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.e's países importadores do � () T I f ii e f U'- � 'f: J; L- ê

-grande produto nacional é pa- � \, J \;, J J L -

�
ra que o governo brasileiro E S�Íi a direção de ex-téeníeo da Otica Fluminense, do;::;

aumente as quotas de embar- :Rio_ de ,L.ncito, formad!;l pelo Serviço Nacional de Fiseali-:::

que pelos portos de exporta- :zaçuq da Medicina, do Distrito Federal é Bauseh & Lomb. ::

( "d
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t
.-.'

III!?O. ItaI?-�r!ití,. Banco do Bra- ª
-_ o0-- ,:: àsa", a, ma efli

5:1 e Mmy:lteno da Fazend.a = -J t Ih ..
-'

- f' .: .,: '5 Jl!I -,
' , - "

sao assédíadas por verdadeí- =:
_en cs me ores, a ... rnaçoes con 91 ta \�elS: ,e::

IVÉNDE-SE
uma, em ,pert��to e;t�-

1'05 assaltos de '

embaixadas, � 11
• _

- T :: ÚD de cOn5er-çll.ção, c';m_ .onze pc

!egações e c��1sulados. euro: :: apare aagem moderna, ajudarão V. S< ai ça-s, terreno de ;1:1,4)0 �� frente por

j)eus, todos pedindo mais café- = _I,:: 5l? metros de fun!fas. com jardi�,

\ quotas lJlais abundantes pala ver rnelhor E- ;í.nrti�e.� frutífera�. Só il1.tel:.eS1iA,

lOS
seus respectivos mercados. :::: negócio para PAgamento ii. vista.

�ão ::e d!scute pr��o-.--o -qt_le .,.

Rua 15 de Nov., 1436 - Defronte ao Cíne BlumeillUl E oterta-s deverão ser dirigid�s ao 2'mm!!mll(fHlmmJlmmmllmllmIUlII�mmlmlUmmjmmV�H�11ji�

I �;�e�:a�fol1al�;��ag����;;:1?���� flmmummmmumlimmlmnmmnmnnmmnmHmnununmli�m� ÍJro, Ifs3. 1. andar, nesta. Ci::::�- ª ��' no Io�á.r da venda .que a )J:rolla�anda vende.
. Ê

I co, contanto que seja para

RGI
"

_
'-:: �4.nuncle, vendendo e venda anunciando pela ::

I Pl'C�;�;;;re��� esquecer que \
V- E"N D E a S E ª Z Y M- 6 R

-

d·' Mil d
§

a Europa é agora um contei- A ti Ii BMA CAMINHONETE oP- ;: a 18
.

Ir-a af inente empobrecido pelas con gra eament» 'P,EL BLITTZ" PARA 2.000:: . �.,'
,
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I
sequencias de duas guerras. :� " IQUILOS, NOVISSIMA, CíJl\'I,:: ,'" ,-

-
-

'

- "

- ::

com o intervalo uma da ou- RQDADO TRA2fEIRO: DU- t:: (Á :vo�o COl';lÇâo catarÍnense)
, ::

ira, de menos de um quarto A FAMILIA ENLUTADA DE PLO.

-l�
FREQ-U�NCIA K2(} KCS.';, ONDAS DE 3659 MTS.

-

::

i de século. Seu poder aquísi- F R I E O II V O L L f S INFORMAÇõES COM A E. CAIXA POSTAL, 61 - RIO DO SUL =

�"",",,�===c=----..,...��--_....._� :__.;_ ..;2 I Uva, hoje, postos em contron-
_

DIREÇÃO DA COMPANHIA '? - -

-' "S

- - - - - -
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- - [to com aqueles de 1939 ou de DE LOTAÇA:D "ANDORl- AllmllllllmllllmllHlI,lUllmllUmmmnlllnIlfUmlmllmnmmli4nm�

, .

I B ,'1914 se t;ncontra sen�h:,elme�l- NHA", NESTA CIDA.PE. .

- - � _... -;...;_ - -: - -- - - -:- �-

I ,-
-

U·
Ü' reduztdo. Urna dúvida 11ao

- - - - - - - ----"-
-

fl'Ormaçoes tEns teeimento<;_ re�i<;tl'"d,,'; óntem I poderá
pairar no, espírito c.e AI I

,",

I e:n SueI. ::--ao aluda n1::!1 conhc- quem quer que seja: a capacr- -ugl"'lm... ·se

f
· I cídos os graves e sangrentos cTade de compra de ar-tigos

r=, • : � -

•
-,

- '

armacl-a - conf�itos em 'relJoulba. f!nÍl··� I estrangeiros valm:_izados pelo
3 (três, saràs .cem fi'eI\te' pa- '

I manífestantes e o ser-viço po- I homem europeu. nao sofre pa- ra a Rua 15 de Novembru _.

de Planta"!?'o : Iicia l. ,Sabe.-'>l\ al-'('n::,;-, que o 11'1'1:10 '

com -o do ame:r:ícano.
-

.

" encontl·.G.
fO! rude €: ha nUFw-1 POIS, apesar de tudo ISSO, ,Co

rosas vit imas. O porto de Tu- I europeu nada reclama, nafta

l ni,:;. no momento, BSt.! cali11o! rede. nada reiv.indica em ma-

le a õ:l1u3<:ão dos aoqud,ro3 n;)!' I teria de preços de café. ao

mal. pois trabalh�m caIm",- I passo que nos Estados UnidoEo

I mente. Diáriam�te sã" aDe-I se fazem onda,>, contra a ele

I drejado1:i um ou dois bondes. \'ação das cotações imposca:;;
,e os passageiro" (;e c�l'ta" li'l por causas conbecidas, como

I nhas peÇlem qu," él PolIcia ga- ,a dura seca que reduziu aqui
rant2 -a SLUl seL{ul'ança entre \�! florada dos cafezais. Dir-::;e- .

-1016 os pontos partic:I!�rmÍ:"ntc ne- I-i". neste caso. Cille o rico é o

1148 Hálgicos em Bab. Souika (� consumidor do Velho Mundo.
Bnb Saha�r;n. I

[; qual paga sem nada recla·

I' ,mar. e o pobre n norte-ameri·

I - ( c«no, qpe não deseja conci-

lliar-se com as consequencia:;

I Vargas. Nesse ;::entido. vem, de um fenômeno natural, co

mantendo conta.:'to permanen- I mo as estiagens prolongadas,
t!' com os deputados federais J que diminuíram, de modo in·

mineiros. Ainda ontem, por l·qUi�tador.
o ,'?lume das co·

exemplo, na Càmara. couver- lheltas no Bras.1.

I sou demoradamente com o sr.! Mas. no fundo, a grita que

Monteiro de C'lstro. E o ex- !se eleva hoje na América do

ministro do Trabalho prome- j I�ort,:: contra os preços do -::u

te sUl'presas para muito bre- Ife, nao parte elos que o COll

ve. I somem, senão de intermedla
- - - - - - - - - _ _ _ rios. acostumado:::. nos tempos

O Ide
abundancia, a uma mar-

gem de plec.o� muito fOl".e

misfério ocidental, o general pal'a haverem gordos lU(!!'o;:;,
Goes Monteiro. pronunciou- ,Fôra até mesmo incompreen
se: �ivel que uma comunidade

"Vejo com $��tjsfação que rica, próspera, ('omo a norte

cstamos indo para _u conereii_- americana, pÍ'aticasse a me,;

zação pr;;'üca d:.'; teses ql.le fi- qUinharia de :entar impedir I
guraram no ,temário da Con- que as nr..ções de pequeno por- la crônica esuortíva escri

rerência Inter-Americana de I te, como renda nacional, com- ta e falada, clama por uma

Eogotá. Desde &ql1ele conclá- i pensem
com. m?lhores, preços_

ve ficou estabelecido êsse pla· lOS maus resuUatlos í:le um'1

1�0 de defesa das nações ame- I :rÍ8e de produção. E' o povo

t1canas, qut� agora está para I americano, como tem dado

ser soleneme:.te firmado. Tra· i y:l'ovas formidayeis. com o pIa
ta-se da necessária e indispen- !ir. Marsliall, um dos ma:s ge- :
::.ável aplicação aos postuladI);) ! nerGSOS do planeta. Como o!
esposados naquela conferência povo que salvou a Europh e ') !

que o Brasil terá participação civilização ocidental do im

ativa e honrosn. nesse pacto pa�to do comunismo, no após
de defesa e segurança do mn:l- gUE:rra, fazendo suprimentos
do. Cada país americano con- gigantescos a03 paises em 0e

tribuirá para essa cefesa, ne a·. pressão, iria cometer o gesto
côrdo com suas possibilidades deploravel, de cortar a opor
e dentro de sua realidade n�,- tunidade de nações amigas,
donal. Considero a medida no J)J:opl'io hemisferio, ansio

em apreço uma solução acel'· "as- para recuperarem atravéB

tada para complpta integl'ida- 'J.os preços, aquilo em que se

de da soberania .rios paí��s que viram sacrificac1as, como \'0-

constituem o, hemisfério OCl- lume, por contingencias alhe- I
dental, para'. pl'l':"erv8gão �l�s ias ao seu arbitrio?

I
n"""POSI"""" NO I -CO

n:,rdadelros ldems -democrah-. ,

- l!J ',U!.. « N : )}
cos do mundo llOdiétl�O" TIre-S8; portauto, o povo

d,IS.

SUA CONTRmmçAO '.í I
,'," ctos Estados ;'Urticlns da con- Que se traga ;, esta cid�,de

CAMPANHA BLUME f
troversia ace,;B pelas cota- o l'Itbdureira, ,;Of('O vem <:en-

NAUENSE l[il= LtVI\_"-'_- )1
çóes do café, -= nonhum-se ern

.,..... ,1'" •
",

- do anlll1ciado, ou lneSIl10 l)

"' '.&:..i • , - • �él1,'- • ,seu lugar, os iniermediarios
gananciosos. Esses os que' in
suflam donas de casa;' jornais_
juntas de controle de preço",
agencias telegrflficas para u

ma política inamistosa contra
os produtores de café. Estu-
dem-se aí as CHusas da rea

ção contra o café, e ter-se-á
explicado muita eoisa que a

té agora ningUl�m UH poucas �
entendem. I

i K---

--H----- I tm ao sr. Ho:'aciü Lafer F�·
yietna (le TI·al'h;j·· -n- f 110U,

em seguida, o sr, LUE
- , ,J,. 1. l,JS 0- 1

ram repelidos deixando no
Cavalcanti, insp'}tcr da Alfan·

camoa setenta e um morln,. e (�ega de Fortaleza, saudando o

1Iumeroo:as arlTl:l� automaij- I !OI'. Horacio Lafer e agrade ..

caso f
d

.

t
_� �__ . ,�,___ I cen o as prov;denclas oma-'

l das. em nome qQS congressis·

I tas.
O lVfinistm Horacio Lafer.

cucerrando o conclave, ressat·

I' 1.ou qlle verificar::: acentl,lad'1 .

, , t' . 1
-

t
'

o� traoalho", já l'J'E F 'LI'\ILIT-AN O

Igrull oe pa nO,l$JTIO e en U� foram i!l,ciados ..Con�\aIn do progr�- .L , 'nov D -SE OPA,
-

5iasmo à causa IJública pelos ':1"- lllu�toS Congl'f'S!{OS .. �xposições, GAMENTO. TRATAR' N·iJ

I contruçao do Centre C1VICO Te-tro ' -
,

! sen:idores :l'llzenq<>tros. Decla- _ Bnlliotec,,;, e ainda .gr"!nrle Itpr,C:Vcl-.' LOCAL, COM W'ERNl;R TRI-

I
. " .. <. , t�l:nent? r;e ponto� indICados;" YÍS1- ES

I

IOU que no Br«R I parece te! t,,? t.urlStlCa3. o Presidente da Co- B S. I '

.

havido verdadC'll'o planejá. nnssao Cer;tr�l. dr.'Newton Camei- ,...
- - - -

_

(. , rI) e ° proprl{) GO'lernador do ]!s- -

f
'

d
lO I'"

----.

mento à desorganização da-re- Laddo. estão emp"nhll�Os n�I":,-, que' ra erleo' Jeusa -I'=---�--�--�'--��--�--�-��:"""'�"";"�=�'. '1'''.
.

a ata de emanc(J.�cao POlItIca d,)
!

celta pub lca . CLlldavu-:>l1' unI- P,amná t�nh� un}!.:' grllnde repercu'l. S I ClíIlmArfii-1
'

C'E ..,,:t:ft Illib br.ldU"iJl�a'J -! ,-._ ,-._
s ..o. pO.S'b,htandn ao Estado m.'(o .... "'" w G ij II e," -Udu iE:IIlL<' !IJIi;I§, �� ..

p.al"a gue fique eVIdenciada " �ua I d" t· I
'

sltUaçaO previlegiada entre: os Es· n us ria'
, "

tado.f da federação" "_ conl.'luiu o
."

,_

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO° A Oli'ICmA�· >-

e<crJtor L, Romano\VEki: ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
'

,.' ;

Edital de, Convllc:u,!ão

�XPEDIENTE

ORGAO 'OOS «DIAEIOS ASSOCi.'iDOS"
PÊO?RIER�.i)'E DA:

A NAÇÃO
Reda.ção, Adimintraçiio e Oficinas: Rua São Paulo n,

3191 � Fone 1092 - Caixa Postal, 38.
Diretor: MAU R I C '1 O X A V I E R

-Re{lato:r.Seeret:irio: ORLÂNDO SU.VEIRA

ASsinatnras:
ANUAL, , .

SEllIESTRAI, , , . . . . . , _ . ,

N. AVULSO. , . , .. , ....

oes 100,00
o-s 60,00

Cr$ 0,50
Sucursais: l;tIO; - );tua do Ouvidor n, 100 - Fones
: 43-7634 e 43-7997. - SAO PAULO: - Rua '1 de

��ril u: 236 - 4.0 andar - Fones: 4-&21' e 4�:H81
!3f;LO :HORIZONT,E! - Rua Goiás M. - PORTO A·

�<;GRE: - Rua João l\'Iontauri, i5, CURITIBA: -
�i�� Dr. !'\lJ�rici, ,;,a8 - 2 ..0 andar � Sala 233, JOIN�
VU;E; - Rua S. Pedro, 92.

FAR1\'IACIA

Rua J5 de Novembro

T};�LEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICLA.. ....
BOMBEIROS ..

II O S PI T A IS:
Santa Izabel ., .' 1196
S�nta Catarina .. .. 1133
Municipal .. .. ., J 208.

PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

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

e 1178
Rua B. Retiro •. ., 1111

Imposlos. apIlar
NA COLETORIA

FEDERAL I

Durante est e Inês, estlio
D1Il'ante este mês, es

tão sendo cobrados os se

guintes impostos e taxas:

Patente de Registro, para
a J;ndústria e Comércio,
até 28 de Fevereiro; Taxa

de Ocupação, até 31 de

1VIarço; Imposto de Renda,
dependente da deliberação
da Ddegaca SeccionaL

NA FAZENDA
MITNIClPAL

$el'ã cobrado, este mês,
o Imposto de l.. ieença re

ferente a aútomoveis e ca

minhões, dnraIite fi ano vi

gente,

"grande interes;:;e" pelos 1rin
ta e sete mil ino:ernados civis
coreanos, detidos pelos ;:,lia
,(lOS, aCE'ntuando:

"Tenho a convÍccão de (Iue

{: les vão pedir (j tJe '-lhe entí:e
gllemos todos. (Js comunistas
fundamentariarn, apu.::-ente
mente, sua rec1amacãa no fa
io de qu€' os nome:, desses
t r i n t a i: S e t. (,

mil hOlllen,; havian1
sido comunicadc:" inicHilment�
à Cruz Vermelha Int,::!rnacio
nal, ,como pnswneiros de
guerra. Os aliaéhs estabelece
ram rl_ppois que se tratava d�
nacionais sul-coreanos. reclas
sificando-os como illlernadü;:'
civi:;··

E

mente falidn, financeira
mente arruinado, abando�
donado pelo proximo, es

magado pelas dificuldades,
encontrando um amigo 'O

qual lhe confia achar-se
:num IDOlnento escabroso,
escuta.-o atentamente" e

depois de um instante de
reflexão. c::nneca: "Eu, se

estivesse em te"u lugar. ..

_
Ag�t")te�'__f)O,_ RIO __ q�,_�Af'fl:.H�0

$jp� j4.w�.��t?.a_�-ê çiO'pd
DiAmAiUENTlfI;ARA NORTE R SUL_,DO PAI'§

SERVIÇO DE CA�UONE'í'E
PRO'PRIO

��� SAlDA DE ITAJ;'\I --_,-
'lH E L fi O R E li I N 'F-O R.!Vi A ç fi E S

n,iJA XV DE -NOVEIUiUtO. "Mil, 'I :1 6
-- FONE -16 5'9�'

A NAÇAO

101.'-8.
,p�aia �:q1 -frente li iltl�

Informações ÉANs TOENJES

Rua ,Paulo

G
Procura-se tro1

que tenha bôa
serviço, inutil
se não sendo

sens. espetáculos coloridos,
suas tardes bl ilhantes. re

pletas de emoqões. Restam

hoje, sómente, cinzas.
Ao que parece, os dire

tore� dos nossQs clubes per
deram aquele íln imo, aque
la coragem de outróra. Nu

ma atitude (w desrespeito
ao público e;;;portivo locai,

que desde o mí}s de dezem

bro não sabe o que é um

prélio de futeból. ouvem as

noticias referelltes às gran

des temporadas, pernian:e
cendo imp1:lssí'\i0is, ql:\ando
poderiam obtet lucros 1:3-

bll1oSDS. Esta falta de ·cora-

gem. de comp1cem:ão, é la

méntável. O prestígio do

esporte-rei blumenauense,
tantas' vezes decant�10 pe-

reação. Sejam:..s mais oti

mistas senhores responsá
veis pelo sócccr de Blume, ,

nau. Procurem minorar as

dificuldades das tesoura-

rias, patroci:i1Zwdo ,a visita

de bons quadros. Público

-não ialtará. E' preciso mais

decisão. O Oiimpico é ,)

campeão mas até agora não

colocou seu título em jogo.
fazendo-o cont�a dois c1u-

Í}es do Vale do Itajaí. ap'"

!l�s. Que os grenás e�fren
lem clubes famosos, afim rJ�

lnostrar que nem tud'} está

perdido em n'lSSOS grama-

Olaria. Teremos assim ou

tras atrações, graças ao ma

,Ia,:mrismo. à classe dos crac-

k3 cariocas. T-.'rna-se ne,�e,,

",�\rio que nos coloquemos ao

l�do desses arrojados e vaoo

kntes mentorc·s - l::!rusqllen
ses e ilhéos. Qualidades
não faltam aos rlossos.

o

Aprovação do Balanço de 1951;
�leíção do Conselho Fi�"al pa-
ra o ano de 1&52;
Outros assuntos de interesse
SOCial.

Itoupava, 22 de janeiro de 1952

FREDERICO JEN�EN, Dir. Preso
HARRY JENSBN. Dir.-Gerente

AViSO'
Acham-se à. disposiç,ão ,dos se

nhores acionistas desta socied�de
na séde social; os docume';tos �
que se refere o

-

a;tigo 99, do de_
..

creto'�ei n. ;!.6.l\7. de 26 de Setem
bro de 1940_

Jtó!-Ipav:I, 22 de jane;ro de 1D52-

F_J:lEDERICO .n:NSEN', Di1': Pres"
IIARRY -JBNSll;N', Dir.-Gerente

Continua a me3111�1 a situação
cios jogadores do Vasco q !_te

ainda não ren"O'\'aram contra-

I to. A diretorin del� cinco' dias
de prazo pal'� :i reforma, ou

! então os passes l':e�ão, coloca
ào;; à .venda. Ely, 1V!anéca e

Barbosa mantem-Soe _
irreduti,

,.leis"

(Meddional)
A CND recebeu, u� ofi;io do
Jabaquaru de SiíQ 'P,aulo. soli
citando- chamar-s�_- ':Espanha",
nOme que fôra .s�lhstitÚido du
rante ,11 guerra, Á CND est-l
estudando o p�did'p. 'Pôr out.r(l
lado, o Palme!J,'.&S támbem SO-.

licitará .·a l'eVt;l'Sãó. do non�e
para Pnlesb:a HaUa, o mesmo

acontecendo ,com- o _Clube Pi·
llheiro§, que

- thamar-se-ia
G�l4�iq., .

'

"

-

"" �_ .::-.1_ .J;j ••

P E ç A: S F {J i"i}-'--
I IJ E G '1. TI1\-1 ft. S
i Casa da .1:me:ricano S. A.
�ijf,;!:'nar.ha�":... " .

. ...
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,h. NAÇãO
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BLUNIENAYJ, 25-1··195i&

Gracioso avental em al

godão com "pois" e enfei

tes de saiamnha na cô dos

"pois"; um viés termina
do em. laço, orna:""'é} bolso.

61.;U em caso I'SO'Juço�es de ele DA CI;;aj'vidro illVisiv{'l", gtle :?li";' r -

�::, O;e1���t�l��:' �O�(I;l��!��: , -, .,
'

-

11

-€) ,,'�,';[. '

�
,

I _f r l-r-Qdernos, foi descolier r, SUBSTITUTOS muito Em vez de qualqner dos
....

,

- ---- \ : f'la sra. Catr-rína Blo-',ri"�., ef'ícazes podem ser aeha-] desorantes comuns, recor-

(;1. inas so.r e r, extin<·)l''''.\ fundição de mirats e outr . li'b Há vurna lO';em :une:'Í'!fll)'" dos 'para os casos ern que' desodorantes,' comuns, re-

I
f F. ('ula.h Louís« Henry, l'l'l.í>11.1:l I faltem,

artigos de uso ne- corra, quando precisoar dos.

\
(Ié Incendío ek, Uma inve.i- s < rema espeÍ'!!;<ll para refin"lr

....

Gé.." ínventor.v- de set, palR cessario. mesmos. a uma formula.
!, 1.1 nni' ..h.,o..vo processo :�� . I !,f troleo. Os. sina.lEi, lum,in<;l,�r._� ,..

. ••

• 1 e ja regístreu nada ID"Hn5 I Quando nâa puder dis- muito simples: aplique
-_";;���""_-�";;__�"":""''''':'''''_'':''_.:2'-::'''ê:::''::_:';'';';''''''''':'''_-,-_,�__ I _<11pregados unívarsalmar.i- . OI) ída.'

.

t 1
. .,. • ..•

(,I', n. novi ao, (-5 unporti ites. pôr de xampú, por exem- nas axi as um l)OUCO de
,

I pelos
marínheíros foram m- �

.

d '

.

.

';"'ntailos pela sra. Maria ��

I
nao teu 0.profundos eonhe- plo, para a lavagem dos bicarbonato; seco. E com-

I t
..

d
1

,�:·:.lentos Clent.lflCOS nem te »- cabelos, encontrará um provarú que se realiza per-
ô.. 'J;'- on. VIUV':! .

e um 0'.0('::;.1 .

1
,.'

E h
:J':';OS, mas. dotada de ext raoc- excelente: o creme de bar- feitamente o efeito dese..

1

r ri 'la amerrc-mo. ?'!.!\'0.. ',lark. gênio írrventívo, "r-' .�I
.

d
.

d

l'
::n.lheres que conseg-ura,v. v ' -....

. bear de seu pai ou irmãos. ja o, sem impe ir a trans-

f· ,
.

.

. (d .• a T}OIçaO ,.€ COIsas m:'1!:'! píração.
Z :':1:'1' eiçoar mmas subter-n-

'

.
' . ,ii �hosa<;, come por exe.npl-i A

..

d f
TJ('r,;;, outras .1!'mas ofensh".' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

� utentíeos entí rido!:!

1
� defensivas. 1)lI aparelho para, manuin . BIJlJl\1ÉNAlJ'ENSE! A'tT podem impravisar-se, nas

Em �93!3, a amel:icall�; LI· oe escrever, com o quar (.; XIÍJA .-'\ CAMPANILI\ ocasiões em que não se.

• J)'rsivel tirar quatro ""')n' 'n-
..

'

.... .. h b't 1
I • " Adams jPi rntou a bomb« <"1 ,< nLlJl\fENAUENSE llE.:\ possua o que a I ua �

), aérea qe segunçal ele �acil,
.;)TI carbono: uma ma�..J1I1 -

VIAÇÃO! mente se usa, t.ambem
.

5 d' '" .1(' custura s;�· l'. bobina: 111� ii com bicarh
.. onatG,' t)U com.

I! ane;oo, e . dnos ep01!\ J> .i'" - -- - -- - - - - ., ,

A
' ,bcneca ínquc.nravel ; uma '.:'

I I Y ['nf'W inventou uni ar f,- outr-o elemento cujas vir-

! 11' l • , Jlr.·,1J·a õe ba.rro com ,,;11)",0
r,· 10 ue slnr-rízacão '3eréF tudes 1)ara a higiene da

I f d.,;lfro; um :,'.. r.relho par:":f� R ·

�:OC�� E�lt' naddoti.:dl'dP�10EgOV�"9··I'.. � • l i-:;!r :"0,rveter, e. não s'? !ll' " .e"'.e.ta bofc,a. não se corisideram

I
w... '" ,o os ._' :.1 cs. n; �. 4.' � �U ícientemente ou. não..

t.uth Brown revolueronou a ,'lil em, uma bolsa fel11lfii"}
. Alface ou xicoria. um são conhecidas: o sal lfíne,

í l;tiústria ac. onautíca. �n. '1 I
l-.m a ?arte =xtevna IT'"di', pé grande: anchovas, 12 comum .

. I : 1,11 modelQ, ele avião, e Je'\1 Il .. ']�l para co.nbmar r{)m [) filés; azeitonas verdes, 12; Produtos' da mais divel'-
! ,I, berts reg16�;'OU um a,>ro:�"" ve,"hdo e os ;:.qpatos... d ') 't

lagas'ai'liOS' de pele �::!�����Spi�e���� e� s��� ��3�::i�a�:�:m::�:::!!f=
I .

.

,

,.

-. .

Lave'bem a verdura, fo- da aveia enlatada? Ponha

1
lha por folha, Dfspondo-a duas colheres de aveia llU-

0s claros (' quentes d':'lS tIl'

l
morta!!':. numa saladeira. partindo ma vasilha com agua, dei-

1'<.1 fazem sair do guardf!-�o : Adquira sacos de ]:.'3.PQ� as folhas COlll as mãos" se xe repousar. e depois es

r:; somente a� "toilettes" fi)- l' :.;ito· forte c na justa e-e:;I- forem muito grandes. Á fregue as mãos com a.
, '�las e os cj'.'peuzinho!': L..!L- I da. Se tem tempo poderá fu, parte, pique as anchovas,

I I
aveia até que esta seque

I".'·('S. : ( los você me�ma. mas l' pi'{�, misture-as c:)m o azeite e

�
por completo.

I
i'�' mais do que temn,) �'c I ('.�0 fecha,lm bem nas jl.r� •. O suco de limão, telnpe-- �_�_

� el1sar em gU',rdar os aJd&a-!l'.L l'ando com sal e nimentão BLUME:r�klj _ JOINVILE
l' os de pele até

.. .!'! in ';>1'''.)

I
'Cm ('ada "'�, o p1'end' �". doce. Mata bel� e faca Víagcl:J fápidaS e seguras,

I" ;ndourl1., E p.1'a que €1<, fi· .. ,.bidc. Enfie :t pele no sel m- salada no ultimo mOlllen- só no

I (1Uem intac1.o� fal;'H o S" ..Ü!Il" ,t)lucl'Q de modo qlle �.i(;"'e to. Decore com as azeito- r EXPHE:-SSO ITA.TARA

J ic': . :'-:'31'ensa, feene hermetk:., nas e os ovos duros corta- j Rua lr) rJov., 619. Tel. 1455
! Exponha ao ar todas ,,� :��" 1I',1é:.nte :l abel j·l.ra com \._,.:� dos - em rodelas.

!' " de pele ou ornadas (:0m

I ,�c?�ad�. , ,
.

--=----------'-------�----;....-,--

, :".'.€5. is aconselh"l\ el, antes de .

,.

I Estenda-as" bl'e uma g:':1I1' q1�,r (1 8aco, ,,introdúzir rle','

I
.�t- meSR com o pf-l0 1":1)(,;1') '.·... Iinh'l<:; de liaftalina Ol: "J.

i :H.. r ar.

I
glll1S sl:'.quinhos que conlc,:;;�

PcgllP dni� ónstâozinh-. .!C sllbstancla de tnri.e odor, Te-

I
í
I

I
I
I
r
I

'�-��-;_II
-'tPÓ�S o DIA RUMOROSO
vimr <A N{'IT.E Ul\V\ GRANDE PAZ
NA QUIE'I'AÇAO Drl8".(ÍüisAS.

.

LUCIDEZ, DE CRISTAL.
NA SOMURA:

..

FlTNDAS ANCORAS'
.

.o.E CONSCiENClA AIUSl.V{;\DA,

aniversário

Ayres G0l1çulve5; distinto ad

vogado no i'ôro desta·

ca.

Transl'orreu :on1em
uataliciu da simp3íica senho,

rita IVIirian Kreibí.ch, ,diléta

filha do sr, Prof. Max Krei.

bích, residentE' ric,i,ta cidade,' "

Tamoem comemorou ontem

seu natalicio a gentil sel1ho�'l
ta Lilia philips) da sÓciedadi..'
blumenuuense.
AniversariúlI-;;e na data cc

icniel1l {) sr, Siegfri>:'d Hndlich,
rel'idente nesta dà3dp.

;��-------I

Pequenos :'ft';.
Conselh,Q$

A efemeride de ontem re·

gistl·ou a pãssagt:m do aniver

sário natalicio 'do sr. Gcrhard

Wille, do comércic désta dda-

�--���-------II
I

!
j

de sol,
este lindo' c..oú:iúntn dé eal
dnhas e chapéu. Ornado
de bordado bem franzido,
ele se torna m'ais encanta
dor.

A UMIDADE de um

mnbienté pode ser dimi
nuída dispóndo nos cantns,
duas ou três vasilhas cheias
de cal v�iva em pÓ'. IAS MANCHAS de ovo.

. P:aOBLE�A N., _;31l7 .

: H6RIZ� �1 Comemoração.

:2 '- Nevoeh'o; 3 � Vento

ll'l"an,do; .:filho de égua cpm ju-
mento. 4 ..:- Norma: sinal"or-

.\CI'"·
)
Ili..Â 'doO

.

H
.

-togr�ico': :5:· -.Divihdp.de; Inlca. Me. ICO omeopatlco'
ilha britanic"t. 7 - Rel?al'tt\i

-

---, p�. MECEl?LAU SZ.t\.NIAWSKY -.-.-,-
.

r.;�o, 3 _ Gen:eo. '. ..
- I . M��lCO do Hos1ÇJtal Nossa Senhpra,�a �uz

v;ER'l'ICAIS' 1 _ Desmo- . Con,s-qlt(ir�p. �ua JOS� BON1FACrO:N. 92 - FO� 2665,
; '.

. ,'ReSideUC1�: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
.

ronados. 2 - Via escabrosa. 3 C .U R. I T I B 'A - ,PARAN'A'

:::- Qdió; serviço secreto. 4...,.,; Especialidad�-: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

:Bebedeira' ditador. 5 -:- Jus- , Doenças da pele: Eazemas, FurU4culose, Coceiras, Manchas

':r>' peIxe,'6 _ Grito do galri· I' EspiIlhas, etc. -: ÇUândulas. Fal�àAe �egias: E.i�esso, FIo-;
" ,

. I res_Brarlcasr FrIeza se:xual, ImpotênCIa, EsterllIdade, De-

'7
-,- ·Enga�ador.· ..... i.1 senvolvlmento' físi�o' e meut�l, etc. - Doénç2:� -ctô�li�as

.', SOLUÇA0 N_ 386 .

I \
em geral: ReWl1aflsmos, Val'l�eS" Asm.a, .Malarm cromca

, ROR .
...:.:.. Baco, ator, nara, ·Hemornoidàs, �tc,

. ..

\.
imas.

:
. .

1
A'l:ENÇAO: CÓnSult�s em BJumenau iws tÍi_:is 26 a 30 de

VERT . .,....... Báni, atam, cora.'
cada mest llQ HgTE�JIOt.E�Z _-.-_----

91'JiS,..
. .. � "",_._-�...... ...:..... .. '_:"___� i --=== ,.,:::_. 4=:===

A histórIa j�o<: njeninos ·jol'nal�iros ... dus meil nos desammll'"
dos e, a grande opra d� P::ulre "etei' Dunn'e '. - Um .ih��:

real como ii. lHópria vida!!! - r.COIDl1. ComI;t Nucioml.:......
short e jornal americano.,� Pr{;(_los ,de costun,c. .

.1!lnmItHIIlllnIIIIIUIIlIIIIlIIIIIUIUllllnlllllllllmllllnUmlll�1I1l1l11i11lt

.t-li.-x-X�X-:z:- X - X"_ X ":_'S'-X-:a

i�õiNõi'sfRirÊ��iiE�H'iirDESiNTiiiTimij�rí]
ii,

�

--:- ��trlz: ITAJAI' - 1 -2 ii
�� Fundado em 23 d(5 Feverell'o de 1935 Endereço TeIe�.r. dNCO»

-' ��
."

.. - ��
-I� Capital I�tegralizado .' .. . . . . Cr$ 22.500.0QO,OO �l
�� Fundo de- reserva l€gal e outras re servas Cr$ 27 .500.000,00 �
�� t �i
�i Total d

- .•

J ,.. O
i�

'; ! O nao exrglve ..• '" • " Cr$ 50.000,OOu,O ��

� .-.t\GENOIAS � ESCBrro:n,iQS N� S PRINCl,PAISPRAÇAS DO ESTADO ._!!f r
�i DE SANTA CATARINA, NO RIO DE J�O E. CURITmA . �i
*1· T�a.s de Ue. pósitos j i{,:. §I
H Depósitos a vista '(sem limite), 2%, DEPO'SITOS A P�O FIXO r I
ij PEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2% ��

�ILimi.te
de Cr$ 200.000,00 4,1/2%) Prazo mínimo de 12 mêses 6%� i�

i Limite de Cr$ 500.000,00 4 ra DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO ;�
� .DEPO'SITOS POPULARES Avisô de·aO dias 4% �l
�. Limite de Cr$,100.000,00 5% Av�so de' 90 diB:s 4; 112% li
� (Retiradas semanais Cr$ 20.000,00) AViSO de 120 dias _,i% �I
li

. CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL· .�
��ir��€�����;:::t�=������:����;�:�::=�:'��:��g�g�5ij*i���J�

�lINt10S
�

(AMBRAI,AS l�; p

'1 .
TROPI(AI1' ..'.

O MELHOR SORTtMENTÓ
-

PEUJS MElHORES ...
PREÇOS DA· PRAÇA _. S6 No .

. , ',.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Horacio Lafer: «Ne Brasil. "Parece
1? 1olne j amen to 'A', :De'sorgoniza�ao
TOlDar"aDl novo, r'all108 os assuntos' I -"-----------,

-- ..-�-,--�,-' -"- ,�"

, I,.zendários COID a�� põsse de Getulio Varias
ENCONTRADA �;. NAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESE�L.'i.flRO FINANCEIRO - DERAl\'l MELHORES RESULTA
DOS AS l\lEDJiJAS ADOTA DAS RiU 1951 - ENCERRA l\'IENTO DO PRIM"Emo CON GRESSO ns AitRECADA·

ÇAO FEDERAL
encerramento d;i Primeiro tiva do próprio sr. Horacio citado ao pessoal responsável
Congresso de Arrecadação Fe- Lafer. Anunciou que o Minis- 'da repartição do fisco, deixará,
deral, sob a. prestdêneía do sr, tro daFazenda pretende, bre
Horacíe Lafer, nue abriu os vemente, iniciar uma campa
trabalhos dando a palavra ao nha popular, concitando o po
Diretor Geral da. Fazenda Este \'0 a ajudar o fisco na arreca

observou, iniciando seu dís- I dação, cuja finalidade é bem

curso, que novos rumos toma- i �'J,\etivo. atendendo os serviço.i
Iam os assuntos fazendários públicos o interesse da popu- forme instruções que o presí-
com a mvestíâura do novo go- Iação. Assegurou, ainda, que

dente da República transmí-
vemo, que dispensou os cul- nenhum recurso material solt
dados especiais da receita no

nl).r" funcionário <ia Pref"itura !\1u-

g;g;:;�n�;5EI�� r��:'�:i:��15::;��:1De braços cruzado�, os mentores' locais ouyemdo Colégio Santo Arnonío. Embora
_

fiEo:?f��:;n��� �f:��:!�:�O:�:::� .Ialar nas temporadas' dos:c I u b e s ,guanabannos'
Se.ri� s; A .• murtas venturas na SU3 deram melhores resu�tados, ul- 1 Foi o ?arlos Rena.ux quem ),

. li' .

'
uma ex�ursão programada

carreira. trapassando mesmo a especta- deu o tiro de partida nesta II .Blumenau esta mesmo por baíso em matéria de fute- ii para muíto breve.

li�ooo.�o'''!.1!".O!O<'o.o.c ..o.o.c.ooo..::.c.n.o.o.o.oe""o.o.,Oo.ooo.",,,,000'00000"""00000'0
corrida rumo às tempera- !! nbol. �SecudPeerFalntobs elm 51 o titulo má_;Ximto dat LigafBlumde- ii"! Terça-feira à noite, em lflo-

...e.ç��".J..........C"_.(l"'AG.O.O.ç.ç.(,.o.,::;.c.;;..:.:;;.::• cecec • .:..:::eo c.=.,.;.�.c.::.-:..oe�,J.(:.-;.-.'" d d .... ;í aue� e fU e ,0 , mas nem por IS o es amos azen o I .; . .

á E t
"

" as e agremiaçoes cario- II jús ao galardão conSeguido notando-se presentemente u- II rtanópolis, Jogar o. s u-

I', A'·'" .

"

N'
,

A ç jt\ 'o i�G�.:".��., cas, trazendo a Brusque o II ma paralisação írrttante, v�rgonhosa sob todos os po�tos I!
.

diantes de La· PIata da Ar-

�� Clube de Regatas Flamen-
� li de vista. II gentina. E' esta a segunda

go, o mais popular dos gre- li/I Caminhamos na traze ira, não resta dúvida. Tal é a su- II visita que nos faz Uma equí-
�e mios de todo o Brasil. Não perioridade que sobre nós mantêm outros centros espor- n pe sul-americana, pois o Li-BLUMENAlf, (Sin. Catarina) - 25 de Janeiro ele 1952 �� ,

II tives, que o esporte, em nossa cidade, passou a ser assun- ii
.
'. §� é preciso adiantar que fo- ii to secundário. Admiramos sinceramente os clubes de ii I

bertad do Paraguai foi o
,�gjgjgj�����i����!i�i�!�S�!���i�;!i�il�i���i������i�.!�����;���;��;�...,�� ram e;normes os lucros obti- :: Brusque e de Florianópolis, que estão dando ao públíco ii . primeiro clube estrangeí-

I: estadual oportunidades excelentes para que o mesmo as- ii! ro a. pisar nossas canchas.
li sista algo de novo, espetáculos maravilhosos de técnica II I Qüe dizer disto tudo'?" futebolística. Estão eles trazendo a Santa Catarina os mais i' :

famosos esquadrões do país, em realfzações verdadeí- ii ;

'! ramente arriscadas, mas coroadas do maís completo êxito. ii' I

-----'--ij ii
I

I
I
I

__Ultimas do e'SpDrte nacional__� _

�A,ós a conquista �o campeonato carioca, estoura!
�sé!I_'a_G�s_e__a�lBiDistraIiYa DO F 10m I n e Dn (§�e:.�:��;:���;i�ª,
�RIO" 24 (Mer-idional) - ·tiva no Fluminense. Na re� tornar a situação. o sr. Mui-gel brou. Vimos de perto o .ver-

De is d 1 t b ilh t
r._

f' • dadelró Iuteból. futebol "'1'-,

.

'. pOI, e eV3L nr ri an 2- t mao que lXOU os premias dos mantem-se irredutlvel. " ,,<

mente. o campeonato de 1.951. campeões o sr. Luiz Murgel ! CONTINUA A MESMA plena acepção da palavra.
estoura nová cl',h1� administra, vice-presidente dos desportos I SrrUAçAO NO VASCO ,Fçüta\� uma apor'tunídade

. amadorista, foi quem lançou a RIO. 24 (Me)ê'-:Honal) '_ Es como esta para que ficasseB'I,

:', GUERRA TOTAL idéia de cinquenta mil cru- (Conclul na 2.3 pago letra O) encorajadas as agremiações
". ,

I zeíros de premio. Agora, foi - - - --_ - _..._ --.-, � _'-
. AP ·INiMiGO praticamente censurado peio

',,, 'H'ELSTNKY 24 (UI.») _ O presidente do clube, que acha
pr.cmfér da Fi;lr.r.dL1 sr Orho va que o lança::nento da pro
�ek!mnen, r:eciarou qUt; paz posht teria de partir da 'pre-n�)s prâses nordlcr.s é indis,;,

"

'

"
_ T.":)I'nsr.v(·] 'Jaru :'i paz na Fin- sldencIa. ,Deml,u-�e o S1". :rvIw-

luhrlin, l�tu rês re�cl:ro:;r os I gel
de forma irrevogável e já

'"limares ":l' que �i Rus'la esta- SPU gesto foi aco;npanhado P('_
l"'a' pat:uc'n:lI1dc., através, ,ia los" diretores do haskf't. nata
l"'inbn(·ia. tllU �11(H:O o .... ;1-:JS('S

.�.ão, salto:; e ,\'.'alp1' 1)010, AlJ<-�o norti, dE. F-üropa p'lra lutaI' �

pel;:; p�l. sal' das demar"h0s para ecoa

Burará três �i3S' o Torneio Oua�raD�Dlar �e' Bola
ao . Cesto em komen31om ao luveruador �b Est3�o

29 DO CORRENTE A lWDAIJA INICIAL _. GRA JAÚ E SELEC!iO DE PON-
TA GROSSA OH MAIORAIS

.

RiO, Z,i (i\-Ieri(lionai)
'Realizou-se na tarde de hoje,
llD l\Unistério da Fazenda. t1

EGON AlfREDO
KAESTNER

C(llou gráu no tila 11 de dezem
bro' ·último.' na Faculdade de Ci
ências I!:cor.ómicas do Paraná, o

jovem conterraneo Egon A1f�edo
Káestner. filho de Alfredo Kaast-

lAtos do governo do Estadul
,

II l!'-----�
CONCFDENno I.JCElN", 'I. BaHa dt RiJ:,t" . .:-ão do Ti'::" f'

di;;htto de Tro'1lbudo Cer ti'n).
,', C nnen Dmra Nt!:l(,S. mllniní�JO de ::>io do Stt.

.

H,.'f'''ntf: de E"shú PrinldY',". PROMOVENDO
. ,·-:irão E, do Qtladro C".d,'" POR MERECIlVIENTO
ri" F.stado '�,-:::()la de �"':..!. . ,José Benedito Ribeiro do
c.e 'uui?, AlveJ, distrito ..ii' cargo da classe K da carreir:,
l1h�ta. rnunicílJio de IL!' i , de Diretor de Grupo Escol:u:
�c, 90 dias. se!'!r;:o 60 COIIo. vcn- ; do Quadro TI'nico do Estado,
;lÍ1,pnü,� intc'g 'aI e 30 (;�ú. (, i:w cargo da '_:lasse L (lessa
,11"':" 'nto de ure têrço do \ c'r:; ! carreiJ:a, vago I'm virtude da
'. ir:,pT\L, a CO':1éll' de 2 ["''''"

I
aposentadoria 1e Guido Cos-

�t-rnbr(l de 19, � . ta.
A D<1vina c'os Santes 13.)" Emília Griboge (Irmã> do

.)', P.ofeS!;f'l"· Norrna··.·JI. cau;p (la d"sse J ,la rarreira
11'1 's'" F do �;:'adro U'nicc 60 de Diretor de Grupo Escolar,
Esbdo (Grupo Escolar .! �.- do Quadro U'nico do Estado,
,,':,srl' Germa, (, 'l'imm. dt: ao cargo da dasse K dessa
Jl�:nvile),. de qu�nze <:,;>1::, carreira, vago em virt�de da
C0IT v-::nclmf..,mO mtegl', II IIromoção de José Ribeiro.
c·Jll.L�r ele 6 ao;; outubro '1', ADMITINDO
195' ,

REMO' ENDO A PEDt!)H
A complementarista Vaici

Ione Rodrig, 'es de Men'�l.:_'.•,?-gusta Anacleto para',n� ql�a·
ocupant�. d{j cargo da cía�,r., F I h,dtade de extr.anumerar!O-dla
"'da ·1'\l'T'dra de Professor �"If I

rlS a, exercer a funç�lO de
.' ,.. Professor na Escola mIsta de

I :d!. ta do Quadro U mc � ':.,
Brilhante II, distrito e mUlÜ-E·.f.,'1clo, do Gru:.:o Escolar Gt:' ..

d It'" l'
.

I'.�; ; V�rgas"" (oe Saco d,).;, U C��l<? e aJaI, com o sa arIO

t!·�t,c:,. rr,unicip"r. de F101'.,n '\.
dIano de CrS 2,1,00, corren�o

;"'1,,, :iélra , Grupo ESlolal a
_
despesa por conta da dot�

'41,lon BatisL'" de JaI%g' Íl çao 26-1-26 do orçamento "1..'
• ) ... 1 , '"

gentedO.S111 .

CO"Wf'DENJH.
,\P:}SENTADI)RIA

f' 'ri<- FadeI no Céil'g(l-15
rl�sc,: L da e.J reira de ·Dhrl•
rr i' , e t7rupü 7' o colar. do Ç·,.il·
(' 'fl J'p:co de 1!.:stado (C�"lIno
F.�r-o llr "Pedrf li". ãe ;, ,I
n ('!1:'u). CO!Ti o :]'I1\'ento :,n',1>1
(,e tr!nf;� e um cmi: OltOC' ",(dI;
e, '.'hifc e qua.ro cruzc,.,.a
•• "'$. 31824,00),
CO .....·FRINlJO

�� C.. ,>arina }\Tachado C í r i,
,'(l, O t11ulu ãe Profe�bo/ ',.

fCI''\nci�, III (F.:'icola mi::;:: 1 d"

Como este matutino noti- Iciou aos seus leitores, em

:fins do corrente mês

terá;:Jllugar em Flor:anópolis um

empolgante "::'orneio Qua
drangular de !3ola ao Ces

to, com a participação de
quatro grande� equipes: As
sociação Atlética do Grajaú,
do Rio de Jal1dro; Selecio
nado de Ponta Grossa, base
do scratch paranaense que
esteve disputando nesta Es
tado o Campeonato Brasi
leiro; Caravana do Ar, cam
peão florianopolitano de 51
e Barriga Verde, tambem
da Capital,

,

Chegará dia
, �J. 28 o Grajaú

A delegação da Associaçã'J
Atlética 'do Gr:.>jaít chegará a

Santa Catarina segunda-feira
pr-flxirna, dia .28. devendo vi:::

jar por via aérea. No dia se

guinte o "five" carioca es

trei�ü'á no Torneio Quadran
,gtilar, preliando contra o Ca�,
iavana do Ar, vencedor do

'-campeonato ilháo de 51.

'.

estaduais.
Agora aproxima-se a da-

, ta .em que v Botafogo de
Fu�pból é Regatas, o melhor"
conjunto do neból guaria
baríno, vai exibir-se na Ca-

pital do Estado, contra o

Figueirense. A tentativa OOS
desportistas iIhéos deu re-

sultados favoráveis. O Pau
la Ramos e o Carlos R'<>nau:{
--;estão em negociações C0m I)

Madureira, o conhecido <Ti-

I color suburbano do Ric e

tambem, o Olaria está com

Âca�-êmicoscariocas .,8 catarioeoses estarãO empen�alo�I

em md�nilicas �ispDtas �e lulebot voley 1 basqueh
3 magnificas �llrofeüs estarão· em jogos nas competiçõesHá, poucos mé..;;es, na Capi- ao público amante dos es-, lícia Militar, gentilmente,
t�l do Estado, fO�'am :_eali - portes em Florianópolis. I cedido pelo seu. comandàn-
zados os' Prllllelros Jogos Para este íiiu de mês es- te, sr. Cândido Alves Mari-
Universitários Sul-Brasilei- tão amlllciadas outras com-

1RfüMpif .

'.
-( l&JU)Ul

fI') I

'-(uem {} uhJjzo.
s( entusiasma.' ros, com a participação de

catarlnenses e paranaenses,
O certan1e em apreço apre
sentou-se sensacional,- ofe
recendo dispu2as atraentes

petiçõe.; universitárias, que
movimentam não só os in

tegrantes das Universidade"

ilh�as, como T.ctwbem gran··
de nún1ero de desportista,;;
da Capital.
Ontem, proceecnte do Rio

de Janeiro,. chegou àquela
,cidade q, "Embaixada Aca
dêmica Paulo' ,de Andrade
JÓ". Os atletas que acomp;l
nham a deleg'<>r.ão canoca

são acadêmiCos que inte

gram alguns dos orindpais
clubes de futeból, voleiból
e bola ao ces�:) da Capitai
do país. Vieram à Santa Cd-
turina a conv:ite dos univer
sitários deste Estado, afim
de efetuar· algumas dispu
tas com nossos rapazes, nas

três modalidades acima men

cionadas.
Os visitantes foram re

cepcionados n.) dia de ôn�
. tem na Base Aérea, onde
,

desembarcaram, estando hos

pedados no Quartel da Po-

I
LEGITIMAS i

Casa do Americano S A.'.

PROSDÓCIMO S/A
IMPORTAÇ1l0 E COMÉRCIO

CURITIBA BORNHAUSEN"
.(Futeból); "MfNISTRO NE
RO MOURA" CVoleiból);
"HERCILIO LUZ FILHO"
(Basquete) .

JOINVILE BLUMENAU

Blo)co�p"rlamentar para
defesa da classe rural PEÇAS FORD

CRIAÇAO DE lTl'.:IA LIGA.. NOS MOLDES DA LEC - CAPANEMA CONTINUARA'
NA LEADERANÇA DA MAIORIA

RIO, 24 (Mertd.) - Na pró- tação baiana. O PSD passaria
xima reunião d(. Conselho Na- ;l ter um leadet' de seus depu
donaI do PSD, convocada pu· tados, enquanto o sr. Capa
ra a última semana de feve- nema ocupar-se-ia, apenas,
reiro, será levantada a que,,· em defender o pensamento do
tão da dupla leaderança quP

I
govêrno; dirigindo o bloco

(I sr. Gustavo Capanema vem" majoritario formado por di-
exercendo na Câmara dos De" versos partidos. I

putados. O próprio sr. Cap�- Aceita a idéia em priricipIO,
nemu, em conversa, aceitr,u retirou-se o sr. Antônid" Bai
em tese a sugestão. levantada bino das conversações tendo
inicialmente pelo deputado em vista ter sido levantada
Antônio Balbino, da represen- sua candidatura para a leade-

rança do partido. Essa sua a

titude, entretanto, em, nadu
enfraqueceú a idéia, sabendo
se, por outro lado, que o seu
nome consolidou-se entre· as
bancadas como candidato à
quele pôsto.

LIGA ELEITORAL
RURALISTA

'Enquanto isso, verifica-se
no seio do Congresso um mo
vimento no sentido de se cons

tituir um bloco com o objeti
vo de defender os interêsses
das classes l'tlralistas, tendo à
frente os senhores lris Mein-"
berg, da UDN de São 'Fauío,
e Lúcio Bittenccurt, cll) P'l'B
mineiro. Mas, n;) seio do Con
gresso, a idéia foi apenfls um

reflexo de um movime!'to 'de
larga envergadura que se está
procedendo entre grupos da
São Paulo. Minas e do Estado
do Rio, com O objetivo de se

organizar o que se chamará
progresso cada vez maior Liga Eleitoral Ruralista, que,
do bola ao cesto de Santa à semelhança .da Liga Eleito
Catarina. A entidade do sr raI Católica, Independente de
Oscar Cunha já confeccio,' I

qualquer esprrao pa)."tidádo,,

vetará candidatüs, recomen
nou o carnet dos jogos, es- dará nomes ii,postos eletivos
tando o mesmo assim arga- 0 terá um pt'Qgrama a ser de
nizado: fendido na Câmara e no Se�
DIA 29 - ás 20 horas:

Seleção de Poata Gros:m x Adianta-se'� entretanto. qüe

,Barriga-verde; às 21 horas: o sr. Lúcio Bittencourt. ane-

Atlética do Grajaú x Cara- ���u�rte:s������nJ�r;������!� I' (m' d'"e"blBlo com a" COO· avana do,Ar; não aceitou de iodo a idéia fia
'

DIA 30 - às 20 horas: Liga, por divergir de várias" �
'\'

�:f2!�;[�?�::l:E ��������::r�:�m�: !enlidade:florianopolilanaDIA 31 - às 20 horas: Contudo, não negou o tra", - 'II ll-�, �

homenagem ao governador balhista de MÜlas Gerais ter Uma das" emissoras da ' isto acontece, :pois o Améri-

do Estado, sr. lrineu Bor- sido convidado., No que res- Capital Federal" em sua re- r. ca de Joinvil�. por ocasião
peita aos problemas agro-pe- '

nhausell; às .20,30 horas: cuários, já se ""ncontra o sr.
senha esportiva ,diaria, no-

.J
do centenário desta cidade,

. Barriga-Verde x Cara'vana. ,'LÚciO Bittencourt com um es- ticíou que a' -;:::onfederação esteve ameaçado· de não po-·
do Ar; às 21,30 horas: Atlé- fudo completo sobre o aumen- Brasileira de Desportós • der enfrentar:o Fluminen-
tica do Grajaú x Seleção

I to do açúcar, .::ontrário aos proibiu jogos dos clubes cu- se, a quem v:eúr;eu por 2 x 1.
d P t G desejos do Instituto do Acú- r1'0"as em Sant_a Catarl'na, Cr'emos. no entanto. que de-e 011 a rossa.

car e do Alcoo!. Outro depu- '"
,

Este l'ol"lleio Quadraügu� tado solicitado a apoiar a :Li- por estar a Federação Cu- verá surgir uma l!lOlução
lar será efetuado em ho- ga foi o sr. Arnaldo Cerdeira, tarinense de Futeból 'em para o caso, p<}Ís aqui atua-
menagem lia Exmo. Sr. Go- que declarou aceitar em tese débito com a Entidade ma- r.ão vários conjüntos' do pe-
vernador de Santa Catar,i- e até considerá-Ia boa a .idéia ter dos desportos nacionais. hól guanabarino, dentro emda formação da Liga Ruralis-

ta.· Não é a primeira vez que breve.

. Lmq dq Prd" tUl'a, SI', 1\' �l' -

" Pes"oa, dp::lul·OU g'I' l",

"', 113amenio elo'pl.'"-feicd ,J<J:i�
Vital reali'l'1r

Este torneio relâmpago
reunirá, como muita gen
te pode constatar, uma tur

ma de basketballers pos
suidores de !lpurada cla5�'
se, 1\s maiores atrações,
sem dúvida. ,�;:;o o Grajaú
,e () selecionado de,Ponta
Grossa. O tive guanabarino,
nestes dois ,últim-:Js anos, �

() únieo que tem vencido o

rIamengo, enquarto os pon

t;lgrossenses +ornecer13.m a

maioria dos jogadores da

representação araucariana.
Mais uma passa decisivo da
do pela Federação Atlética

Catarinense, em favor do

na.

VJuA JOINVILE?
Vinie

.

com· Segurança
no

EXPRESSO ITAJARA

lHOTEL ". MIRAMAR
'

I
'

ASSEIO'E PRONTIDÃO
'

,

.

O MAIS BEM, SITUADO, COM FRENTE PARA O MAR. !,
-.- P R E ço S 1\'10 J) I C oS --o

'
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