburg e fez

(:' cHta 11c1:''' ilh:-.s r,lauricio e Ilhas

1)10 (;OnfirmClli q �Je eL� 11" lúil
um DIano já bem d&fillido pt!
ra e;'ecutàJ' no terreno po;�j i
�,(), Fala-se que alé mil "gol
pinho" haverá. visando nCl1-

t]�alizar possj-veis nlfJ·V!Jnei1tÍ)�)
e -;is<1ndo O jogo sucC";';'lrifl,

lEITE

CIo Cotn�utãdns;
rr�mf!ira, :;ah:a" (Barrei.u
1,cl1" ,'i!'",)

Laxa&h''I>
�,.t,-t.e140
l:lontxlII as

",d�'. 511:M
.lIbl!Z' fi aill

!!l1",.l!l,�nt",

Um protl�to <I"

US. UCflR jJi CAC!U XIWIIR SUl.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Jard:im (ofarinense
NOVAMENTE VENDA
AgO>l'a com as(a.ltl;mento.

Concurso

A o direito de achar-se afocinhada no

para escriturário

Nova. oportunldade lotes da ,!lIaÍtía Schmídt ã rua Al
mirante Tamandar,é. Preços de oportuitidaile,
Informações: Rua 7 de Setembro,lI. 1893 ou

Edifício INCO - Sala n. 3.

o Instituto dos Industrfárlos torna público que, no

periodo de 1.0 a 15 de Setembro, permanecerão abertas
as mscrlções para a carreira em epigrafe, Informações
detalhadas ooderão ser obtidas na séde da Agencia lo
cal; à rua Nerel.l :Ramos, nésta cidade.
Horário: - das 9 às 11 horas para os candidatos.

Blurnenau, 1-9-52
BRASIL - Agente

clima ii<:;, f!\ltn de confiança em que

fortes para fabricai doll!Íl's, com se encontra 'o 'Brasil 'agorn, nos Es

r libras da fabulosa fava a' 54 cents, (tadoS Unidos. Dispomos de elemcn

I Não prestaram muita, atenção os tos para superar � tempestade. Vn-

I q� vendiam, em profusão daqui I
mos, neste caso, ,jOg?r com eles.

par:.a�"o Br!l.sil. que a - partir de cer- .0·1USO sempre nas cr-ises; uni tios.
ta data em diante, nosso pais cn-,! iatoJ:es q�� infhllinl para criá-las

trava a importar utilidv.dcs ame- ou rntensírtcà-ras, é fi escassez dú:

rícanas à custa de crédito. Não ti- coragem a fim de tomar provídên
riÍlamos. no quadro d�. cambiais, a cias de fo tego, e sem perd:o de tem

começar+de- 1950 e: 1951, .maís com po, POl' que 5" espera ainda pelo
que pagar o número titanico de ambío livre1 rOl: que não o vota

ordens. que insistíamos em dar ao imediatamente o Congresso? Se
comercio dos Estados Unidos, Irna- temos tanto medo aos grandes írn
gine-so que o ano passado. só num

dia, a' Superintendencia da Moeda

e do Crédito, licenciou produtos pa
ra compra nos Estados Unidos, no

'valor de 1 bilião i; 270 milhões de
dollars. Temia-se que a guerra da
Coréia degenerasse em, terceira
.conflagraçãc -murrdial. Por isso, com
justo a\ilamento, os responsaveis
pelo comercio Internacíonat do

pais. se dispunham a trazer para
dentro' das suas fronteiras, um vo
lume de matérias primas e de ar

tígos .industriais cada vez maior. A
previsão da guerra próxima não
justificava o gOlpe dos chefes do

Banco do Brasil e do !l1inistério da
Fazenda? O Brasil fez um segu
ro de guerra em 1951.' Hoje está

pagando caro as taxas desse segu
ro.

A guerra tendo sido ,localizadà
no Extremo Oriente, as ordens do
Brasil pUderam ser aviadas. Refli
'ta-se na compressão ,sabre o' cam
bio, onunda de u'a massll de or

dens, que pensavamos pagar, com
a vertiginosa economia de guerra.
I:Iá seis mêses verificaram os a

mericanos: a) que <?s russos não
a gllerra,. para a

do Yalu; b) que o

AVISO,
o resnuusãver pela l'iia, .de uma máquina fotográfica mar

ca Veifs, comunica a iodos QS portadores de bilhetes que em

vista de não ter sido vendido o bilhete premiado, de nr. 233,
transferiu a extração para o dia 13 do corrente mês. Caso
novamente venha a ser premiado um brilhete não vendido,
caberá o premio ao que tiver o número lUõ.{ÍS apruxlmado.

Blumenau, 7 de Setembro de 1952.
EMILIO ALCANTARA VIANA

EMItiU ROM1�Y . & �It. It1
perialismos, em completa deeadên
cía, por que rião nos dispomos a

trabalhar com a técntca de petró
lco dos holr.ndêsas e os capitais

I'suíços que se desesperam POl' en
trar nas riossns rronterrasv P0T

que insistir
.

em gastar 160 milhões
de dollars, só este ano.. em trigo
amer-icano e canadense, quando se

tem arroz, milho, mandioca par"
fazer sucedaneos � de pão delicio
sos? A política' do pão branco de
trigo não é uma capitulação aca

brunhadora diante das coceiras de

magógicas das duas metrópoles do
Rio e São Paulo? Até quando se

sacrificará o Brasil, para não de
sagradar duas cidades COm cente
nas de mílhares de cidadiios para

sitas, que vivem dos cofres pu�li
cos, a maior parte em vadiagem,
reclamando contra tuàc. e tudo e

xigindo, porque nada lazelldo, ou

fazendo muito !louco têm íel,�po
de cuid:!!." de si, do seu bem-estar,

. scm S� interess�r pclo resto d3 pa
tria? O que· crlm a eeonomh de
40 ou 50 milhões em trigo não �e

poderia obter com equip.lll1Cnlos
industrials para irrigaçã·:) dos (:D

rczais. com maravilhosos resuitn
dos na expansão das fUB�� c{ljhei
tas, lneS1110 n�s ,. zonas vel}lHr:/
Assunla o presidente eOIl): (l' C::.U1- I

gresso a leaderança da bat"lha !,e
la recuperação cambial dJ Brasil.
E' preciso agir. Agir corn coragcJTI
e decisão. Nós _não tetnos nenhu
llla crise. Ou melhor, a

temos é aé J"7�derst!jp.

Comé'rcio & Indusfria • Curitiba
A,geÍlto nesta praça - R U BY M E L I. O

Distrfbuidox dos afamados produtos:

;Sal genuíno de MOSSORO C açúcar "DIANA"
:'," r :.: SAL: Moido, grosso e triturado

AÇUCAR: Refinado, Moido e Cristal

D e,p Ó s i to:

PraÇa Coronel Fcddersen
antigo ,prédio Çia. Paul

"
Télefone: .13G�

Aberlo 'das 8 às 12

Açucar

O'A,..Jf'i
EKTro pu/'o \

1)( IPIAl\mNTI'; 1"11 :I'nAno

Com pouco adoça muito

" ..

- OPORTUNIDADB ao

E s· C f i t ó r i o:

------11
.. o'

H E G O ( I O ':'D E
11-----

OCASIÃO

Edificio "A capital" sala 5 .

Telefone: 1134

Bem no centro da cidade de Rio 110 Sul, aluga-se um predío rccem

Itonstruido, de acôrdo com as exise·,;�ia.s do Departamento de Saúde PÚ

blica, ótimo para �orveteria, bar, l'�staura.nt" óu confeitaria, com área
de rae mz. - Interessando o segundo pavimento- .aluga-sc todo o pré
dio, com salas proprias para escrtto rtos ou apartamentos. Preços e cnn

díçêes a combinar com o proprietário sr. AdoÍfo Ledra, em Rio do Sul.

O mesmo proprietária tem a venda uma aprazivel chacara, na: loca.
lidade de Taboiio, dista.ndo menos de 01 quilômetros da. séde, com bôa
moradia e demais benfeitoriasJ cUja :'irea. ultr-apassa. 150.UOO m..;!J conta.n
do com 2.\t(j(l pés de árvores frutíferas, tl>das produzin,lo.

X-X-lt-X-X -� ...� � - J: - 'S � .. X�!r:_�

"ALFAIATES" f A J U R 1ST A

•

I1IO!,',;, com p ra t.ica «" datilografía.
Precisa-se de dois oficiais com

nnuont rn imediata "olOl'ac;ão: RUól.
prática de Paletós. � Informa-

.I!j .Ir Nuvcmtrru, nr. :!:t _ Tele f,,·
Cúcs: Rua 15 de Nrrvernb ro, 592 ...

ne 11;!�.

Loruudàr. ou caíxa po:!t�l, -iO'1,.-
BLUillENAU

Prático de Farmácia VENDE .. SE
Procura-se um prático de.

Farmácia Habilitado que fale U!ll "",. bem .1Ilulll� rlu no Jnclh'ol'
alemão e português para tra- ponto río Rio do Sul, com 2 mesas

balhar em Farmácia no cen- de snook e rs e uma de bilhar com

tI'O de São Paulo. ."
bolas de marfim, 1 geladcfra, be

Cartas para-F'armácia Libe- bidas, ct.c., erc.. Preço minimo:
'1'0 Badaró, 'Rlta Libero Bada- crs 80.000,Óo. Negocio urgente.
ró, 318 - S. Paulo. Tratar com Cavalcante, na lirma
---

.----
----

-I
Fritz I,orenz en: Timlllí.

V E N DE .. S E
I V I A J'-A-N�T-E

-

.

Na Praia de Piçarras 4 10- I
tes ótímamente localisados I Procuramos bom viajante l'am a

(nas proximidades do Hotel 1
ZOlU' V�l,: da Itajaí, de preferencia

Tropical). Preço de cada lote com prattca 110 ramo de ferragells.

Cr $10.000,00. Informações: Bom ordenado c comissões.

;Salão Solingen. Rua Hercilio I IlIIPORTADOUA ICO COllI. S . .1\..

Luz, 16 - ITAJi'l.I. I R'.'a Pedro 1v0 2GS - ex: Postal

_________________,;' \ 35:6.- Curitiba - Pal"alla'i.

V E N D E - S E I -...;.__�--'-

,

. IIMAQUINAS e MOTORES!
.

FGr preço de o-:asião 1 Ioga- I LEGITIMAS ALEMÃS !
reiro eletriC'o com du�:; bocas I Máquinas de, costura. de todos os I
rriarca Siemens-PrGtos c 1 ma- j I tipos e para todos os fins. Tro- I
qüina de costura com motor I I ca, ,'ende, compra e conserta. I
lnal'Ca iVlundlos. Informaçj"les I Máquinas elétricas "ZuendaplI". {

Hotel W.uergcs, rua São Paulo, I Não compre sua máqUina, an- I
',3196 __:, Telefoné 1365. I tes 'de fazer uma. visit.a ii. I,oja I

I de l\IAX KONRADT, rua 15 de t

( I Novembro, 67·9 -- Fone 149S, I
OnCUf!O Dilfi! O IAPI I cxa. Posta!, 123 � BLUMENAU. I

NIVEL DA l.� SEI:m cirNASI:\L
Ainda. ha Y·'!.';"ílS n'l :La turma. prc- - - - - - - - -

- _

parat6ria fj·,:: ,!'"�ndjt!�Jtos. - J'_l"p_fes ...

/� ];unêda Rin Branco. }>f-co
marcos. francos, corõas. C01U que
pagar as' cstroinkes,' de Ú)50 c

1951., Estác ocorrendo l'qui então, o

oposto do que ocorria ontem: um

retraimento inquietador na dispen
sa <ie créditos aó comércio do nos

so pais. Parece que somos a lu
gentina do general Peron: que não
temos, mais com que criar dollars,
quando na verdade aí estão o ca

fé, o cacau, os minerios e oIcos
vegetais, para uma vez bem eco

nomizadas as suas disponibilida
des, poder se dispor de recursos

com que pagar uma, importação,
que represente as possibilidades
normais do Brasil.

en

tre o'leits humano ce '0 de vaca 'é
11: seguinte:
Leite hum;o.no' - Leite de

AgUa - 87,58 ..

'

; .

,Gordura - 3,74 , .

'Caseína - 0,80 ..

, Proteína - 2,01 .' '.". : ..

O nosso país pretende conciliar
coisas antagônicas; quer cunhar
teses ferozmente jacobinas, e, ao

mesmo tempo. crescer depressa. 0-.
ra, para crescermos depressa, tre
mendamente como tcm crescido o

Brasil há que abrir as suas llortas,
magnanimamente. 2. tudo e ii lodos:
capjtais, braços, técnica, etc. En
tendemos ser perigoso deixar que

"

esse aluvião estrangeiro desabe so

bre nós. Mas, neste caso, há que
arear com a contrapartida: ou se,

ia, erescer contando. :com os pro

p:.;ios recursos; alimentar o corpo
com o proprio sangue; ser auto
suficiente. Os exemplos aí estão:
!l Italla, com' 'o fascismo, tentou a

auto-suficiencia. Ao entrar na

guerra, se !'.Ch:lV�.' tão 'combalida,
que nem suportou o primeiro im
Pacto do inimigo. Estava morta. A
Argentina do peronismo. decidiu
tomar a receita faScista. E' uma

ee.onomia em escombros diante do
que foi. ,,sem divillflS para impor
tar artigos fundamentàis, a Argen-

,', Quando se tiver que alimentar

,�a criánça de pouca idade· com

leite de' va<:a, êste d,e.ve ser 'dilui

,do ou modificado por outros pro

cessos de modo a 'se aproximar
ô mais passiveI do leite huma

no.

O Ieite,humanô póssué
menos 'caseína.,que o 'lai:te

ca. e um total p�Qtêico
possuindo mai's

DE CAPITAUlACÃO
,

CAPITAl. SUBSCRITO E ),tEALIZADO Cr$ 3.000.000,00
--- SE'DE: --,-

Rua 7 de Abril, 252 -- 4.0 andar ..:_ Tcl, 36-7004
SiW PAULO

bilares dw Colégio Santo
Antônio.
Grande será, certamente,

.) nÚlIlcl'O' de seus ex-alunos
fiue estarão em Bluillcnau
IlflS ('lias' 3, 4 c' ;; de outubro
vindouro ]}:lra pal"tkilJar
BOS. fes.tejos de "seu C;olé
gio" 'e recordar, em convi�
vência únis{.usa com colegas
d·ouf.rõra, os saudosos tcm
pOS passadus no tradicional
educandário.

! --�--------��--�------
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,de emer..

poslue polfronas eslo-

,sob O'CO�

r _",.'
•.

;{ () R '1' J!: ! O lU'; A I, J Z A 1) O E 1\1
30 D.E AGOSTO DE 195Z

COMBINACõES SORTEADAS
PI,ANO DE 21 A 30 ANOS
KMC V(!t1
G'� P R RI' II S
PLANO DE 12 ANOS

ZHW SJ.i.1N "SR
E N'P li M G S F L
Todos os títulos contempladós serãó
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

O !Jróximo sorteio ,de amortização será realizado em

nossa séde no dia' 31 de .Julho p. f. às 16,00 11s.
No dia imediato ao sorteio, os resultados serão publi

cados nos jornais: "DIARIO DE S. PAULO" e "O ESTADO
DE S. PAULO".,

C K Y
P lt .T

It l\I . Q
J) I� JG

F

Eslelió:Oâtilirãfa (o)
'JUtECISA-SE UMA (O) COMPETENTE. PEDE-SE OFEKTAS
P.OR ESCRr,ro <A CQl\:1 & IND. WALTER SClIMIDT S, A.
SLUMENAU - CX. POSTAL NR. 63,

Em ·todo caso, vejo que es·

tão· agora a espetar caveira.�,
na defesa do milharal centra
os papagaios da política.
Você tire disto as C\lllSC

quencias que melhor lhe pa
reCeI'cm. mas não fuja de es-

I pantalhos. Havercrnos de pro
teger a lavoura sem recurso

do embuste. Em vez de infun
dix medo às aves mil.ldas, plO
curemcs abater o gavião. Fui
o que me aconselhou o nosso

amigo dr. Getulio, boi'n caça
dor.

Declaracão ·universal 'dos
11

Direitos do Homem
Na t,:rd� de <1 de Julho de 177(i, soas sej�'m ir',ü,das com justiça c

rl.e;cg;;�(I(),: escü]hirtos pelo. povo das 'I pO�SRIll �C'· r:nu�Yelm(;ntc felizes.
la cúlonJ?'� nort�-;11nerH.�nn(Js él... Ac'''ntua �. "dif:nid"'!de (0 o valor"

.

prnvaralH H l>cc];�raçâo da Jl1dc.-

f
do 0cr hum:lno c ��u dire!t.o à "j ..

p':-Iluencift dos Est�dDS lhliuo�.)lo da, a lihcrd�de e a segur"'n!;:a PC,3-
JndejJcIHlcnee H<lI!, elH l"ilntlcH!d, soaI. CUllsuhst"ncia [If, lIb�rdades
!'p.nsHvé!nin. ch·i!�. polítiças e r::.-hgio5(f,'; pelas
Transcorrcraln quase dojs secu.. qUf_Ü�; ln;Jl!õcs de ho.:ncns· }u!araul

lo:::; d�5dp. qunndo Ioi Hprovada (l

Dccl<1r"ção da Independa, mas �l\..

significação aind_a perdurn. De1a
desenyo!YCran1-SC as liberdndes: vi.

tais que constituem? b?se do :nu

.do de, "ida nortc-americano - J]
bcnlndcs quc contribuiram pa';',
que, OS Estados Unidos, de um� na

<;;;0 combatente de 13 Estados, 51!

transfol;masse cn,. uma nação for
le e unida, com 48 Estados Unidos.
Kos E,tados Unidos, toda pessoa

<em numerosos direitos, ,entre os

qunj� o de f?]:-,_r livrClnente, d��
pruticnr ;:1. religifio que desejar, de
de �

...-ot�r ·nos cr'ncÜdatos de sua

prcfcrcnci"., de vi;'jar, de 11m c,;
tremo :-: outro da p;:us sem restri

çõc�. de procurm' melhorar, a sua

'viçia e a de sua fêmilia.
Os principios estabelecidos na

Declaração da Ínélepençia dos Es
bdos UnidOS estão refletidos na

Declar8<;ão UniverE."t dos Direito;;
HUlnanos� _ aprovada cril 1943 pcln!'
N"ações_Unid�s. E�5e !!-ocutncnto ob

,icti\'a bzcr ,:pm 'que todas RS pes-

durante sc{"ulo�. Estzlhch:ee 1a111-

bel11 os direitos cconoJnicos c Sfl

ciais "rcc·onhecido::-: COU10 �sscncia.is

par" o dcsc'l\'olvimento de homens
li'lITCS.

Esses direitos crlnln 1Glllbclll. r('�-

ponsabilidadcs.
o documento.

confornlC 5alie�] ta
Tod" pessoa deve

tGcomóv�is 'iUIZ" e "Wltf"

PAO QUENTE 'A TO
DA HORA

OFERECE-LHE A

PANIFICADORA
TOENJES

Rua 15 de Novembro'
Completa variedade dc' pães
eomuns G "!Sl1ccia,is, fab.rica
dos por l·rocessos modernos

EXPERIl\iENTE UMA f
VEZ E COmPRARA'

JSEMPRE

-respeitar os di.!�citos � libcl'dar1�5
de todas as outras pcssoas. :E'inal
lucnLet a Declara<:.·ão Universal rc.
conhece que csses direitos somen

te podem scr ;>tingidos sob uma

[onn" de governo "ceita pclo po
vo de çndn p"is e €ln uma at.mos
fera ele caopen'ciío entre as naçõcs.
A fotogr�fi" fi",,, um "spccto dc

unHl d3F( prirneir?s reuniões da As
selnbléia Gcr'"'l d::ts Nf.lçúcs Unida5.
em No\'::, -"'ork, cm 191G. - (Foto
USISJ.

ENTREGA IMEDIATA El\I PORTO ALEGRE

Em ótimas condicões de funcionamento: de 15 - 18
� 30 -i35 - 4i - 43 - 44 - 60 - 65 - 90 .-
122 -178 - 210 cavalos efetivos. VENDEM:: KURT
WEIL & CIA. LTDA. - Vol. da Pátria, 1583 - C.
Postal 745 - Pôrto Alegre - RGS - Telegr. "WEIL"

-:-- PORTO ALEGRE,

VENDA DESTE DIARIO
NA' ENGRAXATARIA

PONTO CHIe

.... A, " �.� '.. • •
< ..!; "fi� �.'\'.:i .

QuanJo gastam os ame ..
'

ricano$ no seu conforto
N. IORQtH,:, tl (UI') -- ('s

Os lIC)J.'t.('-amel'icanos' gastam
cerca de dois. bilhÕes.

-

oti se
jam, do{� mil mÜhúes de
dclares por ano t:01H toda es

pede"de m�'lhoramel1tos desti
nado a auinental' o con'forto
.Je seus automóveis. E' o que
afinna miss Carol Lane" cuja
profissão. na vida é e�peI:i�
mentar tais melhoram0ntos. A
lista compreende. uma varie
.dade enorme de objelos. até às
cozinhas, ,moveis cornplet.o.s
com gd,ldeil'<l, .Ir), ben:o df's
mnll1.<lv�1 }It1nJ n hel)!�, de. J<':l1I
mCcliÚ, iui mb;.:: Lillic',� {rido'
pnlprictário ,de um carro uó
\'0. gasta 230 ddIares em me�
lhóramentos já. generalizados .

('omo l'ádío" nquecedor, lav,,:
dGl.' de parabrisas e capas.

ARÃO REB'ELO
Advogado

Atemle em quaisquer co
marcas do Estad'o
-- BLUl\IENAU

-
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-
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. , .

•lI rlenTO U tlJOUIUI' U;U Dl 'IUIIIUlu a. L.
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SEGUR'OS!
BOAVISTA!' "INCO"Edifício

DR. ··f E R N'A'N,D' O L U II H EUS I
, ,Médico-especialista em :doenças .dos

OLHOS, OUViDOS,' NAR!Z E GARGANTA
Clinica c Cirurgia

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL DE
MED1C1NA, da Uni'versidade do Brasil, Rio de .Janeiro

.

Ex-interno efetivo do Serviço de Otorriuolaringo_
Iogu\ do Prof. Dr. Raul David de Sanson, Ex.�as5isten�
te da Clinica de Olhos Dr.

-

.
Moura Brasil

�ONSULTO'Rlq (,Edifício HACO)
Rua 1" de .no!'em_bro, �08:- 10. andar-Salas 8 e 9
(�m frente a LIVrarIa e Tipografia Blumenauense
mb� ,

'

"UnV::Jldsbote"
'

onde ai.eriderã';j p�.rtjr': do dia 15 de set�utbl!O próximovindouro, no seglJinte horário
. .dys � às 12 e das 15 às 18 horas

NOTA: PJ.!oyl�orlamente, está atendendo no Con
-sultor�o dQ Dr. Arminio Tavares (ao lado'da·'CaIxa Econornica), no horario acima.

ARMAZEM PONTO CHie
SORTIMENTO CÓM·P·LETO DJ:; .cONSERVAS _ BE
DJDj\S·,·NACIONAJ.S l� :ESTRANG!UItlUJ � (jEREIlIS

'�l?._E ,la •.QUALIDA,:Dt:. ":=' ,J'lHr.f1).3. Ulv.l:m.}:h\S
� rREçOS SEl\I .COIUFE'l'IDOU ==--=

,Rua' lá de"Novemhro,'48S - Telefone: 1 2 1 9

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Li Uoberio Paulo de Lima./ram os seguintes: Olímpi-
.

60. JOGO ' co - Lange, Aduci e Are-
Defrontaram-se Floresta cio; Carvalho, .Ialrno e Gas

c Vera Cruz, no cotejo que tão; .Icnas, Nicolau, Nandi
deveria indicar o segundo nhc, Corrêa e René
finalista e vice-campeão Floresta - Car-los, Wí
na pícr das hipóteses c ter- gel c F'iedlcr: Norberto
ceiro colocado. O tempo Sthal e Heino: Jorge, Wal

regulamentar terminou er, Kruegcr. Corrêa c Jun

empatado, sem. abertura. da ga,
escore. Na cxecucão das

penalidades máximas, ven- O Campeão de lU:)l, em
ceu o. Floresta, que marcou bora encontrando no li'J.o,
11'l'5 por rnterrned'io de .Jo1'- resta o mesmo; . adversário

ge, enquanto' Schippmann volutarloso das outras par

conseguiu somente uma tidas, conseguiu uma vito
para o Vera Cruz. chutan- ria fácil, registrando um

do as outras duas na tr-a- escore rte 4 tentos a zero,

ve. Não houve rncd iflca- .Aguardado com ansiedade

çà::' nas equipes. Dirigiu visto ter o Floresta des
a partida Amaro Bento.

I<'INAL
A final reuniu Olímpico

e Floresta. Os quadros fo-

Cirurglão�Dentb.t..
Rua São Paulo 'N.' 2980 - ITOUPAVA SECA

-'BLUMENAU·� Fogaça, Cachaça, Gustavo.'. Ria do Testo, conseguiu,
Carlos e Gregório. Fci juiz �brir a contagem, com um

Wilson Silva. :',
. fulsnlnante chute de fora

20. JOGO ·1 da arca desferido pus seu

.. 0 - segundo j9go entre' centro avante Walter- Com.
O- Olímpieo e Guaraní, cOUP

.

o 'correr dos minutos, en
be a vitoria ao primeiro; tretanto, o Palmeiras se

por 2 tentos a zero; que I armou ,e Sada II, . aprovei
toram consignados por COl'� i tando uma centrada da di

rêa,' de maneira magistral! reita empata a peleja. Daí

aos 4 c 8 minutos do 20. ! por diante. os "quadros jo
tempo� Os. qUa!d'ros - o-I gararn . em igtlaldade de

Iímpíco - -Lange, Aduei e'l condições, deixando o gra

AréciQ� Carvalho, N:;-dinho I
mado no final dos 30'minu

e Gastão; Jonas, Nicolau, tos com um empate de 1

Gurá, Çorrêia e ·Tico.�, I' tento. Foram designad�s
Guarani - Godcfredo, })ara COb11{;lTem as penali
Sauer e Ernesto: Nílton, I dades máximas Würgues
Edgar e Bnamosky: Dona-

I para
o Palmeiras c Walt<:r

to, Romeu, Marinho, Sandc'j"para o Floresta. Na Prl
.e Girão: Dírígíu a pelej.a:, moira série, Wurgucs a,U'
H. Thríbess. . rOL uma ;,:..ra e um'} .1U tra-

30. JOGO ve, marcnda o outro, ten-

O terceiro do Walter executado' os ti-

" disputado entre o
.

Iles máximos da mesma

:kiI;ma.. Já na segunda,
Walter marcou dois €>

Wuergues só conseguiu
marcar um, chutando: um
para fora e outro foi de

fendido pelo goleiro do
Atuou a partida

o me Ihor jogô
Outros c/eta lhes

valer: sua' experiência. e

maior classe, logo! ao pri
meiro minuto de jogo. Nári::
dlnho abre u rontagem-

classificado o Palmeiras e marcador. E com Isto, con
Vera Cruz, este prélio, deu seguiram a posse do rico
a impressão que seria bem

I
trofeu Independência, ofc

equilibrado. Mas fazendo recído pelo' 23° R.L
-·-!.-,-----íll, Im..IãBl $.P7ã;·�r�mm;;;;�iiãl II..II ãlllllilllííiiiiii�-

MHS rea;jiu. vJjcntementa
:teu a impressão Que 00-
Iírnpico não venceria fácil
mente.' Aos (J'llZC mínutos
Jonas marca Ui' sc-gi"mdo
tento para. OS alví-rubr'os,
Com u- conquista deste �c;ú,",
to, descoutrolou-so

..
'0. FIo;;.

.resta, não. mais se oncon
trando até .u final' da pele
ja. Grande atuação reaii

zaram, éntão os pupilos do
Pera. E aos 10 � 12' minu
tos da segunda fase Corr-êa.
e Jonas aumentaram; ·0'

Agencia em Ftortanôpolís !
CACIQUE HOTEL I

R. F. Schmidt, 53 - Te!. 1449 I
�---- --------1

AGENTE EM ITAJAI I
MARIO MACHADO!
Rua H. Luz, 3() - Tel. 383 1

E X P R E S S O "s Ã O . J O R G En

,

de Osmar Meira
VIAGENS DIARIAS
QUATRO NOVASE CONFORTitVEIS

lHOUSINES EM TRA'FEGO

AGENCIA EM I
BLUMENAUI

HOTEL HOLETZ - TeI. 10651----------
Rua 15 de Nov., 313 I

Florianópolis
{Eiectroeardiografia}.' .

_ ."c

Tratamento de neuroses -:' '(Psicoterapia)'
Av. Rio Branco. 5 (�obrado) - Ao ladi) do Cine Busch e

.·,ITAJAI (Chega
( Sai

5{)· JOGO
Na quinta partida joga- �

ram Vasto Verde, Vence- ��
'MOLESTlAS DE SÊNHORAS

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTERNAS .... �.

OPERAÇêES'" ..

� .: UNDAS'" €lJ.RTAS'
';"'&"'l\\uIt,ó:cio� Travessa 4. de Fev!B:reiro, 3· .

Fones:' 1:433 e 1226

B.LUl\fENAU
. I

----- ------------1 ------------- -------------'.'

l{Im e ·1 102

Horário FIIOlis. Itajaí Blumenan

8,00 I 20,00 1
I

c-s
70,00

Cr$
100,00

10,30 117,00 i c-s
11,00! 17,30 I 70,00

Cr$
40,00

I o-s
12,(}() I 16,00 I I nO,ao

o-s
40,00

c/o::C Renaux..,.('",�-
. -
..

-
-

-
�
-
-
-

::
-
-

-

,

D'
. I

-
' u;pntaram o pnmelro

prélío Vasto Verde 'e Flor.í..
&a, .. ,Q resl11h\do .fpi (' se�

guilik: Vasto Verdé J a Q.

ltregarau''''5C;.1. joga.das, por é.I.J�

gU1l3 lances ti e real beleza t.écní

ca e acima tle tuuo pelo �spi1"ito
C'Sporlivo com que foi ·uispubdo.
Porl.tlram-sc b.;Ul no grarn3'lo ()f)

dois Iluadrofl, aprCS!;nlalHlo Hill

futeuol corrido, com jog-;:1(!;':< iH"

Hit'itluais de lJUlL I éCJ1ic.a. Fl'1.!lo

de uma melhor n.t.ua<;l'.o 1Il0rnlell'

le no primeiro l,8ll))JO, o ('31'10";

Renaux saiu vencctlor da !l!!]eju
mas é nec�ssário que 'se fa�fl. jusJ

ltiça, o Tupi niio jo;;ou ll1erW!J E'

!
merecido seria se COl1s�gllj,;se cm;

eseo.re nlenO!·.

GRANDE SOR'l'IM'ENTO EM V:ALVULAS AMERICA.-
NAS E. EUROPE'AS;:

.

.

_ PEQÀS "� t\.J)�S�.QIUQS. RA lHOS NO\�OS
��.p SER'\TJÇO RJ\PIDO. POR PREÇO M{)·l}'ICO ��_,t

. Rnll '1 ;Je Sef.embr6. 4, " •

w M A

em Gaspar
-- Oulras

.

nolas .

América 2 x 4 BonSUCt;'5S0

Bo(afogo 1 x 1 Canto do ltio.

Ya'ódo li x 2 Ball:':ú.
14'JuHtinensi' :J x 1 jyladln·f�1l'3.

()lnrh.t -1 x () S50 CriH1{Jyãf)�

(�AJ\lPEON1\TO PAUt.[f)'I'.\

POl·lu;.;uefia. Santi:!ta O x 2

Po1'1 ugl.lesn DO;;pOl·toS .

Ponte Pr·3ta 2 x O San!o;;,

Itadium O x 2 S,:[o Pnulo

15 'd.'f! I1h.·ucicalJu. 3 x 1 JalJJ-

Palme'raR 1 K (I Guarf!ni.

CorÍnlbians'6 ii; O 111 de Jaú.
CAMPEONATO l'Af:ANA·

]!:NSE

.Ja("lrezinlw 1 x 1 Briíanj3.

C'AMPl!:ONA'rO GAU(�HO
11lternaebmll I) n 1 ('\·u�t.iru:
eAMPEONATO DE! r.!'A,T;\'_'

Marci!;o DiaR 3 x 1 'l'ií·u'.ll'n
te'5 (locril).

Estiva 2 ii: 1 Tiril.m!·'nb1 (Ti

jueas).

A MARCHA DA c()�rrA- fIuara.

GEM

(ú R S O Dt 'fO J 0.6 R A. F I A
W! � POR (ORRESPONDEMCIA "." ....

Caixa' Postal 154
Aprenda. a revelar, cupiar, esmaltar etc ..E terá' (.I '\'e�dadeirQ' pl'a2<Cl', de. v�r

sU,as fotografías tumarem vida debaixo fie suas próprias vistas, I'CDl !Ser preéis(J,:
l'1!cQrrcr aos serviços de 1lrofissionaís. l\ois () maior llrlhcl' de ull). amadôr não
é bater :Ilotografías, mas sim, revela-las lJor suas PI'OlUias mãos. Amigo·amad9r�
tenha tambélu esse prazer revelando e copiando seus nlmEls. O Curso de Folo
grafía }}Ol' Correspondência garante que após à 5a. lição, isto é, poucas semanas de

l}o<is de iniciar o Curso, V. S. já estará executando estes sel'viços Cl)m a maior fa-.
ciUdade, podendo mesmo ganhar dinheiro com encomenda .de outros' amadores,
lJarll custear, o Curso.

'.

rrt!cnclm {I '�UP()!!I llhah ... slllidLa.ndo"llos iuform;u;oC's !lelalk:!!1�5 ticm compro·
!l!i!'��1. (�!nri.Hudo·o au eIH' fõreço·· auima.

Todos O'S tentos "c! "()l'if[c,lralll

!no
primeiro tempo.

_ Substi.. Aos onz.; nlinulos .Mk)]cls abre

a. contagem para o Tupi.

vez ... Detalhes 'Petrusky ,empata. para o Carlos

foi Renaux aos dezcse:s,

sexta-feira.
BúJomini aos tl'intn. minutos

.9 S. C, Ba- rese11111ata para o Car!o',; ::1.('

naux.

o quadro I
!SALIENTES

Otávio e Teixeirillh'L.

demais regulares.
No Tupi, c'stecn bom o trio Ji-

companheiros.
ARBITRAGEM

Ji'oi' boa a arbitragem 'do sr. ?c
. I

t·

Rio do Sul

N U .M. E:

Dadinha

que tIos

EN D E R E ç o;

CInADE:

$" (alarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIO DO �T.i!, S 'C''jl'ro.-, ,

Os fe:<t ;j05 rca lizadoa em Rio do
RuI. quando da, passagem üo Dia
da PáL1'i<L. surpreenderam a to
dos pc1:t ímponencía e magnifi
cencla.
Na hora prcv.ument.e estnbele

c'da assísttmos a Missa Campal.
no pát lo do Gl'U,)O EL'-Cobl" P>llllo
Zimmc·rnl:1nn.

--�-'--�Il
.

I!
.

A Bíblia Sagrada ensina que ncs tempos apostólicos famí
Iias inteiras eram balizadas: "E "imediatamente foi batízadb
êle com TODA A SUA FAMI'LIA" (A'tos, 16-13), _ "Batizei
também A FAIVIILIA de Estéfanas". (1 Cor, 1-16). _ "E ten
dó sido batizado COM A SUA FAMI'LIA...

" (A'tos, 16-15,). -
E' evidente que havia crianças nestas famílias,!e que elas fo
ram batizadas também. Além disto, os mais antigos .registros
da Igreja da Cristo :!:)Tovam que as CRIANÇAS ERAJ."\1 BATI
ZADAS POUCOS DIAS DEPOIS DO NASCIMEN'FO, tal co
mo acontece hoje entre nós, nas famílias verdadeiramente
cristãs.

Para que o prezado Amigo fique conhecendo melhor a e

norme Importâncía do Santo Batismo a ASP - caixa postal
5415, Rio, oferece GRA'TIS a Lista das Livrarias Católicas.
Basta remeter um, selo de 60 cts. ao endereço .da ASP. - A
proveité esta oférta. ·CTS _ ASP�

.

tOI." brasileiro
Sinzig, otrn,
Dia 5 de outubro haverá

Missa Campal celebrada pe
lo bispo diocesano de JOill
vile na intenção dos profes
sôres e alunos vivos e faI�
cidos <lo ·Colégio. Em segui
da nrêstíto . hístôríco, Du-
rante todo ,(j; dia animada
festa popular..
Para as restas programa

das o Colégio conta com o

comparecímento do sr;..Go
vernador do Fstado, e re

presentantes do Ministério
da Educação '0 seus ex-a
lunos, que são convidados
por nosso intermêdi«,
Reli Imentc. promef.eln ser

.�"plf'JHlo1·o·,:t.<; as festas ju
((�1)ncJllL .ta �.a p,:a., tl!'-':.a �.u

Na sua meritória campa

nha de beneficios às suas

. instituições de caridade, a

Comunidade Evangélica de

Blumcnuu. vem cbtendo o

Hão irão os bens
Felipe além

nIO. 3 tMertu.) -O sin- b-ens do t('(lel'�') não írão 3-
clico da massa falida do te-llém :.;: 30 milll{ es de cruzei
nent» Felipe solicitou ao titu- ros, enuuanto �" credites tam

�â.r .(ia J4a. Vara c!\-n quo ;l.1�-IlJ.cm calculados, ultrapassaram
corrze a coopcracao dos Oíl- a casa dos 201) milhões. PGr
ela is (,::1 j ust lca !l':lra o c"m-Ioutro lado acreditam os ort-
p�('t" s�ql:,'''tc' do criador (j,,:, _. .

.

'·fel;I,C'tas··. A1{'11l dos dívcr..:'.s. I
C131S da Jusl.lç:l, (J,Ué ucomra

imov. is aqu i, cm São Par.Io I nharn a marcha U?, pr��;''), I
!C! cm Pernambuco, t'xi�t::.m·1 que os crcd�re� ja . haJ;Hllta· Iainda para "e,;w:flrar 50 10" dos, de quasi oitenta. nao n,'

i

tez \lt' terras, dois apartamen- ! presentam a tcrçn !_)al'�c 'da:,
tos e urna fazenda agr1cola.! pessôas . que transccíonarnm I

.

P.�los caltvlos feitos, os· pela comissão QficJ�L .. '

•. I

Res3altado D �rolreSSo ecoDomico'
dos �aíses dja Imarica· tanIa

dI lenente
das 30 mllhies

-maís franco c, decidido a-

poio da população local, 'Icomo sempre ocorreu com

as iniciativas dêsse gênero
efetuadas há algum tempo. IPara o seu festival a r'oa-

I,.lízar-se no próximo dom in-

Cidade do Meax ico, B (UP) '_ O secretario do Tesouro

Naghib traça
os planos da
"revolução social"

CAIRO, S fUP) - o Exér
cito eg ípcio anunciou hoje a

prisão de quarenta e oito des
tacadas personalidades, como

meio de assegurar o exíto dos
programas de reforma agrá
ria e contra a corrupção. Cor
rem boates de outras prísões.
Enquanto isso, o general Na
ghlb, que assumiu o cargo de
primeiro ministro, tconvocou
o gabinete para uma primeira
reunião às 18 horas de hoje.
Nessa reuníáo. doverào ser

traçados os nlanos nara a

pressar o queNaghíb chama a
sua 'revolução social'.

dos Estados Unidos,· sr. John
. Snvder, manifestou sua satis
fação pelos sinais de progres
so econômico nos países do
hemisfério ocidental. O sr.

Snyder fez essa observação
no discurso que pronunciou
ante a junta de governadores
do Banco Internacíorral e an-

- .

te o Fundo Monetário Inter
riàcíonal. Essas duas eritida
des realizaram ,. importante

conferência na. Capital me

xícana, o sr. Snyder afirmou

I) erunita Policiai

Decretaclà

ApÔd 'I, ri o IllIJn:;! ra,:�(l ri I! f(
cr!�tã, ouyhUO;i '

...;a,lV]:l-Çf)r:'";j iI, r;j
tria e. hinos pat.riótic(J�:. <11.'l"e.Wll
tado::;' por reprC3cutantcJ 'd'e to·
dos os e8tab(�leciIní"n;tl\<::i It<;� .·�F·!� "() t 'r'J'\porllh-l f'. no nl!f41)': fll) f�:.

A segu'J' faltJll O �r. A.I1):;'tto T,��. Jé"j •... l'!nqll�n{o_
.

_uuuh'hL� c· '_'C�l

Cofl, cuia G!"n<;Ho :;ntrccorta.d(1. dr cord'anos aS3i.5thm a. de,,['1<l, C"

o.pln.u<'Os. <lgradou fi (Odo� os ,m �l're;i()nh'.ntcs do Eairro Canóas
GentC'.>, Em nome do . Prefdt.c recebiam ('51 rondos::'.; o'\"açõf'S
\Valdemar Bor,nhauscn tiVén:o� dos populares. Ao Haiti os nossos

:."\1"') Sl�'lnick. eont�.'1do t:om 2::1

o heU&'1'u'O üi1'curso do \:1'. Vini· ,.�'�'J,' pela extraol'dioár.a d:-·
cklistas 'l.prc:;<entando ","'U,� ,.

COn traAl"� d� OI'I\"j'[,,,, no.C's·o pre��d" t
-

_I .,

r
sos u,lllformes.� Depois da Danr".'

"'....,,, _" .� � v mons raçao ue C1\"Jsmo que ·.,c-

colegl'l de impl(msa e dinamico ,'ill para, provar que, onde exi:;t<'
:l<l 1\fúsica '.'inha, um grupu e,um-

Promotor Público da Comat·'!a. a. bôa, \'o-ntade e compreensão, .c· posto �r 10 clarm's c enccrra·ndo ,'I
. , .

. o Desfile um \:'mblem� com a -:Ii- P", rl''':J>n.-,!w do TUlZ ua 'a t .•
.

.

Com 11 facilidade de de improviso xiste a lncilsp2nsavcl hr�rmOnlg..
I

.

d' D C
.

-,
".' , , , . au or tia v';!J.ncc e que

que lhe é peculiar, o dr. Vinicius

I
pr! ° ugue de a;"Ia1i. Vara la ComarcQ, dr. Ary Pet·r.i·! ultimo foi prü:5o pela

DCl}OiH ,lo HwU ].,r",,(:ne:aml'.� Dificilmente. as1iistiremos
.
um

.. , de OlivGira. foi decretada a I cal,Ue Oliveira. foi bastante feliz em
,.-

)S reprc'3cntatcs da JUYéntudc ,E f'Tp:tác\llQ idêntico <ln! no�u ci- pdsão pl"<.lv�nt1".1t de

Be.nJ'aminlsuas palavras d!} inteira coniian- •
\'au;:;élica.. que vinham na. frente: dade. c, em no;;,;;o próximo 1'0- Lazarctto, por e�1.i1r incuI::'o l' IMPRENSADO CON'rR,\

...a nos desUnos de nosso glorioso .

IB1'l'I.;jil, . da Escola Ruy Barbo�a. Ma.:s u· mentário a�or,da.remos 60bre o Il:tlgo 289. para ""r:fo 10. do ;;0- O MURO OS PASSA-
, t'

ma vez a Escola .!luy Barbosa Concurso ·Vltrlhes. I digo Penal, sendo indicado como (,�EI.R()•. R.' DO ONI'L>U'"Gentilmen!l conVIdados fámos
• .u u

cutiio assi::i.it, o DN;fi!e :Monstro .------- ...... --._.....__ 1 l\:;' J.4 ll{tr'I.':; li" d<:Hllingo, ocor

I"! sa€3.da do furum. onje Be ,.n

I
reu nll rua. AnllJ.zol1ns. 110 subur-

contravam a.s ma.ii> a.lta'3 untori-

"C �
b:o dQ Garc:a. um grave desas-

d"d",munlolp"".' 'f,flJ/ 9'
n� com um onihus 'ua �mpr�ll'

./IJ.! �.
.l,} tr.au�porLe c01"Uyo Zicglel' &-

J.nícian'Jo ii iW�:;{lUf'Ci1'cl pu,,- tt Irmãos. Aquela 11ora... dirigia-se
sea.ta. 17 c:cl'slmi do Grupo hk'. J mC'.m1O veiculo superlota.do pu·
colar Paulo Zimm:rmann:;c D'

rn aquele bairro, quando a certa

prc';iutaJ'urll de manf'inl notavcL altura, as pessoas 'IU� v·n.javan:
Jazendo sj�ntir aos pr2sel1tes lU� O a III

eh d
�'Ul"U ··'pingentes'· for3m impren-

o Grupo Escolar Paulo Zimmcr- uarana' .

ampao'ne a ,�d"-5 contr:: um muro, sofrendo

mann, em 1952, obteru sucesso e�' .' 6 ,fct'imcntos, ""ndo ossa's pessoas

icl'o,udoso. Gra11de SU.rprC'ila U\'c- NU numero de quatro. :<ocorrida.c
mos :l. se!;,"uir com a partieip3';ã'J A N T ..�.;A

-

R C T I C' A
110 h.Jspit:.>.l Santa Catariua

dI.) 20 garotinha!.!, carla um" co', HQSllital Santa Isabel.

uma enO!'lllt' letra no peito. 101'
mando o clússico lNDEPl'lN
DFlNCIA OU MOHl'J�i. 1'5 atIda"

. De mal"'or' consumo' . e'm todo oyinlllltn 11 .;;egu·]" rufando .;f�US

lanlbor{':� eO!l! a al'rec"'ntuç:lo de

C'll1.-r-O Reg'i-onu!. anexo ao ç�:r-upo
g"eul',T Pn.ul0 Ziiulnerman.n. A'c

cnlnpon('·ntc� \_la Cruz V·ern1c�hf.!

do mcsmo educanda rio pa.'isaran'
Jepob vindo então Oi{ T"stantci'

aluno',;,
Nova Sensação tiV':l·am os a.3sis

tentes com a pre.scnça de b-ra

piosas �cn.horinhas do Gre�io

j\:"TI'�:lrú, o�lcnt:\IH'io !l glorio�n
bi::i.nd�l!"a �tf'1 l!-:�IJ.)'·)rt4: Clnb� Co:u.

cor'd!il. tendo a fr<!lttô .tI illterea·
sant€ garoto S8rgio c :! linda :;;to-

se M.lrie.
Do _ .-.lHif('::.�. L!11iHÂftti ;;i L1Ha fi,.lú-

.

ulensc de Despo rtos, o Haiti foi compareceu com gii.rlio é dis',:pL
o unico que .coDlpar2eeu, dcmons-I na. coop=rundo pain o muior lh

rando pubtícamcnt a que �GU"; a- Ihanttsmo das festividades.
tretas, na maioria, operaros que Um escudo com a Imagem "."
'JrS,Ul do fruto de seu trabalho Na. Só. Aparecíüa, "l;-adi"ocírn
'3 conr rhutqõcs pc ru o Clube. '10 Giriáalo Ma.r a. Auxitlador
�ler"ee uma ·rer�·rencia toda. e"p" Z:spctaculo empolgante em que
·�jal. O p.ilot.âo prmclpal do H'.lití lo Bras L anunctou '1. ;., I,'" ,_

i"dEou com to' .. .os c·.� r ícos . rro- cada pelot.âo l'Pl1rlcn jUH1 P, 11";:-'
.1.'3.gel.U às autoriJadcs� To' .�·(!B "

'lJunas do E;:;tabelceim�nto �ro

dela.l', ostf:ntn.v1Hll bandclrin1!:l3
yf�pje-anlarel0. At é (J�; crianf�H,E'
·lu ']'lnlím da Tnf'Ju<:'ia

•

d";;fih

'f!t1S Íf1.�L' ;'.� '.:"� :.Y·:2:\� de Gf!U p�
.

rinH:"i·�:O. de -f hindu ta��:1"':�.:n
Tnfantil UD I-I8th. ot, \'a1QrQ!�ot" (t.
!"'flto;:,' (.lI} H�I.h�i'J 1"1:"':)]1'1;-1 r"o. (�).'H� "

"x(:!I1l'!u du Haiti !'irya r�omt

i�oflle lI:I.0.nstro \' mos .mt.üo ",

<'cp,psen.tat()'.) do- Ginasio D(F1)
BOi3PCl, t"'.ndo à frente a sme Bnn
:IR de Musicf! fOb 1'. batuta d\} IIla-

. .....

prlsao prev�ntiva
um

•

Brasil

o MENOR ESCAPOU
DE SER ESMAGADO Pii:
LA NIVELADORA

Cerca d<Js 15 horõ's de ontem,

quando a maquina nh·elaclora. d�
Prefeitura re'lliz"va �ervi,;(j5 11'

rua Amazo.uas, próximo an B::c(

Araranb'I.lá, um m�nnr de J3 ano

d;:l idade_ de .nome Dant.e N'l.t ,,_.;

dade, filho ',te Danton ::,Ta.H\'I(l,;.
de. re::;'dente à rua NOl'eu

LÜI.Imos, ao tentar dc."'··'u· :t Jlc·c,cd
luáquina:, qU? .no momento f-l:I.Í-:
manobra, f01 ap!whac1o " .IO;:.vl<J
ao chão. Por felicidade o m,,;>·.:or �não foi c�mag�:Jo pela, nÍ\;chHl('r i
ra. entretanto, a. biciclCta f\r:nu i
conlplct<J.lJlente f!smagadiJ. \. pr,· �
"'(uena. "itima sofreu I:tp"�.nas ]c i
I'<3S escoriações na perlla (!' riO' t.'

.

"cnda conduzido por pOpUJdJ'(h
'[ue. pa:.ssa.vam no loc:�l, para

SETEMBRO Hospital Santa Catarina. n'w
-

',.

()ulro .;ráy(' �!.chj�c.tc 'de v(..âcu· ptesentando o :leu estado card.' {�1"

los. ocorrido domingo. vcrificou- grávc.

!;;o ';',5 10,llO horas, ';a esquina. da

I
�----

Tu,,1, 7 de S.�tcmbl'o com 8. J Ué'

li
Bom Retiro, Ne�sl) 10,c'1J chocn
r!n!l-SC o CUlTO part'culur d"

..-

Ch[lP� U.O 66-70, do CU1·itiba, de

pl'opriedclde '�o sr. N�reu

Fecrei'lru, com () on�blls da Ve'ha. de'

{'hap�L. n.o 2-68-10, ["u:::l<!o p:�l'·
motorJlit(L i\rtbl1r !lcÍ(:�h,

ta1l! ct:nü�cq1Jenclu. d!1 ;,-loh·Uf:i'J

do dlÔ'lllC, 1:1. limul1:;infê fit:fJU II c'Jmph:bmcntc inutili:6ncla. i.n·

I ,�t::tlli,,_ t:. (',�k:�Yú j,f)�:'�',ll. !'N11!" I
ü"t) 1,.-",I[j;", WH H(;kgur.Jl), 1�.,

gional de Policia, foi ill.�i[l.urarl(_
o competente inquérito.

l· �. ·

nUHUlmaS

(ôres Vafiadas

.\CIDENTF. DE 1\UTO
l\10VEL NA RUA 7 DE

Vejam os artigos exp,osfos em'suas vitrinas

110 Varejo Cr$ 1,50
Cervejaria. Catari 1'1 e nse S.

JOINVILLE
A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




