
FLORIANOPOLIS, 29
(Meridional) � A

dire-,çâo di) Rf'.5!fl.Urante Clube
. Dúze de ...Agosto", irnpc
di�i a (::nir3dfi dOE mern- ,

bras d::i d.eie2ãê3iJ baiana
de futebol pi"l' �Pi'2(0l1c:r:l-1te: �h: rat;:<. A f"mLaixadã �
dl1'I�JH teU,gnmlaS ao go- !

vernad.n-, à Câmara e à I

autortdndes espol'tivas, l,protestando contra (I ato
do rcstaurunte. Os esiu-.
dantes, em gesto de sult- t
dariedade, iniciaram um

11
-�

protesto, tendo a Policia Iguaruecldn 'o restam-ante
PUl'U evitar quebra.
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TBLEFON1l:: 1 G , Z
Elid. Tel.: A NACAO

Catxa Pull� 31 \

PJtAXA', 22 � Enunclou,
no Rio Grande do Sul, o sr;

Brpchado da Rocha, uma sere

na verdade, quando disse que
n.ão foi o PTB quem elegeu o

sr, GetLÍlio Vargas. Ajudou
'TE·.. lli'iunfo eleito

ral do presidente, mas não foi
ele a .força decisiva da vitoria.
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Ispantesas provas serão
apresentadas em breve
aoCongrésso des ft,UU.
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. ,ria de compra e venda, ahran-
. gendo os contínentes, se en-.

.

"

.
contra perturbada.

. . .

No Impél'io 'Britânico as C.1l1;
'. tingencias não .são melhores. A'jAustr-alía quasa não t.ern 3

quem: vender Jã __: Fia, ou., tan .

to . vendeu em 1950 e .1951. 1: .Em .' suma. .as eot.a.çõe;;' das'
.matâr-ías primas sofrem eom to-.
dos esses acidentes.

.

'0 acidente. maior ocorre. nos

.
Estados Unidos; oCOI'1''', eomé é
natural, 110 grande centro .con

sunrídor. Há nos Estados {.rni·
dos uma evidente píetora . de
ll�ercadorlas -- de� mercadnrtas Iestratégicos, sobretudo. ' Por
maior que 'seja seu esforço para ,

o, rearmamento, 'llão�eorrespondf'"
ao volume das reservas nos pai- 1
ses produtores. Seu af'astnmentn, 1
não corr'esponde ao volume da.,>'

MlJNI(lIPAL

'reservas nos 'Países }ll·oduior"s.
.

"Seu afastamento puro e sim
ples do mercado pode concorrer

para determinar a. crise muno

dial, na realidade o "krach" se

melhante ao de 1929, mediante
as liquidações ·onerosas e a :con
sequents paralisação. das atívl-
dades produtivas.

Durante' este mês está.
J sendo cobrado (I Im
.posto sobre indl!sh'ias
.e· . prQfissões (1.0 se·

.

'mestre). Reno:vaç�() tle
. 'licença. - de estabe·
·leclinentos come�ciais

.. ,: e .. industrfuis (ano in ..

·teirü\.
.

"(lLH
fOMERctAL IMPORTA'OORl LIMITADA
RUà 15 de Novembro, ;887 :BLUMENAU

A
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RLUMENAU, 30-3-HI52
---------

�Motorista . 'I: Prtlfi'sslonal
I
, Conhecendo' bem S. Paulo,
procura emprego nesta eíãa
.1e ou em 'outra qualquer.• -

- OPORTUN1DAD,[S-
-----I! l!l-';"""'-=�

Precisamos costureiras práticasTrataI' na Rua Victór Bering,
. ---on---

! _n_" fi
- F:í:"brieá ae iGêlo. MENORES DE 14 A 16 ANOS QU'!;; JA' 'l'lCNHAM ALGUM

CONHE:CIMENTO DE GOs'rURA.

I :,.' -B' I
Q'UEJRA�I A'BllESEN',['AR-SE A ROnOLPHO RANllER

IS. A. COM, e IND.

nado para o Ministerio da

I Guerra, Recebem Q; novo' 'I--------------��---��-�II titular, ainda na mesma fi
. ·

h J' h 'M d Lo

oportunidade, duas cartas, eluIges1 e f lê os ae Cnelt

I dirigidas aos generais eX-Q- gesuchlJ nerados. Nessas cartas,
(J sr. Getulio 'Vargas exalta

e agradece a colab3ração
que os rrresrrros prestaram
ao seu governo, nos car

gos que exerceram até on

tem pela manhã.
DESENCONTROS

Ocorreu, entretanto, que o

general Cyro do Espirita San
to Cardoso não conseguiu se

avistar com general Estillae .

Leal, durante a segunda-feirai
l uf tírna. Na terça, o míaístro:
passou o dia em

.

Marambaia,
no exercícto das suas funções,
o que teria .motlvado novo .11"-.
sencontro. Finalmente, dia 26,
'pela manhã; compareceu à resí

i dencia do ex-ministro. antes

1 SURPRESA
A notícia 'da exoneração do

general Estillac Leal foi rece
bida, portanto, como certa
surpresa no seu gabinete. O
mesmo não ocorreu quanto
ao general Zenoblo da Costa,

'I' j.á qUE' Ara quase certo seria o

seu pedido aceito' pelo presí-

I dente da Republica. O ge
l neral Estillac Leal não com

I parec,S.u, dessa maneira,
. aô

I Palacio da Guerra., Despa
I paehou, no entanto, em sua
, resídencia, com o chefe do seu

do sr, Getulio Vargas. PSD- para fazer um ou outro canda- . nhas tortas: Deus e GetuliJ gabinete, tendo também assí

e UDN bateriam longe, mas to de concentracão das for-: Vargas, Sendo que Getulio nado a exoneração de seus au

muito longe o chefe do Esta- ças do meio. Ã esta altura i Vargas é um caçador que dor- xiliares jmediato�, deixando

do Novo se juntos marchas- surgiram dois embaraços lP-' me na pontaria meses, anos e:s- ao 'seu sucessor Iivre campo
sem sob a mesma bandeira transponíveis: a) não' encon"-I parando a caça que ele não as- par� a consti!l.lição. de novo

I
com um candidato de coliga- . avamos ,,;. l .«, i.9E'n. ,_ � II,· 1 susta nunca com tiros Impru- gabme,te '.

Nao aSSInOU o �e-
cão. Mas a UDN, pela voz Ir;, t'l,""!'I<l!"ITI',:' -: al vo oco I dentes, fora de hora, '.

neral :iEshIlac Le�l, todavia, Ide um dos seus leaders mais ,'ufi:-j·2:,les. Pi.' e. ser o patro- I l:hlllUnmnmlllllUIIIIIIUIlIllIIUI as novas promoçocs a serem

graduados, gritou a esta .aí- pessedlstas na 1;1a15 Ieda Ilu- I D conhecidas nos próximos dias.
Neste ultimo sentido os f d

.

'

. a- tura: "o candidato 'só 'j:lOd<:-rá são, de que um candulato ".; ". .'
mesmos ·e encontra-se com o

tos já se patenteiam. Pat('n- ser o Br'ígadeírc" ..E não se pessedista montanhês, uni- I
por haver -assassínado iii M-' general Zenobio da Costa, de

teíam-se, em primeiro lugarvnâo contentou o governador baía- ria o Estado contra Vargas mandante de sua Companhia s�ncumbindo-se assim da rnís

. j,
só entre os produtores,;. senão no com esta frase perigosa, e o Brigadeiro, Tive ensejo o capitão Herbert Mason, no sao que lhe iôra confiada pe

.,
também entr; .os t.r�nsformado- Queimou etapas mais arden- de procurar conversações com dia 9 de Fevereiro passado,.lo chefe do Governo,

'1
):P�'>. das. amtel'las*prlmas (J. . os tes: - "Ou será ele,' ou quem; os leaders dos dois grandes perto- de Suez. Tom Hougthon Mas. a verdade é que o ge-

.

1,.termediários no respectivo co- ele indicar" _ talo comple- blocos mineiros.. Ambos [ul- e o -capitão cortejavam a me.r- neral Estill;«' Leul , quando

., n:ércio. Qua1quer desespero, mí- mento da sua sentença. Sua gavam os acontecimentos dó ma jovem <t).'<!ga. VeÍldo a mo· da visita do general Cyro do

�nImo embora, haverá de.produ- segunda frase ungia o Briga- ponto-de-vista 'de Síri:o. Acre- ça dançar·:?'om o capiHío, Hon- Espírito Santo' Cardoso, já

I zir o .pânico., gerando as venda;:; deiro Eduardo 'Gomes do ditavam os udenlstas que ghton, ",nc::"ú,,-,JO, rratou-a l' tomara conhecimento da sua

,.em .todos os .mércados· e .pOl'- dom da ínfa!ibidade. Se 'não venceriam o sr. Getulio Var- tiros de metralhadora de exoneração, através do noti

I tanto acentuan(lo, levando a ex· quissesse candidatura, sua gas n? BrasiL Julgavam os ;mão"" ciari_? radio:fonico <; .d: infor- I
i t::emos catru;tl'óficos, a 'Jai.xa. ·força .era tanta junto à opi- peteblstas que começariam' CAma,.29 (GP) - O em· maçoes extra-oflcuUS, O'

l .D desemprego dé-uma consi- níão pública, que lhe sobrava vencendo o sr. Getulio Var-! baixadór 'brH 1IU,'O s.ir. Ralph mesmo ocorreu em relação

i �er.a�el m�sa de trabalhadores autorída_de para .dar subStitu- gas em Minas. 1 Stevenson pc··l.�U!.'Oll hoje, n ao .general Z.gnobio da Costa .

. , mquleta palses. como .lI..Grã:. to 'pOl' SI. Ora, esta Araxá exerceu I chanceler egípcio. Abd El Ambos, .porém, receberam a

I Bretanha, a Alemanha e a na �. Era essa a convicção cega, em meus cálculos politicos Khalek Hassouna. Essa visita I
decisão do sr. Getulio Vargas

1 lia. cujas economias ainda. se de. _poder descomunal, capaz acerca da sucessão em Mína�, ocorreu l'.\llm mono ento em que I com o múximo acatamento,
I .r;âo.restabeleceram· das :venas 'da de derrubar montanhas. Atri- um papel singular. Foi aq li, a imprensa egip 'b divulga no

Icomo
aliás não poderia dei-

I guerra.
.

.

buiu o governador baiano ao onde, em 48 e.49 pude fazer ticias de 4ue a "Inglaterra te- xar de ser .

. i 'Brigadeiro a força' mirifica' apanhados mais seguros d3 ria concordado em reconhecer

! Foi contando com. estes falo- de se fazer candidato, ou de. enorme popularidac1e do

sr.j,
as pretençóes do Egito no Suez

I
----

I.res·que a..�ussia projetou
..
e pre- dar alguem por ele.'

. IGetulio Vargas en1r'J os 1"<1'-- � no Sudão, ,

I tende reahzar a Conferencia E· .

neiros. Um deles se1'ia um i'
"-

j
'conômica Internacional �le Mos· Tenho o candidato derrota- 'I retrospecto

de primeira 0:" - - - - � - - - - -

tOS· e os ataques da asma ou bl'on- CDU. na esperança. de absorv<:[ do da ·UDN na mais alta CO)1.-· dem que um deputado baiana H' te, (JS comunistas acusaram,

.quIte. Em pouco tempo é possível. em benefício dela 0$ excedeniE�G ta civica como moraL Solda- f pessedista me fez de uma ·,'ja· . mesmo, alguns padeiros de

.
doJ:nl\r bem respil'anao livre -e fa-, qil' se aeu 1 do, a.polico·, seus conselheiros:., gem pelo Triângulo. e :Gdiás. 'J't '1"" I

r;1nko\\', .na China, de ter�m

.. _, ·'lil.mimte. ·M ..nQoco alivta';o, mes. . c mu am nas zonas <1.
'eram os leaders udenJ·stas.· Recolhera ele i�resso-es de-.

ln! 1 areS, a r n,Qure)am para, fornecido às tronas.comuni3�as
'. e O mal seja antigo, porque' > c,_ue os Estados·Unidos nijo TlO-

I'

e e r!"move o _zn:u�us que
. Eles o capacitaram da certe-' sapontadoras par ·a esiabili- I'!xito' de sna adrninistração. üiflcoit.os envenena�os, '

. do a ';u�s �:r�e;;�=n:om�; ,dcm mais acudir como C011F a- za de um triunfo, que nada; dade do seu partido, nos dis-' tendo sempre em vist.a enal'.t'- . .

.

,

.1Iat1de,':fazendo-o sentir.se preinatu- d?res. A recuperação do comér- a';ltori.zava a descontar p�e-: tritos que percorrera, Encon- cer o que se 1'I!fet·,� ao benefi- .
. �--.-

-----

". ,.rrunente velho, Menelac .. tem tido CIO com o bloco 'dos paises dÇ'j Vlament.e.
.

':1
trara um Vargas .melhor en-

" ", ..

'

'-
.

S 1.1 d 11
.. " 1ar;to êXito que se. oferece com a .'

.

. .
'.

: trincheirado a"'uÍ que 110 Rio CIO ,,0 pai>;. ú ua os, lnU leres, velhos e

�garantja de dar ao paciente'l'esoira- nunados pela Russla constlt...n, Ainda teria forn-s o -"'e-' G d
">.

did t
. '

':, gãl:> livre e !ãcll rapidamente e co"m-.· .
.".. .,_.: ran e para se can a ar a.' j mo<;os, todos, enfim, quer"m ma·

. 'i1�e:to'alivio do. sofrimento. da asma .. u6IiSlm, um anelo de mUlta gen- ral_Dut� par� tIrar da.con-: presidencia, em face do rom-I nifestar seu amaI' ii. Bandeira
..

_...",m·�oucoe dias. Peça ,Mendàec, hOJe t. .' fusao relllante um candidato" t d . l'
. -

PSD U -

'.,.:n--..es-r"c>, e.-n qualquer 'farmacla, I'-
L que pensa. logo em �cus n"',�C- d

._

d ...·:'·1 . � pImen o a co 19açao - - grande podm' de 8ugcslao, !l vi- 'Nacional e ·procuram honrá·la

. ,.��
'

.."'"ra"ltli< <li a sua protecã�.
.

.' _

b'
.

e unlao emocratIca. li a:.el-· DN para o embate da suces-

,:..
' _ c,as; mas e tam em o 'perlga 'lhe dezenas de vezss no pa-'

�
, da e a luta dos tropeiros lUI cada. vez' mais, manifestando·se,

'I- 1 d
' ,

' sao.
aa. segunda crise econôm;:!!l pe e arbItro que lhe curn.-, faina incessanLe. pelos campos por isso, com alegria P. civismo.

'

ao perio-o da. pria exercer, indo buscar 110- DQ meu lado, tentei.um pe- afora. Ouv�.se () ,'1.1)0'1'0 .- grl·to O'
.

,_ d d d
�- coro, esc.,rJl,O magistralmell'

'mens a enverga ura o sr. queno inquerito com elemellto '

Wh·t k J' A
'caractérlstico do tropeiro t

.

,1'

I a er ou o.se mérico do povo acerca da pGPularida-
e com o recurso ua. 'fuga",,:l

de do sr. Getulio.Vargas para
conduzindo seus :mimais. A UlU- presenta-se homofono e polifino,

se candidatar, Eram as suas sica, inicialmente em 'lndante com seis V020B; o fjUe lhe da

Pos!,ibilidades. Não entrava o tt
PTB com quase nada 'nesse ba-

com 'mo '0, llpl'(,Senta agora um imensa. beleza e brilho, propI"ios

lanço de forças. O :1'ator de- [;.
':dtmo mais vívo " ficelltuado, su-! ii gr:mdiloquência do assunto. �tllllIllHllllllllmíllii!ll!mnUmlmUiIiiHlllmliiimiílíimmjjjiiiimm�

xito do' candidato trabalhista gerindo o ·tropel da boiada, en'l Um allegro serv" de final à
-

=

decorria de'OO?ó da'raptura vo- quanto o côro executa sua.p:irte. peça, com a cooperação ri" um EO-t· S· 1
ª

luntaria da Fr�nte. Democrati.. No final '110113 o floliRl a, ('001 de- � "tuIU" orquestml triunfante,
. ª=- 1Ca CUSse �

.ca, Era o adversano quem 11",(".. ".-' .. ,', I
=

assegurava a vitoria.. I IJcad� I,WnISSlnlO, 'luasl uma .-,----
.'

-
-

Está portanto certa a t.e!;� ..ip I
oraçao, acompanhado .le um I A SUITE BRASIL será. ..xc. ª Sob a direção de ex-técnico (la Otica. Fluminense do ª

�
. Brochado, da Rocha, Ealta- terno. solo de violino ._ o anjo 1 c\ítada no próximo sábado, dia

SRio de Janeiro, formado pelo Serviço Nacional de Fjg�a1i- ==
va. massa eleJtoral ao PTB

pa-jl' d
. 1-' :zação da Medicina, do ,Distrito Federal e Bausch & Lomb. ::

ra . eleger o seu candidlOlto.
(,l, gu�r a que u protele contra ;) de abrIl, no 'l'eatro "Carlos :: --- fi O --- ::

Quem tinha votqs p�ra levar!
os perigos de sua. vida agitada. , Gomes". Solislas: Ya. e Luho _E Lentes mcfhores, armações confortáveis e=_=

ao Catete o sr. GetulIO V:Jrga:õ 3a. ·Pa.rte --- A BANDEIRA .; Maeink (do Con.sel'vrrtório "Cur! - .-

: er�m a _UDN e o PSD, A!T1.b'� solistas e côroB mistos -

Ligei-'I Herfng"J, córo e orquestra do:: ar 1 'el11ag 111 Jl10del'na, aJ·tldara�o 1: 7 S ::
smram a rua, na hora prop!Cla ..

= .: ;_ I .' e .. v. ... a;;:::

cora f! cordão .. "Quéremos Ge- .ros toques de tllnpam anunciam Teatro "Carlos domes", 90b
.

a 'E_ �
tulio', tendo o governador hiíÍ'l lIli" tema marcial, inicialmente I rl'gência ,do Maestl·o Hems::: ver n1elhor ê

O Estado' '. no' como baliza.
.

nuni andante allcgro moderatto": Geyer. .

..s Rua 15 de Nov" 1436 - Defronte ao Cine Blu.Iitenan ª .

S •" d
Há duas entidadestno rnulu. I ;dIJIIÍ,iifllílíiiií'lííúíilfll'llillilfí,iiifíiiiiiiluHilifiiiiiiíil'iiiiiiililliiiIlir

• '5\iIUmUitiUiliiíiíllillillUIIIUiUiliUUjiiii,UijjiIUml'IiIUI'UIIiUUjtifn�
.

..: ii,' .. o que escrevem ceI: o pO.i. 1- E :� .- ;= ;:
;

,

:�_:_'�ifmUiijltíiliiniíilmmnnjiinjjli!tinnUnUHÍimimjUtíiiUlilmjilllliliiiílfifllífillílií1íii lillllHilliilliíiliiUIiiiiiiiiHijiliiííiíliiiltliliílliiiiilíliflí�_=_� :::_-_-:��.: Dr. Jose'. . ,Mede':llitr·o:I 'S" "'; V,·e,&ra· :�_ .: F

�
== =

dO"-r pecados, desde os primeiros jempos D1é hoj,,� Assim já eserevia 83!)

:,S Ilm8'nl-0 o/rt 8'nd em'a''''o i'� Rua 13A�:�����o 16

-

���5iE;��:::,�:":;::,::::::;:::::::::�::::�::::
,� '.. : '. . .' : c

., = '.::
.

Caixa :postal 150 - Fone 245 _ escrho já no 1.0 século) lemos \} seguinte: "Confessai primeiro ·vossos

�
" . . '. ª I ª Itaj2f - Santa Catarina. :; d

§ '.' -:,'
.

,

: {
,

.:
. . � -

;
, . .

�..' ª : v,mHllllllllUlUllnUIUlIIIIHIIUIlIIIHUlllllilllruiilítUIIIliIII!ii�llIllIml;; :�:,��::s�:a���!!�:1��:�r;::�:::1::���;a�°cl���!:��1:�b�:6 ah:���
ª E

- ��-- .........__ --� ---:--�,��,����.� �. fissão. Sã.o �!lsílio! tOs pecados develn ser confessados àqueles aos quais

;: :J.t
,:

S'
.::::

está confiada .2 administl'a<;ão dos "antos mistérios". - Santo Agostlnlw:

5 'ntén\Ç�aO' enh:ores Construtores ª �fUNDi:. V'::·íDA D'-E FIM D·� VE'RA=O"· do ;��:g�!r;:il':f:a� ��i:v::i��a��r;:�:��:aq�;;V��ê��!7i:::;:::: �::�:, �:�!
.!� E:

l1KA c.; Ln '.'''; desligada no Céu�" - E Ricardo de S. Vital': "A vergonha dq confessar

_ ...� A L'F A IA T E L A D I S'L A U
seus pecados, é respeito humano; ést�, pcwém" l'esisle à grtt<:a de Deus� .

. � Estamos r�cebendo de "impoftacão direta da Alemanha um loie de d mento .Port!and; sacos �,
..,. tUid:�';,��es:sq�:'i�t�rotestantes sinceros pens"ram da confissão insti-

=.,. _,
c � Remarcações !Esfupendas Mas deixemos isto para o pró:dmo domingo.

,
§ de 50 quifos e 6 folhas!. i'que o.'fElreCemOs pará :.nronta. entrega posto ltaJ'ai E'!:s' �m iodo cáso, não foram êles, os padres, que inventaram a confissão!

:;;
fi Novo e riquissimo sortimento Eu. aO menos não me condenaria voluntál"iamente " tão grande martirio,

':;:;.;'
. -= �erdadei:o trabalho de Si9ifo (se é que conheces essa lenda mitológica),

:� ,'. = Vendl:ls I'tom O "Tl:RMO' DE GARANTI'! para
esle,ue e'Car horas" fio no conressioll&rio, em jejum, antes de duns mis-

.:5 ::
.

u U . I: . H, sa.. e'dois serm&es. raça frio ou. calo,'. Faço-o. porque em virtude do mi-

'.! ,.Comp'aRbia�,·." Imp,'.0r.·..I... I.Iara fIO., IRA'.SIL
JJ

"_! estudantes - Preços' especiais :�;:���ol1;�(�o3�:�1;e:e�!:� �b:;'��;,��:��:l�;��;�:��iS penHe"tl'�, do

j'8fetlaSeinformações com o nosso viajante, sr.loão�ePfner, no' Hotél Wur4es, Blume- ! ',Alf:
..

a.• ial,·.e La,a.l...·,.8,.,.1..1.,.:á.. , ,n.. .:.',1, 1�__=r""'Maier.'ü!�I�'�!i�!!�mIKgejjer"ill"�1:'�,I��U( ou diretamente ii' (ompan�ia Importadora rrJOBtAIIL�)' _. Endere&D. Telegrafito :�Jo ..-. -

.
, .

.

. =

.i'?hrlsil�r�!(lix:a.Postalr· 208 __ Telefone 643 � 'JOI..NVt.LlE _ ·SANTA, {ilfRINAt' .

- .,. . , ,,\ .. " .
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._ RUA 15 DE NOVEMBRO, NC>. 588 a .596 :: SERVIC_08 PRE' -NATAL __
=

; EL�NAU c
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das selbstaendíg arbeiten kann. Muss erfahren sein
in Kochen u. allen Haus u. Gartenarbeiten. - Kleine
Farnilie, elektrische Wasch-uncl Bonnermaschíne VOI"

handen. Anfangsgehalt Cr$ 450,00.
Vorzusteflen beí Frau J{ellermann, Blumenan

Ru."1. 15 de Nov, 681.

LocolBóveis "lanz" e "WoU"
" em ótimas condições de funcionam.en.io, V�ndemos,
para 'entrega' imediata, 15-20-34-44-50-60-65-75-90-100-
120-170-210-250 e 300 cavalos. KURT WEIL & CIA.
LTDA. --'- Voluntários da Pátria, 1583 - Porto .Uegre
-- Telegramas "WEIL" -- PORTO ,ALEGRE:

Lócomóveis
W O l F - 21/39 CAVALOS
L A N Z = 25 CA.VAlOS
tOe OMOVEIS MAIORES

N, I, Z A D R o Z N Y

BLUMEl\lAU, - CAIXA POSTAL, 4H

BATERIAS SUP ER REFOR(ADAS
Novo plano de venda - Récebémos baterias
usadas em Iroca Garantia .. 12 mêses
18.fiOOKlmts. ;

PREÇOS BAIXOS
·R ,E V E N D E O O R E S F O R D

Casa do Americano S/A
Mercado de Automóveis

John l. 'Fresnel .... fundador
NOSSA DIVISA E' SERVIR

Oficina, de consertos de relo�ios
Hoesch Irmãos

Rec'em-instalada no edifício da Confeitaria Socher, ii rua
15 de Novembro, quarto D.O 6, tem (} prazeI' de comuni·

cal' uv distinto púbHco flue executa qualqul"l' C\Ousel'to

em relo,':ios e :!Ilarcll!os de medição,
. .
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.� Paz· B eleições livres
--���------�--.��-�-_._--

A comissão especial enC83'" ! ;;fi'-I ,J,' uma proposta (:(_.I1[e- de repcl ír 1J fiscalrzação inter- ceu Ilusor ia, não

regada pela Assernb'Ió ía das I 1''':,1('[:, dos Quatro Gra'1dez:, � nacional das possibfltdades de seus gestos em contrar!o:'E:::ga'
Nações Unidas de estudar as I !� ,ÍUlgCll' pelo notàci.n-ío .1'- � e íelçôes livres na Alemanha ilusão foi logo desfeita" pd�

,

possibilidades de, reallzacão ! tI�ang,ejro de
.. ont;J1,l, a com��- I é, cie fato', demasiado grossel- melro pela proposta 'do pi'p,��i- ,

de 'eleições livres, em toda a i S,lO elas Nações Unidas se (h '1'0 para iludir a quem quer to Reuter, de 'q�e se ciJméçás- i
�lemanha, acha-s� .. m,,:,te ,r�o. i l'ig�i:Ó_ q:l�nt�-f.ei:·� a ,�e�l�,1. ,t�: I que seja, e operem uma nova se por levar a efeito eleições,
menta em Bonn, l:!111 contacto ; uepots Clt, "e cntendct com eL, i reviravolta. permtttndo a �n- livres em toda a cidade' de J

com o governo Adenauer e os I é!utoridalÍC',s n,ul.:icípais do'; I trada da comissão no seu terri- 'Berlim, depoiS", pelo g�vefno I
Altos Comíssarics ocidentais, I setores ocidentais. voltará i�Y\("1 t�t'iG, Mas até agora as ctr- de Bonn, que acomj:)"-'ó..u 'o'''
e pretende seguir quinra-Ioira I dlntauientc a Genebra. sua ba- cunstaneias aqui resumidas plano de Reuter e' afinnll:elas
para Berlim, a fim de entre- ! se fi·:! operações. se o governo tendem, a confirmar a inter- potencias ocldentaís c.rm .o

vistar-se 'com o prefeito Ernest I da Alemanha Oriental não pretacâo de que essa brusca projeto, aprovado ;.>ela A:;s(.l11-

Reut:� e �emais membro� ,da I permitir " sua E'[:lra�a na �o. oferta russa de um tratadoríe bléia da ONU"de que estaor-

municipalidade democráticu '

na russa. O presidente da co- ! paz _ ainda que um cínico ganízação estudasse as possí- I

que governo dos 3 setôres da I rn ls.sâ o, Sl', +.Ki'istían Albert-!' ,bilirl.wks de um j·I��tab:?Ieci·
cidade não subjugados pelo I ;'<011, dê! Islancüu. declarou, =m tratado de rapina - se desti- menta (te con'Jiçê:cs r1erll, ('f;',
regime da Cortina de Fe rr-: Bonn. aos correspondentes. rie a obscurecer 'a questão dus ticas, em toda a Aíemanha.

Até agora, não obstante as in- (IUé tudo depende agora i'l'l A- eleições livres, como base rF'- Os russo estão ,gg..ira procuran
dicações em contrario assinr- Iemariha Oriental, o que já s -! ru a unificação do país, alem do fugir do buraco em que ;:;:

Iadas anteriormente, o fOv�:'- sabia desde I) começo que a- de ser a resposta de Moscou les pvopr ios '3€ _metera�n eom'jno fantoche comunista rhl A contccerta. pois sempre foi c- I ao piano do Exército Euro- as suas cornpfícadas mano

lemanh� Oriental não d�u si- 1 v iden te quc as autor idades
'

o-I peu, aprovado em Lisboa, .; cada vez maís estreito. sem i

nais de pretender oermltir 1 cldenta ís não criariam, rEfi- idéia de que os russos se' 1'0- bras, Mas o buraco SoÕ' torna I
que essa comissão cumpra suu 'I' cuirbd;O �:lguma ao" =:»: signassern � aceitar eleições que eles consigam saitar para I
tarefa na zona russa. nno ua incumbencia II?' ada I realmente 1l'1:1:"2S sempre pare- fora,

Longe disto, � sr. OUo Gro- por bsa m issâo internaeiOlUl.!
"

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

tewohl, chefe rominal claque- O sr. Alhertson acrescentou ]

I1e governo fantoche (o vere-a- aill�la', que até agora o govel'-! A segunda crl-se
deiro chefe, sempre sob as 01'- ,]lO or-Iental nem sequer 1'es- I
dens dós russos, é a comur.is I pOEdeu_ a dois perlidos d,e �1- !

I
A· d'" 1ta Wnlter Ulbrich. vice-pri-I Iormacôcs

da Stlct comissao, I eCOnOmlCQ mun lQ
-melro ministro), condenava a sobre se existem na SU,l 'Ü'('0 --·------1: 11-----,-,-'',-

missão das Nações Unld,is _ condições realmcnle d'�J11üc:'á- I COSTA REGO ano suhitamente caido 03 vu!o-

"
-

1" -!
" ruo, 26 -, Fala-se do perigo: res da Bolsa, represenLaU\'Qs {l;!

ainda segunda-feira nassad:.l, llCélS (\e a lV _tiae e p<llili{,il, I'
, de uma terceira guerra muno economia de todos os países, COi,-

no convite que cUrigiu ao gr.-! E' possi\"(�l que durante a Iaia!: Mas será conveniente pen- l'aetet'ízou-se a crise, mundial. A-

verno democrátko de Bonu. �')ermanencia dos i'f'1)n�sEntan- sal' tamhem no perigo de uma gora, os fenômenos são [!.tlálo

para que este accita!'se o e:,- tes da ONU, em P,'riíi1l os segunda crise econômica da mes-I gos. Não se manifestaral:". ainda

pantoso projeto de táüaclo ele Grol.ewüh! (' Ulb;'icht, aLI etc- ma exlensão, A primeira -- pe- pelo tet'!-at', ASlJinalanH'e toda-'

d
. lü menos a llrim(;Íra de nosso viã na queda brusca de vÍjrios

tívanucnte os russos os quaIs
wmpo -- oeOl'reU"em 1929 com o )ll'et;us t'oneó,,'n'ehle:; às malél'ios

a,,:::ui�·lp:..; dC·is rel(�ben1 HS suas

,AS crianças são 'as' vítimas mais frequentes
da diSenteria. Ante,� de cuidar,do bebé, !aIJe
sernpre as mãos.

Os germas da disenteria sôo transportadOS'
pela mão à bóca, o. prinr::ipáis portaâcre»
dos 'germes da disente1'ia são as mãos 'e os

atimenços,

A disenteria é causada por um

microrganismo que atinge a mucosa

intestinal, produzindo intensa infla

mação e diarréia, geralmente grave

e às vêzes mortal, E muito 'conta
giosa: um s6 caso pode infetar cen
tenas de �ssoasi através da água e

dos alimentos, E umá doença c?-usada
por falta de higiene e educação sani

tária, Propaga-se, sempre, nos clímas

úmido�, especialmente nas épocas de

calor, "quando ,existem môscas em

ablmdfcncia, Os maus sistem1is de

escoamento de águas servidas e es

tagnadas e o, leite não esterilizado
são os mais' comuns portadores de

germes da disenteria. Por isso, con
'tra essa doença, não há maior arma

que a Hmpeza.
'

Os alimentos, as mÔ,s'cdS, I:IS mãos
, e os líquidos são os príncípaís ,por
tadores de micróbios dlsentértcos,
Pode-se impedir, sua propag�ção, tÇl-'
mando os seguintes cuidados: 1) man
ter a casa sempre' limpa; usar inse
ticidas comó o ,nDT; 2} ferver a água
para beber; 'os alimentos devem ser

bem cozidos e as ,frutas e verduras
lavadas com todo o ,cuidado; 3), lavar
em 'água quente e cem 'bastante sabão
as louças e talh�ré!;'; 4) manter lim-

, peza no ba.iJ.heiro; :5) cuidar rigoro-'
samente do asseio ,pessoal, lavando
sempre as mãos ao 'sair do banheiro e

antes de qualquer refeição; 6) em' caso
de diarréia, especialffien,te em criança,
chamar o médico; imediatamente

paz redigido p(�I{) I(rê!nli�'__ fl

apresel1tad.j áb !>uk,1(',bs ,)('í

dentais, co!Dü b:JSt' (\i' ni,.;:·' ,�-

falnORO e cháInado "l-o-.:.!ch'l dt: F:-ilJl!"l� c� tê·.Dl Hf�U füf"(J. U:�l'('C:"
'Nova Iorque, rIR ,,�·tll'\U n�"l11d"l' na Aôn,

Vpjniíl !>,P"I l'étr' PXf;.n1Ill0, e':lt.(l�J

"\"i••••iifil
"" .� t<f '>-�'1li;\ " '!i"":' ':rtr-Ao"""·�millliiltãl��lIAii:lil!!!im�I.Jj_iti!IlE�ãllíiiIlG�t C:l.''iOS. A lndl'l-t�!';da. ,di.c, (';"ns·?-

II" 7'lIIj.fL� t5ii!.t::�"':·;;ç· k{)��B�����!L-:lt..l;.&��-:;.;:�:t�_"::>��·Í!o}::"'-'�';:� .

�� _,.__�_,__�_k�""__""-_"'
"-'_��·_-""""':"'__'"'��_��_�_��'�""=;:"�__ I gOr t1efp.1Jder· o estauho. A bt1i-

I xa ,la búJ't',,,,lm seei,!ua-:"e, he!\�

I J;OlilO :1 dos rl1�taiR pi·f·eit1f�"S ,,"'j

I India, Sã o Tloi aJ'Ías as incer�e
, zas de pI't��o:-j l.·üllVeUientG,:; pn
I l'a ri alp;ü,15n. Jitll'á fi juta, J)'l-

Ira I nd'ls a,R f ilH'a,.; f'Ul't.ns.,
.

poucos üvidenl f'llwnl e essl!S ::1.1'

'ligos, FOl'marn conludo a base

de um dos maiores mercados u

niversais - de um mercado. a

cujus operações estão vinculu.",

dos países mesmo longínquos. "

A crise existente em taii?, paí
ses reflete-se nos' fornecec1dres
de suas 'matérias primas.' Cada
mercadoria que se deixa de com

p;:ar, digamos, em Chicago, abre
SANTA CATARINA. , um prejuizo no' comercio asiáti

{'O, g toda a relacão necessá-

A"�::_�::::=-_==�""__==;:: gua
1i1?FI!IiJO;;iI1J��'lii�"""i-.s

'j-..ú:u'$*,iNJJ.:;":;J;,r;:""E.n4')&-bt?",,,t'.Ppp'jjijjJ'�,,j�ÚOPd T,e!7.i;f}ifiOQ;lfNjl'i4'Jl,iiJlfiJ-.:e;::g3'bi"lJi1í7iiJ7R1;4M Por AL NETO ilOliO p7'ocesso ê qne pode

A agun sn!yadn do nU!T eX8cnta<lo com

V���'�;j tCJ�t��BOJ.i· i\3 @bfa�prima da Industria Aulomobilisiica Alemã � Sel' tmnsfonnada

i �ne'l1te em agua rlo�e:, />0<1. A e'ne,'g'in Teqnm"ida

J, I� M�NDlUMENTE ��NHE�ID���:C MINHÔES III ��Fj:.��{�����E:::f":- r :::::::: :�::::�:":;:: ::';�:

I ' I\� ..A -N ,
(dm in ..II ::��:�';:� �_ s:�:,.g:st;;�t;;i?;;,? d�[!;:�,

( ,
� em qwtlq,,�" ('ir/orle "11e e.�te-

I
nhâo Forte e I jaOÚ.1;o�::a-;:,�:�)<,�o foi l[pI"esei!'

� trulo na cidnde de BoMon.

11 Eco r o
....

m ;(_o i I l'nllte (' 1'''U''*'0 rrnuf(,l da ("0';'-'

i ...

ll(H'(lryrio 'd� r�l"!�rí1d::(!.�·

(I� II VOIVi1�iBlito i '
,

",1J.'!

I
It .,(!81:!' {O TJ1'W'cs'<;(1 é cr C<)1,-

M�A�N 'Diesel
'

;:;:�n:;�;e�;� e;;;"���11:';�:';'I"�;: ,(;:;:'�
� , tetwas q11e P01' metOS (lll,mloCOg.

I
� p.'om01;em H'fUI h"1l8f(J'''HUI�'''O

d F M d' I de iOll.� na 1/1("'8a de H.'J1tll sal-

. -=- e am cl unI a I n"';::�", ,"dm" P""''' "", '.

'I ne{Jflti1X1S, ntllan,10 {/,ll'(H)é,� rla,�

I
��----�-

!
7'(fcão ne eel'l(m 1ni-nm'('l,� e ;:/IL

da (l!}lUt de Iwô'rdo com nn {'{!r'-

lViOTOI-t DlESEL, de grw eltrlcn.'l qUI< 1)1"8 'flrol,)'iO."l

I
,'1 130 HP com (; cHilldors; I Pog'�'lIJm,

'

'�
camisas substítniv�is e

C�-I
,4" uglla .wtlgada qflP: enh'{L WJ

(V mara de combustao esfe- I apw'elho trr1118fm'mrt(/'J)' mú
.' rit-a dentro do pistão. vidida mn doi,'1 c1W1'1'ON,

,1J Um (le,'<888 ohm'rOR li clfJ'
CAIXA DE MUDANÇA fTesca.

- G velocidades para fren- doi,� le'i'(J{ls ,do '"o!,.mn de ".<7;/"
te c UUla ré. pl'imU,,,o, Pnr.t-irJarne'nle mi" tem

EIXO TRAZEIRO lsnl algum, '

construção M-A-N, eixo d,e", o serl111ulo "]tOr'l',, W)�lté.m, to-

stt:'ltentação hidependente I
do O /'I1I,l (/118 ii, ftgn'a 'r1e.jJOrtÍtrufrt"

de tl'ansmissão dá. força no imns!l)1"JnruZ01" pl)gg)lio,
'

nlotriz. A agua' 'lIMá'liCl '«>r'Vi) ,'1ii(J

ROOOlPOO KftNDER
L

".1,

TECIDOS POR ATACADCD is Íl'ib tl i dm' di:: . . -'
.'

.. Esta publicação tll:z partê de uma série dedtcadcÍ aos proble
mas ti'! hí9iene e saúde piibtic�, 'Lendo esta série.você verá como
uma estreita cOlatio'ração :com- seu médico não s6 PROTEGE "

como também MELHORA o seu bem-estar fisico e menta!,

permitindo-lhe desfrutar mais long� e' saudável.;

RenauxSoA.(arlas FABRICA DE CMUSAS

End. Telegr.: «KANDER»
Caixa Postall 14FIAÇÃO e TECELAGE�:I

Bruc'q. !J�:'J>
'"II: ;; '"'-' I, ...�

SANTA CATARINA

, j.

EHumenau

Joha IJ. Fr.e.sbe1 - Fundador

Rua f5 de No,., 481
.

- NOSSA DIVISA EI

paTa be»h'l' como }J{f1'({ q'lml(jllp,
fim ind1tstri(�l Ol� Ct!ITicola,

tUuto de TcclloZogin,,ze Jl.fn,�sa.

c]mssetts.

Entretan.to,

DISTRIBUIDORES
D I R E' TOS:

Comercial

o no'vr] Pl'OCtJ,';SO f()�

aPTe'8lm-jt-nrlo à C'o1'lJOí'W!(l,O de PO,;qltL''Jas
'

'€ Des€n1J01'vimenf,o pelo p,'a.!cs-'
ser I!Jf1win R. Guilla'fltl, <lo 'l,ns-

p,·018s.'I01- cl1'. Wnlte'1' Jnda,

Univ67'sidade ele Harv{H,á, J'ltaa
é tambem consultm' dos labo'1'(f,-
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BLUMENAU,' 30-3-1952

REGINA MORAES
Nuiricionisla-chefe do Cio.

Desde os distantes dias em, das, cor-tadas em pedaços peque Hlpocrates - o Pai da quenos; 112 xícara de aipo corMedie!na - concitava: seus tado em pequenos pedaços

das estações do ano sôbre os as salsichas cortadas em pedaregimes a Ilmeutarcs.. tem sido cos de 1 cm. em urna vasilha,reeonhec�da. �ada vez mais. I regue com o môlho francês,. e .A ct. \ unuicao do trabalho

I deixe descansar durante melamusci • .r que ," quase sempre hora para tomar gôsto. Na hoacomnanha a eh'ua"ão de tem- ra de servir. escorra bem. rnísperatura afeta as neccessidades lr ture com o môlho de maíoué-

1<10 organismo.
No verão as ne- se e arrange tudo sôbre uma

ces�jdades .

alimentares são

I
travessa Jorrada com as folhas

mais reduzidas, devendo pre- de alface, Enfeite com os ovosdominar na alimentação os ve�1 cozidos e azeitonas. .

getais, principalmente os Io- I
- - - ---

.-.._:�;;;:---Ihudos e as frutas. :.;#! ... ' ..,.

No inverno o menú deve
conter mais alimentos a ser
mais !ico em calorias, porque
o apetite tende a aumentar na
estação fria, devido ao au
mento das combustões orgãní- I
caso ..)Mas, como ainda estamos. 1
em pleno verão, minha amiga, Idevemos aproveitar a oportu- .

nidade para o uso e abuso das
verduras e Jrutas da estação.
Está você incluída no número
daquelas pessoas que não &.5

apreciam muito, jil J_210 fato Ido seu uso não constituir um Ihábito alimentar, OH porque I

aparece endurecida: �ob. a

jilanta=ou o. calcanhar, 1I1S1sta
com stoalha ou, se o endure
cimento é mais sensível, com

_ Acha-se engclJartado
dé o dia 24 do mês em curso..
eom o·nascimento de uma gra- . ..l<�a.

ciosa criança do sexo fernínt
no, o lar do venturas? c�sal
Paulo - Carmen NaSClmel.�to,
tendo o felíz evento ·ocorr�do
na. Màtenlidade "Elsbeth F�o-
ehller".

.

_ O nascimento de' uma
.

robusta menina, ocorrid� dia
24 do fluente, na S�cça?, �e IMaternidade do Hospital, S',.1' .

Jsabel", é o' motivo da aleli?"'
que reina no/Iar do sr , TeoH_o-
1'0 Zimn1ermann e. de sua VlI-

___:__:_..:....:;..;:..��.� .

......,!:......:-

«IDEAL»
1m OSN1: GALM

nea.

"Alfaiataria
.� � "

Ihaf'
A Alfaiataria do
bom g!lsto que
mantem. um varia
do: estoque de ca
semirás fi linhos à
sua disposição.

... os pneus U. S_ Royal de
sua bicicleta lhe darão maior

segurança ... quilometragem ...

satisfação... economia!
em qualquer estrada, com

qualquer tempo, os

pneus U. S. Royal lhe
proporcionarão paradas
imediatas, partidas .

rápidas ... Seus passeios
lhe causarão maior

prazer __. qualquer que seja
o rumo que v. tomar!

·PNEUS
PIRI
BICICLETaS

b.S.ROYAL
utHTED STATES RUBBER EXPORT CO.; lTO.

Ruo Rego Freitas 154-'156 - São Pavio
'ii>

..•

creme no mundo fabricado
com Eucerite, substancia
da mais íntima afinidade
a maciez da pele, df'f.m
dendo-a do ressecarn-mto,
das manchas e das rugas

prematuras. Excelente co-

Bua··Sio Paulo, 3051·
B LU M\E N A,LJ

·Cine Ilumenau
HOJE' AS 2 HORAS: - A espetacular comédia com o "boca
Larga"; _.

,"Heroina Sertanejâ)t
Cornplétarrr o programa, complementos e a continuação do se

riado: "0 .ÉNIGMA DAS TORRES". - Preços de costume.

HOJE 'AS 4,30 e 8;30 E AMAN;HA' às 8,M
O maior espetáculo cínematográfíeo de tO?�S os tempos!�!..Ca-

I torze- anos de pesquisas dão v1da .aos cenarios, ao vest�a�l.o c

I
ao esplendor bárbaro da éllo�a em que nasceu u,r::a eíviltza
.dio que mais tarde enfrentarfa p poder de Roma ... A OBRA
PRIMA DE .($CIL B. DE l\UI.LE:

,
.

1, IIS-ansão e Oalila11
. (Em Tecliicolor)

I
.

com JÍEDY LAMARR e VICTOR MATURE...
. O fUme mais diSpendioso. f(:lito ,?-té bpje!!!! _Cénas fantast!c�

1
e ilHlescrítiveis!! A luta de Sansao com � leao!!! A destr1!-lçaodo templo.J)or Sansão.c.: "SANSãO E DALILA" - A parfir de
hoje:no ÇINE·�LUMENAU. '-.. ...,. _Preeos: - Plateia Cr$ 5,00 - .mera; plateIa Cr$ 6,00 - Bal.c�o

j Cr$ �6;()O (preçO único) _-,- NOTA: - Os preços para as ,eXIbI
ções de- "SANB.AO ,E. DALILA" foram .

majorados por deter-
minação da .1!omlJanhll1. fornecedora do fIlme.

.

_ SARliDO 'AS .8,3.11: - "SANSAO E'D'ALlLA".
_ . J'-.

Blumenau··.. lIajaí ... P. de Camboriú
. R E VICE-VERSA: C

,

o
•
E
T
A

P
I

SIMBOlO DE RAPIDEZ --- SEGURANÇA E
COMODIDADE

3 prfncipaís RAZõES porque você deve dar preferência ao nA'PIDO COME'I'A:

1.0 CONFORTO: Voce viajará em modernas e confortáveis camionetes.

2.° RAPIDEZ: Em 60 minutos é feÚo o trájéto de uma li. outra cidade.

3.0 _ SEGURANCA: Sua frota de carros é dirigida por motoristas de eomprcvada
responsabilidade,

-

fato e que em lS51 foram transportados mais de 14 mil pes
sõas, sem acidentes a se registrar.

H O R Á R lOS: BLUl\IENAU 'A PRAIA.

DE CAMBORIU':
6,30 - 13,30

'

SAID.A DE BLU1VlENAll
6,30 - 10,30

13,30 - 16,30 - 18,30

DE ITAJAI:
7,30 - 13.30

10,00 - 1�,30 - 18,30
PRAIA DE CAMBORIU'

A BLUMENAU:
9,30 e 16 hs.

Demais informacões nas snas agencias em Blumenau:
Travessa 4 de Fer., - Braz Hotel, Fone 1402

Aos domingos partida de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NAÇAO
,_ .......�....Mq__�..__..��....���..�........__�......�..�__....�......�__���..���..__�..__..__�..�����..��.w..���••_�8�Nw��....'_-,.,__,.,tl�__� ' __� ��-'� "��"��.n���.. � �__._-.� -u��

lain ·Ierde versls Bearai e Vera Cruz·x ·flaresta
IBis espelaclllos de·· soberba qualidade' e·· classe
.......I��ls compõ-em uma etapa de·· gala para o fulabol.- da . Segundo.Divisão -
Explendldos, sob .touos os aS- a. p r e ,s e n � a - s ;e p o r

1
p,-,,,lico arnant« do .l)0111 f'ut.chut, feit.amunt e í.s-einauos c, por CO!]-

.qu e II Jornada apresenta-se por dando opcr-tunídan e a qur- ;'ltl \ seguinte. uma' exlbtçâo pebous
srrarnados para a tarde d' 1'0 demais empotgante, colocarido f' J d

.

t.i d- d
- -

o
�

_

- �� •
-

..

_

-

..

-

•
_ i lqU€ elUpo ga o no Sf'r anUl1- lca Igna. os ma.rcres eneôrn íos.

je, espetáculos "que terão corno f'r-ent.e li. frente a(h'e.rsarlO�, ca- ciada um" lut,_ desta cresse.
-

protagonistas vários gren'os do togor-íaados e que ul.'sfrut:lm de I Estamos"certos._ de, q-ue hoje, -\ _

Departamento da Segunüa. grande prestígit, rio seio da tor- ,,, do Testo, veremos' cm- gran- ASSINEi\f ESTE

visão da Liga Blumenauense d e cida do Vale do Itajaí. dloso dunlo dois p"Jotões P""-, DIA'RIO
FuteboL Todos - os- jog-o;;

BLUMENAU, 30-3;1952

nem atrativos sensacionais,

,I
') net referente ao ceétalne ufici"J

Nf'sta cidade um encontro de !! - -- --- -- -- -_ -_- -- _- 11
boaa qualidades sf!l'á efefuado

\
mando as atoncõas gerats. P 1"" ti dna tarde de hoJe; reun índo ,'" -"lSe:' �II � em I a fi', ,- � fi Ila- 15cas vezes, podemos dizer, li i.'if III ti -lU ti II ti
se apresentado as _ partiJas do

esquadras prtnctpn.ís do V:wio,,� i. 8;;; ti
' .'

..

nosso futebol menor- t âo elelrí-
Vm-de, campeão de 50._ e era -.A- Ue- nOVe-ID.iro a . eti""ml,ft·g,r ..�e
earaí cip. ,Jaraguá do '·Sul. Pelo.. .

-

>'

'fl'l) _llil1 �
zantes como as de hOjf, lÍ. tarde,

eartaz que possuem -esta� Ô_U:lf" Lr'na" -

,.'BI.illm· IDO liuens'e ,de .fllteLo11EXUJt:Ull, com Isto, tndns os to '-: _ ";r i �IJiG U· II If
r-epreaerrtacôes fui.�b()lIstlCa"l, 11 ji _

::;�as:e��:e u�;pel�::�l�:rl������: 1lllllXUiará. a Liga IUtética 'Blumenanense
de lan;:-pF, mggn_ificos, l)isput�ndo NÜD mais temos a Liga. BI'l- Assemblêía Geral Extranrdil1'�-

. 'rn a 1 S \ 11 rn 1 11�-

uortante
-

compromtsso intel'mll-! llll'nauens_e- d,' Des�ol'iO"_ �_�oln I
ria .d(! 7 de mar-co de lS1í:;; seL4

níolpal, Os trtcolorns H.�tão con- I a Iunda.eâo da Liga At lét ína cedtda uma. _ das Insta.laçô s-s (;"

fiantes e esper-am da!' no asso- \ Blumann.ucns». que �ó' "l1C'lr"-"- o:éde da LBF, para '0 fU:wjullU'

ciation citadino outr-o feito ·sig- gurá das d ema.is n,odalichd(J.= monto da Liga Atlética Bíumc

}i:siá. marcada para o d in. 2 ui
níf'lcat.ivo. Temos aí um encou- 1- esportivas, a ent.ida.de pre,lidid" ne.uense, hem como �Hlõ:ilial' :l

iro fadado ao mais rot umnant e

\ relo
SI'_ Bcnjamím M:J.!'garida mesma Liga com rnatertal .1<'

'êxito '1.: capaz de atrai)" no �,:)ll t.ern a seu enca.rjro apenas o os- expsdtente e mensatídad» dtl

local, ') Estádio �ul'( Bering, no ; port.e-reí, .razão 1-"-'1:1 qual 0:;0 ,�, Cr$ 1.000,00",

Bairro da Vdila. elf!vado núme- \ !11His LBD (, Rim LEF, ]';a iJO!.:!.

1'0 ,lr, aSRistentos, , oficifll publicada ,;ntem, dep&TU
\ l"no..-; ('onl :.'.s seguintes resoluções:

Querem os companheiros de \ N, 307 --- Brmjamil1l Nrsl'gari'
por palco o gramado do Veru Vi<;ó, hestu cmhnte, sjust_"r as dn, Pl'esidenh� (1:1 Liç.;-a Blull1f'

Cruz, em Testo Cf'lliral, tr,n_io fi '\ tll\'er�as ,linh_as ido qUad�:,o ,flU:: Ilauens,· de Dcsr,o:'lC;", no liRO

,�ado abel'.a:l, a j"l.l'ÜI' ile i",.. rlenlJo e.11 J,C,IWO iomaLl p,lrt \ de fiuas atrihlli;;ôfc';,
t.em, a.'l inscriçõE''l para 'B du- no Canljwonato Oficial <]p r,2, \ 'rendo üm visia_ 'I! funtlll<;:l'1,

_I bes que desejarem diill�,;ia:- (I Tl"n<lo pela frente um antago-; nEsta cidade, dt' Blullle�all, -:Ia
I ca.mpeonato da segundona, l-,cm - nista d(' cla.sse, eomo sóe sel' (l.\ Lif;<I. At1i',ti(':� Blumenauense,

I· como o certame de amadores, onz,' do Acal'aí. o Va.sto Vet'de
(,Hjll finalid:ldG é regC'r iodaR OR.

tlevendo os mesmos encaIUi-:� não estranhal'á, 1)01' Cf'fLu, :l co- 1 J" 1 t-
- -

- Ino( a l«:ll ('!'J espoJ' IVll,s, ('o_u Cà'-'

! nhar seus pedidos a.té o dia 29 tegol'ia dos demais con<':01'f'e11- ('(":30 do futehol,

1 �:s:�:�e:in(�:.:r:;I::':��1
C01110 as �;�t:Dal1C:�t;:r: q:: ;�:�::on;:

Di'a 2 de :maio<
a reunião ilflS

\

G1ube·s da Za.
Nomomento.Barba-Feita,
Gozava num tête-à.tête.
Beijos e mimos no rosto
Barbeado com Gillette,

lA-fIl HESOLVE:

em redor a re M, PfO)(imld�
dss der dspôsito da lixo, em'
ormórios, 00 longo de rodapéS'

. a, principolmente, sobre prata.'
i leira;s de. orm6rio_s, e guarda.

_..._ Wcomldas.�;$'�__

Ji I!!U nau CId
-

,�__ & siL .Ij.a

Defen�erão Goaranl�eralmeiras,-em -Rio no �ul e
limbU,· H . prestilio �o associaUDO ne Blnrnenau
Di�i�:O C���::iP:�r�f:c���:� BIU: II ::r s::::el:la�;'O;:::�;�� U:��li::-1 :�,::;i�:�1�:�_S:s��:�srf�:I/�:�n��o;:���
luenauense de Futeból joq:lr&0 sentações. quando h-lyOU }J;�J". f' seior defenslYo bugrino, qu·!...
na. tarde ue hoje fóra ne;,;' a 'I' SlW séde bel;',sima tac,a, ,'lO _"L'- 'I t � �

... ! e:itã 1'uri"_(!;'í.ú.O por e enH�n os "3."-

cidade: Palmeil'ai-l P Guarany pel'a.r o Olimpico 11a in:lugul',J- : tante f'xllerimentados, Pela mfC

Adversarios m�is categorizado I ção do Estaàio do Vasto Verd2 I ni};l Fe:�u;rmn os componentes
t.erá _pela frente o onze da Uou

I
em Itajaí, onde, embora sen- II da miss30 "guCl.l'uní", CShlltdo o

pava. Norl e, Trata-se do Con- 110 vencido pelo T- I
. -

vitória, logo mais, é l1ecess[Ll'io De eonforInitlade CO!�1 .�
Iral ente", COll- l'f:l0!'110 mu'cado pal'n. logo �pf),;

11 IJ
S'

II
-

II
,o, --ICiI-d- que lute Sf'm I

csmorec-illll'nlO", I d,�liheraç'lo da Assemblí·ia Ge- CÓl'd�� de Rio do �Ul, quI' :lr,:ta .

seg'uiu dpixar boa. imp['e"p,ãr" ln ('otejo, que será lev3du " í'fid-

tJm omenagem·3 erODICa espor III escrl a ,.e tUaUa�1 ���ii I:Cl���)O;�tH�'O fJ��b:,::'�' ;.,��:;:�� ! :]::i['��.:tl(�:01;����I'i�e���ga(::aJ' i::' ;;�::�:�,,:p:c��n1��:�, e�:i:�e�b���} I �'::���l'�:,elI;:�:��:::, �r�;I:'�""i!d�: I t<);,�!:����:�i:<�� C�'�,:��:rit), �orn

-

tUlltF favorávl!L AÇ(u!l!'c,emos o I �,.tL'ianwnto AtIétko dest9 En-

\
d<'lo 1952_ Novo" ",lor('� foUi... I

I altura para os concol'dwnos, un,
,
u ExpreRsinho, visitará :l locali---

_ 0'/11--r:Ó.1110 .. q:n'"e ' :1�UJj no'. -- ,a-Ol·ad,oP•. -B-Q ,. d_o· _p.�1IDel'ras e'l_fil'IIDPI1.CO ��:�ferhO tle�ta pugna mop.n!'lH'n--1 :li��:�'inl��.�::,n��� j '�I:�:::,I::U,';'�: :l:I'::��:,:n�:�;!:ml�:e:�e:l::::�:�:;:,� I ���d�'�a:::a,�!::�;adO :1tl:l:�,�:lÇ::
'

��"�;:]Sd:,o��"�)Ó�;:�:� V:�I ntp<;��
_ ti '. Ul'UU

_

4J ,8 . ,I (j
\iii
U H" de Futebol. '

'

pI'la prilll"ir:J \-1370, 1'01111':1 , .. , )" lllgumns hOl'flS_ Entre uutros I"
. h011S "mILh'!):; qu," pel'jenCI'l'f] ao

Pe':rspeetlvas r',--s'l''0''bas- pa"§ a le-sla de' hOI'"' na II. D. Caxias n:r :N(��l:e:�l'�e ;'�;���:�;:iO� I N, 308:
,

1

o SI' Pl'l,:-:itle:-:lf<1 grino-", :�)rç(l:"l-'O' °le�.�iiCJ.•�!OrodOce:����!l1:�;:;' assodation (la, segundona, ('om ,:

.
.'

. .'
na '.

.
_ _

.
. I l'''-'','OIV{'U- al!'.( p- ,-'1]1"

__
"{l� ,n.'-lnl"·j-" _I

.". n,D,.r"nll·o,'.a-'-J ,1,-) _r.'·lll'l11�'-
li

�l AJ'tll1' 'l'I'I'IJn�s 11° uI'bitl'(jrrt"ll
.

6 futebol J-uvenil viverá- hD,ie cada vez mais acentua'la, so esporte_ O prlmmro cote)'.. Vf'ra Cruz, DUl'ant'e muitos anos ." <C_'�'."
"

. e � !:r_ c �', "1-
.

c", ". 'b -

.•

-)
nlldade com as d.'hbeJ'ílçu,'S .la. V"'llerges, um dos expoentes má-

'-l'l'eseneial'â u públiCO timhoenf'''

eXIgIr muitos esforços 'erá feito' -em h01nenagem ::w3 alvi-verdes e .a.lvi-negros 'eslão
, I

uma panida l'xcelcnte, Os Hum-

-':dos plaiers eill1!eraldinas, foram -presidentes das agremiações ci-
se -batendo ein choquds de ..aro

'd d d' d õ b . d h "ps
: lt1l'('s do a]yj-,-ub]'() sülicilal'nm

:convI a os OIS esqua r es_ e"l.1 i tadil1as e {) segun o en� Oln -

brilho, procul'ando conquistar ;1 ,

A
t '.

darm�dos,. o� sejam:_ B��riga:ver-I gem á Crônica Esportiva fala-- hegemonia. do futetol em sua I .,.4.:;'"
,

-

S
-.

emp'risos
'.

e tra ri
.

portei'>de (mfantrs) - e Ohlnplc_o,

()uve-/
da e escrita df' Blmnenau- nuas zona, A disposi<"", qu<- sempl-f'

(

�\,
�

.

- -- --
, ! 5 -, ,;)

:nisJ amadores,- Tanto li 'prelim1• decisões dignas de àdmiração d3 demonstraJ;"m, a e!a'�;;e qUi'
;.,

-

.

-

-
- '. -

:nar C011lO'a principal-'prometem nossa .parte, Aqu�les que labn-'sempre empregaram seus plaiel's ,.1J,1 e' P.(o-prieto- r,.iío·s de com--,·nho-es�·sensa.ções a. _grallel. llotadamen-; tam nos jornais ll·emiss_ONl'l, ta -

e muitos outros ralare:;, transfOl':- .v .

...

'te a. segund�: que colocará._ -

em lando sobre esportes, sent('!n�qp maram os ·cot('jos ent re \'P1':l- ""-�- :.-;";' ,,'
-

campo a:ivi"verdes, e alvi-rubro3,! profundamente
--

.agradecidos, cruzenses e florestlno� em autên-

os tradidonais em nó 3-1 com esta 'llO�enagem, que p'ar Ucos clássicos, Ve)·a· CI'UZ e Flo-

sob ' do sr, Argemiro Carvalh';, Is- resta nunca deesmerecel'am aI
(lQs de

�

At'gemiro Carvalho, : r'\'

'I
to raramente acontece nos dia..<; confian<}a neles de-positada pelo

sultado lógico dos ensinamentlJs

Dr. Atires c:,onçalve-s atuais, já que -'são -poucos o,
- -

-
- - - - - -

dndos por este conhecido ;de::;- v
. gl'emios que olham com bon� A

portista catariuense, que
- nill)

J
--.ADVOGADO - olhos a imprensa eesportiva ia- I N SO N I A"p.nl i- I Resldencia e escritório:

I d
- f

�. BLUMENAlJ _ a a e escrita_ Enviamos daqui
.do .d� que a �e�ovação dI) va- I R1l!l Rrusque. 95 _ F9ue: 14-1% nosso sincero muito obrigado pe-'
lm:'es no assoclatlOn local torpe _ .- _

"

-

.

I
. parte que. nos toca e desej'!.-

� _
_

� _
'iuiínHUnnUmÚIliIll'immmmm riS êXft� �mplet'o para' :�

-

I l' E ç A R F O R';P I '-, ,. '-' ..

I ;L E G) TIM A S _. 1"lJates de hOJe, no, campo. Gfaques,palpitaçõtu,depref-
! tJ:iSá do Americano S, A. j Iramós que sim, sao moral, agita:\1ão, ongús-
- _ X - '" - li: - % � li: ,__ li: � 'J[_ 'J: ..-,.;. � � r _ ., t�. M�r?val acolllla a- �rita-

f
- -li .. -

- -.. çoo, ellmma o desassossego li

OS as, ffim L'!81dO ��.rpO.Xlftmo ..no:!!. tgrne�tJ Mcr:lRoÃeVcÃ�
:! I'�-r�� e p ro 1.IIUDaIS . sera, "'c."/m',nl. d... norvo.

�

;11 P!!!I�'!���'�u �!�s�{!: �:er�!nt�ute��i!�
será iniciado, - como _em 1951 bem corno de todos - os i:rofiõufi,

1
o Torneio "Extra de Pt',?fissio- _Pfümios e diplómas aos clubes

nais, de aéôrdo
-

COlil -campeões de
-

49, 50' e 51, dvó; d.?

�:&t -��� 'i ção
tomada 'Jléta,;Dr�!-'t.óri� :ari 'L:-, l;artame�t�3, de }cl.cPOl e· n1.lélil'<1

frequentes levantadas.p.oturnas.' do- F" na noite de sexta-feira_ com 1l1lCIO "s 10 horas, a

resnaspernas, nervoslSno, tonteiras,. '. _ ,- 'I compnnhando e�sas colenI-dndflq
tomozelos inchados. reumatlsino. PartIclparaa desti' TOj'neHJ

_

so-
.• - ..

_

� . � ,,_.

olhos-eppapuçados, e. em·geral, a mente as equipes' (h Divis"o' uma 'churrascada, ás -12 hOl'aB
lmpressao de velhice precoce. Ajude

• ét.

"CUS rins a pur:lfi.car seu sangue !)Qr Principal s-encló que o Illitium
'meio de Cy:!ex. A--prlme1ra dose co- ,-' -

-

meça a ttabalh'ar,ajudandoseullrlnI' tem sua_ realização _ assentada
.. eliminar o -excesso de ácidos. :ra�
:rendo assim com.,que se sinta'como
novo, �'"õb nossa garantia CyS!6X deve
ru -inteiramente satisfatório, Peça
C""x- em qualquer farm.âc1a _ hoje
mesmo. -Nossa garantia é iii lrulI
maior proteção,

-

'_

maio uma reunião 'dos rcprpc;ell'

tantes -das agremtacões filÍ'1da�,

ao Departamento da. Segunrta Di-

visão {la LBF. oca"siáo nrr. que.

terernos 3. ela.boração do

•

Venham conhecer o veicll lo de maior rendimento em tl'ftnsportes terrestre>:;
para 10 (cl<,z} tonelada!';,

/ in�!l'(->ssOi� .á razão ,de cinco e de'?.

·1 ('j'UZeil'ClS. " entidade da Rua F,

� de NOYenlbl�ü e ern g}'ú:.n��

; qualltidade, pm'qui' a - ]1rOCtll'_l

I dns rnesn10S é enornle. 'rOdíL1
.

os recorde" de l'pnda até l:oje

o nOv.o caminhã9 'MERCEDES BENZ� para 10(dez)
toneladas ,(Motor: Diesel. de 155 H P ao freio

Freio; independente nas QU3 tro rodas, sistema Westinghou se, Pneus 1100 X 20, luhri
ficação autm'Í1atica em iodos os pontos do Chassis, Carcas sa; De aço forjado, inque
bmvel CfJm _h-ação iJldepen dente, _E lIiuitas outras -inova ções_

reg-isrrados r,m Timbó ser-to IJa
"

tido.3 e:4a tBrde? ín�lice evidenl-�e

de qw' o clube esmeraldinc. ten'l

, ·me'. em qualquer localidad� iiI)
I .

_ Estado_ A delegação eSlncraldi-
na ,�ié'_jará ás 12 horas, ..ievp.ndn

I -, ónihus que vai conduzi-I .... pai'
til' defr'onte da pl'a.ça de e:_;pol'

:BLUME NAU - MATRIZ: rfAJ/H'

rttle

l:1res ag'r'nli3\�ÔeS 0111 seus corn

Distribuidores de Automoveis S/A
pl'omi.ssos de

FlU;AL 'RtJA� 15 DE NOVEMBRO, 1513
;! Fr:lIlllczas em geral

I VINHO CREOsü'I'!l.DQ
ii """ �nI.Vim::,A

'II,

U
II

Tais solenidades te-

,
.-

F
'.:.1:,.

solicitação ser -Peita

aos
- diretores .do al-

os engenheiros que () desenharam e construiram. 'A p-otência do motol:
e o baixo cOnStlmO de combusÚvel permitém usar o Trator Ford, com {gusl
vantagem, em pequenos trabalhos ou em pesadas' tarefas de sl'sção cê

discagem do solo, Seu aperfeiçoado sistema hidrã1.1lico
torna facilimo o manêjo dos implementos, que são

com a presença' das .a.utol'id:ules

loca;is e representantes dos fi li 'L -

dos á esta. Entidade' e-da im-

.,A capacidade de executar com-rapidez - e econômicamente - qualquer trabalho

agrícola, é um dos ca�acteristicos do Tratar -Ford-de. que mais se orgulham'

tendo pm'

rlio lugar na séde do Olímpico, Algumas vantagens do
Contrôle Hidráulico Ford

_..:.__ ---

abaixados ou levantados com um mero toque
na alavanca, Ford possui muitas outras

vantagens que só pessoalmente o sr. poderá
constatar, O Revendedor Ford terá

prazer em demonstrá-las.

PI'ocure-o .sem compromisso,8 NOf8·�UJIIF·BeteF8dioo ��OD�eD. «lIlelreUo»
... caracferiza �m a,rnb iente de distirlçãti"7.tvbQm gõsfo
A sonoridade extraordinária e reprodução nítida de n1_úsÍca e-voz humana ,torna;ram
no o receptor que V. S. sempre. desejou, Aliados":a_ ,estas qualidades estão o eXl:eIlcio-
nal alcance e 'estabilidade_ '=lU ondas curtas e. longas.-, . .

-

-

Com êste aparelho a 'I,:'eI<E'IUnken lança a.o .merc:�do uma nova e feliz criaçã'l, um
produto de alta l categoria

- da sua tão - conheci,rj) e 'a·cr".jitada linha de receptores de

classe,
-

-> -1"

A surpreendente qualidàcle [I ('ústica; que de_sta{��;:o- -mo,lt!lo ,"Allegretto".. baseia-se
grandemente na c:lllstrúção .cientifica do gabmete de rnaterial plástico,. o qual tam
bém corresponde plenal'l:!e�lte ::Ia mais ,apuradp gÓ�to,-"f,)rmando ,com as demais par"

.

tes um ·harmonbs0 'e, elegante conjunto, Com H;.váhml0.S , .6 circuitos e três -faixas d-e
-

ondas, a Telefunkén criC'I.:l - novamente urna oláss;ç<t 'obra prima na técnica de. rádio-

audição, E' desneées.<;iÜ:io, sublinhar que êste novo 'receptor Tele:runken foi ccm.' -,ú
.

,

do sob tôdas as, tráàicionU!3 garântiàs Telefupl�(::n. Firma .de renome mundial ..pela
.

excelência e Segllllanç�r, de- seus produtos.. _.". -

_

" .,
.,

-

Se V_ S, aprécia se'!'-entretido pela ,excelente cornparihi� de um __ convel.'�advr am(;�

-110, "AlIegretto" lh·� - brind:l coíu. êste _prazer, ãhl'lndo-lhc,. as portas à

'. Um mundo de m:usicas e hl!lCÕeS
T E .LE �F:- U II'M

MARCA TRADICIONAL D_!': 'FAMA 1\IlJNDIt\I...
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Trat�r fOTQ

-equipado com

-Ar<ldo$ dó> Di,,;o$

Deaibom

t. Pennite '1ransportãr os imple ..

mentos sU5pensos'do 50.10' - �ono ...

InizQ tempo, não danifica O ímpia
mento nem a estrada •

2 ... Permite
�

faZEr curvas -fechadas
e rápidas no fim dos 5Ulc:OS .. motor

rendimento do trabalho, menor

consumo de combustível.

,:� .• .l
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MECÂNICA E PEÇAS lEGíTIMAS
.m tode c 1!rClsll, Inclo$ive Itêino d& 1,,,,lor;.la•• P&ças
vitais, intercombidvei:! com (cHlinhiiBs 8 CUrtos rord

3. Regula outomàticame'nle (I pro
f_undid(lde "do su1co, mantendo-o

uniforme em qualquer terren04
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o recúo dos.rletensores du-

f
Passando à frente do seu

an-I F li
ma equipe de futebol, quando tagOni.3.t�, tentou, com um blo U9 Jr�ma mesma se acna em vanta- qtH'lO reíto em sua retarguar- �

gem no marcador, foi mais u- 'd3., obstar o; atacantes vísítan
ma vez fatal. Os catar inenses. tes, mas esta tática serviu pa
no segundo tempo da peleja 1'0 que a seleção da Bal.ía in
á ísputada ónletlL e:n li Ioríano- eursionasse pcrtgosamente, e· ...
polis, contra 01 baianos. ven- 1...·ârias oporturiidades, às

ú ltl
ciam os }iapélZes da Boa terra mas linh2-:; alo/i-rubras e ame-a

por 2 x 1, iSVJ depois (1-:' l"{JÚ';:>- , casse Adülilnho constantemeu
rem um goal, que assustou a- : te. Quando mais torciamcs P('
qucla enorme assisteucia que i Ios 2 x L eis que surgiu o ten
se cornprtrnta nas dopendencies ; to de empate, assinalado pelo
do Estad io Adol.ro Konder.jmeia-canhoto Israel, nU'�.<I cru

zada do perigoso Geréc-r, C!)'
- - -

,I trema que foi um tanto " ban
uonado por Osní, ôntem algo

I inseguro.Não devem os despor'tist.is

lt.::J''f!ga-verdes lamentar 'I ,J

ccrr ido, pois o resultado po
ele ser considerado como dos

fi - -- - - -- -- -- -- -- -- ti

tiS baidnOS ...

a

Bro.sileiro

Colu ii Católica
=----11 11·-----

Griação do Banco de
URIlEM DA S:iNTAS MISSAS

TlOJ E, nu attar-mor: às li. 13, pOI' alma ,ie Gracindo Rosnno da Silva;
�- :1'; 7. lH.�lü!j tal€!..·Id.o� {Lt Furu LUl� Descharnps: .. - às Ú. em Jll{pnç;t(}
p:1J. i iculur - ÚS !:oi, em "H':1.0 de grm,:.a;J, .- .as lu, Pju de E:UHHo Hi'l;:"lW:l� -

;_l� I!. cHI int,\.lnç5ü partieuLur .

.

SRCfTND.;-F'E1RA. d ia �!1. às 7 Irs.. no :dLlr-nlOl\ pu. di.: Sof.!n Josr

c1p Lhuu,
�

'l'El:Ç.A.. -J.'li.!lRf\. dia 1.0 de abril, As 7 hs .. no altar- ..mor. pj:l. de li'run·
clsco \V:Jgnt!l'; - n� a. de Na. Sru.. , p 3. de Mar ia Camila Vieira.

QU.\.R..rl\�rErRA. dia 2. :i�.; 7 lus., no hlt�l'-Inol". Pra. de Valé!,no Per.?j

ru: �- no ::'1 de' 1"':3, S�'�I., P "to clt:: Car-los 'I'echen ti n.

�UF,n A- ('·.i!.JRi\. :)-; i h�i.. til] 3.1 tar-mor, ]ti:l. de Mar íeta Jobin-, Fer-,

Rio, 29 (Mer-Id.) -- Dentro de pecções
454 dias serão mtcíadas as pro.·'-:
pecções petrolíferas em São Pau- 1

lo, visto os técnicos du C.mdc·1
lho Nacional do Petróleo tcrern
concluído seus estudos. O sr. PU
nio Catanhedc dísse que todo o

it._, C�I U1;.1')
__

�.:\.·EA[;G. __;'. ',- II'"
,
11.0 altm -rnor-, fil3 ue Pedru PEreira: �- no a. !...p

l'1a. SriJ. .. p G. de Pl�rie.rí) Con.ii-i::!t'.
Di.. .ii.J.1':":GfJ, ,1L, ti \Ir? ._tl:nl) no :dL3.r"2dol" às 6, pa. de Evódío Furta

do: - hs 6,,45, }I-=>!t}· f .• lf'··1l10 i:1.�, FU1ll. S<'1weféT. - as 7.4.5, P (i. de Ori
vat Jü.�ü de? Am.uím: - .<.t�. B,4�.i. em n. de Na. Sr3.. das Graeas; -- às !i �o

P.J di� h!.1 e IVl.i.t'i::t f':'io·,er: -_ as 10,30, em In, ll:1rt::>
. ,

:\ V I S o

r. -- .\ 1'.!I'Lll.' ,iü l'r��:ilJHJ I.iOll1�ugO. lJOliHt1b:O de Rarnos , a ordern d�l.;; lC:-tn[:'!'" :lIi .:1:, �{.tt·et'.'1 a �l:,!,Ul:.Üt:1 IIl(jdlr�l'iir:[I(J' :,;'s ti hs., m issu rezada co.ri

eOl"úLiull:l0; -_ ;is G . .:J5. hlh,�.3 das. êulJlUnhões gei'::�io;.;; - às 7.45. nlissa d!:ts
el'í!lnças; - Ú!'i 3,45, tnbsL! H·t·adiud.a; �- �i:-; �J.:!O, "üssa p::uoquial; _ :\�
lU,:�U. hlf��,a dus fl.!.ituuanle5.

2. - - QUfN'rA-FElriA, dia:.! de :'�Jril. ::d lU h�,., HORA Sf�NTA. Sex�
ta-feira, dia 4, la. s. - f. do nlr.�s.

-r+nvo. to ex:-'lt:l.{' !"l beleza e a emo

eh} te1il�rll) ff1usica) hrasilei-

NÃO FORAM'"ELES
Não. não foram lHes! As razões, seria ocioso expô-las!
Deixa de lado todo preconceito. porque "o preconceito é péssimo

guia", em todos os ramos de investigacão. Quem se deixa guiar po; ele
acabará fatal111cnte no êrro. Assinl já o disse, enl l'tlação a no�.4.) assunlo,
Helldt'lk Pieter March::lnt, um dos fundado,'es do Partido Liberal e Mini.
tro do Culto e da Educação da Holanda, e - depois convertido ao Cato- I

1i('i5mo. f
05 uJltigo� llflg:ios silnbolizavam por UJllrl divindade es�a falta de paz

e €:if,a dor ("l'Hel elo csp!rlto. que é a luã consciência. 1!: seus grandes fill�"
":l.ofos preocupO:i.m-s(" COUl o rne.:HllO assunto. Assilll t1Íz Platão no Gorgia�":
"O hornenl lnais infeliz é aquéle que está ('U1t1adtr e n5.o l)õdr· Uvral'-s� th�
sua culpa ".

Sabes tu, amigo. qlle Uln único dentre os grande5 guias da Hunlaoi
dade tcve a ousadia de perdoar pecados1 Jesus Cristo perdoou pecados!

'

.,Filho. perdoados te siio os teus pecados", disse .reSll<; ao paralítico, e.
clTl prova d':'!ste perdão, cu!:'ou-o ILc 2,3), "Perdoad J3 fe �ão os pecado,;;"
disse Jesus n 1\:'&ria Madalena. e ela .se le ....a�Hou santifica.da tLc 7.4U1.

S.1be� que ,rt::':::llS f�s a pronlcs�a dé��tc pu{le�· ao� apõstolos? Foi!:"1 dis-
se_lhe�' "En1 yerdade \�O:5 di1;O O que Iíç,ardes sóbre a Terra. será H-

N
f1ItW a �

I I�':i�;j:,�1�):'�e;::' (�r:I�'l�;t';';�: (> qt'e de':':::ará", na Ten-a. cera

rJ:S,l.;'I�"t"""" I ao enviara o tamaratl· n'en'hum 'í f �_-E :,cgt'nt:lo �� l�n;_;,u�l ralada por Jes'-b. ou o1elhor. peio$ e, "':-=- .... _

.

��:�;�i��;;:':;;;;:;;;::::;;;��:�;:�::::E;:,�:;;::;:�;::::;;. ::, l��T�!!�!�!����c�!�r���i�irt��eMJáh�eSraCtinOgl'dUO oi '_1_
pOIS destas palavras soprou sõbre êles, dizendo' "Recebei fi Espirito San-

-

tO' 'I ( .• 'In ,.' l' f(' ri d i limite fixado pelo convênio. A
, !. c

.

"., .> ,n"r t" ti" l'eca os. ser-lhes-�o perdoados: ma' a q·.Ieru RIO, 23 (]\le�'íclionnI) _ O P:)R1'O ALEGRE. ��H (Mc- �

v". n:; reti',erdêS, "er-1h:e3-"0 retldos" .Jo :lO. 20-23). �'rança comprará. em maio e
'e�'-",,1rjo ";€'1 a l do ltamar�lii ridionall ,- O 'r�cput,,(h �w;::ia- l.!:OSto, 20 milhões de do' lar'os()r i. nadei'e, coofennCls plJr Jesus Cri!::.to :'QS ./j.. pô�tolos, é lo� ili'CD "lie illl'lJ 11'· d p' t 1 B d-

--

.. " "" _"a 01' unen e ran an. !il'b, Ei. C::llldído NOl'b�l·�.l ,:::: i !,o algoda-o e doze Inl'lJ10-es de.�� _es1cndiil11 tan.1bEm 80S suce.sores dos rnC'smos. Se Cri ...1Q lhe� n1:!�ldotl,
" -

1 \
..eSHlelltlll_ :'n1em, categol'ica- é1 �\'1:()SL'nLl na om!licbdc :'!e eb- J.lllare,s de cafe- de abrI'l a )'ll-a c e';. riOS .f postolo::" de batlzareln a toda criatura, não O entendElnns. t t" d 1

- --

t
!llCn e, a no !CIa e que o l'v i- sen'ador pessoal. al'inl d:: a.o;sis ,lho, eDl p<�rcelas de ql.l�, tro m,:- =

pUf'Vl., Ul'�. nn SelJ�l.{!O de l[Ue tod05: os SlH Y'ssnr�s dus mc'rnc... pO.-:;;;_Uil
,'" Jstr - elo Ext' ." .

C
"

razc-lu. até a l',lrteUmaçiío dos s':culmo?
.1, tJ. • er101' enViara um tlr a onferencia E�o�h.njl�a. lhões de dolares nlensais, A-
:Jb�r�r,�ador ofici::d á Conferen- }\, decl!5ão foi tonlad'l Jl1.c��nl.._; ....',·Ian,.ia-se (lue O governo bl'�,,-

-

(:(.,;110 ("ut.l" f"zer reç�--:alvar para a COnrlf.S�O?
' '" .

d
.

-
-

D ;:'<1 M:Otl0'111Ca e Mm,cou. a reunião dos liden's d,) P'I'B
�� !;: ..lhes qt,C a. 1.;1'::-:;1 Cat.l1i.t'::L af·r.l,".lU e e.'";:erceu i!;;.;te I' ,dl.r Ir; pp.: _ n t?L�G �C

-

O
iieira resolveu cctnvenccr

I .... f!; .... A ::.-.JAO 0- I ,",;} P,�F:. PSP c UDN. A as- referidas quotas em fac-e
,(OileJUI.l.l.l;i,i.I;I·'JUJ FIClAL· 11" 2' =

... . __ �__ i sem ),ela encontrava-se em Le- 'lecessidade de conservar a

2O t d I I-!iro I i
rias e a�sim não poderia envl''lr 'rança como clientes no mer- -

porcen O OS ucros IqUI( OS serão �1���:1�����td04#,r;��?;'��fl
"do do algodão e do c,fé

m e d I 1; d
· , · Con[c'n!l1cia Economica, o que

e pr na os no p an 10 e sennguelras :�:��:,?��:1�:�;;�;:;��1;1ri��;
Importantes decretos assinados pelo presidente Vargas ��11�\1�; ��\�::���� C'l;���\�e�:��
H.�O, �n nVIeri:liOl�al) - o �ouro Nacional, pelos gover- la e desenvolverá um progra- fll:(!_Ol'gani:wu � dplega,;ilo 050 I

P.l·csldente Ge�Llho .Vargas as- nos dos Est�dos ou por entida- ma de organização, particular OflC'l:ll do Bi'USIL! ,,_

IilllOll o segumte Importante dcs autarqUlca� 0!l cuntrolad� Ifwllte na Amazonia, visando NOVAS QUO'fAS A'

I
"Os,Sindicatos ab"-i�o-assinados, que congreg�.m milhares de opera-

decreto:
"' . _

pelo PodeI: PublIco,. aqueles I <ll,id:; all1pliaç:io da cllltUrtl FRAN('A dos, vêm ma?ifeBtar de pÚ!;!ico, O seu reconhecimento à corajosa atuoção

AI:�. 1:.0 l.,�::- F� . l'�'l1dH...ao ",p�- �\lle !j(��e�t�nem a�s fur:;los as- ipringlteira, sem prejuizo a ou- RIO, 2li (Met'idionr,l) O do Deputado Feder1ll dI'. ,JORGE LACERDA, que, na Cihnara Federal er-
'

ra d!Str,l)lfl�aO ,lus enlpr-SdS _.11l oLhe.o" da pl<lntaçdD da j l';�s ('ullurr.<; cOlllplemenb- '·o'.'('l'no I)rasileiro concederá

I
gueu a voz defendendo os interesse" de nossa classe relativameote ã

Prodlltol'as c'e 'lrtehlos de bar· I),lrr"",h" .
- .., .

'

._.. � �, � • <:. _

�..

r.

�

� �., •• � •

�-t.'_.j. a 1,11·::uH;n n(Jva:_� quotas para ri que!Jtéto do s,lhJrlO lununlO,

]a�t��, .l_!)UdltJl lde l�n %110 d" Ag·'\;t. �,O) - o �dlrt,�er!o el'- Ar/. 'ku) .. -- O [il'CSI'nte df'- ('(ll;lfln'1 de café e algodiío em "Nfio pl'!wisamos entrar em def31he,;, Como todos gabe-m, ti Comissão
pUO !('açaO f� {,ecre O as co- rrcu �n'� p;rov� Cl,'Clara to- (Teto entl't1l':' E'lll "igor na dl.:ta I do SuUirio Mlnimo !;uger-iu ao lluHtre Presidelüe da República a fLx��ãO
tas de fOJ"nectrne') de borra- da a aS:llstenCIa teenlca nece,,- di! sua PUbÚC:ll:ãil. l-jI;ct."TeJeg,: "Limousin\'!s" de um salário IHíllimo 1),I1"i

� inter'or q 1
.,

ti J' I
.

1 d t d" t' b
�-

�'.'" . . �� 1- (Pn
�.

. � � V i. (e Ja Vetn: sen o pago pc a� -c as..

C la ,e o OS os !POS, e,m CO- .,alla as em.ples�s ct;'ch:adus a ArL 5,0) - .. Revogam-sl� as AGENCIA BLUMENAU ses Jlatl'onai.�. if

mo 'J ra CO!1('e;;s;)o «'i ltc,�n{'a cultura nacIOnal da 5"ringuei- rlbposições em l'ülltário. I Ruf1 15 de Nov. N_o :l15 , .. o degaeN'to cl<,e"a Comi"ão foi Vo 'd t t
- .

1
•

prev,a de ÍlnnOl"taf:ão doefe�i-' , -. .

_ ..

_' .H. ,.i eVI <'11 e que _pu roes que Já .a-

� '_ .

V_:Hn üellber.ldo �tlln1t.�.nto nos salarJos dos seus oper;;rrio!;. J;l supe."lor .

vo de forllecuueo to do, c:lll1.h I" a",; flxado:. atualment(·, !l,;O o fizeram b!!.�earl<1S nesse fato
a (Hle se "e ferem as IpIs 86, do? ,\ ... ncu�aco- 's (!Un .... 'v tu'U

I t de.· d'" t'
.

l:j;OI. 7 I "0'0150 � 90"6 d
-

, •
• o.. � '," ,�"OI en r e o "'lU iCn " dn" 'l'rn.haliwdo-

2�2�46 ( e, ",,;v "�, �

2 ,
r,

e A � 5í'Wi}iiUla Catati nense S/A.o IH). af:i de marchar cvm (l Alloftres- .�(! tenham [(nto ao T1ohrt' De]Ju- res nn. indústria dê Pop,,1 e r';]_..

.' _

' pI 0\ d�l r,('I[!.1L€, a \,;0- , , g i � fado .Torge La.cel'da pela atitu-' el:- dI,,"
'

lH!:>sno EXt'cU LlvtI etc delesa da , " .. J. . ! p - ao .e LJ!l1,

borracha havcrem permitIdA iO da J44nviill1a � f !U'ifa (!lifall'ln!!l e n:i�.� m·el�ftl' !'Ii�.,!tu.'l ";1'1011' Iti:!.� \\'I!nm.ov:\\\r.�� de clesa"S�Il.1l)l ad.l ll'le Rflsunnu Jlttarciul R. Pel';,ü'[I -- P;'e:,;-

20 (J' de J l' 'd' ....G' ., .)f;lf� "'. = Clt f"lilI til ._ I1VI U \I�BU\ii! ..,� lU lin.� \H �'"'." f'm benefICiO de na!!sa classe, dente do Sindicato dos Confe
/0 seus ucros lqUI os •

f f
'

l'
-

anuai_s.. destinados ao }Jl�,!üio dma clientela, não mediu lU'forçoll1 H!!l:!'!\ !I'lmnH�� e',I!lrS ;'�.í!'a!l!Ja:',ftp.f' c"m �"'� TU �� ���e::omentc da m- rentes e Coneertadore� _de Car-

de noyas seringueiras,
III 'iJl >li &",ülQ!iI: �.IIaY1 .l)õà6;l &s .:;h;d ",v",.:o U "'la 1), .... 1 , ga e Descarga de ItuJ3.1.

Parágrafo Unico - O di-;- ..J dr. '" d d' F'h
.

f
"O �ovem, !>=lamentar. que Aristides Lirl'4l.Lres -- Presi-

post.o neste artigo vigorará atF. gran::.ees e mo emas m.aqum�s, ii Im t!e pro UIU em sua a fica Oi ii a- tem SIdo prodIgo n� defe,,;lJ, das dente do Sindicato 'dos Tl'aba-

que as plantações assegutem
classes desfavorecIdas, como lhadol'es na Indústria de l",al}ão

o consumo previsível do país, madoJ e inegmdaveis REfRiGERANTES DA ANTARCTICA Guaraná bem a�estam os �rabaJhadores e Tecelagem de !tajaí. "

de acôrdo com a Comjs�ão E-
das mlllas de carvao, em bene· Franciseo Antonio Martins

xecutiva da defesa da Bnr}';)· Cnammume - (ac,ula _ Anua Tônica de Oujnino _ e Limonada� ficfo dos quais proferiu varlOS Presidente do Sindicato dos Tl'a-

eha. na ocas1ão da reSD,;nt;va • .... �. discursos no Parlamento NaciC!- balhadores na Indústria de

colhelüL
-

ii·' lo '.JI.J d '"
•

f
• nal, os q.:?-aís ti�'eram l?rof�nda Construção Civil de Itajaí.

Ari. 2.0) - A obrigação de, ASSim, pOIS, os SefiuOreS COnSUmi\iOreS �O$ e ICJOSOS re Flgeran.. repercussao em todo paxs, e um Moacir Peixoto Bastos - Prc·

plantio estabeleddo ,pelo ar!i- .J
testemunho e�o�uente do seu a- sidente do Sindicato dos EmpN-

go primeiro, pode ser ctl'npd- �eg 'ja ANIARCTlCA - OS demaior consumo em fodo Brasil __ poderão mor aos patrlc10S l'elega!l0s ela- gados no Comércio de ltajaL

da pelas industrias de artd'il- sorte, Se\'ero Lazzarlo - Presiden-

tas de borracha diretamente, a- em Jo�nvme_� e em Iodo Estado de Santa (atarina, adqul"rl"-los em cl'ln-
Com esta simples demonstra-

t d g' a
-

5- I
lC.II ção de Simpatia e solidariedade

;��e�ar�fci��Ç��rz â�e�a��i�aT
1 dit,

ães acossiv�is como ��'�I1l.J.af'p' f.lrn," �fi"!A� o� dl.\,I"�_t<l!llRIl" seflllree do P!!!I�·If. ao ilustre deputado DI', Jorge

das emnresas especializada,;; u_':,n;I\I ... , (;r.. 'VUv� .J \,�!'�gl.1 IU;J tOa ,J Lacerda, rendemos o preito da

pela tornada dos titulos ou Cd:l nossa eterna gratidão, formulan-

tratos esneciais com pessoas
do votos pela sua felicidade, pe-

fiscais, h�ridica3, dedicadas ii C
· I

a C t· SAla b(!m do Brasil,

plantação das seringllPiras no"'1
. erVe]arl

.

a arlnense .. .
Luiz José Medeiros, prcsiden-l

'nus proprias - de acôrd.1 I.., do Simlicat.Q dos EStivadore.:s1
eoro o MmisLério da Agrícul- JOINVIT - T -E'_

de ItajaÍ,
tur a. LJU Tiago José da Silvn. - Prc�i-

Parágrafo Unícn __ Incluem dente do Sindicato do ComérCIO

se entre os titulas referidos Armazenador de Itliaí.
nestE'j'u'tigo, emitidos pelo Te- Nestor\Elrn1elil1dO -� PresidEm-

J �

lndlspensãvel nos bares,
padari as, confeitarias,
açougues, casas de carne,
reataurantes e indústrias
- onde não pode haver
moscas.

AS MOSCAS E

REFRESCA
O AMBIENTE

1�1). J forrclosos versos rIr- Gon�3.1vE-s
..)IL jú füi apL-escntarla ['ln varias I DíUH: '·l\1.inha tr-rl'a teu1 pa-.Jimei-
Composta em 1!J3B, a SUITE ERA-l l";; on I t '_"

cÍdades de nosso Est:ado e n!'. Capi-
li (,=-' C311 a o $lJJla, ar:: aves

tal Federal, por ocasião de uma me- que aqui gOl"g'elam não gor

morável eSCUl'são realiz<ld� pel::>. or- geiam como Já ... " Um sino a

questra e côro (:0 Teatro 'l;ar· nuncia as dnco horas da ma

los Gomes", sob a CIlreç[tr,

d"l
nhã. O dia desperta. Ouve-se as

pr',óprio maetro. .F:m BlunH,"f�,!, vozes das florestas e dos pas
foI. exe�lltadfi apen"" 11:',: ",'z

1 .,ar"s que evocanl as aves cano
f> cerca d.� dP? ,tIlfJ!? 2"··"! ,»' I r:J.s da terl'a natal. "Nosso
Esta sWce, (que nao 1,e�lto

I
te mmais estl'C'las, nossas vãr

em elassificar como um poema """s tcrn mate: flores,
'linfonico voC'cLl, uma varIedade hos(!t1f'S I euí mal�> vid:i.,
de composição pl'og,"l'anHítica.), vida n!aif! 31nOre!; ...

"

consta de tres ,partes, <{ue po- 2a_ Parte -..: TROPElItO
l,a Parte: SAUDADE (Sólo, solista (((mor) e côro masl)U]illo

dem ser assim descritas: Este quadro re;11'esenta, com

TO'PICO DA SEMANA:

fila Piralinlnga, 1637 - Caixa Postal 230 São PUII) soprano, e orquestra) ()

"LILLA"

elA.

Ventilador de teto de pequenas
dimensões, considerável potên
cia e baixo consumo de energia,

i!,��
IJULLAu ��!!,1� DE MÁQUiNAS

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fundada em 1911::

'

andamento escolhido, largo sole·

Vista
'

bem a�quirindo, seus

.

-se artigos na (a�a

".J4 Capital"
�.��

Novem�rõ 413-Rua X� �e

,-
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