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li/li RI.O, �1 (Meriq.l ;- Os .eomunístas têm programa 1\de agitações subversivas !lar todo este fim de semana até. I

'[II 0. começo do :próximo dia 25. Aqui €I nos Estados tem ha-' !jvído uma série de episódios provocados por vermelhos'.' I·
q�le chegaram a audacía de atacar repetidamente uma u- III mdade do Exercito em Natal. ° diretor da Divisão Polítí- Ili ca ?, Social, c_oronel Adoi,9ho Rosas, declarou que "as au- 1II torldades estão tomando todas as providencias pari evi- I

ii t�r qualquer, aIter,ação da ordem. Possordízér que se ha->ll!I via a�lleaça 'comunj's1ia, esta já passou. Há um acõrdo a liII res!::€lto, e_?tre a Orde� Política e as Forças Armadas, pa-' i!II ra repressao ao comurnsmo, Mas cada um age no seu se�' {'II tor": Sobr� a 14;ta dos dois mil oficiais e sargentos, apre-'- d1/' Cl.1dlda. dIsse que.,é assunto de um',outro setor, cujas me- fiII dldas tomadas eu 19noro.
'

fi---�'!1
'

I Desarticulada uma
,

'

,I'. • _' •

l,nsplraçao' extremiste
�
.. �

s Assocrauos") J Qual a situação, hoje? l'vledido })e"
[ras e sttmatívas, diretivas e 'Pla.uos

NOVA YORK, via ralHo - Não I :nlilil.ar<" de 1!l:'O-51. o rcnrmamen

poucaS vezes S� tem afírtrlado 11U" I til
tia COlllllnid:ltk <lo Atl:mtit'o,

a. Comunidade do Ad�llU:CO corre eonsiüe ra do em Si"U {·oH,junto. tl'sÚi
O risco de fra('a.�sar, st>ja nor iusu- IH'IH atr�s:l!lo. qUt\,nto :tO aSJ1f:et..
"·i>"SSO clt} r,e.!ll'mumento- tIo O(�ldflir.e fillatll�{�lrl). a Hri ..Bre tanfta r' .a 3'"

:ti!1.t do f-t.;;.tt-rHuDj :l1ravr:-s.saul a llior
d" todas as c·riscs do apús-guerru,
Na Pranea, agrava-se carla Vi'Z Illili,;
a d.esot'dt�nl financeira. Asstm sen

do, os horizontes llarC<'êt'i:lID ll�

gros; te-r-se-ia a impressão ue que

o Oeidente não só está fracassan�

� no reumamento C01:lll.O 'b,atben'
marcha- a passos largos p�Ta a ba-n

carrnta. E caberta dizer: já é muito

triste conseguir-se o rearmamento

peJa bancarrota, mas contarrnae-se

desarmado, além de t\ttl", é real

mente Insuportavel.
Todávía, essa 31u'eciação gerai do

cI
panorama r: fnlsa, inteiramente fnl-

.,
sa, O que é verdade é que o l'I?!U·_

.9r�>ve e mamento norte-amer-lcnno esti-l St::)l ...
"

do bem sucedido t a estupenda

M I lransíol'mação itldU�Uhl pu: .l'le
•

'

ex ig+dn vern sendo fêil!l .sünl infla-'

e rn In ii5 �fío descontt'oludü. Não quero coo"!

•• , tsto ser eondf'�I'elldente, nem de-

_ _ "'jo sugerir que ludo anda às mü
--

t maravünas. Mas se C! eondesceu ..

va sendo respeitada a lei do

I
se, hoje, que en,qu�ll o � lJr� derreia é um mat, lambem, e é per-

aalário mínimo. A Policia ín- sidente da Repúbltea nao to- der-se a couüancn, espeeinlment3
forma que essa fracassada grl'- .,

ma sua decisão, a general ze- quando há sr,lidos motivos a jm:1i.
ve deveria se extender uma nóbio da Costa passou a agir, ficá-la.

t
• •• S Ql1.:tndo arlrmo que fi l'earUl.a-vez deflagrada, a todos os tra- determlnaud.o a� Selvlç�_ e-

,,,ento n�l'(e-Dlnel'ielJYlO está sendo
halhadores metalúrgicos do ereto da Prlmclr:t. RegIao o

(bel<'L sttoedttic , n;in (lllf'I'O di?f'l' que
.Estado em arttculacão com a desbaratamento nas celulas já temos, OH que kr'emos uaqtÜ a

campanha vermelha' pró-paz... comunistas dos sargentos em,
!leis meses, a quuntidade de armas

RIO, 21 (1'I·er1·d.) _ O !)edr· _ varias unidades sediadas nes- que os planejadores consldernram
- - U�

., necessarta ao traçarem pS seus pIa·
do de exoneração (10 general ta Capital. Duas delas Ja fo-

nos. Rá, sem duvida, uma falbn ...

Zenóbio da éosta, dos comau- ram localiz!ldas, uma. no �.o I �ste r:speilo, .que seri� .�c�I.!!l,:,-ri�
dos da Primeira Região e Zoo Batalhão (le Infantarla Bhll- lIlvesügal', para se venfiCa1 ,s". Os

.

Ih'" p)anejadüres erl'ar!Ul1 0\1 se ha lne ..

na Militar do Leste, continua elada e a autI'a no 3.0 Bata ao
i fidencia por pa!'te dos respon"a-

aguardan(10 solução. Divulgll.- I de Carros de Assalto. I veiK pela exe(:U(;üo dos plallo�.
"

Mas o \'erda,ieiro test<, do Sllce3-

D d
'::0 fll� malogro do rearm'lmento

,

argentos ",de·americano n§o deve �r me-

ezenas e s dirlo .pelo programa (1':"'''::' pc:o;
t plat1êJarlores. Deve ser ')ferldo pe-

preso"s no! ultimos diasl��.u��l:. (�f,�'''��:i.l)el���J:�'r���:�t����. .

. .
que rlele pcnS:.llll l)� russos, lllUS sel

RIO, 21 (Mel'id.) - O genel"'! localizavam em d,versa,.; ullldadec
o que devmn pensar. Dc'·cm pen-,

Zenóbio da Costa disse que é 17 (.\

ida
l.a Regilio da zona "leste. �s

sal' que li capacidadc nortc-am.;;ri-'
número de sargentos presos na Pri- quais_ :não P?d�m ser reveladas j)a- cana de desfel'ir imediatamente pe
me;!''' Região Militar. Adiantou qUI! ra nao prejUdICar as investigaçõe3 sados golpes e de moõiDzal' intei
pOl' enquanto não serão divulgQ- I em andamento. ramente os recursos militares do
dos os nomes dos soldados detidc�, I Segundo apul'ou a l'eportagem. país chego'� a um ponto em que,
uma veZ que eles se encontram Em duas delas já foram 'desbaratadas qunlquer guerra de agre""üo teria
fase de interrogatorio. o que denlo· e se enC'ontram no Segundo Bata ...

Ide
ser longa. nflo decjsi". a e terei ...

l'ará dias. QualqllEI' divulgação se lhão de Infantaria Blindada e lllJ velmente destruidora.
'

ria prejudicial ao prosseguiment·) Terceiro Batalh;;o de Carros de Se é verdade, como creio, que o

dos tl'ahalhos. Salientou que esse Combate. �oram pre5?S o'; respec- l·e.n'mamcnto norte-americano esN
movimento de desbaratament.o d'l'. t!Vos lluplicados, submdo a cerc,," sendo hem sucedido - Julgado pe
.:elulas comunistas não se deterá de dezenas o número de sargen!o<. To teste de tE,. ou não )lossibilida

.... na prisão dos dezessete sargentos, As eelulas até agora sob o objeti- de de exiio "agrcss;,o - muitas
de veZ que' as in,'es1igac:ões pros- ·vo das investigações do Serviço Se·· qucr;tôes do rcarluanlenh) ocidental

CU' , "guem, 'tl'azenf1o novos elementos creta, süo todas constituídas de podem ser reexaminadas ,) luz des
,

para uma visão em couj'unto do ell- 'sargentos. segundo o "Di,ário Ca- se crit",·io. A unificação dE' um país
�.o� Sôb.re -as J?,ris�es - dos orici�i�.� :riÕetl'!t e as.· investigações estão $P 'COtno- a linHa.' pode �.c:r Jratach)

l revelou o' "p-enera) Zenúbío da Cos- estendt.;'nda sobre, o organismo ido eln suas verdfldeirClS pe:-spectiva���)
-

I ta: tegl'udo po�. oficiais, es,�era?�o-$" I antes como prob1ema de r"eonstru-.
t - "Por enqu31"lto intcrno..,; só nos 'que se verlflquen'1 novp.c; prlSOf;:-S. (Conclui na 2a. pfig� letl":t A)
.} sal"gentos� Por outro Indo o Chefe -.- - -- - - - - - -- - - -

I de Polícia oisse que a "situaçõn é
I de tranq'úiHdade". As .'Iutorirladts
I dominam completamente 2 situa
i ção. Pam' mim não há perígo de

subversão da ordem púl�liea. Inter
rogado se a Polida esta ,'a colabo
rando nas diligencias com o Exer
cito revelou que O !'I.ssunto está afê�
to a Policia Politica. Tr.'lbaJhamG�

I�N .. 221
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"Belo Horizonte, 21 <Me;-id,)
.;.;_ O Delegado Regional do
1i'rabalho desarticulou' uma

,gréve geral que os eemunls
tas estavam preparando por
motivo do não pagamento do
salário mínimo pefa Cumpa
nhia Morro Velho. Aléin da

paralização, em' varias .sec

ções de Minas, os extremistas,
planejavam um movimento lle
solidatied:ule com os traba·
lhaàores, o que atingiria toda'
a zona mctalúrgic:t onde tam
bém haveria gréve.

!
Belo Horizonte, 21 (l\'Ierid.)

; - Mais uma' vez, a' Polícia.
;
MilHar íe'z abortar uma ten-
'tati,va de gréve nas mim!!; deRIB-EIRÀO.PRETO TEM NOVO BISPO -' Cidade do Vatiea- ouro de 'Morro Velho,.instigaDol2'l (UP) � O Papa nomCoou para o posto de bislJO de Ribei-

rão Preto monsenhor Luiz Mousínho, atualmente bispo mn Ca- da pelos comunistas. Os gre-
..,

B·l
'

, (vistas alegàram fI.'ue na-o est,,-'Jazeuas. no raSI.'
-

casual realizada há dias, e que se

Pr isão preventiva do s
comuni,tas em Natal:

a�l

,Nações Unidas, Coréia, 21
(UP) - ,As Nações Unidas
ofereceram à China comu
nista e à Coréia dú Norte
ajuda da Organização Mun
dial de Saúde para comba
ter as epidemias nos dois
países. O oferecimento foi
formulado pelo sr. Trygvie
Lie, secretário geral da
ONU. Ao mesmo tempo, a
Cruz Vermelha Interna
cional aguarda resposta dos
comunistas para investigar
naqueles dois países si tais
epidemias foram causadas
pela guerra bacteriológica,
conforme alegam os verme
lhos.

TENORIO O
MAHIlATAYRIO

, DO,CIUME

PAN-MUN-JOHN. 21 (U.
P.) - Os oficiai" de Estado
Maior que estãu discutindo
a troca de prisioneiros inter
r 'lI.' p<>n:m , hoje, "uas con

vC:I·�!1,;ões. :!Jn'll ie unla ho
r I l\:tio!oe l' '.ela7�n os lno-

1)\'05 dessa Ll1N'nõ.pção. Co
mo se >-ilV' mn p0',:·ta-vós das
!;'��'!.�·r.('s lln1dflS (� .. �e ôntelTI
CI': � Jonl"�;3tas y_uc talvez
';·.qil um ha!'k;1�L,; noticio-,
so em torno das discussões
sobre os, prisioneiros.

'mos informados, dentre
!.)rovidencias estabelecidas fi,
gura a prisão preventiva, se

necessário, dos elementos do
extinto Partido Comunista
Brasileiro. como medida êJ.

cauteladora e segura. A reu·
nião tem relação' com a nota
divulgada pela Chefatura de
Policia, alertando a popula-
ção sôbre as manobras extre-

ii mistas locais, que pretende
l'Íam com,emorar no próximo
dia vinte e cinco o aniversá
rio de fundação do PCB. Com
a iniciativa das au:oridadcs.
parece que será cvimda qual:

s-eOu n'da-Mes- a--I-ed'OO d-a ri���:�r�.r�i��::�::?::������
os quarÜ;!IS do Excrt'ltü enl

, Natal, Recife e Olinda, C011'

Das Classes Produtoras �o:��\c���f�rm�it�l?�t���o,O ��=,

mandante da Setim. Região.

'Militar com séde em Pernam·

trabalhos do conclave
derá sofrel' pequenas altera
ções no decorrer do certame:
é bem \-lma demonstração de
interesse das associações co

merciais pelos principais pro
blemas que agitam o país nes·

te momento. A participação
nos lucros da instituição, nor
mas gerais do direito financei
ro, reforma do imposto de ren

da, padronização dos b�alan�os
assim como a exploraçao e U1-

dustrialização do petróleo, de
acôrdo com os projetos apre
sentados à Câmara, compõem
a agenda dos trabalho� da me

sa redonda. Os presiti,entes (;

os representantes das associa

ções debaterão durante três I

dias os problem�s ?rga�izados

\em quatro COlUlssoes, 1UCUffi-

bidas de estudar as sugêstões
apresentadas. Nem tudo o que
serve para o norte do Brasil
pode servir ao centro ou ao

sul, ou vice-versa. Justamente

Ia conciliação dos pontos de
vista das varias regiões é o

'que procuraremos alcançar na
reunião, afim de que as con- "

clusões que ofer:ecermos' ao
Legislativo e ao Executivo re

presentem a media de opiniã'o
das classes produtoras de to
do o Brasil.

NATAL, 21 (Merid.) - Ur
gente - Estiveram reunidos
os comandantes das unidadl's
militares aqui sediadas, estan·
do presente também o Chefe
de Polícia, assentando as me

didas tendentes a reprimir
qualquer tentativa d", pertm·
,bação da ordem. Segundo fo-

sempre enl cooperação COln o exer-

RIO, 21 (Merid.) O Serviço
Secreto da Primeira Região Mili·
tal' localizou e está desbarataml"
várias celulas comunistas de sar

gentos do Exercito, prendendo-o�.
O Serviço Secreto encontra-se de
posse de elenlentos para iniciar
idêntica atividade nas celulas de 0-

! ficiais.

...--;'_'---"'-'--�'''.'-----

AS celulas con1.unistas. cujo le
vaniamento se fez ã custa de elo>
mentos colhidos, graças à prisão

11'-----'---
VAI VIAJAR?
RAPIDO COMETA
BLUMENAU - ITA.TAI

,-'----:1 !'.::....-:..----
RIO, 21' (Meri'dional)
Já disponho de todas as

pl'ovas pata apon�ar o sr.
Tenorio Cavalcanti como
autor intelectual do assas-

11 sinato do sr. José Dantas, tl
ti declarou o :sr: Albino Im- ii
li parato"refe:l'indo-se -ao cri- I!

tem mais de doze mil asso
ciàdos e o número de oli
ciais brasileÍl'os é superior a

,

cinquenta mil? Vejo, em

tudo isso, uma tent�liva pa-

DORES

Presido Getulio Vargas

agenda dos
RIO,21 (Merid.) - Rennir

se-ão aqui os representantes
das Associações COlnerciais,
estaduais (' de muita" outras
cidades _. dec1'arou-nos os,>:'.

Carlos Brandão de Oliveira,
presidente da Federação da:J

, ASSociações Cómerciais: do
Brasil, sôbrc a segunda mêsa
redonda das classes produto
ras. A situação é da mais ex
trema grav:dade e justifica
plenamente a realização do

1
concláve d" tamanh'l imp'or-

1 tancia para a classe; A pro
pria agendu àos tra!.�alhos p'\'.
----,--------......--

buco.

-X-'E-:t::-X-J:-lI:.

..

NEVRALGICAS

!I

..Belq Hori,zoitte, 21 Meri
dional)' -' Informam. de
Campo Belo quê caiu' aIí
um avião' STIMSON,
rom'I>eildo em. chamas. � O
pilot� escapott.. mas o in
dustrial Jôsé

.

Cambria de
'Miranda, sua" esposa, Nilza
'e' düiOlnar José dos San
tos morreraEn carbondza·
dos.

ReclamaGetulioleís de exceção
poro. assegurar (l ordem nf) país

Opinam a �êspelto dois parlamentaresRlO, 21 {'Meria.) - Sô- didas de excessão. O moti� propria dissolução, votámos

Ibre as novas leis que seriam vo alegado. para dotar-se o leis até inconstitucionais,
votadas 'pelo .- Congresso,' Executivo de mais podel'es, como a criação dos chama-
dando ao, presidente Geiu- me parece mais um proble- dos juris populares. Somos (
lio Vargas maior força vara ma administrativO' do Exe- uma nação de 50 milhões de Irepriroir possiyeis mllnifes- cutivo do que propriamen- habitantes que não pode li-
tações, à deputado Antônio te dI) Legislativo. Em todo

, gar� sen destino ,ao sabor das
Balbino llunift's-' o' caso, cabe ao'presidente lutas entre gru!>il1hos. Isso
tou: prol>õr as leis que julgar não e bri�caaeil'a: E a se-

necessárias e o Cóngresso e- guir qcrescentou:

,.

REUMATICAS

LUXAÇÕES
TORCICOLO
CONTUSÕESos

GElOl

,que o go
de novas

ra intimidar G Legislativo,
para dele conseguirem-se
medidas que permitam a

implalltação do 'poder pes
soal. Não haveria essa llro
llalada crise militar se o sr.

Getulio Vargas tivesse agi
do l)l'onbmente com sen

prestígio no sentido de so-

,

lucionar a questão do clu-

Bálsamo analgési·
co estimulante da

circula\,Clo 100: .. 1.

,leis "Dar', mais o que? Estado
de sitio? Será bom lembrar
o que ocorreU em 37, ql,lan- ,

do o Congresso votou a sua'

_;,_" Que tetrl o Congresso
com ,as disputas em torno
da presidêllciif do Clube
Militar que não representa
as forças armadas, pois não

São Paulo, 21 (Merid.) -
Foram sorteados 0S pri
meiros componente, dO'
Juri Popular, que julgará
em São Paulo, os crimes
contra a economia. Entre

Ios jurados, figura a espo
sa do governador Lucas.
Garcez.

'

11m produto d"

LABORATÓRIO liCOR
DE CACAU XAVIER t. A.

xllminá-Ias.

be".

"
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_ t.ta:ja',l
De um bomem 'de boa upa

rem-ift pa�':1 trabalhai' na Por
(ar-Ia, falando os dois idiomas.

AjJ;'e-sel1tar-�e no Hotel fh�x.

Cbevrolet, tipo 1.939, motor

motor no.

,::Balcon'islil
PRECISA-SE de urna, com

P E ç A S F O R fi bôa .:;tparencia. que saiba fa-
I L E G I T I l'rf. A S I lar o alemão. Tratar f! Rua 15
! Casa do Americano S. >\.. I de Novembro, 745 Nesta
- - - - - - - - - � j cidade.

motor no,

1101'as do I

exa- ,Cinema Vefttte - se
Al)a;�lho 'NATCO p;ofis�ionaI, de 16 n�m., '-gel'ador de
110 volts e 1800 watts. um transformador, 1 vítrola, 1
:tmplificador com a lto, falante e mícrufone, corn filmes,
para G dias em diversas Jínguas e sobre dtversos temas.
Ven(1e-se, também, Jl�a !lerÚa de 12 lugares - Chevro
let <{fi, .com poltronas de couro. Ver defronte da agencia
(la VARIG ou perto do Correio.

em execução

U7.983,20
1.822.61ã,0!!

U$., S6(h801l,i'j0
3_:....4!l9 • S�7 .�O
" :.:150.6'11.�{)
2.�119� 023,20
1. 4âl. 760.80
233. '171.10 __.. -.. ..1._

_..-.........,_.=z::::,=-=:; .......

2 050.00

fleíssiges, ehrliches Maedchen
gesuchl

das selhstaendig ar�eitel1. kann. Muss erfahren sein
in Kochen u. alten Haus u. Gartenarbeiten. - Kleíne
Familie, elektrísche Wasch-und Bohnermaschínr- vor

handen.. Anfangsgehalt CrS 450,00_
I

Vorzustetlen bei Frau Kellermann, Blurnenau v--;

Rua 15 de Nov., 681.

t .

....,--- i-_�

i D I hábito de ractocinar em ter

I
mos-café, concluí-se que a

lias e serviços, elevou-se .\ percentagem da renda "PI'!'
323 biliões de dnllars e,I1' capita' gasta com essa Iwtid .

1951, contra 2B3 !JiWi é-s ('!)1 (cujo preço foi co.nprínu.' I
1 !l50. 'E esclarece (J,ie 11 meta- pelo teto) reduziu-se ce II" _ :

de desse aumento "se deve '1

16.120,60
�5.947,30
.93.552,110

8 .. 053,� 836,40
12. 1l39. 935,80

1.000.00

200,OQO,OI}
12.000,00 2i3.000.00

83.222.'30
1'78.368,10

. mul29-,iO
" 17 ..\!�3,30
,.11.\1.31.50

2.299�083,90
107 :810,50

9.Q91.,W8,10,

BüO���9.1;i0
(77.80:1.70

1 .5(9. 16SiO
1.629,00

;Assembléia geral ordinária.
Pelo presente são convidados os associados désta Coonera

Eva para a assembléia geral ordinária, a realizar-se no êi;a 9
de abril próximo, as 13 1/2 horas, na séde social, afim de de
liberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) Exame, discussão e julgamento do balanço, contas '!
atos gestívos referentes ao exercício de 1951'

b ) Preenchimento de vagas no Conselho de Adr"inistra
ção:

em 1950. parã.O,6S3, '''TI 1951).
média de IJI·e.;o·} mais 1.'1('''';'- Durante a sua magnifíc«
d.as·'. - demonsl";H1�U, a'�'1 conferência na séde da SocÍto·
sim, - este com -:11<11'10 " dade Rural Brasileira I) fes,
110SSI] - nue, a e':t�l11p!.) do tejado escr-itor-fazendeiro nov
que sucedeu durante a Segun- te-americano Louis Brornfíel j

4.21·L93l.20
. ,*23.$7,,90
50U.UOO.oo
346.721,40
88-,"141.70

Hidroelétrica

respondendo a urna pergunta
disse que "0 preço-teto é t;m
absurdo e foi inventado pelos
políticos para engana r () po-

responde ti 22 e meio bil iõcs \'0".
de dnllars, ou seja. a CrS,.

I x x x
20,00 por dollar, a "bagatela" Misture tudo iss ....: caro lei-
de 450 b!:�ões de crUzcjl'��.)'r I tor, e terá,. para S�_ll dele:le,

O embaixador ela Bcltvía I uma autentica salr::.da... i.-
no ChHe revelou fll,e esse. 1 mer ieann.
país prometeu apoiar o gover- I
no de La Paz rara resolver ,{ c

'Fquestão, do .preço do estanho I
(que a repartição ele preços I soubemos 'H]': sorá disnuta-ío
americana tem-se recusado .:l' o rico troféu T::-ça Pref'eito

.

_ �. Waldernar Bornhausen.aumentar na proporcao pedí- Os duquistas já estão pre-da). rarando seus atletas para con-
quistarem expressivo triunfo

Ainda segundo o "\Vireless I em Laguna e por !"J3 vE'Z q

I Bulletln". a renda psscoal nos I Barriga, Vente �<;per:l vencer

Estados Unidos, que 1':ra de o seu fo�t� mtagor..sta err-
, .. -

l I
seus domíníns.

239 bíüões de dollars em Ser? mais um grande emba-
1950, alçou-se, em 1951 a ?7

31
te capaz de propor-clonar 1110-

biliões, ou seja, 11,ti 1 vI' cen- mentos de intensa emoção aos

to a mais. (Não perde-vdo ) a.deptos (lo mel!lOr espor-te pra

I'
ticado no Brmal.

. !:'fIJn:II:lt:I;:';:I:I:lllnÍl:lí:II:II:n��lt��I;;��;;I�I,

�
..: HEMORROIDAS E! j
� VARIZES E ULCERA.S _

=�=:�_�,_ DAS PE.RNAS: curas seUl operação
�mSPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE. COUTES,

Al\IEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO Al\'"lJS
CORAÇAO, PULMÕES, RINS, BEXIGA, FIGADO ê

....

=-

ª
-

Clínica Geral de Homens. Mulheres e Crianças
;; ·lTOUP�Y�,SIi:C.A.:: �9, às. 1� �_l,!l �_1'Z h�. BL(JM:ENA.�t �
lilllllllllllUrm'lIIllillllllhnllUfllllultrlUmllllllllíllHlUlIUlIIIUllliíliln

da Grande Guerra, os preços
teto estão apenas comortmi-i
do e adiando os efeitos infla
cionarias. (Essa metade COl'-

,!l.,ggo. QQo,OO
2. 'i36 .,962,60

-.37.00a.50
6.500.000.00

so ,,' '"'' I . Convocacão de A"!!���!'l E�,��:n�:,
, São convidados os senhores acionistas desta Sociedade a

I compar�cel'em à Assembléia Geral Extraordinária, a realízar
s� no dia �l de março de 1952, às 15 horas, nas dependeu-

9.414.4090.20 C13� da Usina Águas Negras, neste municipio, afim de delibe-
2.813.655,00 12.!22t:l.l-i5,!-;() rarem sôbre a seguinte

� .

_',

ORDEM DO DIA:
1.0) .- Aumento do capital social; ,

2.o} - Consequente reforma dos estatutos e;
3.0) - Outros assuntos de Iritéresse social.

.

No impe<'ume;nto do Dfretçr-Preslden t e
(As.) Curt Klein - Diretor-Gerente

S, E. O.
:1- ---

i..) - DR. A R Y TA B O R D A=
- ME'DICO ESPECIALISTA-

CIWDITO
2.553_ 580.00 1. u)

57.273.539,80

".127 :4,02,00
12.23!uiB4.70

Registro Civi I
��=Il 11==---

GETULIO VIEIRA. BRAGA
:_ Oficial do R�g'istro Civil - PAIiIA camlutta; .. t-.

brij!!'" d. le.. tmio, tU-JJlIi;(a
L�COi: 4. C"C&"8 X.vi...
MUita.CtI'açt!clI ii eoii1p'''
�"r.aJ!!L _:j;!"lijui., efldd.
� &ilétoOU�w�

. Faço saber que p:·�tendem Faço saber que Pl'etende�ll-
casar: Olavio Athamlsio- dos casar: Walmore Pere'r::! de Sl
Santos e Onecia Machado, bra'-I queira e Ilka Maria Reinert,
sileil'os, solteiros, r2sidente.�· brasileiros, solteiros. reSir1C!l
nesta cidade. Ele, pe:ll'eir9, fi· tes nesta cidade. Ele, militar,.
lho de Antonio ':t\.thanasio dos iiluo de Hilario' de Siquerra e.•, -.

- -:- - ;-r
Santos e Maria dos Santos. E- de Dircilla Pereira de Siq",ei
la, domest \ca. filha' de Férnan· ra. Ela, domesticâ, filha de
do Manoel Machado e Maria Antonio Eusebio< Reinert e �e
Joaquina Maehago .. Si ulguem Stepbania Michel Rein�rt. Si
Rouber de algll,n Impedimento alguem souber de algum ;m
acuse-o na fOi'ina da lei. pedimento acuse-o Da forma
Blumem\t1 l ti de Março de da lei.

.

1952, Blumenau, 19 de Março jotc
Faço saber (�ue oretendem 1952.

casar; Luiz Imianow�ky e Wil- Faço sabel' que pretendem
ma Cesaria Nunes, brasileiros, casal'; Jair Antonio Soares e

solteiros, residentes nesta ci - Maria Dionisio, bl'uslleiros, sol,
dade. Ele, mecanico, filho fie teiros, residentes nesta ('ida-"
José lmianowsky e -1� Catha· de. E�e. motorista. filh.J do .'\n
rina Imianowsky.

-

Et,1. domes· tonio José Soares e dI' .Jordmü
fica., filha de. Joaquim cPedro 13aptisi.toti Soáres. E!a. domes
.NUn€)5.e de Cesaria de Oliyei- tica. filha. de .Luiz. Dionisio e

1'a ;Nunes, .Si ,alguem souber de,Ambro,s;a �j�ira. Si alg!,.!.ern
de,argum impedimento, acuse- souber de algum h-r-pedimen-
ó na forma da lei.

-

to acuse-o na :forma da lei.
,

. 'Blumenau, 11 de Março de ,Blllmenau,19 ãe Março de
195�! ' 1952.-.,., ':', , ',' ,; �

FaçQ s3!?!?r que pretend,ern
casal': Alvm Loth e Elfí Schu
bert .. ,brasileiros, solteiros, r!!'
sidentes neste Distrito. Ele,
comerciante, filho de Alberto

-Clinica Médica flõ,meôpaticQ
, --, _DR. MECE�LAU S2;ANIAWSI{Y,--.

. l'rledlco do Hospital Nossa Selihorfl da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE 2666

Residência: R, BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
•

...
C U R I '.r I B A - PARANA.' .

" l'\:speci.alidade: JJOENCAS NERVOSAS E MENTAIl:3
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras Manchas
Espinhas,. etc. - Glândulas. Falta de regras, Exdesso� }!'lo-
res Bra�cas•.Fri�::a sexual, Impotência, Esterilidade; De.�enxc:Uvnn.ento :fiSl�O e mental, etc. - Doenças crônicas
em geral: ReumatI.sI�lOs, Varizes, Asma, Malária crônicli

���--HemOl'Tpidas. etc. __

Consultas em :Blulllenau . nos dias 26 a '36 de
----- cada mês, no HOTEL HOI�ETZ . �

! !

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. '!L �. -(._.
. . .t"erspectivas sornbrfás pairam sabre os hor...entes pOi�ti� CDS nacionais, Um quê ide interrogação existe néssa. atrnosféra

'

de intranquilidade de espfr'ito, .
.

.. ,.Â opinião' pública brasileira está vivendo momentos d�
in!.ensa espectativa e. de dúvída",,\ Os .malogradcs. planos de
subversão da' ordem no país por parte dos adétos de MOSCO.ll
vêm suscítando um despertar de consciência dos poderes púbíã
eos e, .mars do. que nunca, é chegado o momento em que o po:
'170 deve precliver-se da insidiosa manobra comunista que vai

se in�iltrarido em "todas. as camadas sociais.
Prevalecendo-se da situação crítica por que atravessa o

país, ânte o desconterrtamento reir:ante. t;'ntre as classes tra-.,
balhadoras, que Se debatem no mais aflitIvo probJ:_!l:fa da. ca
restia'. da vida. e da sua subsistência os vermelhos vao urdindo
os planos tenebrosos de desagregação soc:i�I ,.pr(n'::l\�:�ld? �o
Iapar' e 'enfraquecer a estrutura democraüca das tnstítutções
nacionais. .'

dei::el! s:�!!ol�ed���v��:- O----CO�fe... t"'-"""'--O�a-�r�âcaconstrutiva';'cotno tati'.bem cio-

:�s,d�sb����ei;�d!1�e��r���:� ..1
rã, estamos certos, s;;; imbuir

� Dle levar por ,insinuaç5o=s m.a- r UIDaO!JUIevolas e dissolventes de Ull18 •

b iiideologia ;malsã; que visa não -
,

somente destruir e, cOI1spur-· blumenauense 110-
cal' as liberdades. dos' povos derá passar desapercebido,lin'es e tiemocrátil:o':i, ·mas

mas. a qualquer. forasteiro que
l.ambem vilipendiar e exter- demandar esta .. eÍdaüe será
minar da face da te:::--a o cul- motivo de atencão . o corêto
to de religi,ãQ.'. ,e. qe; fl.qlQt".' existente na práça .Nf'l'eu Ra-
Deus.

roos, servindo. de cenário d,;-

No fragor da lufa que sagradável ao busto do Dr.
Hermarin Blumenau.ésboça entre a ·liberdade. Como é sàbido, atendendo1errorismo, conn:úllos em: qu,� aos' próprios interesses da po ..

os brasileiros cristãos. que a-
pulação -e visando corresuou-mam a paz e repudiam. a ps- .

I .
.

d
..

I
.

, _'cravidão, 'saberão nÚlIlte,
-"

í:t :;:í�tic�e�;bg���:n�:,I�r�re� '.

50"'"es ,.p' omatl-'casdignidade dos .postulados ue-
féitura, lia pouco mais de se�s m ,I r,mocráticos c a consolidaçãG meses, determinou a consh'u- ,Jdos ideais de soberania de no- cão daO'uele corêto para qu.eção llvre, -como é () Brasil. se. teaifsassem aIí concertos "

à Russia constit1..i hoje um' 'notas" dos che.fes C'e missãoNa hora em ql,le JS desti- pÚblicos. Nãõ lJodia dei- RIO 11 - O governo fran- h::;GO
problemc da política interna- Imiscuem-!>( na exktE:'m:ianos do país sofr<:m (l Peso ·da xar de ser louvavel e digno cês e;tabeleceu rest::-ições às

hOllvenc:ionou de �hamf'r a dona!. UI'"! pro!:lle"M! làü agLl- dn país a ql1e são �nvJaaos.ameaça do _uerigo v..rmelhú, d
.

I
..

·at· a' d �bl'O� de cer I' I'e encomlOS aque a mIel IV, vlagens os f!le,:, 'I:'
-

cortina de .ferro. ou seja, a 1- do que fL�i aborda":)o, afirma- pOS'l!lem auxiliares e ag'entescujos tentáclllos :?rócuranc e 1� porém, pelo que se ebserva, tas missões dlplorn,a.d.cas acr�' nh.� !'dc:J.l que separa o leste se, na conferencia da organi. alheios à qissão diplon1âtica,volver "s ':l.ropríJ.s classes ar- .

f'd 't f' b d aI" Os r� .,

f I 1
o re erl o core o wou a ano dita as em seu p ." , �-

do oeste europeu, toda a U11- zação do Ll'atado (ii:' Atlântico mas traba hando parê. e a.madas, baluart.es da dl'f:eza do danado e sem qualquer fínali, presentantes, por ex�mplo, da c:ão díplomátie�. se c�nsic!,·a Norte,. ultimamente realizada Se .OS governos c1aó. nações ção de exportações para JSnosso patrimonin me ra1 e ma- dade, razão porque . aChalllQS Romenia. da HungrIa, da Al-
necessitriamente as:sl)clada ,

.
em LIsboa. Os gOVt�, nos dos ocidentais estabelecem llP.l Estados Unidos, Afirma Queterial, cumpre n:ão s6 a()s ho- de bom alvitre sugerirmos a hania e. 'da Bnlgaria, ,!].ão �o- uma <,mlJr�sa de es ic nnge\" Estados Unidos, da Inglater- plano 011 dstema d::>f('r;sivo os agentes exploram. os prll-

meus'públicos,' 'ales também'fls sua demolição,. pelo fato do
., . . t;Jrevl2 nnt, ,lcaç.:; o, Imotivo pelo qual os membros ra e da França, acrescenta-se, cl)ntra a infiltração ('omlUlis-cksses -:::-ngervador 's, enl�O,l seu aspêcto, um tanto grot�..s- 30 MWlsten.o d.as Relaçoes

de' várias represent.:H,ões '!'l- iniciaram consultas neste sen- ta e a expan�ãú do -poder mi- blemas econômicos latino .. atrar_ o c8minho mais eurto p'l- �o, constituir afronta à lJoa Exteriores, 11' alem -': depar-
trang2iras �ão obrig'l( a:; ,I vi, tido. IHar da potencia que promove mericanos, qu!,! têm raizes pro ..1'a á' solução do mais preinen-

J
estética {Ia cidade, pois, al�m tamento do S'?na. Assjr;t, nem ver como os contrav(>ntores, Outr(,r,l, ninguem ,ollsaria essa infiltração, nê'1 podem fundas, e procuram o disfarcete' e angustioso prooléma que de BlurlH:nau não possuir uma para almoçar em BOLlglval OI! ;,' 'o'l:-lnCÍa noliciar �"� missõe': diplomáti- ficar allleios ao 'ler\'lCO r'las 1 l'

..

's- sou ,'!r.-1, - •
.

. naciona ista para e llYl!Uar asassoherba .,s classes po))res e· pI'ae,a que realce os' I�ilcant(>s Barbl:wn esses rom·,nt1s_ e... A T"r,",rlç�. vítima desses no- ('as estr.:>ngeiras, admitindO-st. missões diplomáticas tidas l)f)r
�

baneses r, �

tendencias :favoráveis aos Es-'desfavorecid"s da sorte, q ..a. e a h.. I",za da cidade, a l)e- ses hungaros, esses a ._ \ O" 'met0clos e procedimento.�, cmbor<l. pela índole 'ie seu :JH�peit�s,. em cujns eflcrltó-seja ;l' redenção ecor!ô�nicp. do quena praça apresenta um as� t;'�ses bulgm'os saem de Pan::. l!a'�(:;ri& de pagar as restl'içõe;.:; lrabalhG, que elas encam.inhas. rios, quando outras coisas aão . t.ados Unidos.povo ...brasileiro. tão :rril'ica-. lléctl) ,1Jassível de cr\ticas.· hvremente., " . tom outras re::;trkõf:>s. Sobrqm· f'e1l1 ao,; respectivo,; go '('rn�'� façam, se elabora pe'o menc'l Em um nJa�ntino pauíisiado pela corrida ,�osenÍreada . Que seja demolido o· ref.�- A medida (> (h'as�lCa. e: _SUl' lhe htos e incíélentes; aliás, .jllformur;ôes sobre os países o· programa :]as "r:lllintas Cf}- lemos quP, mEsmo (llH' sejada alto custo de vida -- o fa- rido Imbll(!'ue e em seu lugar preendente. fru,:; lusLIflCa: l"
,

"1"1 't�I'llr'I" __ ela, sim"___::... (l cnde eram acreditado� lVIas o -luna"" Q' le111 assiin 'legrada '

'd d t I n rec p� < " � ."
• c "'

elevado o.. "ceiling" ..
do

.

café
tal' preponderante e respilnsá, lJlantem·se árvores e se colo- por !er _Sl o �l o ue a, .131' .: espionagem dos díl)loID:atas caso não apresent� hoje a 'IS suas repreSü!1Í[H;iks: não

·

vel pelo desc"1ntentuml'nto quem entros baneos, dalÍào� procld::Qe. StJ:!), fOr,lJ11 aq,ue, ue se viu forçada a confmar ni"e-sma feição. As missões di,· {'<;1ranhará que elas sejam to- não I�Íl probabÚidades de me-q'ue impera no Seio da farni- lhe o aSl>écto mais condizen- }es quatro palse.:; acuna clÍé!:- q.
p'. '1" Com re'lpeito Ú plom:ítiea!'. possuem um �Hl- .nadas pelo que realmente são ll'orl'.a de.' preço e .de

..
volume

. ,
" '''mI tais em ar s.

_ ,.
•

· lia brasileira. - R,F, te eUl'l1 as tradições ele pro- dos qU? prLlUe]!-'o CUi·.. '

.•
-

Hungl'ia, a províden.ci�, .. l:ao niero muito maior de :fundo- e nem l)ortanto que fiquem de expo.rtações, de,vido às l'es-g'r�sso dc Blumenau.. restrlçoes. Aüas d) que se
foi nem sequer d'" H)l�UlÍ1"a l'lárÍos com tarefas esuecíficas. expostas a um regime especial . _ . .II -'

sua. Já 11 Inglaterra, desd'e a�- .Qs chamados "adidos" abran· de tratamenío. Resl:ieitavel.é trl!;oes"qe;crédlto que eXIstem

lias Basl".dares do Mundo gum, tempo, exige qu�' os c1� ·g_?ln. em Sl'lo esfera �c compe· spm dúvid? a miú::ío diplo-
.

no' n�sso principal centro im-.

i:lol11atas hungpl'c-; peçam h- -t.encw, a ,cultura, ,1 minrenSll, :nática, mas o respe ·io 11 ,li-!

I portador. ,

'A
..

II ' : �. t I- e IW\te eeÍ1ça às autoridades .para se. o eOmel'ClO; !,repal'am l� �xpe- dt'\'idn orecisa. comel'ar na . _

.

9r.CU U .•n e Ig • .....: lOl'omov ...rp.m em .1Im l',,\io (!:- dlim relato�'�oS fllle, �.ll;ra!,)a;". sua própria origem p�ra 1;10- lVIu�tas ÍlrU!ll.S exportadorasIt
Imai;:; de trmta qUllomp,tro>' ,. Sl'm a natllreza da:; L!11t.gdS �'ecer o cuHo alheio, amerlcanas (Informa o "Jour-

ruR ,AL NETO I' ajudar os agricultores. I
Na Fazenda há quatro partir do centro. de LOildr:-,s.

.

--- - - .- ,

T d I b "
_.

es eciais: A faha_de c�nflb.nça.nas 1 'ô-
.

'.

'.O renascime.nt.O .a.a':"i,co-
Na verda e, em co a .� I.�ecçoes p

d Treina� presentaçoes dlp!omaLl;!a!I.qDk ifJ:. "1u.QlAÇ!J/WJ)!ll.U1!Mim\JliL�\W1M!gIMlL\PJIm\illM\.\?1!l.VJJllVJMMN'49.J1�lW-�Itil\1�tIt\1l1'í!\1l�tb\1Itií'«JY�I1)��>:r
.

com o� Estad.os. U.n1- 1. Centro. e
_ governos. europeus subme.tId.,OS I "1

. .

.

.

..
'

.

. .

.. ,

.

". _;,;l.
Ia. do sul dos Estados Uni- bIt E o em enge- .

�d�s pode sef. imit:d? c�� ��:â o tr��:���do ras�tf�:� .��e�i� ��r��:l� ,.jl--Dr. Aires Gonçalv-;s I'" Esp··'etacular venda. de artigos' ele" . vera-o "-'vantagem pelos a6'1"lCU to
mente para' elevar o mvel 2. Centro oe consertos e .

..
.

f, '.
.

.res, brasilei;:os.
'., �. agricola do país, sem o reparos de máquinas. agri- R;;l:!�l�c;,A!!�r�tórlo: I 'CASAPE ITER fiLIAl d .t'

.

.

· Co.mo gran<;lcs are ...s d01qual não é possivelo de_" calas.
� BLU�ENAU � \. na .. uran Q,. o�rasIl, no s�l l1orte-aml=- senvolvimento industrial. I 3. Centro ,de. provas de t(.lla Brllsque. u5 -=-F��l�� j

':).)1
.1, ..,.

rlcll:t;0 era, ha 15 anos, uma
. Na Comissão Mista Bra- t.ratores e maqumas agri- jl-piç A S F O RDi: �. Ad,reglao de monocult�ra e síl:..Esta"Js Unidos, tecni- colas.: I L E G I 'r � MAS (i

_ �mes e.. março- de esc�sso desenvolvllnen-
CDS e agentes especializa- 4. Centro de Ensaio de I Casa !lo ,1.merIcano S. A. I!to agncola. dos estão trabalhando ati� Campo. - - - - - - - - - -

Ú· , •

d ,.I
O algodã�,",era rei,.e nin-

vamentepara beneficiara'

P'b ma oportunl Rueguem se p1.,-,0�paVa c�m agricultura nacional. I n I e s na arai a . '.outras plantaçoes. E nm- Esta Comissão foi criada
guem tratava de conservar

para realizar no Brasil, a .

·

o solo. pedido do g.overno brasi- JolJé Lins do Rego

I
Dona Alice Simões se

P pau O porem G
.

d S' b d o 'elltregou ao côro (I·rfeo-ouco a c , , leiro, os objetivos de' de-- aZI e a a an on u
· foram surgindo agriculto- . .

.

a sua provinda mas de!,.'- nico e pode dizer que.

l' senvo1vimento economlCO

possui um grupo de. nlO�res ínte 1gentes, do Ponto Quatro do pro- ., xou· na terra bmis se-

aqueles' amigos de
gnima de governo. do Pre- fflentes plantadas. O CÔ� ças orientadas da me-

Bromfield de quem. sidente Truman, .' ro orfeonico e a sua or- lhor forma. As meninas
.

falei no meu comentario
Como no sul dos Estados' .questra sÍnfol1ica que do Abrigo Jesus Naza-

çmterior.
Uni�os, no Brasil também permanecem. bem vivas , reth, por outro lado, can-

,Aqueh:$ agriculte;res �on:'" aqui, estão. disp(lstos. a tam com". passarinhosexistem estações experi�. '"".tar�c_com. � a._.,eolaboração mentais, que sã.o
.

centros continua,', a l'csistir; a

I
soltos no 'campo, com a

..do governa, que lhes pro- de ensaio.
:

e treinamento criar mais corpo. José alegria garrida de roli-
porcionou �inanciamento

para agricultores..
.

Americo anima-os cha- nhas da mata. Ouvi-as,·barato.
uill. destes é a Fazenda ma-os a p3Iacio para

I
uma tarde calida de fe-

O> i

E d d S- mostrá-los ás suas visi- vereiro, e foi como seA
"

t
. .....

" I Ipanema, no- sta o e ao
d

.

. .gen es .rur.a:rs e esp_e-. Paulo, tas e tem orgulho e lll-
entrasse pelas janelas doclahstas em.· conserv�çao I

. Esta fazenda foi funda- centivar no paraibano o I palacio da. Reden�ão .umado sõlo deram a?,s agHlCUI-j da em 1807 ar Don João que lhé é força de sua
doce mensagem de paztores todo o apolO.' . p. .

.

t 1: O t pelaS· t
-

-

. Sesto, para ser o prrmeIrO na u eza. gos () purificadora,urgIram' es acoes expe- C t d p. d' -

F musica sempre foi voca- Jose' Anl"'rl·CO procura,
' . ::

".,
.

.... .' en ro e ro uçao e un- vrlmentaIS, .

em que nov;as I d'
-

d F d· B 'I . ção bastante generaliza�
p,;>r t'odos os llleios, aJou-·

·b·I'a·d· .. ..". Iça0 o erro o raSl.. '"pOSS1 II a es .para agrl- .

Posteriormente, a fa-I da em todas as nossas dar a musica �e sua ter-cultara eram·.··estudadas e I d
.

M" classes. Sobretudo no
Sabe' ele que unIaf' d:' í zen a passou para o· 11llS- I

tanto sabe' se
ra.

aPEer e1ço,a;. ast:.. • .

1 I teria da Guerra. que alí � P()VO que orquestra
.

sÍnfonica temo progresso agrlCo a .

d
. b' ! exprimir nos' côcos, nas . I OI.d }. t···:· . pro UZIU armas. rancas e que ser maIS �f guma c _

o su ·.nm." e-a�enc�no ga-; canhões. ! modinhas de praia, na
sa (lUe a boa vontade denhou rItmo e mtensldade. '

. riqueza melodica das. _'. ,
'.

So' amadores. E por isto se
,

O paralelo com'o BI:asill Hoje em dia, pertence a:, cantigas de cego.
preocupa com as difi-e evidente. .... .'. i Divisão de Fomento da � faltava mesmo eSIJÍrihJ

E a mesma possibilidade Produção Vegetal do Mi-j organizador. Foi a mis- dencias do grupo que
de progresso que lá existia.� nisterio da, AgricultUra �: são de Gazi de Sá, admÍ- com tanto sacrificio se
e foi transformado em

tea-j
aH funciona o Centro ae! ravel. animadador, <me mantem em .João- Pe!;-

]idade, existe hoje aqui. Ensaio e' Treinamento I se foi para o Rio. Mas, soa. Falou-me ele ela,O atual governo não se Agrícola da' Comissão Mis-I 'para sorte noss,� as suas produção agrícola do Es-
cansa de declarar que quer ta Brasil-Estados� Unidos. I lições não foram eHl vão. tado. Chama o seu se-
.------�

cretario de Agricultura
'para saber se seguiram
senH'lÍtes pal·a ós pon
lOS chovidos do Estado.

Depois rectllhe-se aque-
les seus silencios de

(rltem remoe Jatos e idéias
e volta aos seus entu
siasmos p-elo paraibano •.

A orquestra sÍnfonica
careéia de um violonce
lista, O Estado precisa
va trazer um musico do

.

Recife para .

esta junção
essencial, na sinfonica.

(�

Pedro C.....Li"lON

En.ire tantas falsidades
míudas e pitorescas que or
nam a Historia oficial -. que

:

é a 'dos compendíos e das rra-

lJi'eS1j�; ':lilte-i q\i�.. ,-'UiC 51ii"c.is�.)
p�la. fren{l!: �r frota :in,�l�s�
ignorava'" dest.\n, do coml'aLdn,
ta. Sabia ....- suutre .. le .r:Oln muito

espanto em ·Paris - que a eoru

na. mvásorn, dd�ada. em G"'Lla

ratlba :j10f uma ""'lull.dr,,· �rradí/l.

lentii.rll. desastradamente t.omar,!t

dda<le;· "llr"d&.ra-se no novi'lo

.bs ruas rstnitas. aeabára. as'

fixlad:l nos uli'Í'ndlDS. !los arm I�

zens dá rua da prfÍja.. com a

IJHd:t de 4!W, em. wll· lWIDi"US.

que Ouguay 11�rouln qni-Sf!S(.e- 'de-'!i":
[finar-se de�sa hecatomhe, per

celH?o-se; e que í.()sse n' _su.a iJ .....

tencão fazer melhor () que Du

cle;c fizéra tão mal;': çút() de

que um assalto de surpresa. lhe

(laria os fabUlOSQS tesouros da

praç/l desguatnecida,'" 'ta1I!bem
compreendemos. Ohse�YC'-se, an

tes de mais nada, a �ama lI"e
então corria 6 mundo,. das ri

qUezas acumulada's llq IÚo de
.

Ja.nelro. Estava-se no; �ureo a ..

poge'u das "minõls gerais" .. Co'l\�
c1uira-se, com o oportm:i.()"·predo· .

mínio da autoridade,. d periodl)
caótíco da "gúerra d-os enlboa

has", e começavam a rolar peJlJ;
caminho do Rio de ,T!luelro

ro, esbarrado pelo hf!!;-,')jsmo en

furecido dos estudantes 'os estu-

s.bei-to re("�iltfi"lnPiHt·· - os (",-;;1''''

Dolos de ·,tHlro. Cir"uJ<>1I l'el:t En
rapa (I. boato de ·'lu.�. �lí era a

nova Cólchida" �'.. .r�giãó mila,-
.

gros", das montanjras de metar
fino, real uEI Do)':u:lo". Duas:
ctreunstãnetns aind.a pouco estu
'dadas estimularam e açularam :1

ses- f.eitas - ha uma consagra
da. e- in';f:nua. _.I\. nH!J]tiynC;a afir

maçãp 'de que Duguay TrDuin,
''''o general eÚ'rsa.r:::}� tTtdo Vingar
a. lllortl? de Huclel'c) :.€'11 infeliz

�nnlpal\heiro de armas, i.:stupiua
meut.e t.tucitlado no Rio - dI." �la",

g�náncia. doS "flibllste-iro�u. Fo ..

ram «, inte.t'l'upção do eOll'Lra

ilimdo CORI' a presença .10 po-.
.

neirot onue füra. batido t:"- 41{ l� ..

SiODIl.r10". O almtrarrte de 1""1'1.

XlV ·fez-se � ve':t 116 porto II'!'

llrest e� 3 de ·jUnhu ..
de .171!.

ApunJla�aram Duelerc aa Tua da

Co.ndelaria ao anoitecCl' de 1,J

de Março de 1711. Seria absur

do imaginar a. partida, com UJ·

gência, a dar a notrci� &OS fran

eêses, de um bar"" veloz; a

chl!gada, of.!gante, {, corte de

VersaUles, do' t(\!'?OI.1Ü(, mensa

geiro; 'os rápldlls :!.1:-H.··�ltrs da ex·

}}edição� o seu 'trlll:lmp.uto. o 'em�

barque, tudo' �SS(J �enl fIois me

ses e meio.:. li.m "'''T,bde, quan-

"iio faltarrun. para ori'.utar lJu

cIere e Dugu:W Tronln na su�

aventura, ju.<tlficada pela coali-
. são em que entrara Portugal,
contra a interven�.ão fl'ancesa
na Espanha, incluída no plano
da.s repJ'Csallas navais, .que se

estendiam de norte a sul cio A

tiântico, motivada pela pres'�u�

ção de que nestes climas seriam

sempre bem sucedidos os gol!)I"s
de força .. Tiveram os mapas, :l�

indicaçõl's, os roteiros,' <odas as

luzes neceSsárias para VIDa ação
fulminante. Fracassou o primei ..

der J}úbllcot {tlu': atinai se o r ..

lpmlz.ava; e a })I'rseglliçíio dos jll'
delis pelo Santo Oficio suspeito
so e lntoleJ'ante. Informações

110 Duguay Trouinj conl, os s:eus
sete navios ·le H.nh:t� ��: suas sei:

fragatas, a s�a cmol../!!ada �a·

leota e os seus '.rés transportes
largou daqnele ,)�',I;o muito' dí'-

295,00
,150,00

seda 220,00
BOLSAS - couro legitimo desde
SACOLAS - lona

\

nylon
MEIAS - nylon "Rhod"
(OMBINAÇõES OI lingerie bordada

c. renda
bordada

f

SAIAS linho puro
shanlung

--'----II Il---
II A Campanha de Educa
ii ção de A[lultos é, uma jor
II nada honrosa e digna �e I

! I ajuda de todos os brasl

II leiros em fa-yor daqueles
li que se acham· sem as lu
ii zes dos �scJarecimentos da
II sabedorIa.
-----!!

zadns· *

Era o \�rcpúsculo da NHlda

i>Xecllt i'/o estaounidense a

"interdependencla d2s vinte e

uma repúblicas an1('ricana�.

"Falando em Oregon. a hó-

d�1ItE-� fjUf' fOrlfi:'li'!Un iHU3 relu

zente eompannía comandada pOl: Tal

----'---�"..,.II
.. .,

.

Altlf.lí ltiai'tm.� 1 !ii'rêil"·:';·

como as bem sor-tidas nàl Df Commerco") aumenta-
Dent-o do. An1:tY!l1)7 da 1,oldadesca,
ao povo: mais o segundu, com

aumíraver precisão de movin,en-

casas pomícolas com suas ex. ram suas taxas de mora so-:

posições, as colunas dos .;or- bre o pagamento de embar
naís são refeitas, todos ,os. 'ques destinados ao Brasil, em

dias, com os frutos elo i1 ais virtude do atraso no recebi

varír-gado n-rtícíârlo, colhidas mento de dollars dos f.>'ltl;)orta

aqui e em todo o mundo .- dores brasilelrus. Esclare-e

uns apenas vistosos. doces ou- que RS reservas brasür-íras de

iros, e não poucos bastante a- cambiais sofreram bôa redu

cidos. Revendo os úlUmi)s di::'� cão nos últtmos meses. em

rios, fizemos o seguinte "sor- virtude da sua utilização pa�

timento": ra a aquisição de trigo norte-

Abordando :1 �iJ:ua�ãn polí- americano.

tica em certas regiõe.s do mun- A repartição de controle de

do. o presidente Truma:::. (I:S- preços dos' Estados Unidos (é
se Que "o comunism'l do eOl-. 'esta um'; notícía w.n t�nto

tômago não pode ser ('ontido' ."passada", ma� que ainda tem

com armaS de guerra""� que, -ap:reciadores entrE; nós) deCÍd

rou que ó governo an:.:!ricano

manteria, firmemente.eos pre

ços-teto �óbre' o café, (! que,

se for preciso, tomaria medi

das radicais, tais como racio-.

na�nento
.

e agencia ur_ica' de

compras, (Nota: essa reVisão
está prevista' em acordos fir
mados I:om os Estados "8'ní-.
dos).

tos) realizou uma eXfr'a "J.rdinãria

p roeza Oe batalha e rapina. Ren
deu-lhe {lOZI" milhões !lo pilha-
gem; o nrece em 111n11 ..."0 para
sua rc-ti.r:ui.:l. suhtu !t- lP O -ui! cru �

dos eOl'sários no seu (lC�..lna pre
dileto. O R�h de Jan"iTfi pagou
pesadaml'nte a desídia dos que
11:(0 nle }lrepara:ram as nefflsas,
e :t imprudeneia da .na rt'Ttu-

11a mal guardada.· O "J:isódio da
morte de Ducl<crc não lnt(>,)'ferlu
na sua sorte. De fato, lIão o 50.

crifieou o :rUIJC01"- nn.th'*sta. Foi

v'tima de uma intriga (Illalquer
cujos 1jos misteriosos ,..' per·

dem na íruculencia e na exalta

ção <los costullles da�llh:le teUl

J10� Não h3. duvida quP. a mão
assassina foi armada pelo ciu

mo e não 1'1'10 rallc'or; t' que '_"

"nessas regiões as "l'urruas

podem melhor s::rvir � esr..l

bilidade' da democrad'>l do

que tanques, aviões de guer
ra e metralhadoras':, Falan-

sC'u ('-pí!o�Q. fugindo ;i epoppia
mUit::tr, pp-rtc-nce mod�:\talllellte
ao romance tropicaL ..

.

'do
.
depOis sobre a. América

. Latiná, salienta o clwfi; do

110 dOr!"linio econôl�lÍco, para

a defesa comum do hmilÍ3.fé

rio ocidental". Assinilla, em

seguida, o perigo da infiltra

ção comunista, e Q[1{' é uma

consequência da pobreza de
extensas regiões e da pre"são
inflacionistadevida à ::ilm�n\li-

mens de negocias, é�n'.erj<::a�

nos, o sr. Edward Miller revf'

la a preocupação' do Depar�
tamento de Estado ern pr;_'te-
ger os interesses n h·'e·· 1 'ri

canos no ultramar "nua:a o�·

casião que requer, mHis ri')

que nunca, o )'e;;peitG {, sanf

dade dos contratos e do,; 0.('01:-'
dos ií)terllacionai�." f' li<.l'.'2rfe

'que o riepartarnento de Esta�'
do deve/ DE>c_esc;i'lfiap1 ';:', era·

muítos easos, apre!'er.tar no

se;1 p:J1s, () ponto de Vi.st3 dos

países estrange1l'o;:), }1nis.. nãn
se poder:í.· esper('l' om trata�

lllpnto justo' par;l DS ameriça
'nos no ext(·riol-. se: não pude--.

.

rem asseg'}l'ar 'aos outros a re�;
�iprocida?e. de .In"amento 1)0
seu país.

O "Wrieless Bulletin" {in�
formati�o

.

oficia� americanó',j;
revela' que. .a pr· ·duçãc. geral
americani.l, repr !.�'intalldo :'0
valor comercial d: men:ado·

(ConcllÚ na 2a. T''ig. leLr'l ll;'

VESTlDOS'lbê e. Êfecé
de algodão '160,00' por 95,00
tecido Bangu 285,00 H

shanlung 295,00 rr

VESTIDOS de puro linho 410,00 rr

295,00
TAfLtEtilRS linho irlandes '1.350,00 rr

950,00
BLUSAj - organdy pois por 68;00

opala 115rOO "

79,00
jersey " 68,00

.

• I
unlCa·

19SrOO
·185,00

!�II

ff

220,00
75,09
95,00
�5,OO
85,00
75100
35,00
48;00
57,00
78,00
85;00

, '

..

,

l·
J
!

I '

. \
I

I

I
I
/

rr

sefin
n

c. renda

Para nrianças:

r

Vestidos e lernos
.

por preços malucos
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rins, mas a estação ('1'!(' pst.1
mudando. . Dentw de p .··,co
tempo na montanha f'atá frio,
e mesmo que você tivesse con

segnído prolongar as iéria3
não teria sido a mnsrn.i coisa.
'I'ambem para a 1110 itanha as

férf"s terminaram. '; et s

Pâs'l;sará '''. nào oferece mais a �,
Na Secção de Maternidade ninguem (lias esptendidos, '

.do Hospitál "Santa Isabel", .)- cheios de sol Icorreram os seguín es nas-l- Por isso. você deve pensar
s r. Avelino da Rosa, desta et-

ment S' qi.e gosou os dias melhores .:.�

( sde
,

o,
, 'd.::,ve ficar alegre. Feche no

Comemora no dia de tI,oje,.o
Dia 17-3, uma robusta 'me- fundo do coração as recorria-

nina, que veio engal-nar o lar ções agradáveis que trouxe dos
1,':U1S(,U1'30 de mais um ano de 11: tdo. venturoso casal Hs.rry-As- montes e o ae se!'",n�,l', ,en e u
.,' ,da o sr. PllUÍO :bnhe!ro. re-

11ta Degenhardt· ':', I n,ovo ello d? trab:l 10 QI.W eg-
� idente nesta cidade, ,,'

. ta a' sua espera. Ano . novo,
A pfemél'ide de :10j� T'1'�.isla, dlU 16-3. uma lf,teres5anb vida ,!'.Qva, deveriaiUo3 dizer a

menina, motivo da3 j'gria "ue cada � egres!'o das férias, para
reina 1<0 lar cio sr. Gustavo .�. retomar com espIrito ��reno

sra, Florentina Schaefí; os. contactos com '.1S compa
nheiros habituais da nossndia ]7-3, uma grl'wiosa cá· eXl<:téncia: o 'apal't:1Il1E:r:to, os

ança do sexo feminino, que 'l�arentes ,os .vi;illho,c:, '.) oni
Realizar-.;'" á, hoje, n'!5ta ci- v('io enriqUEcer o lar do dis- bus, o trabalh,? e!Tl '.Isa ou ,

l' d
,.

,I 1)
.

I d) tirito casal .rl.ug�lsto+ermc,ra' trabalhO .fora, os, colegas. A so- .La e, o (11 �('e mI nm. nw .

l

", 'p '.' ". o • .. .ciedade de que f?zen�os _P3J te, Para a gar'ota; éste lind::l "'.'r Leon '>\elm"�y eomerClá�-·J Marla Z_n, e dia 1. ,l, lima
em Slln18 A socledar,f' as v .... - ,"

d
.

"+ 't'
,

,. . ,�.
- - I. . ."

'"' . 'vestidinho em ois 'e mUhCl pra ICO para as JO-;: li[ li: li[ ';.; - s
' gracIOsa 'menma, novo encon- I '

,'. . .'
"

h' ,

d
- II-:-., - ":""':'" -

..

"

tO'dó 1a1' do sr. Harry Tlersch- j' � :-.-- - ligando o tecido quadriéu-; ve:r:zm as, reallza. o e� UM TEIMOSISSU:tO: 1�14M.I�"li"�:I 113lJ�1 �d(;:madigna'MlI.jUgí.lé, B�UMEN�t.: _ .(OINVILE do-s, com fesions e botões tecIdo arma.do. V:Ja a dI:-j MOCINHO ...;
-

. II J .:11 � "Ta Joann' ) Vlager .. .tap'QliS e seguras l' t'd 1 I ferenca nas sugestoes para O h Cl tI",
.. ·

I
.

. ; , aGO ao eCI o iso, que de- "'S ab�s na cava e ara os. sen oreg e;rnenAos venturosos país as leU-
,

80 no,
_

. .
4- ' c,, P) Attlee e W1nston Churchill.-ltaçÕl?s de "A Nação �ocjal" EX.PRE::;SO l'rAJARA vera ser maIS escuro cmto '

I tiveram, '>"pelo, maio�..; dos

,,__�.; �1(;SP�eceifOdollia .j'Ml"·S'te·r- 18 O·· g esqut!:!J,"l·d,'O� ����':,� �iss.
.

.. .. J FALT.� D'AGUA E. MALES c _
_

" ..... � ""
,

�;; Naqu� e
- que o P;Pá

.

Pio X
... "-

DO 'iiSTONIAGO ,l N.A BIBLIOTECA 'I O mistério que. yat1'-')S con· verificasse a exatidão do. so- Prermer
quem, PO! _ �eio d; UXIla'

.

O orga:t:lis�.Jq. l'.re63<1 dê 1- ,I E:S:r��NIfA t ,?a v:erda�e i
tal' estã H�ado just<1fY1eni>:- anho.

bula ponbflcla estaõeleceu I ,"
.

1'-' "d" ,-,,' , . a historl3 de Cnstma da. Sue- ; essa bíbhoteca A.ront...cE''l A volta' do correio trouxe-.

,

.

• .
. gua· p��ra, a em e outros .lUS, '

'!
. . -

.'
i a chamavamque .a l�ade mmlmh� p�ra t ferroar os ':Vatios suc\js. eiic:1r� 11 eia, �ilha: de 'l:m grande reI, i qUtIndo o 'gtande filóso,fo Deq- lhe duas cartas: uma. do Í- , .

a pnmelra comun ao e a '.-
d d': .:í_.' .... - "i d'" l' parecla;voiada a ser lima gran .c:utes "'atendendo; a Insistente iósofo, comunicando-lhe que "Hutcn", mais ela se quei-. '.

-'".' rega os
.
a . ulges,ao'" os. a 1-'1"

, : .. .,. , � 1"
"

xava pricipalmeI t d arisl.e sete imos.' ", .. , .... "

t
"

M'
. 't' �l' t'" I,' .- l'

de 1'amha. Coroada aos dczes- convite da rainha era seu hos- que o sonho era 100% ver- 1 e o -

. men (JS" UI os � iS urL10H a

L-,.
" .. I .. tocrata descendente . dos- que, morreu recen-

I
. .j ,

b d sels anos, aÍlnglndo o maxlmo
, pede. Nessa n'esma E'OO!':3. aa dadeiro outra da rainha fran-

.

>

• _, t '1fl 1CCl .OS SO ,a e- " - ,'. .
.

.

.
"

' ,
. Malbough' "Um mocI'temente em V1cksburo', . - ..J,.',; l' ,�.:. :::i> "1'- 'd da pepulandade- aj)s vmte e França um outro ;;abio pCGO- queando-Ihe aos estuc10s apre ' .-,., nomlnaçao 6",rn ....e ,'.rua eS' � ',,' , '

....
' . : "

.

h"t 't t'
. "Lousisiana, nos Estados I

t' ..'
d '1 "l�" d

um. quando pensa em renun, I somante, num infhito eSIor- ciosa biblioteca. E assim

te-",
n .o,,,mul. o, mUla, ermoso

U· 'd 89 ,J es omago , no e n re_u .dr 'J' .

i .

mos. afinal do!� misterios, o BREVE ENCONTRO .. ,
nl os, ads anos ae cÓ�tume d� beber água ClT! dar aos vinte e cin�o os prc· Iço, ·tentava compl�t:lr '.Im t�x- d sl'do del'xado na'd d h M . _, b 'h dfsse s.onho profético e o !{ran- Ten o1 a e, uma sen. :lra,

.

rs, qll:mtÚiade insi.{ficiente, '. testos se levantam por toda a : to grego, atr!' Vt�S ",e tr:; ale (J- _

M th H t d q e de- '

..

I de é eterno mistrcr:io da nat.!,- rabeira, na estrada de RD-
o

ar a oms ea, u.
.

Evite o "peso' no estÕ�a- parte. Mas. aos vinte e <l't,o
I
8"'.S jJesqUlsa.� '-orquf' (' (acu- '"

tmha o recorde mundIal de

I qtlando o intuito de abdicdr, mento que es�udava" ,� (lU? se reza ,humana - ,que arn.stoll J!la, por' um carro que aogo" e a. má digt's+ão, acos- .
.

v.iuvez,· e que essa senho- se repete, J'á não <l irnpectnll ,! supunha único no 11llmdo, 0.�- essa sábia rainha á rond'l detumando-se, a b�ber á .

'r.a, exemplo único de fede-.... E aI' começa o melancr-lic(\ cre'j' tava in,compl.<'!�o. desatinos que a forçaram a ab ..

I gua, de preferHwia, longe
lida�e conjugal, perdera Q,

I rias refeições. _" SNE'), púsculo, , .

. .

. Certa n�.!�t;·. quan,io �dor-

mand? aos 1 � anos e nun- i Pois na pnmclra fase df'
I
meccu; fahg:?,r!o t,,! V('.� com o

ca maIS se qlJ1Sera casar.

I .' d
sua vida, quando ",r:l linda 11 ; pens�mento :voltado para a

- que os se�vagens �e Astral do la ma encantadora promess". Suecla,. ,'ltraves je Dí'scart.'2s,
lVladagascar Atnbuém Vlr-,

.

.' Cristina desdenhava os dive�-
i
sonh�u que se e'1contl'HVH na

tudes aos objetos inaríiina- f po)' .)HAG� S;\VAMI timentos proprios de S'la ida ele bibloteca de _c.r:>ótin<. e que,.
dos; que, por isso, prefe- I

2 .. de .lJIARÇO
para procurar a COnll;.1,1hb d(1s dirigindo-se a determinada pra

1 t h ! Luu, J\IIercl:lrio, J.iipitel' erem um anz;) que en a
.

. sábios, Todos os lazeres ·.1�le teleira,\ lá encont1'av.\, '}erfei-
pescados um peixe grande 'I Neptuoo dão ;.or�e �m v�2�ens ºermitiam os negocias d� cs- to e compll-!to. o texto '1'J(' tun
a um punhado de anzois por todas as VIas m�ntllnéi, I tado eram gastos em esl:tdos, I

to o preocupava.
que só tenham pescado I ae�'ea terre��re; e.m fma�ça:;, Com carinho e paciel'lc;a sem

I Na manhã seguinte, €'sr:re-

peixes sem importância; e-Ile,s COml"rl'lO, ahm;nlfJça; 1.. , limites,
colecionou valiosos vi� a Descartes cünt��,ldo-lhe

qUe, por outro lado, nunca OS N�SCJDOS N�STA ,-

. manuscritos gregos r;;lma bl- o sonho e deSC1'év('ndn o 10-
armam juntas duas redes, TA - Sao oportunam,ente pro í blíoteca que breve !'€' torllfJU cal em que se en{;Ontl'av� I} ,i\.· MÃIS célebre fase do aqui, .'no;;temendo que uma delas te- tegidos nos momeu,tos criti-

� uma raridade. manu�cri�n. pedinc!o .. lh0 que fimdadot . do Islamismo é Por ÍSSJ d', -:c?i0nha ciumes de outra,
....__ 1 - - -

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

geraIrnente citada (já que fez, o que prova qu.e éie
--

a' montanha não vem á .onipotente mas benevolo e"

BUSCH I Maomé,Maomé irá a mon- miseJ;'icordioso. Allah é·
, tanha-, n:as l'�ramente c_J- Allah e Maomé é o seu I

.

" .'"

1 nhecida e a mterpretaçao profeta!". IH O J E - SABADO - A'S 20,30 HOR�S -'-...' H.OJE ástúta 'que o ínfalhado. E ·os muçulmanos repe-I, Uma excepcional realização de EMILIO FERNANDES. foto-
'. lt'd' - t 'd'

-

fgrafada pelo melhor entre os melhores: GABRIEL FIGUEROA I P01S que uma mu I a-o, em com a mlraçao a a-

I US t E t D'
. 1

. 'I
de Arabes tinha pedido ao mosa frase que todos ca-

l
.

an (?mprÓ�i!�é 18��?nIOS I ��:::d�oct; ��ahmr��r�o; ��e�m: _

� -; � _ ,-I

I com MARGA LOPES - RODOLFO ACOST.Il -, MIGUEL I verdade da nova rehglao, "THE REGGR'S OPE

I INCLAN ,
- Descarnados con�rastes da viqa noturna de uma

em a1ta voz ele -ordenou ao RA'" NO CI1'rkMA
!
grande cidade! Homens e mulheres que parecem arrancados

M 't 5-f vl'ess até LONDRES (B N S)de uma imaginação doentia! Um filme fortissimo, mas l'eali.za- on e a a que e , ...,-

do com elevado senso artistico! - "SANTA ENTRE DEMO- ele. Naturalmente a mon- Herbert Wilcox fará UlUa
NIOS" - um filme mexicano, da mais alta 'expressão, vivido tanha não se 'moveu: ao uma versão cinematogra-
no interior do Salão México, o �ais famoso cabar�t do,mun- que Maomé dirigindo-se fica da célebre peça .do és�do, onde Aaron Copland compos a sua famosa sm.[onla! �.

A b' 1 . 't d '1 XV1:IlSANTA ENTRE. DEMONIOS _ é ':colossal! Acomp. Com})l. aos',', ra es, 'proc amo�., Crl or ° secu o- '''.
nacional e estrangeiro. _ Preços de costume. "Qual.ol,.ltra proya querel!? 1Jobn Gay "The

"

_:�;__ ;__ ..:.. � _ - �;__ - -- .::.._ - - - - da misecor:dia divina? Pa- Opera".
ra Ailàli teria .. sido �acili- A' proç1ucáo

, �::o;.

mo desiocar o monte: mas cargo de Peter BroOk, bem.

'1 se t::1e ,tivesse fe�t? isso, a.' �on�ecído no'

m0nt�n4.a, prec1}?It,ando-<;e I opera,' " --

.

rI .- - - --:- - _ - - . - -- - - -- -- �- --\-- -- II

�1fi�ÕGnnF\
.'

'V�lIrQth �'Stueber
.'

-- � . ;··Encarregam-se :4e: __
" '

lUSCRITA,S'4,VULSAS (mesmo a.trtmii1�1 , '

,

, Hs��lJRAS E EN�RAMENT08 DE ESCRl-

REGISTROS DE FmM.AS .'.

CONTRATOS; .l1LTEBl1ÇõES DE OOJSTRATOS
e DISTRA.TOS DE SO(JIEDADES COM:M.WIAIS
,;DECWBAÇOES D:E1'BENDA

, LEGALlZAOL\O,DE LiVRos OOMElWWS, ,FlS.CAlS E DElmPUEGMJOS
G3.nhe tempo e runheir'\) .confiando os Set18

I ' . serviços por ·nosso in termédio

I Bua 15 deNovembro, 642 • 1.0'Andar - Sala D.O C5 --

J'.IÊ�Íi(il;Dif:\f=�:sr:o��); UirUIUI..

�--�""'rr' . , ,',

PROCUB,Oc ao : lIlíI-!i10S'
uma sombra.
M;i.s no P?sl'lápo , . l
sou. apenas um vulto,
submerso,

.

em branco.

Não é a morte .

'que eü temô tanto,
e sim -:prosseguir
nest<:t .y'ida�: " .

" ,.

sem gualquer ,encanto,

�i,'-:f
.... :>" ';'i.:�'

. i'"I
I
,

,I

t
i Percorro' as hórã's ..

. 1 *i'�ióJill\\! '.

O te!U})Ot' é um m��o 11
"
� que l� euo me.conre,

"

! Esta in�til 'a:le�ria .:
l' amigos, 'riãôsãó os outros

mas .. eu que desmancho;, "

.
"

CESÃR lVIEMOLO JuNIOR
-

..

' .' ; -11 ....
-Ó, .' � ,'.' �, ", .r' , "

\'Hí-IVl:ftflfft-IOr.
.

,/ no, eorn
.

a senhor'lnba IrigeJ'.il
.,

MJ K �... ., Whízewsk;;; pr�ndád'� tilha do,'.,-,- � da�a. de hoje �r�i?;istra :.r, Haris � s_, -Luiz'ã Winze\\'s-'f" amversarro . natatíeío .. (I.a k'( '(ma, sra. .d, E,vilásia 4fl,?ier,. y.
f igná espôs� ao sr, Amél'i'!n f'(J� a twntil senl:ic'�inh", E
�Lrvier, nosso colega de tdta- ditli Ewald, filh'a dlléta do srJ:.o, .

Oscar e srà. F.m�a, cn�tràír::
Transcorre hoje nup'cias, hoje. nesta cidade. ')

LO natalicio da exma. sra, ii sr, Harry Kip}wagen, meca

r Iara Ebeltng Kratz, digna -€3, 1 Jco, residente na It'oi.lp�va S '-

...�, ..... � .

. ;."
.. _;.

! osa d� sr. Herbert Krátz, re
i�,iente nesta cidade,

ca.

NascimentosA mesma data assinala R

1 assagern de mais urna pl'Lma
'\ era da ·exma. sra. d, 'I'elma
(' :1 Rosa, virtuosa consorte, do

:.inda, o anive�sarlu naÚiliclo
(':0 s�. Heinz Ribaus do c'Jlllér-
t iG local.

fASAMENIOS:

""

alemã completa,
costura para frente e para traz, borda: é
vendida com gaJantia e assistência técnica
gratis.

A máquina de costura

Em exposição' caRI-.OS
dis·tribuldores

jl�e�o . 5iooerl'& Cia. tlaoa.·
Fone 313 ....

Rua 15 NOVa,
JOINVILE

UAlSI.�EB

Rua 1S de Roy., 895
BLUMENAU
Fone 1238

656

,
".

Preços e�pedais pa rá reven-dedores ,

A !fAÇ.&.O

zes ínsupcrtável. tectda corno
é -dos egoísrrios cottdíanos fle
cada um. Digamos a v�'!'cacle.
minha amiga. no fundo a trís-

"Ag9ra .-me servem muito -"I t:_!:

ereveu Gené', "rnas <!epnh da
minlha morte, desejo quo sejam
-utilizadas para' devolver a 'vi.,ra
a um homem que a tenha p<?rdi
dotfp

tl1'O qu e nestee âia» «parece» ""b
"

,

' j todae ag vitTille,. üo« li"re;,"n
-

1J(l,1·'i8ie'J'l88l�. E' ((A. art e :te ser
......., ',-", ,.,,'"

ama.r!a".e ft sna ant07'a :,e cha
ma Dontiniq�,e Le Bourq, :No

! Ih'ro. entre muito« /),ãtic>Js ,'v'.

I sellios, DO?n'inique f;T,VÕ" fi. hs
ta dos defeitos que .cs ?nlt'he"cs
deve'ln ter puni a.qJ·nrl(/:r '10" ho
mens, A verdadeida mulhr»: <>

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

Maomé e a
..._ ,

'I

CINE

•

<

--.Gine -ÍlIUÔlenau--
1;t!

GRANDE VENDA DE FI.M DE VERÃO do
ALFAIATE LADISLAU
Remarcações Esiupendás
Novo e riquíssimo sorfimenfo

Vendas com o "TERMO DE GARANTIA, para,
estudantes --:- Preç'os espeCiais

Alfaiata Ladmlau
RUA '15 DE No.VEMBRO. *'. 588 a 596
---' BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUMENAU, 22-&-195Z

tarde
sa senão uma grande p,)J'!id",
Ambos os contendores e,.;�)"
ram obter um triunfo de es-

DR� CARVALHO

(Electl'ocardiografià)
Tratamento de neuroses - (P,sic6terapia)

Av. Rio Branco, ã (So'brado) � Ao lado do Vine BUlw}1
Stock 'tuiadissimo

Veridãs ii preshttjo

Muito embora ainda, não
tenha terminado esta frIeza ,de
que está possuâdo o público

',I espor-tivo 'local. �m virtude do
. ',período longO' de parafízacão
do peból local, estamos �er,
tos de que os torcedores 'com
preenderão as verdadeíras tn,
teneões da Associação dos Cro

I nístas Esportivos' do Vale dó
"

' ,I>

-Itajaí, quais sejam, as de tra-

balhar no' -serifido de que o

esp�rt��r�i 'volte a dominar as

massas, brilhando como nas fa
ses mais áureas que atraves-:
sou,

I Feliz, muito feliz, foi a ,idéia
-de se formal' o scratch enadt

no para eornbater com li P01'
tuguesa Santista. Não i" como

muita gente pensa, o "bagaço'
do peból local. Para quem pre-
senciou a exibição do seleciona
do da Federação Catarínense
de Futebol, não pode ver coís r

listas do ano passado e procu

seus pranós tão Iací lmeruo con

eretizados, uma vez que os pu

pilos· de José Pera querem lu
tar muito e porque !130 dizer,
obter um resultado favoravel,

me do gremio que aqui esta- • como tal, promete ernoeôes
'rã amanhã à iarde vale mui- ! Brilharam intensamente' O�

to. I santístas, no campeonato pau-

l'<Javegàcão Itajaí
,,:fi A V I T A

, .,

MULLAaD

Lta rarão faze-lo agora contra os o que seria por dernais sensa

blurnenauenses. Desmedído Í!�� ,'eiOnál. Et�'pa de ouro 11 pc :1-

tereSfl€ paira sobre a pugna d manhã, quando dois sistemas
ser efetuada na Baixada, Nâo I corrrpletarnerrte diferente:; '_';",

se pode esperar por' outra cou- } tarão 'frente ,'I frente,

i I _- - ,....-- -- '-- --,
-- :_- --' .,-- -- -- - - ! I

�3pera O �únlieo �rDSQUBns� Que
a Portu�Dê�a �e �aDtos. fa�a
··]UZ à" na recDnn�ci�a class�
Sob enorme > ex,pcctath'a,: tetuado. Leleco tem em n.ãos

Portuguesa Santista
'

e Seleção: explêndidos jogadores, com ('S

de Brusque pelejarão logo I quais espera superar os SOE ..

mais no campo dos-alví-verrtcs [t.ístas: Vêm estes 'precedido"

�brindo mais uma ::.,upora ::a j tístas. ,Vél�1 estes precedidos
Interestadual magnínca. Ü m- , , muií.a fama, estando na I)'

porada que vai proporcionar br+gacâo, portanto, de corres

fories emoções :105 afícionados ponder à expectativa, colo-

Radio$
Elefrolas
Ttea discos
Alto ffJlant�s

Cirurgião-DentJs�_
Rua São Paulo N, 2980 -ITOUPAVA SECA

--- BLUMENAU�-

caturInenses.

Os paulistanos t21'i!O que l"11 qualidades, Triunfando na tar

pregar toda sua 1'0 zonheetda. de de hoje, a Portuguesa San-

I
categoria, se pretendem abate-r tista aumentará seu cartaz pa
o combinado formado pelos ío- ra a lutavde amanhã em nOSH:;

gadores do Carlos Renaux � do cidade.

conua Palmel�r -

t a' l'nd:1 e s t e ano 1 Paysaudú. Na vizinha local i-
U U Ov y "

I calídade pratica-se, atualmen-

transferencia de Teixeirinha em 51 l, ��t��:e�:��' !���b��S�:l�:t:�,Q
::",e.. visita a estli' .Estado do sr, I claro, significava o interesse (lO"; '-luais ouvira reterenclas e-

I
xeirinha para o time de Zi�l- ;

susado interesse o embate (11;('

',êárlos Nasc,ni,�i'.tto, prestígios .. 1 do Bangú por um ali outro Iogioras. Segundo adiantou, nho, Aproveitaria o Bangú :1, daqui a poucas horas será ('-

paredro do Bangú doRio, �au 'II valor dos dois conjuntos e €1.1 nao falaria em nomes, preterln oportunidade para disputar
- - - - - - - - -- -

sou sensação em todo o Esta- vista disso os players, com ra- do esperar o desfecho dos c m- mais dois ou tres prélios em _-<-----------------

do, A revelação de que o gra.i I ras execeeões, conseguiram bates entre barriga-verdes é gramados estaduais, inclusive

D f·b t'"
'

controlar seus nervos, atuando capixabas, Por mais que pre- em F'Ior'Ianopolfs. Resta sabeI' u"a's ca- rtas _.' ',",� .)', : '"e':,f�, orlasabaixo da critica. tendesse guardar em segredo agora, se '0 campeão "do ccn- " lJ
Em declarações prestadas �I seu objetivo, desconfiou-se tenário está mesmo disposto

imprensa fhrianopolitana, Cal' imediatamente do int,�)"csse da a trazer o alvi-rubro guuna,JJ.- O' i �:A"'g'o's't inhnlos Nagcimento não eS:!OJ!clell agren:iação d� Silveirinhu pelo l:in�, que, estam�s ('er:os, n50 pa ra
' sn I' e, ,

"
, ; u

zaguelro Osnl. O defofIsor do /1ara nenhuma eXlgenCla ab�ur
,

"

.

scralch estadual .'ldianioa ,nós, da, pois o clube blumeu�nse <?sni e A:g?stính�, c.a:::o os' c-a IPe:'l.T\;l��eCel��o :10 �,i�, ,'le J 3-

após o eotejo do dia 16 que I facilitou por todos os ,nodo;;; I tarmense seJam ebmmado;; 3- nCIHi. O :za",uelro ,ded ••l na

ou tres elernen1:0s, eSlava sendo pretenClido pelo 'a ida de Teixeirinha à GL!aJ�"- mal1hã J?�los ca�)i,�abas, n7m _G��'ea, s?b�os cuidados �le Fia ..

--- -- -- -- __ -- __ ._ vice-campeão caii6cÍl, n'ão e- bárn, I mais'regressar�?a f'sti.' Ef!hiCO via Costa, enquanto o "f'tla

D ta
xisti�1do, 'portánto, quãisljuer mal1s,)" dirigir-se-á com ':1:<1

J,Og'ar II dúvidas a este respeito,
fi =--,- .�. '. __ - - - - �-- bagagem para l\l[oça Bonita,

Numa entrevista qtie c011"p-,1 devendo ser contrat::Jdo pt-l J

P'olm e i)r a Sj de� ,à Ra�io Gum':ljá, ní esl!. 'r'r'a,ala de Cam'b":g-r' I·U' go�g:�taDseen���:i���P����):�;:
P 1, 1" '.,

o 1a ...o 11131S senSaclOnal o sr,
- '.. "

_, ' , "° a meJras so iClÍOll a Ll- ,'que seJa de boa "mar.ro, a con-
C IN' ,

'

.,
' '.' t.f!,leg;ráfico, erlviado por Lael'�,

,

";, ar os asclmenio chsse (JUt:'

,

- I tenda que os esmeraldmos •..1e- ,
,

.. . 'Póvoas à L, B, D,,' so,licitand'"ga Blumenauense de ("esportos I. ,

1"
amda este ano a eqlllpe prcpa- Veo'd;" _-' ji)e ,Io'tea no i e... '

, selam rea Izar. " ,

I
" , 1!;. !lJ r:IJ me,rutllOf," carias liberatórÍas pal'a os an-atraves um OfICio, a rc.,�n'fj da

I
rao? pe o tecl1lco Onaino Viei-, ' ' ,

, 1'a virá a Santa Catarina, afim 'ftODtO . da,' ., 1',aia,,

em frente a ilhá
' ügos aefensor('s do Palmeira'i

I P E C A S F O ..,. D d
' '...... I local, 'cartas estas que prOV;l--

." e cumprl]" com um compr -

SI
C
L E G I T I 1\'1 A.S misso frente ao Palmeiras eles- ,Informações HANR TOENJE .

',,',', rão l1�d? m�is existir entre
,asa ('O Americano �, A,

ta cidade, prendendo-se est:!. Rua Paulo Zim'mermann, 120 _ Tel, 1287, Osni. "Agostii1h? e 'o 'campeão
peleja à transferencia de Teí- I .. ', do centenário,'

.------�=-��--------���__�4-�� ��--�============::�--��������--�---
�_=������_��--�

Imediatamente após a desclassificação·' �:os
.

catarinenses
C'8me ,ç ,a r á 8 campeonato calarinense de

o

foleból de 1951
-Replelo f!e sensações em 'maléria de' -esportes _ 6 mês, de abrii'-

0.,' tn:es �de Abril, ao que tu- '

c�r� (} titulo>máximo, ao q'ual

carido em evidencia suas reais
E!iipecialista em a1 ta Cirurgia e doenças de S�nhoru

Consultas no Hospital Santa Cata.rina
,

. Das 9 às lI' e das -151/2 às T1�. hs, ,�"',
� BI.UMENAn - HOSPITAL SANTA C.t\TARINA de J énsiro com o

.

compromisso
1-'------'--��,.�

II Feridas, Espinhas, Mau- II
II ehas, Utceras e Reumatís- II
ii mo.

.

II
J) ELIXIR DE NOGUEntA II
II Grande Depuratlvu II
ii 'di) sangue, 'I

CONSULTORIO: Rua 15 de Novembro, 1135 -

M�LESTIAS DE SENHORAS

I OPE��:!��l!�� clUátrXs
'ii Cowmltório: ,Travessa 4- de Fevereiro, 3· "

e 'Fones: 1'433 eH22Cr
(�E�'�'����������--

e���������--����--�

Medicaçao
ndativa de

ef.lto

imediato

ta càtegoria, procurará recuperar mll'!l 131u I conhecidos e tudo farãü pnrado indica, apresenta-se como .concorrerão. com muitas pos- Em 49, pela primei>:.l vez na menau a -.hegemonia :lo ,,''>cc<':- I dificultar os passc,s :10 bandoélos mais �ensaci�nais rio, cam- sibilidades Duque de ,Caxias , historia do assocI'atl'on, blulnn t' �f- t
'

, ,
" , ca annensf', _,30 -cos UrrÜll110S, ,grena,� po dos esportes. Será ,'1e "ln, GI'ernl'o ,ES-POI'tl'v9 ,Oll'lnpl'C{), nauen",e, ° onze grena' "011CjUl'S- , I t t t" �

t r'
"

"
"'" a -·so LI �men e. C011 a � 'coniO �,e Ol1 .l't"S _JOlhns ap.ar('c'�nldos mais importantes na tem- I Os intensos preparaüvos a que tau o ambicionado titulo, com 'certas as vHól'�as. mas se nosso como imp(lrbn1issil�loS no ler-

por�da de 5�L,POiS nessa cr�c,r- ! estão sendo s�bmetiC',os alvj· 'Im esqvadrão magnÍficalnent'! campeão jogar, COJ�l r�guJari-! lame estadual. nenhum outro,tUl1ldade varJa!) e sugestIvas I negros e grenas nos enchem preparado por Carlos de Cal'� dade,' estiver' ben: l)i't�t,jr[l:lo 'C'ontutl(; deve ser olhado cem,
competições terão l�lgar,

cnm-,
de esperanças, bem como ao pos Remos, Quase 'todos '

os fi§'ic:a111ellte., cheg;}rfl e'11 p�j,.._ ,,1untos ,cuidadas jwlm: meillo,

petiçõ�s que interessa�n ,

..d� público esportivo local, nota-I pla:vers que hoje em rI!i'!' defen- meii;�'lug$<:pa cortÚb ilecisf;; ::;t:;"; dá F,C,F, como (l da!nl'
perto, a todos os desjJlJrllstas I damente aos amant�s do eg, dem a agremiação da Baixada \'i, V�lor0i j:k pl';li�éit'ii ,( l�,s!;€ ,ií:hllização, ,'NE ste par:icul �'r I'
catarll1enses" j porte-base local: Segundo pa atuaram daquela f"'iü" seni'f:o não lhe f21Úim, Cn:il;ó.$�Jnp.smi' '2tn1pe0l1uto Clt> ,51 foi "imnlr's.
Após algumas indecisõ�s, (l ;lavras do orientador da turma vejamos: Aduci, Gastão,' Ho- que é o ',;;';].�nl.el J11áj�:�'é;a�0 �

.",
"

.,

feà,e�',a�'ão, A�l�!�ecl d� ,5:mtfl I' ela Alameda Rio Branco, o p,0- n�rio" Ieger, J�l:no TeSiinh�. melhor d�'�ii��ntoé')QS,3t�m o�
Catm ma lesoh.:.:.I lfWICdI o pular Arruda, soubemos que NIColau e Rene, Com estes grc�niGs �'O E�tbdo O�,:�"iH er��:::
COimpeonuto Estadl.al de Atle- 'I não só a equipe masculina do mesinos 'elementos J'osé P��a rios, eníreÜ:m1.o, são r;or l1la!s 'i
tisrno para os dias 2H e 27 do ,alvi-rl1bro está tinindó mas _ � � . _ --:- _ _ • _ _ _ _ _ _ __ _

�\iI���l]�:ffj}1 : :t:�;;:�;������;�j�:� ,��i;ó�i,*;1n8IrOi�9"�lefu�eà:�i�gr;H;;�C!_�� di�putarão as ,pr��vas" A-I Futebol de Santa Cat�rÍl:a, ao

d d b
•

Iras, es,e detalhe fes >m que tr<tdicional cert.ame qtle e dlS- �i ...caraderiza uni ambienfe e istinção e em gôsfo �!a entidade do Dr. Qsmar Cu- putado pelos campeões das di- � A sonoridade extraordinária ,e reprodução nítida de m{lo:;ie,a e voz humana torl:�,ram- ��
nha transferisse o certame ini-

\'ersas regiões deste Estado,' �§ no o receptor que V, S, sempre, desejou. AFados a estas Qualidades estão o excepcio- ��
,

1 d.l! .!� na1, alcance e estabilidade '?ln ondas curtas 'é longáS':: ,: .:, ;',," ,. :' �CIG) mE;!,',te,' ,marca () :para �eve Ta-o lu·go teI'l11Ínc o Certa e !ll ' "
, " .. ," o, ' ��:lO Com êste aparelho a Tel<:'funkell lan<;':I 'ao merl''1d.o'',\m,;l. I).ÜV<l ' :e, feliz cl'iaçã'l, un1 ..�reir.o. De\'ido à quantidade e Brasileiro, segundo -I'0'110S' in, �i produto de alta c:ltegoria da sua tão conl1çcí.rt"J��:,a('�J��\7htachl, .l:íljha. di" re,�eptOl'es de �inorme de atletas, faltaram, a- formados" a Federação Catari- �i classe. , :'� :,1':::' ,;',: ,', ".'" . '. ':, :" ��

G* A s,ll.rp:reendpnte qualidarle ;:lcústic<l, que ,dest;lI:'l O mod;�lo "AllegreHo", r.'aseia-s� ��
nense de Futébol (Il'!{8pi7.ará � grandemente na c;'l1struç;iü científica do ga'0ihde de !ml teria] plástico, o qual tam- b

O problema agora �süí 1"e-
o carnet da aludida. dis�mta,1 it bém correspoll.J.e plenamente ao m.o.\s apUl'pdo yó�to, �'\I:!T��!'l�5?: çom as �lemaJR ,pal'- ��

" :�avendo, naturalmente, alguns ,j tes um harmonJ;1S() e elegante conJunto, O;llh), \'alVllh��i;6 CIrcuitos e -três f2:i'''as de ��solvido e assim sendo, final-, 00 ,ondas, a Telefunken cric', novamente U1nà',clássk�'obl'a jJdinà na técnica;;·de rádio, i!�
mel/te nos últimos dias de Ac

dias para que ps concorrentes ,.�i,� audiçãQ, E' desnecessário sublinóllllr tJ.lIe,êSte�novlJ",t'ec�pJol',Trelefunken io"i cbn ",,;- Ifarmem seus COl1jllI';,(l�, arro- ,,_ do sob tôdás as tradicionaI3 garantias ",Te.1efunket1, Fjt'ma de ren0l11€ l"'llnd'l'" 1)'nl'" ".�br11 Jvamos ver COln quemfi"., , ., I < � '"

vés alguns treinamentos rl· �� ex6elê11ciá e segur<:nça de seus produtos, , �§
gorosos, .Este a110 ,teremos {) �� Se V, .8, .aprec"Ía ser entretido pela, excelente companhh de um conver,';Hc]<:.r 81112- �o

:2� no, '�Allégretto" Ih·> brinel'l com êste prazer, ahr�!1do-]hf', as" Qor"tas a, c§.imais espetacular de todos o,s" � ,

-�i "
. ��

�l'��P��l�i���S o:st��;�;:tid!�:� ii_',_.,�" .. ,

Um -:mundo de rousicas e càncões liNão nos lembramdos dd.um tcedr-I ri _'.' T,, li:' -:,' �E'� ,'F'"�, "U:.' iii Ijl;;lYIC barriga-v0l! ,t:. ISpll a t) :.� iii. lIUa ,l1li ��
por tantos clu"bes,. "','.1'1,,,tio,s .C10S .',� .. '-' c

!;',
,-

.

�� MARCA 'T'RADICioNAL DE FAMA l\fUNlJI ,'H" ."

muito bem prej;lata:a6�,' Olil11� :'i� ,

. ; -, � ',>'
'

,

"

, jipico de B!úlYlen'àtÍ, ATi1i§rica �� , , ;', _I
ele Joinvile Estivadores de 1', I fl ��

,', jaí, Avaí da Capital do Esta,j,!:; ��
do, Atlético de Joaçaba, Hei"- 'I. n L U ]\.I E N A tJ _ �

. ,1J tT R'I,,'F 1 'B A', ,,,_' , J (l,N'<!;V I L 'L E ��
cHio Luz de Tubarão, uma re' .�� - , ,',

_

"

' '. -' ,,;,. '

�,�
lacáo que traduz podél'io, mui, �!.c.""r"'O.Q.o.�.��.6.�i"�C;º"".c,,;,o.;�!Q;ç.�;;.o��'�·;�;'Ç1!'<!�'''.;;'Ot' :!'Ct"'�';;�'-"" ,'?��<tlioÍ.Q�"�Qf����G����Çi.O!HC�Çií'v'Q.c�".ç�;,••., i�... "C8��Q"Qio"o,,- .,.t-,,';;.C�':;.C�;::.�_"'_C;�ilC.�� ., ...g,C"'-:._.05�._:l_"�·5;C.... tJ.... ,- .-... l ....."' ......�. Ii: .. t'-_ io�. • ,_ ... ';)......... '"' ............... - ... ., ...�- ...............�-� ... ;:"" ....g....... .::�... ;:;.:.:;;��c�. q

.......�--------

�,'

AlOIS PRElSINGER,
Dentista Prato Ue.

"

; l'!7L
� Co.M 26 ANOS. VE t;LtNICA -,
Especialista em Dentaduras A,natomicalJ,
-- PONTES EM ACRíLICO. _'-

Rua São Paulo N. 2938 -- ITOUPAVA SECA

E.
CIRURGIÃO DENTISTA

Raios-X

CIRUnGIAO 'DÉNTÍST,é;,
.

.AO 'LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

'GR.ANU)l: $ÔRTrMENTO EM VALVIJIlAS AMÉRICA-
NAS;]: EORÓPÉ'AS. .

,

c.
_ PEÇAS E ACESSORIOS • .R.ADIOS 'NOVOS ..,...,.

"_,, SERVIÇO. RAPIDo. POR PRleçO ]\H)'Dl'GO "-"
Rua '2 de Setembro, 4- 4 9
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Retificado o superavit de 2�biJhões e 800 mUhõe� de cruzeiros
.. Atrazãdas�� as autarquiaslna apresentação, dó movimento
financeiro -:Prestação' de� f (O n tas ao (ongresso

r

PI"ANO SALTE
Quanto ao plano de econo

mia de despesas, aprovado no

princillio do atual governo, in
formou flue o Executivo se viu
na contíugêneía de liberar va
rias de suas dotncões. reduzín

Afonso Eskelsen e Frederi-

\
naquele bairro, enco-rtrou-ss do, assim a económhi que nre-

co Augusto Muetíer , ha tem- com Frederico Augusto MucI- tendia realizar, nlaS atenden- __ o _ • , _

]lUS, vinham tendo constantes ler, em plena via publica, e do ao Interesse púhllco que y
atrrtos em' consequencía de ,sem qualquer satisfação. a- reelnmavunovos recursos. Bm"Vltima deum terreno de propriedade d·.' \ gredíu-o, ao que foi »cvidadc relação ao Plano SALTE, cujasurhueíro. do qual fazia uso (;

.

na mesma moeda. atracando, despesas estavam fixadas em
segundo, com a passagem de i se em luta corporal, que teve dois biliões e 840 milhões, a
animais ou carroças. sem' a ! a intervenção de nopularcs eccnomía _ segundo revelou
d.évida uutorlsacão do respe'.:- ! que acorreram ao local, sepa- _, foi de pequena monta". teu.tivo dono. Ontem pela manha,

I
rando os contendores Ambos do sido apllcaüa aos fins :r. queEskelson compareceu á Dele- compareceram á D R.P.. a- se destinavam a quase totalí

gaeia Regional de Policia pe-j presentando . Ier imentos no llade daquele recurso.
d inr!o providencias para írn- rosto e escor-iações generall- "RI�S'l'OS APAGAR"
pedir a invasão do seu terre- : SOldas pelo corpo, tendo sido

a-i
O sr. Antonio Francisco Ri

�'� ]Jd:,. ,son des�f�to ': �omo; he!'.t�. o respectivo inquérito !)ciro.' a propósito da parcela.i autor-irlude pol iclal nada pu- . pnl k-ial. Inscrita em "Restos a pagar",desse l'pan Iver sobre [) caso ê ,
no exerctcío de 1951, esclare ..

J�1t� (ljs:�f'ra que ii aç�,) da po-
.

11.('1:1 :."1 poderia !')C i�\ler sefl-

.",-"�i,.�w;if.ª�����Ii���l!i'i!�i��;��i·�ii���i.������!�!��Yi��!!í"���"."i�!'�!2.��.i.;����!'i"fiiii' contra ('l'JllI?S til' (Intra, na- J!ii
. �turexa, o I'l'ferlilo nroprteta- �

A N A CA O �
rio I' e s o I V I! li fazer jus- , :! i�
lil;a pelas p'u!wias .nãos. Rf!' I� �i Via.i-e-D�-RA-P-ID-lf-C-O-M-E'l'Atornando :1 sua casa, em Itou- tl, :t �� Confortaveis Camlunetespava ::>(ka. quan�o se defron .. � HLUlUENAU (8' ta. Catarina) 22 de Março de 1952 �� BLUMENAU _ ITA.fAltava a Compari h ta Hemmer-, �i .•r,.r.r.o.".,.,.,,.c.r'ÇO.oo.-.o:.,•.r:c:n.G.'J.c,";'•.c.0.0.0.0.',.0.0.0.0.0.'.0.0.'...0.0..,....-e ,0 'oe,. ,�: e vice-versa.

_��. .__�_.u.\'.". 1.,::'.C.;:'&CJ.;:;;.oa':�I.,�.,� ..�",r:.· ,.Q•.,c:<.G.r-.':.c ...ceoeceoeoeo ..G.O.....�l._�.._"_.Q_•._,._o"_o_.""",_"_·)..,_.-e.,-- "-'- .......__

MARIO 8CHLlCHTING
Embora tarde desejamos a

presentar 0·3 nossos cumpr í

rnentos ao destacado despor
tista Marloôcbtlchtíng, por
motivo de seu aniversário
transcorrido dia 11 do fluente.
Na qualidade de encarregado

1.J'� id2Iltificaàa Unl3. rl'l� vitjma�
do �:ini.stro ferroviúrio d!.? Anchieta

de navegador a quem perten
ceu o livro. Foi um grande li
vreiro parisiense quem com

prou o livro.

Grandes variedades de sapatos para

SENHORAS! CAVALHEIROS E CRIANCAS V. S. ENCONTRARA'
,

\,NA-'
'.

=

-

-

.

Sfntese teh;gr�fica d� última hDr3

Barcos de pesca armados
reagir contra n á v i os de' 9 ue r r a mexiconos
MIAMI, 21 (UP) - Vários I terra está nrocurando evitar mil francos, num leilão realí- decimo sexto dia de seu jejum

barcos de pesca de camarão

I
-m incídente internacionaL t: zado no hotel "Drout". da bt- de protesto contra a díscremi

saíram hoje da Florida, com mandou um avíao lançar men- bliotéca do livreiro sr. Cha- nação racial na União Sul A

seus tripulantes armados até sagcns aos pescadores, exor-j denat, falecido em 1.940. A 0- fricana
.•
Recorda-se que ô�=

aos dentes. Esses barcos Ulti-I tando-os a manterem a calma. bra do sr. Emanuel de Portu- tem a Corte Suprema do País

mamente teem sido atacados I 1.500.000 FRANCOS POR UM gal, da qual, existem unica- .qualificou de ilegal a política
pelas canhoneiras mexicanas, I

.

LIVRO mente dois outros exemplares, racial discriminatória do pre

que os levaram a portos da-j P.JI"RIS, 21 (UP) - O livro - um em Sevilha e outro em ,1l1.iér Malan, o que éonstituiu

quale país sob a acusação de
I
de Emanuel de Portuga�, so- Veneza - ricamente enc�r-! rude golpe ao governo.

pirataria nas águas torríto-
I
bre a descoberta do Brasll em d.enados, tem no verso da úl- !t End. Teleg.: "Límousines"riais, Agora, os pescadores abril de 1.500, por Pedro AI- tuna folha uma nota au 0-

I AGENCIA BLUMENAU
querem repelir novos ataques' vares Cabral, foi arrematado grafada pelo sr. Fernando Co- '

Rua 15 de Nov. N.o 315
fi mão armada. A Guurda-Cos- por um milhão e quinhentos lombo, filho natural do gran-

-

.

-

dos EU. pretendem

LONDRES,21 (U'P) - o

�
Volta Red,unda farneceu os trilhos paia a
Ceotral apesa� de I�dos os_ percalços
G_mpro.u a cré�lto e·Ilnda. não poude pagar}tIO, :li (M.end.) - A

un-I VOlt� Redonda, ven�ldos a tril"os continuarn Chegando.
prensa tem ressaltado a home- credIto, sendo que amda Oli E como o diretor precisasse
nagem que o diretor da Cenc . devo .. Esta é uma homen"'gem de m�is algumas rn'il tone1a
traI do Brasil prestou à VOI-I-que.a Central presta, neste das para assentar sobre os 6UO
La Redonda em suas dramat.· 'momento, à Volta Redonda". mil dormentes que comprou,
cas declarações a pr0posito do' Logo depois, prosseguindo de Volta Redonda, é ele pro
desastre de Anchieta, salieri� em suas declarações, destacou prio quem diz, lhes responde
tando que a Companhia' $ide- o coronel Eurico de Souza Go- ram que os trilhos serão en

tregues no dia em que ele qUÍ-

decolagens, com paSsageiros
embarcados, desembarcados e

em transito, num total de

l.ili2.193 viajantes.

Colisão de trens
na Leu oldina

houve mortos.

governo ísraéltta exigiu que
a Alemanha Ocidental pague
um bilhão, ou sejam mil mi
lhões de dólares como "inde

nização coletiva" pelas perse
Juições aos judeus durante o

'1azismo. Da Alemanha intei

ra, os israélitas realizaram um

bilhão e qu.inhentos milhôc,;

de dólares,
JEJUA O FILHO DE

GHANDHY

MAJOR i':iOVmIENTO
POSTAL

RIO, 21 tMerid.1 - Novo dosas- ,Nonv Distrito Poficial. Corno já di-

.�e de trens vertt'tcou-sc na manhã vuíramos. o t rern com procedencín
de hoje, desb vez n'l estacão d� de Caxias, colheu peja cauda oca'"

Triágem, na estrada de ferro Leo- ro 111'. 18 que se encontrava para·

poldinn. O acidente ocorreu conl o do. N.:io hou\.'c nlortos. nlas 5tJ pes

engavetaluento de dois trens \'in- :;oas foraD1 r!ledicadas n'-" hospital
dos de Caxia'L Ambu1r.ncias d" do Prollto Socorro. no Hospital
Pronto Socorro e da AS3i�têneia dlJ GétU:iO Vnrt;as e no DispellSÚril]
Me�:er seguiram para o Jocal. r,,· do 1'. 'C' ,'r.

·,.,!h.mdo trinta e oito feridos. Nf,o mO.:.!l IMerid.1 - .'.inda não

lUa. 2l IMerid,l - o maquinis- Trata-se ele um homem :1" cór pa-- í
ta do trem 22 foi o CUlpado pejo da, de 30 allos presumíveis, de to- Captown. União Sul Afri
desllstre de hoje etl1 'rriágem. pai' r"x desllt'do e trajando calça ela-

'-

cana, 21 (UP) _ lVlalan Ghan.
que a"<inçou o sinal fechado. Es- ru. SOIreu o eSllu".;':;;I1lE'r.!o do cril·

dh f'll d ..
'

I h tl necrote' rJ'(, y, 1 10 O ext1l110 ma a -

sa. pelo rllenos, é .::� conc-ll'são a qne I ne() e encon ra-se no .t

,'hegaram :>5 autoriebdeq ,'0 DecilT'!J como "\'itima nr. 57". lua Ghandhy. entrou hoje no

tos que demandaram esta

cidade, procedentes de Ita-

I
do entregues. Não há dinlwi-

I1'0,' os credores batem às por-

I:
tas do Catete, negociantes a- :
brem falencia à espera de que

'

a Central lhes pague, mas os I ---'--.--,-�.......----'--'--'--"-:--'--.;.;_-'-"'-'-""'--'-,--'---.�--'--"--;---..,..;..........;.,;......-'--;-+-'--'-_i.

Ante-ontem., a policia de

teve dois elementos suspei-

jaí, naturalmente com pro-
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