
to-Amertcano, sr, Denn Acll"'
son, no Brasil, além de -estar
programada no sentido de Q"..

tabelecer certos ncórdo5 entre
o Brasil c os Estados Urridos,
traz ir:ualmcllte a missão de
convidar o Presidente Vargas
á visitar a América do Norte.
Sabe-se que o sr, Dean Ache
son, qoe estava para embar
cnr atnda esta semana, adiou
a viagem com a finalidade de
esperar a ....olta do sr, João
Neves, 'que foi passar dez dias
em Poços de Caldas, ANOvm

I

'':' .c._--'--'_:I li
._I: RIO, 7 (Mexid,) - A matéria com que a Comíssão de

II Justiça retnícíarã as suas atividades será o projeto dispon
II do sôhre a campanha nacional do petróleo, Conforme é do
II conhecimento publico, já foram apresentados, na base da

II proposição do governo criando a "ptrobraz", varios outros

I projêtos e substitutivos, inclusive um deles adotado por
I um dos orgãos a que está aféto o estudo da matéria.
li Trata-se do substitutivo do sr. Euzébio Rocha, que,
li aliás, recebeu algumas alterações através de emendas. A
li comissão aceitou o projéto por ter o mesmo, em sua estru
II tura, sugerido algumas alterações de ordem exclusívaníen
ti te juridica e constitucional, além de modíffeações formais
li que atendem a sua melhor apresentação técnica.
----�-II

'

11-----'---.-
Antes, porém, de opinar

sôbre a matéria, fez o sr,

'Antonio Balbino um amplo
exame do ato prestdencíal
erlando a "Petrobraz", co

mo, também, das opiniões
dos técnicos e conhecedores
do assunto, que não se ne

garam em comparecer as

reuniões provocadas pelas
comissões de Economia, de
Transporte e Segurança Na
dormi, da Câmara, nas quais
focalizaram os primas eco-,
nôrnícos, pulíticos e jurhli
cos do problema. Êsse exa

me se estende, ainda, aos

debates feridos pela legisla
ção passada e até mesmo da

Constituição de 34. A par
tir de amanhã serão ptxbli
cados trechos do parecer
do sr. Autonio Balbino, to
elos eles levando em conta
os interesses do Brasil e sua

urgência para a solução do
importante problema,

Oonrcrtavets Oàmíanetes�

m:.U1'..1ENAU - ITAJAI

e vice-versa

IOFOSUiL
(lode-fósfurg.Cildo)

(I ii::moso
tonico

nervino e

museu'or

Um produfo do

LABORATÔR!i) 'liCOR
DE CACAU XAYIER

8. A.

'r.ais taquigrafados daquele de
depoimento prestado de lmp.:ovi- .poímento. NãQ ?;enso porém, '.:tue
ao e no calor dos debates, cerna haja exagero ou fantasia na, mi
(I que prestei á, Camara dos::::>e- nha afirmação de que 'o patrí
putados, hajam escapado afir
mações exageradas" como as que
chamamos "força de expressãov..

está organizando uma ':01;'1:<;
.são não oficial para tratar dGS comissão encarregada.do gran

díoso f'eatlval.preparativos relativos ao �i-

Não Tem Direito A Inglaterra
!DeCriarO s Consuludos No Irã
r

TEERA, 7 (UP) - A no- justificar as medidas to�a- i.·rra, com seu..s eorrsutauos,

II ta britânica, de 19 de mar-

I
das, no ano em ":UTSO, em faz Interveneões, cerno as

'lu ultimo. protestando eon- oposição ao tratado de_185'1, Que se originaram na, em-
tra o fechamento ilo consu- seeunco o qual, a ,Gra.Bre� baixada dá. 'Grã-Bretanha.
lailo inglês no :iran,..._ nota tanha tem o direito de cdu}." ,

em Teerã. A nota Íl':miam\
que acaba de ser regeítada

I
os consulados no Iran, on- estão anexos nove doeu-

pelo governo persa. - afir- de forem: necessários. Em rnenfos fotográficos" que se-
mava, notadamente, que os resposta, (J governo 'irania- gundo o governo persa,
fatos Invocados ror Teerã 110 alega que o governo de eonfírmam sua têse. Trata-
não rOl1stitniam ',inl.?rven- Ir Londres não nega os fatm" se lias intervenções dos ra-:
CÕl'S britânicaS euracteríza- mas ";,;e coptenta a interprc· i. uresentaates inglêscs na {le-
das 110S assuntos internos .10 ta-los á seu' modo' I:' de{'}a:· síg'uaçâo do millistro ira-
Iran. A nota salientava que ra cacluc'as as clausulas dQ Illiano de Negocíos Estran-
os fatos, em sua maioria, contrato, :realizado já há "geirOs juntO' ao governador
remontavam á guerra de quasi 100 anos. A nota ira- de Zhissi, assim como do
1914·18 e que não podiam' níana afirma. que a Ingla- comissário iraniano junto-

a um banco britanico
Irã e do pagamento
"gratifica�,ões", no valor' de
01 fi milhões de, franeos, á per-.
sona ltdades que desempe
nharam um pallél qualallcl'
11(' acordo iraniano-britâni
co de ,;1919. Esses,

mentes fotográfiCOS figll
rarn, aliás, na brochura en

tregue em 18 t1e "lal"ço nl
timo pelo primeiro ministro
1\'Iossadegb aos �ornalista;;
norte- americanos, que· fa
ziam uma ,viagl'.m, de estu
dos pelo país.

'
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Vende-se uma cosa
2.a RESIDENCIA _

. É D I T A L ' .' De material, Li ru_a São Paulo, n.? 2.690. perto da e�t�ça(}

\. Dé ordem do sr. 'Diretor Geral do D.E.R., úiço público da Estrada deEerro, que, dispõe de um gra_nde porão habitável,
que, serão aceitas propostas até á� 10 hor,�s .do dia. 17. de Abril, I com ce;ca de � I rnts. ue frente e fundos ate a, Estrada de Ferro.

para a '. compra dos segumtes veículos. Ja mserVIVC1S para os IUIOrmaçoes no local ou n� Alameda RIO Branco n. 70.

serviços do Departamento, e no estado em que se encontram: .' "

Um (H 'Caminhão Chevrnlet, tipo 194Z, motor n. EGD 678005 V E" r). E' 'S 'i:" �

Um (l) t::aminhão De SotDi_tipo 1946, l�otor n. T-11'8226028. f .
" A.�' "" ..�

-

'.

.I.d�
.

o,.
As dl;�S propostas se::ao abertas .as 10 horas do mesmo Um terreno na Vila Nova; dois terrenos naBoà Visb;'um te .. ;..

ena, na pI,-;se_nça dos 111tetessado�s. . .
rene com casa tambem na Boa Vista. ,

, ..

Os refe,l'Jdos, veICU�s e�conlram-se na afIem::. Auto-Me- Informações na 'SODEl'T:IA" _ Rua São Paulo, D. 931:
camca Paulista, a RUa I de Setembro, onde poderão ser exa- ---o--o--o--o-o�o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o--o--
minados pelos interessados. R" U I!'í; n 1.: P.'" Jl nlo ln ... n il f a !;;_j T () SMaiores. Iní'ormações poderão ser obtidas na Séde da 2.a [: IVI f' � � U � íiJl 'B.s � li �.,N J Pi 1'3

.

Residência, á Rua 4 de Fevereiro 11. 175.

I -----------------'----- I"

QUINTA ZONA AE'REA
DEST.o DE BASE AE'REA DE FLORI",'\·NO'POLIS

SECÇÃO MOBILIZADORA N.O 52
. De ordem do Sr. Major Aviador Comandante, acha-se a

berto-o alistamento militar nesta cidade, de 7 á 10 de Abril
do corrente ano, para os cidadãos das classes de 1934, 1935 e

Excelente casa de material
.os da classe de 1936 que já tiverem completado 16 anos de

para rosídcncia, próxima ao
idade.

. centro ti" eidade
Os candidatos deverão satisfazar o" seauintes quesitos: I

.

.. :':-"
a) - Ser brasileiro nato ou naturalizado'

- DIVer_:;os COa0" d� .casa na

) S ' 1<" . >..

' Ru.! Joao Pessoa (\ eiha i.
b - aber cr e· escrever, , Infurraacfíes ' s J

.

c) - Não estar alistado em outro oraão alístador e

I:'�
"'.' com {I ,1'. ose

'" OhIJ"er 11'{ '" Iam ....a I?'",
di - Ter no mirrímo 11n,60 de altura.

'

., "',.: '> '""r/"- , .. , �u, .... "

Observações: Os interessados deverão apresentar por 0-
Br�n. (I. 1••0 ,J,.a.

caslão do 'alistamel1to, uma certidão de idade ou documento

I'
.

Gequivalente, 4 (quatro) .fotografías tamanho 3x4 de frente e

descoberto; Os cidadãos da clas�e de 1934, p�garã? a l?ulta .í},c desde 100'0 ca rcelar as ; -i c ,

Cr$ 10,00, de acordo com o Ar-tigo 127 da LeI do Ser'viço M11l-1 cricõcs ele' qll:;i�uel:'ical.;(ú�i,�-taro .

. -

f'
.

1

CARLOS DA COSTA DANTAS _ 1.0 Tenente _ Chefe 'a Seeeão to Cl!]� .d,�cumenta�ao �r. jur-U •

I gada mioonea ou ínsuücíent � 11 Navita procura, um para
,,--� - � --... - -- - -

IGU por outras razões especi- serviços em: geral.. Os·interes-
! ficadas nas normas.

" _ sáüos I1Ódel'áo se dirigir a ii-
I Dentro em breve n DIVIsa0
I eh, Seleção tio DASP ::;bl'Íi"'t as ' Iia! nesta praça à Rua, 1[; de

II jn�c����ões para
. .s�:�c:-�i�-1né.r os l�:ovClnbro.

candidatos a cstag!O.· � _

I
I Dr. Aires Gonçalves

'"
- ADVOGADO -

bate. cozinhando informações in- Resldencia e escrltório:
fundadas, ainda s1!rá outra válvtl- _. BLUMENAU _
Ia". 11(ua Brusque, 95 - Ffme: 147:!!

Senhoras c senhores. vamos i tanto, a .vontade <la luaioria do

confirmar o cÇlmpromisso ministe- I ._ _ _ _ _ _ _ po':o tio Brasil. sináo da tm:tli-

rial quc assumimos. de apresentar r YAI VIAJAR?
Santo Antonio de Padua, de Zur- RAPIDO: COMETA
barun, aos ca,ri()ÇlIs. Ás:;im tcrmi- BLUlVIENAU _ ITAJAI
nau a crise mUi,tal' no Brasil. !';um PAlt4 C!O:!l'lb&ter IH' I�� I I' " i�,E:Q: O !!o\-erno da maioria.

meeting artístico,. brh::... dlll '<eU filho. d�:;; 11-
- - -- - -

=--I,_. -_� _

Havia o general EstilIac se apea- Licor de CaCAU :X�vier.
do da onça malhada da democra- M.uitas &eraçõell já co��&- ! Hlmli!l!!!1II11lll!!lIllllllfmmmmilIUUmmmlUlmmmmmmmmn1
ela nac1Ona1: Como temos dito va- varam III lI:uuuie efidciGt ! ,: fi E 1\'1 O R R O I DAS :;
rj 'l.S vezes, "penas um homem na<- t'lêIta ;:oataIEI leaaliw�'

., -

ceu para passear. na dorso deste a. :;:;_
VA:RIZES E ULCERAS

....
=_::=:.=nimal caprichoso. E" o gauchó Var- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAS PERNAS: curas SCill operação ==gas. Montado os ,dois, pôs-se

Getu-I,f' Ih f .. DISPEPSIA.s, PRISÃO DE VENT-RE,.COI,fl!ES,
lia' Vargas, a' �orrer .a monüinhu a. ·aram. �S r� I�� e o�· A:l\!EBI:ANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANU,S
russa - genero· de brInquedo. em " V ç.- MV' .... . ..

'

parques de diversões, de seu espe-

:b
.

f h
,. CORAÇãO, PULMÕES, RINS, BEXIGA, FIGADO ª

eial agrado. Subindo e descendo, I
-

.

II. _

mudandocad�me�ahoradealtitu- O nl. US· OI, C O C ar-se =: �"DR. ARV TABORDA- ==

de, O sertanejo gOiano Esbllac L�al
-

.

" ..;--

�:ud:�:!:.d;e���:�p�r�%���oP�I:� 'CO'ntra 2 carros de . mol.a... --- l\IE'DICO ESPECIALISTA:- ----:- ::
era felio para tantos saltos, para I

CHnica Geral de Homens, Mulheres e CriançR!l -

baixo e para cima. Tirou um goi'l- Cerca das 21,30 horas de I como unica alternativ:J., lI've �: iTOUPAVA SI':CA: 9 às 11 t; 15 as J7·hs... IH,UMENAU ,ª
no �e palha, machucou-o nos, ded0s domingo ocorreu grave aci- que dirigir o pes[!c!o \'l,íiulo Im!llmiHWimlmllmllllmmHmilJlml!ml�mmllUmBmmlmlmmm
e dIsse: - "Compadre Getulio, pa-

'
.

" .

re, que eu quero apear-me". dente na rua lVI:inas Gerai;::, contra o meio fio, mas ém Íll-

o jaguar se deteye e o �oiano hora em que o onibus da em- feliz. na manobra, indo o oni- :;.. UmmmllmmlHmllmllllmmllllllmHmmUIJII�lmmmmmIiUmfJ".

saltou. O gaucho anda desenfrear.o, présã Yvansen, que faz a llnh::l bus chocar�se cont�'a os "iois I ª .,.IIU IIlTE· Ii VO[U
'

§·

..

·as nsual", solto por ai afora. fa ..

, C'r"{tFr' C m
� rua !ta)' í ch earros de Inala onde se acha- _ g. fi m u

_

zendo mágicas, dando sortes: até
l\,· a_ o a ,a , ()-

.

'

:DE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES CIR- :::
porque, sendo velho amigo dá ,0)1- cou-se com dois carros de mo, vam passagelro�.

"

:'CUNVIZINI{AS, FAZENDO UMA PUBLICIDADE i-;j"il'l" �
ça, não corre o risco de cair.·

CO-rIa que se achavam pamdos Em cons�uencia sail'n:n fe- ª:CI:;<':NTE ATRAVÉS A ONDA DA
nheço-lhe as .sal,tos.e as man�as: naquela via pública. rid3s as senhoras NO"l�-"1 E;:;- - RADIO ARAGUAIA DE BRUSQU� LTDA. -

Tudo que e. e, diZ o Eremita cle. "n -
.

f "

.

d I L' ·t d �al1tos - Z ...,. 20 1 �80 Klcs
-

Praga, em Shakespeare. Porque fa_,l L�0 que es,,,mos lU cuna- 0ln-o a e ,aun a 0'5;':) � .L -
.�. -

I d '1 d' 1 -e seus dois filhos men(",l'CS Jai- =: Informações e anúncios nesta c,idade: RADIO CLUBE, Rua �
zer o general Estillac Leal um .a- OS, o 0111 JUS escla U'TIcl u- �� 15 de Novembro, 415 ::
migo da onça, montado no pêlo. da ! deira existente na rua l\<:ínas 1'0 e .Jane; os quais forr:m 1",os- ,dllllnlE!!!IIi1l11lmllllllmllimm!lll!i�>lI,jI!!flllhW"�I,�;;m"�';''''H''-:
féra, quan?o o .que ele �', no mail' i.Gerais numa velocid"de d,� 35 .

pitalisados, tendo rec�bido fe-
alto grau, e a flor do espIrito espo!- I

.•. . .

tivo, a essencia do humor, a fidE'!i-1 quIlometros h01'a1'1OS quando' l'imentos leves.

dadc a si mesmo, à Sua nature�a, , avistou os dois Cêll'rr.s de 1110-' A Delegacia Regiúnal de
ao se�l genio harmoniosamente .��I�

'la parados, ambos en, posiç;:io Policia, que tomou cínl1eci,
vagem? de sentido conü·c,q.}. Queren- 1:1ento do fato, instauro'..! o

G;:one1'al: venha a<;ui para a t,,1'- do evitar o cleS<1c;tl'é o mel; c'- I respectivo inquérito para apu-
-a, e fique na infantaria com a I'

.. II b·I·.J d ' d
gente." rist.a �1;n{Oll frr;j�li' (I Ol1lbl1<', rar :15 res�o:1sa � lua eiS {)

Nosso incorr;givel doador, ''1', I sP,m, eoqí lldD CO,t1segui.-lo _é' •• I Jl1otOl'lSla ElldJO SIlva.

Santos Vahlis. insiste em enriqut_j' _·�O�t>_b_.O-._(F-D_O-O_:-O_O·_O�O-U-O-O--O--O--O-·-
cer� aq"uÍ Cll1 baix.o, conosco no pi-

d

cudciro, nosso Museu, COJU as nl;ds ,
ricas aluvlr3cs tIo capital-social. ISeus gestos constantes de filantro- '

pia n()S abrem um coração, CIui
quecido por um ati\'o maravil))oso
de nobres' ações.'

.',
' , ..,

'/

lvisos a ConvocaçUBS IfC'to9ráfico-des,crit�VO,
.

- DA -

P�Qi_Q. de Cam'bot"iú
30 FOTOGRAFIAS IMPRESSAS EM PAPEL

OOUCHE E Ul\'I �IAPA' LITOGRAFADO DA MAIS
LIN1>Ã PRAIA- DO ESTADO. '

.

.

l,EGE]\TJ)ÂS' DESCRITIVAS 'E HlsTO'RIA DA
P:R.41IA.. ; ,

'

ORGANIZADO POR: S IL V E.IR.A ! U NI o R
PREÇO:' o-s 20,00 ,.'

.

Encomen(las para RUA 15 DE. '

.

NOVEMBRO, 117 - ITAJAI'.
.. ENCOMENDE IA' O SEU EXEMPLAR E

PAGUE DEPOIS DE 'RECEBE-LO. '

-----�lI (:---.;.-.---

DEPARTAMENTO DE E STRADAS Df RODAGEM

Cr$ ioo�oo
Cr$ 66,00
Cr$· . 0,50

DA AERONAUTI(A

BATERIAS SUPER REfORÇADAS"
Novo plano de venda - Recebemos baterias
usadas em' troca Garantia .. 12 mêses
18,1000Klmfs.;

PREÇOS' BAIXOS
R E V E N D E O O R rs - F O R D

D·,

I
,I

I MANGA -. Põem-se
,
lha n. 2, . 70' malhas e

na

cm'. com ponto sanfo- j
rJnha. Fá,z-,Se 1 car.: com I!) au---;
mentes espalhados e começa-se I
o ponto" meia, com agulha n"1 .;"

"2112, fazendo-se 5 aumentos dos,
:, lados..cada, 8 c-ar. Quando ti_II.

ver 32' cms, nó total 'começa-se

': 'a cava
.'

arrematando-se· '-5 ma-!
rnas na l.a car.; S pontos j'.lll- \
te na, Z.a e 3.a car.i 13 vezes 21
pontos juntos, 86 .�elo' direito e

I'R vezes 3 'pontos Juntos, os res-
.' ,

. .tantes de Uma sõ. vez .de 3_ C1I1 3. !
;

'ACABAMENTO, .

Passa-se a ferro sob ufu 1I'1.no Iumido, costuram-se os omlnos,
,e pegamCse as malhas do de�ofe,'
51 sobre cida parte e 53 sOlJre

as costas. Fazem-se 2 cm. ';:om

•

Casa do americano s/a
Mercado de· AutOMÓveis i

John· L. Freshel' _.. Fundador
s

_.�-
.•

' • •

NOSSA DIVISA f' SERVIR

B
dividua1izados. Estillac Lca T e

Paulo Figueiredo. Temos q'.te to

má-los por um crltê:do de v.. l·)r,

o ponto' sanfoninha e, arremata-'
Uní. e outro reprejlentam vida3, ,i{!,

vorad�s por necessidades espirl"
sc. ,apertado. Costurnm-se os tuais atrozes., En� uniforme, ilS

·:Iados. mang-as � pregam-'-Se os" espáda's qué- carregam'; se ,linbam'

botõ�s. de uma auréola de primaver., e de:

póesia. Carlyle diz que pOdereiS sa

be.];!,·a :forma pela qual um homem

combaterá. pela maneira com que

ele canta. Já sabemos como no

campo de batalha, pelejam Estil

lác. Leal e Paulo de Figueiredo .

Como dois herois carlyleanos. Sua

corag"mj' em ação será a coragem

elegante do gentilhomens.
A. outra' singularidade desta fes

tareside no fato único de um Lu

cife!',' de um Diabo perfeito. de um

Satan estilizado como o gal. Esm
'lae V.,al aqui vos apresentar um

'BaIÚo. Onde já se vira o demor..io

:Í;úrgfr com o ritmo, que aqui to
:�a '0 generál Estillac, para, num

sééul0 de invenções mecânicas. nos

oferecer um' santo; pelas suas mâôs'

de fogo?
Temos a fortuna de possuir um

diabo nacional. de arco e flecha,
'pái-à 'alegria 'do's- caboclos da ·ie",:i.;
.Ele· 'se chama Pedro Malazatle.

Tem esquisitices. delicadezas e

",raffinements' de um gaulês, Lrn

baraca-nos com o seu desembara-

Durante este mês serão C,)

-. h�ada.s as' taxas de I�mpe�a.
.

pública e. aferição de pesos
, e 'medidas (ano inteiro),. A�:'
{} dia. 8' do corrente foi

prorrogadO O prazo para o

pagamento;. sem· multa,
.

dos

imPostos' de IíÍdustt:ia e ,pro-
'

fissões' (1.� s�mestre) ri Re-
. '

novação ;de licença.
'

NA COLETORIA F�.[)E_RAL
11 Durante este mês estão .sen- !I
II 'do cobradas aS taxas de ·�.rras I"

II da mal'inha até 30 do corrente. li
II Os que não renovarem a Pa� Ij.
ii tente. de registro devem' Jazê- II
" lo urgente,· "rim 36%. . f. II
II Apresentação na 'Delegada ''1.

I! Seccional de Renda da Decla.- II ----"-----'--,----

II ra::;ão de Rendimento - Pessoa II
1\ física e jurídica, até 30%. 1\
1\ NA COLEfrORIA FEDERÁL II

p'l.'.áças, poqem ,sfCcyir,� <:QInO e·

lemento de�sa política, ofen.,
eendô aO'governo:argurnentos
para a ,suÍl:ação internacional.
Mas nunca conseguem imedia
to resultado. Os italianos sen

tem profundamente, a dor da
mutilação triestína. Devem,
porem, '.auxillar o' governo e

·não criar-lhe dificuldades.

ser

vál

que nos

BLUl\'fENAlJ - JOINVll.E
Viagens 'rápidas e segút,a�

Só' na
EXPRE�SO ITAJAH.A

;Rua 15 Nov., 619. Tc}. 1455
,Jôntusões, 'u.xações,mau
!leito, dores nevralgicas
� �cum(j:Ucas passam

de �"onto quando
se pe.ssa Gelo!.

:....-_---------:""-

"

,

(

"

.

c "
.

, � ,-

.'t'
'.

.

'(l,� .', -

.

-;.�.;,
.

-

: como €i (lelicioso.

der do a:5sunto, i1unr;a

arroz enquanto está Atenção ,Senhores
'do. .;._......' '"_

SE SEU .. ,

JI.'[arido gosta de biscoitos,

adquira uns bicoitos gostosos ou

faça-os em casa segundo.' as re

ceitas apresentadas nesta pagi

na; para conservá�Ios" guarde�
os num, ,;idI'o de bOC8� larga,

bem tampado. Uma rodela de

.maçã, colocad� dentro do Vidro"

"preservará a frescura dos biscoi-

tos.'
.

. '. "
..... I

U�lA SUGESTAO. I
:r-,iâ.-O despl�6L'\ f) a.1l1.E!!dc'!�!l.

nosso nuro.�!d� hà.me�dohn- tort::!.

:do; pa.l'a. enféitar doess. E' tão

:-.utriti'l1O:· como M !llelh_o!:'e� !10-.

:z:es c... muito mais barato.. Sir':' .

Estamos recebendo de
1 l'"'" " .

".c Ih'oe )U m.n,os e Ó ia- 'las,I ,

importação direta da
que oferecemos Dare

'::;'

BLtllUENAtl. 8--1-1952

.. OPORTUNIDADfS I
Il�---'_'�

Precisa-se de uma empregada, sendo perfeita cosinheira.
para todo serviço em apartamento de familia de 3 pes
sôas. Or-denado CrS 1.600,00. - Pede-se referencias. Car
tas Dara Caixa Postal ll71 - Santos --Estado de São
Paulo.

. .

II -----'��---!i

V E N Df - SEVENDE·SE
Duas casas, uma na rua Ama

zonas (ótimo ponto para ne

gôdo) f, a outra, na rua 7 de

Setembro, casa grande ..
terre-

nos ZHxI!O.

Informações na

Setembro! I}. 1971.
rua 7 tle

'.�

Rapaz
16

a

J
i.'111 e]ciçÕ�\3 lin'c c1 e eleito,

!Jonc:;ta:.;.

Tal aeôrdo repl'l'senta, por

dad" <los bl'asil'!ü·i)s.

A ciemocl'::tct'. é prccisam�nte

,
!
)
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I __: - - - - - - - - - - - - - _;_'- - - - - - -
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INTeRIOR

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO' A OFlqNA:

R I .FU E
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA-
NAS E EUROPE'AS.

.

- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS
"_" SERVIÇO RAPIDO POR- l':RÊOO Mo.'DICO

Rua 7 de Setemhro, 4 4 D
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Construtores
-
-

-
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. '.0.

Alemanha um lote de d mento Portlandr sacos
Dro!lÍ� entrega posto H ajaí

._

....

-

c�

::

,
. . . . .

DIARlAMENTE"PARA NORTE !ii SUL DO PA!'S
'.
.' ,'. SERVIÇ() DE:C.A.:MIONETE

.,,'

PRO'FRIO
----·sAIDA:m�'ITAJAI---

M�E>L;,I1:0 R,:E'S' TN:F::,O R'M:A ç' õ'E S
", RUAXV:')jENOVEMBRO. N°. 7 56:,

. "
. ...........; FONE - l1H,-'9-_;":'_<
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(}f�riQf:H� inf@fma,çÕt;s com' o nOS$@ Y-iajanter sr. J@�o H@epfnér� �o �lo��1 Wm'g��l 9hmu;lo<
n�mF OM dif0f�mente à Companhia Imporfado ra

- rrJOBRASILn - Ende reço Telegrafico rrJo ...

bri!sW' - Caixa P@$falr 208 - Telefone '643 - JOIN'VIUE - SANTA (ATJ1RINA
-
-

-
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1 eI�erl'enc'la do '%f rllUay \ ITrk1:f'r�I�������1::�:�::s��
I violenta na Italla e tomaram

•
, carater politico, que prejudí-

------lI 11---- cs as boas relações entre Ro-
COSTA REGO - ma, Londres e Washignton. Na

IUO, 211 - o sr. Pinay está realIZando na FraMa uma �,;:peri!!ncla Câmara dos Comuns, o mínís
bastante singular: a experrcncla do governo sem maioria �(1 parlamento'jtro Eden atribuiu a responsa-

Evidentemente, o governo foi-lhe atribuído por uma. certa e dcter- büídade dos conflitos C das
mínaua maioria, mas tão exígua, tão insignificante, que, a exemplo da.

. demonstrações anti-britânicas
sorte reservada aos governos anteriores, não lhe dá nennnzna certeza I aos neo-fascistas, procurando
de estabilidade. A mínima deserção pode ser_lhe fatal. ... ... ... .. assim reduzir a questão a um

Contudo, observa-se, o governo do sr. Pínay está mostrando sina�s 'I pequeno episodio da politica
de vida longa. E isto acontece precisamente porque ele, sem desrespel- italiana e exonerar o COnlal!

tar as câmaras legislativas, começa a governar fora do

parlamento'l do britânico de Trieste. de
Em vez de pedir o concurso dos partidos, busca o· auxilio das coleti,:i- qualquer respoqsabil�dade: De
dade., '" campo do trabalho. Chamou patrões e operários para pe�l!'- Gasperi declarou,. rme_dlata
lhes, com simplicidade, as causas ordinárias da inflação, c, quando lS�O mente, que essa ailrmaçao era

ficou bem entendido, lembrou que podia cada um gove rna.r ainda mais sern base e que as demonstra
que o próprio governo pelo modo como' se empenhasse na baixa dos ções de Trieste tiveram cara

preços, em defesa da moeda. A baixa dos preços vale dez maiorias em ter ganuínamente nacional,
dez Parlamentos Foram todos para casa, como se tivessem ouvido Não excluiu. porem, que, en1

um pai aflito, e estudaram seus planos. Os. preços entraram a babmr, seguida, entraram em ação
têm baixado constantemente, sem coerções nem t�he]amentos, aq'l�, I

também os par_tidos. A crônt
porque o varejista se contenta com lucro menor; alI, porque ° fabn-

ca dos acontecímentos perrm
cante obteve a manufatura por um custo menos oneroso: acolá, por

que 1) operãrio resolveu aplicar-se mais a fundo no serviço, '_ dando-lhe

melhor rendimento. O sr. Pina.y parece haver abandonado' o couselho

de ministros para presidir verdadeiramente um conselho de família -

um conselho onde, por patriotismo, os franceses se reunem com o ob

jetivo de salvar a moeda, que a tanto corre sporrde não deixar subirem

os preços.

" "

A máquina de costura alemã
costura para frente e pa ra fraz, borda;
vendida com garantia eassisfênda
gratis.

completar
,

e

técnica

.

� �*'�'Tj'f���,_: ; ,

eXPOSição . com os
distribuidores

'''.i>.��.�

Mlre�o Siebert & Cia. Llaã3.
Rua 15 de Nov., 895
BLUMENAU
Fone 1238

Telegramas

Fone 313
Rua 1S Noy.,
JOINVILE

656

"AlSfBE"

Preços especiais pa ra revendedores

c-s

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL:

Capital .

Fundo de Reserva Legal . . ..

Fundo de Reserva Especial

200.000,00
11.705,50
66.280,60

EXIGIVEL:
Cts. Correntes credo .

Títulos a pagar . . .

Inst. de Previdência .

253.766.10
'70.722,30
7.293.50

LUCROS E PERDAS:
A' Disposição da Assembl. Geral

CTA. DE COMPENSAÇÃO:
Caução (ia Diretoria . . .....

Cr$

RIO KRAUEL, Ibirama, em 31 de Dezembro de 1951.
RICHARD STEIN, Diretor Presidente .

ALBERTO LAUN, G. Li�ros. CRCSC N. 0.151

Demonstração da conta "LUCROS iR PERDAS" em 31 de
Dezembro de 1951

.

DÉBITO
Despezas gerais ...

Impostos e selos ." ... ... . ..

Fundo de reserva legal ..,

A' dispo da Assembléia Geral ...
Modelo: MKT-26 - 3320 mm - 131" disto entre etxo.s, TRUCK:p! reboque.
Modelo: MK -26 - 4600 mm - 131" díst. entre eíxos.c,' chassis normal
Modelo: lVIKL-26 - 5200 mm - 204:" di:;t. entre eixos, c /chassis comprido

Cr$

CRÉDITO
Mercadorias (lucro bruto nesta conta)
Rendas diversas ... ,.. ... ... . ..

PARA 12 lVIÊSES DE SERVIÇO E. OS PRIMEIROS

V. l. pode gaifar menos mas não comprará igual
PECAM INFORM"�(ÕESl fOLHHOS E OfERTAS AOS IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES 6f-

t , . � . .'; .

RAIS PARA SAMTA CATARiNA
RIO KRAUEL. Ibirama, em 31 de Dezembro de 1951.

RICHARD STEIN, Diretor Presidente
ALl?ERTO LAUN, G. Livros, CRCSC N. 0.151

PARECER DO CONSELHO FISCAL
.... Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Com-'- COMPANHIA IMPORTADORA

JOINVILLE
Ibírama, em 23 de Fevereiro de 1952.

JO}lann Hamm -- Vi.ctor Kummrow -- Belnricb Schmitlí

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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quos hor-izontes? E não te

a-I
enio' de Robertol �:� .. )�!�3:, ��a�:1 ����:�i;�q ��i� i

COLUNA

EVANGELI1CA l�
IP-� Ir "'

me, deram grande dor e expe- !

(J"'''''i=t
...riencia, mas que a ti cheg-i-
fram corno dom do 111€U cora- �-.' [1-------- ção? Tu me falavas da tua '

L.' A'''''TONELLI) fi" I t
,-�.. • uS!ca, (as uas asplraçoc�' __ .

,(nunca me disseste que ama-

s· a-b'-
lO

t" d qsoma caíu das mãos da mãe: I dor de pôr no fi�ndo :lm fi- Ivas!�. EU,te f:1a\;" :te poes�a. era· li I UI uma cOisa ao Iqua a &lho do que a de vê-lo afastar- �
de fllos?�Ia, de vida: s,?breU- Quem tiver de lidar com um inimigo decidido e bem pre-se, lVIas quem diria que Fl'e-j'
do ue. :Yla.�, e te .constr�la ��1a parado deve antecipar-se aos seus rnovímentós e encontrar-se

derico sofrt-sse tanto; Mais do cO�tclenclf' aS31!;1•.el::.�ep G� I el� primeiro lagar, no campo da batalha, pois, o que vier em

ue- eu não' m s �., l
e 01', en re.,o ;oeJa. - ,u,n_ I segundo lagar, talvez chegue demasiado tarde. E, para Deusq , ,a sofr-e", 0- pombo e a eSLl'O_C de, um r ou-

1 ser Deus, tem de ser o primeiro em cada domínio da verdadelhou-o de soslaio, e se dirig:u : xmo]! � como eu. acuava do-
I e da justiça, Para ser o segundo tería de abdicar do trono deà cozinha.' ,ce .camlTIh�r CQl1t,�go, trocan-
sua deidade.'do impressões! Del-te todos us I S Bíbli L' d D t d -t'

. � d sO pai: "Eis uma outra reve- ! h
e a 1 la e o 1'11'0 e eus, em e par rcipar .0.-. 111;eus pensamentos, a m!�.a característicos do seu Autor. E, ainda aue tenha sido por 1l1-laça0 para mrm: esta uor. co- I fé. A �l(;ncl?- a�ha de dizer termédio da mão de homens que tenha sido escrita deixandomo de uma faca que 111e te-: que o ilIho e tr\:'�. quartos da ainda transparecer o ambiente local e do tempo em que vi

nham enfiado no coração. Ge- ; mae; pOJem, e;: flCO �C�l1r� ,lO' "eram, se taes homens, eram "nascidos do Espírito.Sa�j.?".1 t
� - I concepçao gleba qUe" 11'1.1[\

O ('Ua escreveram não só ser'a' sempre atual social cícntífi.rara mEn e sao as mae� as r'ue I 'li' t CI I
.. 1 - - - - ca, -. a < ,

. ''':'' Slue O 11.10 e
_ DuO. (? par, do e espiritualmente, Eed,:unamos tal qualidade nara a Bíblia,sofrem mais com estas coisas: I "e� pensamento, .">.:Slll1 .el·�:S conquanto no espaço comportado pelo presente-artigo, apenasdor quase elementar, é claro: t�(_�._ Imeu, (e" nem. ma ,l11�1(, o

possamos tocar ao de leve em tal assunto.
C· , P

,

"\
.'),,,.) ate ha meia hora. Mas Aff rrriarnos que a Bíblia cor-respondo ao reQuisito socialrume: OrCI11 vms, os pars . ag q t . t t t "'.,

.. 0:r:a ue e vais. ornas e u- Os nrinciDios da ordem social modêlo OH ideal são plenamen-sornas maIS raZl'aVCLS . .. Pu \ do de mim e te afastas e C'1
- -- • - Q , C •

- . - .. , I, 'c
-, asras,

__"L' te l'evelacios nas Sagradas Escr
í

turns, e mostram, pr-ornovernnao sab,�, nao supunha . !m,·e peIl'J�?�. Te�h�. a .11npre<i::'cO cu habilitam a todos os movimentos sociais que podem ter lu
apanhad9 de surpresa, Talvez I d�e ter ���el.as lâ�IaS, i�do o gar n�tm.a base sã e pr_Oduzindo os resultados desejados. Com
eu tenha sido um pai um

q
T' po_;, ll:l.a � �� .01' e�- a antiguidade que a Bíhlía tem. vejamos se alguém se atreve,

�

.

. �. I ta, a em tI: e tu Ievas h�dJ, a desmerrtír tal asserção. E' um fato íncontestavel que, se op�u,,� diferente dos outros; I C:>ODl a tua lJ,:_gagem de, nOIVO. progresso social não tem dado na devida maneira e não tem-nao e verdade, Roberto? Mas I ��1re�e-m:. ,n,a,o �:}: :r:1a1s
.
!'[�- tido.os precisos resultados, é porque os reformadores sociais Je

eu te ninei eu te cal1"ei can- 1/.0.0 de eXIstn. =Xl�tla l��l ir, I
afastaram de Deus e da Sua Palavra que nos foi revelada.' .

para ver-te o que es. . . A Bíblia s st" t "t'-!'i
.

-t' "di"óes de ninar como uma mãe A", "1-1 ' O f'II �, "
c II _11 a_ a pro, a Clen l�Áca, por 111a15 ex lao_ ,-'"

')'
, , jmae.,_ t 1l�11. �: tJ e t�� 113l'Ir;t ��ue tal pretensao a alguem pareça. A falta de espal;olembras-te, do ca mae. 1odo, <.te ° doa

1
nos UllGe de citar todos testemunhos elU que nos podemos <_

IA
mãe: "E fi noiva ser.Í ul1'a em qu;; passa a rnulher, e o poiar ao fazer tal afirmação. Apenas nos limitamos a transcl'::!

boa dona de caqa? Ora eu a ! ag�rra. '. yer as palavras de alguns cientistas, tratando da especialida
.

'

.

',' "',' "_'nxll�a'.·a fw'tl\'amente ps de que cada um se dedica: Fmf. GUyot (geóg.) _ "A mUT2-conhecere!, compl eenrlercl 10- 101110'-- 0'" "'0 P�l' e�ta"�111 "'J1- t·.. I "-1' .

I f
."

'd-', _
,

,'. �" " '" 'c c

,
1\ a )hJ lca, conl o seu sublIme p ano, per eIta esab ao Cle,)-go. Porem

.... a. mae �em o lI-jxut?s: e seu p;ar�to :1'3 ,mal� tífieR. �eixa transparecer o Guia SUl?re,mo que dirigiu.u penalho, lhe da o l€1te, CU1Ól dele·, secreto. � o �al P()S-s� a Jogar do escrno!' e o manteve dentro dos lImites da verdade' .

.

sofre por ele, ensina-lhe c.s I
un-:.a ��:lel�cia,,, cO,rr� ,

o ,b�ra- .

Prof. J. S,. �ald�ne. escle,'e, no_ fim de seu livro "A Filo-
. .

, , .'
lho, p.ua naa Se tI au. :-" Hl�l- sofIa de um bwlogo : '·A.s eon":1Usoes gerais a que se chegapnmell as letIas... rkpUlS. l!ler o olhou: estava mUlto p�:- I{odem ser resumidas na declaração que o Universo que cou-tuna mulher qunlqllC'r .. Sim, 11lC�'::. ell'.'e�l1E'ccra de rel?entc tcmplamos é ur·) Universo de persoaalidacle e uma manifestaé sempre uma mulher qual- I
'·:r-.ao fuJ�� Nunca pense] �uc ção de Deus, sendo os aspectôs cieütíficos apem\s interpreta-

I d E, h'
mel! manuo tomasse as COlsas ('ão de tal"quer, eva-o e vez. < a 1S-. rlc' .-� 1110(lu"

.

,., fl"d �. A b FI' f ". ,
'.

'L
".'''. lJ a eCI o ;:)11' ln rase • el111ng, ez a segumte ufll't!l..!-torm de todos, eu seL Mas lS- Vr,.lt':H! sobr�' f('LlS 1?:J"�os. a- ç:1o, para o qual tinha toda autoridade e que poderia prov<,,'.to não quer dizer que a hisíó- proxllnou-se� CIO m;'l'ldl' pH.�- "A teoria da Evolução Orgânica não é uma verdade cien'j

ria de todos não traga dor " I �:)lI-Jhe <l !ll'1O fleh ('�ho._'ça, em fica demonstrada. mas ião somente guia falso que nu:; PO!::-'
todo ".,

ISllt'I1"IO. jlevar à descrença na Revelação DÍ\TÍna do únictl meio (lei",,-" as as lTldeS ...

O P:lÍ: "!�O�;;I �;ofJ'c. Não cl!'- ;ninndo para remissão do pecado humano e do d01Tl dcl "idai O p;_d: "Porque nós doi", 'JU ;:](:!Í)::i-!a co;-npl'e.?ndcl" a I eterna mecli�l1te Jesus CrisJo,_l1o'Sso Senhor".sim, tu c cu, Roberto, sempre 1.?mp('st:lde [{LV_'

clesencariPoll-1
As teonas sobre a cnaçao, nascem, fenecem e paSS<lP\:fomos alem de filho e uai doi' te(�ll1 mim; e depois ... COlnll mas o ,-elho relato da Bíblia permanece em campo como o

'

.

-, . "

exp1.icar-lbe? Tão diver;;;a ê� PRIMEIRO, MELHOR e VERDADEIRO,
'

; grandes amIgos. E assim
nm,sa maneira (1e sofl'er!" ! Que a Biblia corresponde ao requisito e:'ipiritual não pu! mesmo tu te vais ... E' justo, Qu�ndo () fí!hf_l entrou pa-j d.e _?-av,cl' � menor dú�ida, pois qu� ela des�fia e vence a muIfaz-se 1 car" e1l1 tr.. com 10 au- mas para quem não esperava' ra o Jantar. a mae o acolheu I tJd�o ae ooenças malIgnas, menta]s, mortaIS e esripituais queA 1

-

certamente estarei COI.1 a costum3da ternuma, O

I
oprImem a raça humana, demonsü'ando que "o Evangelho émentos espalhados e come:a-se man la

pai ficou a t'onsíderá-lo com o poder de Deus para salvação de todo aauele qu,e ('rê".O ponto m"l'a com ag-ulha n. ')1'12. feliz da tua felicidade; hoje, '�Iho"
"

b L
T':T J B

-
"" - -

.' , lU" 0_ .' nl�n,o a (>1'.05, eOI110 n. ,

Quando medir 21 cm .. no LotaI
. no entanto. para mllU 1:o:to e I um se.1' novo e dísl :mte. � jo- I

'
. _�,

como uma cacetada na cabe- ve;n tInha u;n l·'JSI.O radwn-._e. ,começam-so as ca,'as arrema-
ça, Amigos! Sim, sobretudo e aqllel� não ::ra ul1?a luz que

e 18 iil<l!iltando-se 8 malhas na 1.a car.. . lbe haVIa dado o paI: era uma
I uma profunda am1Zade se lla· outra luz! E n::::s�era por obnl1'l11ematam-se 36 malhas para via estabelecido entre nós e graça de uma mulher,I Não te ensinei os nomes de O pai não 'assistiu o ca;;;1-

Fazem-se 13 c:ns. de cava, ar-'
t d lantas de toàas as l�ento; acusaram-no de hos:'!-

rematam-se 36 malhas para ca-
loas asP,'

'0' b,dado, c!lamaram-no de on-
flores, camInhando conÍl",o gmal. Nem uma nen1 out!''!
por estas estradas? Não subi- 'coisa: ('le, unqvela h�ll'a. va

mos juntos os mais altos mon- gava pelas ruazinhüs di) Ca!�l ...
po a procura dc? filho. S,J se'!'
querido Robcl'Íll, co éP1i l1l:'lS
caro alnigo, �'Jo cO:l1panhclr'Q

,;)

.

- Norma, é o nome que
receberá na pia batísnial a

Ínte:::-essante menina que veio
em,a�allar o !ar do casal Ar
thür- IIei"c�liá da Silva, tendo
;:) seu nüsdmento se verlikado
no dia :28 ,-;8 mês transa to, sob
r:� [,i'sisten,,;a da competente

sra. Margarida

o ocaso.

II,
A' t fi- Dos menmos Ir on, -

lho dó sr. Leodoro e s1'�, Ger
trudes da Silva;' Osní, filho
'do casal Abílio-Maria Ricar-

,

di; Fuberto. filho do sr, ;r�sé I
e sra. Rosa Pereira; Ivo-, filho
'do sr, Pau�o e' sra, Çeeilí?
Braun, e Valdir, filho do ca

'sal Raimundo - Maria - De
champs.
'.

- Tambem sábado passa
do realizou-se a cerimônia de
batismo da graciosa menina!Wilma, filhinha querida dr,
distinto casal Manoel Onadir
Vargas, tendo como padri·
nhos o sr, Donato e sra. Lo)
nor Pereira,

O Preceito do �ia
(

'Na mi�ologia, Venus é a

deusa do amor. Daí a

pala!para qualifi: ..r

cal' algumas doenças que se (PAEA 8 Al'<OS)
relacionam com ° sexo. São (MODELO DE NADEJB)
cinco as doenças venéreas:-- MATERIAL <1 novel03 de

sí�iIis, blenorragia, can::ro ve- I !i'í. vermelha, 1 novelo azul l:!al'i
nereo, g1'anul,oma venereo e

I
nho, 1 novelo de lã branca, 13

doença de Nlcolas-Favre. botões de madrepero!a. aguihas
Procure inteirar-se dos

n. 2 e 2112 e 1
-

agulha de cro

meios de evitar. e curar

II chê. ''i''Ç' j:�,.as doenças venereas. -

PONTOS EMPREGADOS
SNES.

SANFONINHA 1.a caro

ASTRAl DO DlA ! dir; x 1 ir. l·m. x 2.a caro av;

s

da ombro em 4 vezes e 36 i)ara

8 de Abril de 52 ponto sobre ponto. Rep, a rcc, Quando se faz o 1.0

A tarde é esplendida para MEL1\. - 1.a caro diT'.: meia. arremate para o om'Jro, arl'ema-
tudo. A Lua protege intere5-' 2.a caro av.: tricô. Rep a t'ecei- b.mbC"n as 20 malhas
s·::,s de família, generos de ta, e <'.L; J'c;;tante:; na', caro

primeira necessidade, e via- EXECUÇAO 1
gens. E' aconsclhavcl pruden I :Oe
cir], ppla manhã. COSTAS _ Põem-se na a.gu-! FRENTE ESQUERDA -

, �
Os nascidos nesti:,l d;lta -

lha n. 2, 120 malhas. trabaIL'l-m-! P')em-se na agalh�, n'-' (,o! ;,ao 0",�lle�u. o 1ll1jJoostanLlsSl
São moralistas, oradore,s, �o-l se 5 cm, com o ponto sanfona, I rr.alhas, trabalham-se 5 enl. com 1110 det:J.lüEO dos .;ant!ll.cne,;, cada
tados de ardentes conVlcçoes. o ponto sanfoninha. 1 car, com i vez que convidar suas am:gas

8 aumentos espalhados, e come- para U;Il lanc�le. Mas H'aha

r

troo

Fatias. muito finas

ISTO TA :\IBE:,r E' ARROZ;

I
baunilha, 112 fa\'rJ.

DOCE 'Tanlhe111 podf'rá !l1i lh.li:-I t' ::01"11.-

HOutla Yez arroz doce!" Est._.. pota de outras frltt3.::�,.
exclmação, tiio lrcquente quan- I Depois de aqlW<:'Cl' o l(>i�e. n",

do �parec(' na mesa unIa travc".' momonto C111 que ele ('"me.c'" "

�a ue arroz doce e canela, quf.J

I
fc:rycr junit' () :_:I·O..::� e :::: h:::-!.11:1E:I ....

p CO!�lO Be ser:-e este dOClJf e!l1 Co:;fnhe Clll fo:;:'o h'!!lo ;-I"!.. é que c

�AraL se transfOrll1Urá nunl j liquido se tenh:..... consunliuo. Pou-

I :l�:auso ,. e�lt�us,iasmado se. v�cê � co antes (�eS1,,_r prD!'!'" 11",4�
oubl?l' dlsJ._a ... �u-l0 convenlent. '!- lhe Ulnas ó cuL:_;_eres de �_çucar.
ll"'ente. E vale a pena tonlar Ao retirar o arroz do fogo, tire-v
esse pequeno trabalho, tratando· numa fôrma em coroa, e deixe-o

tes - e com, mesmos riscos -

parti medir os mais longin-

conservará o pão fresco. Apre-

de pão

branco, pelo avesso rlepo:.s da.

borda e trabalha-de com cIo até

'7ir pl-éYialuente enl úgua fel'ven- atraentes.

1'e-o para um ]\l'ato redo!1(lo.

enchendo (] furo do centro cotn

a fruta em compota, e regando
tudo com o suco ela nlesnla. Pa-

ç.a-se 'o ponto meia. com agUlha t:uidadú, intere:lose eHl pl'l:pará.
n. 2112, continuando a borda los, Antes de tudo, o pão jevt

com 8 malhas, trabalhadas atê estar freoico; e para isso ponha
o fim com o ponto sanfoninha.' um tomate ou ama maçã pai

Cada 7 caro amarra-se o fio tida na caixa em que o gua-rde;

fresco impedem que se estenda s" de um prato tão l1utritin'.
a manteiga. Em tal caso unte jnão lhe parcce? Aqui tem um

a superlkie do 1''-,0 211i es d·

I
exemp!o dn que pode fazer: �l·.cortar a fati�1. roz lioe � C',:)li1.Un1, nla.s f_jervl'"! .....

''''ocê 130d\'1':1 C"ortar fn.tlas de: I com conlpota de pessegos, cha·

pão muito finas. se utilizar uma mado tambem arroz a la Cond".

f::!ca de lamina fina e a intr0du- B' urna das con"lbinações mai,

esfriar. Urna ye.z hel�l frio", ti�

ra este prato é melhor usar a

COl.,Pota feita mn casa.

ACONSELHAMOS QUE ...

a exü'elnidadc. onde se amarra

p3m. l1ií o licar

Arrelnata-se a C'?'tl.f1

e:·meciaHzados tenham
se

-

cieslocado para
Kl.II'D�:;,} t;{ü i:requPI
ten:e.!.lte (:01110 o la

as sumidach;;s

- que ° sino chamado o "Grau

de Paulo", da Catedral de S<l:J

Paulo, cm Lol1dres, pesa i'xat<l
mente dezessete toneladas e

meia.
- que, teoricamente,

que () coração humano des'�nvoi.·

ve nUln dia seria
vantar um pêso de 46 tonehdas

a um metro de altura.

que os maqUinistas
trens, na Suéciat
medalha de ouro e um bom pre·

mio em dinheiro cada vez que

completam dez anos de :oe..:viço
sem. acidentes.
- que; até

a.ssassinados trê§

dos Estados

exerCÍcio de cargo; e que �sse:;;

três presidentes foram Abraham

Clinico Homeopatica
-- DR.MECESLAUSZANIAWSKY-

Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz
Consultório: Rua .rOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE 2665

Residência: R. BARãO DO RIO BRANCO N. 529
C U R I T I B A - PARANA'

Especialidade: .uOENÇAS NERVOSAS E MENTA:l�
Doenças da pele: Eczemas, Furv,nculose, Coceiras, Manchas
Espinhas, etc. - Glândulas. Falta �e �egras, ��esso, I!'lo
res Brancas Frieza sexual, Impotencla, EsterIlIdade, De
senvolvime�to físico e mental, etc. - Doenças crônicas
em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica

---�- Hemorroidas, etc. -�-

A.TENÇAO: Consultas �In Blumenau nos dias 26 a 30 de
cada mês, no HOTEL HOLETZ .-----

Encarregam-se de:
ES�RITAS AVULSA.S (mesmo atrnzaP..2.s)
ABERT!JRAS E lli"lCERRAMENTOS DE ESCRi
TAS

.

R,E1JISTROS DE FffilVL\S
CONTRl�.'t'OS. ALTERACõES DE CONTRATOS
e IfíSTR-ATOS DE SOm:ÊDADES CO�IERCL�,I8

DECLARAÇõES DE RENDA
J__"EGAI.lIZACãO DE LIVROS COl\mRCIAIS, F&8-
CAIS E DEEThlPltEGADOS :

Ganhe tempo e dinheim confiando os seus

serviços por nosso in termécliCí
I!m! 15 de Novembl'o, 642 - 1.0 Andar - Sala 11.0 li

" (Edifício do Banco _dNOO»J l
�

PROBLEMA N. 419

I

I
I

ICIN
HOJE 'AS 8 nORAS: - o Imr mais sugestivo
numa historia de intriga e romance!!! ESTHER

\/- ARTURO DE CORDOVA em:

LSua u�tima

e encantador.
FERNANDEZ

1 I'�t.l!l!o�"50 �::.;, C-:;l1jn�lt [.F !.L"::

vozes lllUsicaü_, - � l\..3::';!1l1 SE'j;L
- 4 Instrumento agricol" _ "

Novo - 6 Pk..nta (t:J Indi:"; . _ "

u

aventura

-e ""i1H-anl r;�r_:!:.i!.!lc:._
- que �!1tr9 c:.,.

!nd!gt:n22:
do:o êntêl"!'o dó uma mulhe.!" vai

t:h�gando ao

cortejo v-Dlta novamente á resh'

de!1cia da morta,
�rmanece mais uma hora, pois
iS uma convicç.ão antiga entri?

GRANDE: VENDA DE FIM DE VERÃO do
A L F A I A T E l A D I'S' L A U
Remarcações' Estupend�s .

Novo e riquíssimo sorfimento
Vendas com o "TERMO DE GARANTIA, para

estudantes � Preços especiais

Por conseg-u;nte - ;;; A

I
ü,-aseira - g Unico - 10
nItrar - 11 Ter!'a.

VEHTICAIS:

Enternecedor rúmance! Drama! Aventura!... eumldU'l'ad.o J,Jcla
musica envolvente do Me:.:ico! "SUA ULTIMA AVENT1JRA" ...
A histórIa de Urol bilhete lH'emiado <,om cinco milhões! 5 l�
drões! 5 poIi.das! 5 milhões e 5 !."azões para ver esta. comedla
que tem de iudo: AMOR! DINHEIRO! DRAMA! lVHSTERIO!

I
' VERTICAIS

I
INTRIGA c ... um dos lllaiores elencc�! ,

- Oe - O:1:i:", - l_b -_.ta. _

Acamp. CC�11.p1. Nacim'!9.!. r'c:. C::!c='id�. "!Ja Tumba do Rey Aal'
Tut" e o sen�2.;ciD::8.1 final do supe:::-�sénadc:!; �

Toc&.l' - C.i. - IlUl.l.Hu.t-
"SOMBRA J:.113TERIO&A" Preços de costume. " <;ao.

SOLtJÇ_�Cb ::'T. -1.1;

!!ORIZONTAIS _ Coa(i
Actol - Açu -. Am _ A"i
Roa ._ Om �- F"l -Lia -J_taca
-- Serão.

Cararnt:1Jlo.3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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costumam deixar'para os'seus, como herança, apenas
jóia de família, UIll relógio, p.or exemplo, -que passa de

geração à geração. Entretanto, essa recordação siútÍmental não
basta para acautelar o futuro -de' sua esposa, e de seus filhos,
eontrá os imprevistos. O relógio serve apenas para leIllhl'ar-lhe,
de minuto ;l Illinuto, que o tempo passa veloz e a cada

instante torna-se mais urgente a necessidade de você 'p:r�venir
-o dia de amanhã, realizando na A Equitativa um seguro'
ue vida; Uma apólice, da A Equitativa é o maior

I'

seus.

anOSr

A Equitativ,a,criou e está operanc;!p com'

o Seguro Familiar com Sorteios Mensais,
em Apólices' de 10 mil cruzeiros cada uma.

'

Sem exame médico, madianta simples<

cada uma CI 300 sorteios mensais, pois qUIa' C)

fato·de' sar', sorteado, naó'liquida:Q,Ap6Iice.

Seda:,Av.- Río Brancoj12S '_ �jo' de-Janeiro

Sõo"'Paulo;' Rua formosor367,- 27à• ando

DDIIs Ase, SE2

.& N AÇAO .��� BLUí\IENAU, 8-4·1952

novo, recorde ele

r Navegação
NA

r)
, .. Lta.ltajaí
TA
MiJ'LL Dfilial' de Blumeneu

--�

Rua 15 de Novembro 1531 Radios
Eleirolas
Toca discos
!Ihi falantes

Foi no período comp lemen

tar que esHve,_.am melhores

os batanos, pois a eonquísta
Jle seu segundo tento arrete

eu o entusiasmo d()s catar!
uenses. Estes, um tanto exte

auarlos, r.1CC3it"u'!n. dando a !l11

Stock v�uiadi$simo

conta

pressão que sofreriam um»

Certo fiescontrôl:: Panamencano'de
-

Futeból

�W:��: ;;'::S!�i;:'��}: �stréla a�a�a�a �OS jo�a�ores �rasíleiros CO �hile
n�Jt.'i ('(.nsl",llado, per l'í�,•• l(.

r
Dois pré lias deram se- ram nova goteada sobre este 2:: 0, decepcionando aos CSi;Z__ <.l-

VIana aos 24 minutos, ara- ", dores andínos, Dados sobre '!:õtcs
..... iuencra ao CCt...·C.J:11':.:'" que ��t ual- adversáro, candidatando-se ;':r-!� ia- ....

vor dos barrtga-verues.

eh:l'l
'

-

fi 1 encontros Internactonais "

-

.... 1· ""1 Sa.nt iar - .]0 mente ao titulo máximo. y a ...., _........ _v"'"

�ado por Teixci.rinh�l' deu-lhes
-uent e se reanza e.. ......, _.1 .:.id

�HIYO animo, Aos ::0 minutos <::hile: Urugual x P2nam[" Da contagem final. Os l>rasi!E'i:'os,
URUGUAI 6 x PANA1.fA 1 _

l narfida estava sendo tl!snu- pr-elim iuar e Brasil x lv'Iéx��·.) na I COrIl má atuaçâo., paasar'am r·e-
í ' ,. � • I t 1 Goals: Abady 3, Míguez e B� íto

tad I' I '1
' I principal. Os oi-lentaís m.n ca- los az ecas com a com.ag e- 1 l e

Ita li [e igua para rgua e da,· "

(Uruguai) - �,Lu'line7. (Pana-

até O seu Í!ur:l esteve il �J"'l

'!:!!�0r (J (O�Jjnl1to de L�rl'n

-i, .:\ rtrspe:ti-;� r1e um CHI

::,ú) - OS UI ugua.os entr-aram

cata rinHOSRS: :"';', ��;�;I;"E
llt �..de, B3isc_·ru _ ... DUr;;.Il�;

lorenzi trCGD 510 Rio
�etornaranl ontem os , t .:'; '.;

,!Sairmog nara a l}!"m':rog;lc;;

I incNlti.V(;U ,

Jl�35:l.- �aI:azLl,i;�
)1ua"t_- r�·-··t1.":� uos iJ:t�;-:r.üç,

I rO!� lte)"!h�H 1::\.0 ::;�].r;;+n 2. i:'lt�� I.
Depois da derroto. h-i.rrosa L.:·renzi ficou na C ....p iral 1 (·àc 1

dade no ,n;1r;;,<�dN', l'N':l.W ;n,·

I' EO:frida pelo E:I:rClteh bCinj�:n.- ral, pois nada mais tem ::J. ;_�::"êI, BRASIL
L tos dramátícos para ') pcn"'i ..... t C tarí T-�' ..

�

tan .e� u. �� t......

.....
�, ' ....1

-

verde ern Sa.lva.dot-, nada. mats cm i..:'Jan a a artua, _LOJe, ao uu c
i Goals : 13alt:l�rl,r '2 -- Começou o

pe que estava a frente do 11U" temos a fazer no CamneO'1atO:1 conseguiu apurar nossa r'!p?rla- i Ura�ül com Castilho, Pinheiro.
•

I

e.:illll'. Dr e.sitel ro d c F'utebó l. pois f'o- gem, a Rádio Cuarujâ, da ('.Jpi i e Santos; AratI, Brundãozlnho
O match lCY'� andamerr' '1 J

1 'H' '- 1 t
'

I '

� mos eürní nados pe.oa lxdanu.]. A I'
ta.l uo __RlQ.(_ o. apresentara .. '. 0-

i f_: Bauen: Julinho. Dld l, Baltazar'

apenas modesto, impressio- ,

t
-

I '1
.

l�' II,
'

embaíxada (�(' nosso Estado ,_llc-
!

(�O::; os seus OU\'ln éS !=t gra"'�·L" _.aa .l"{ C111i:" c �OG!·lgUC.3 C Ü 1 fCYICO

nam�o e ag'l'aüando devÍ(!o ao I50U óntenl a :F'1{)rj_unGpoli'5� {'e�� do elnlJate de nnte-ô�tenl, r...::l:_; eOll1 Carbajalt EntagUa e 1\�fh1tc

empenho de todos (JS €lemcn-
Ctt das 20 IlOl'!IS. !"lendo esprada n�o po(lerno::! :Hliant;:u' a hUr.l tO. J\íayor: P\.i-,�ela1 Blanco e ]\/Ia4�t.i-

� t{lS e à várias jogadas espe-

} Lacuhues, Q time vcn'�e!l{)r

lI-

da!.

O:2 x

no aerj')lJ�Jrto 1"11' i-'.r�ov.:1(' nÚfl:lTnl
xata elJi que rudará (1 c.1j,j('O <:O!;l

I
ilcZ; 1tloIHna. r;nrJ/!jOt

'h� c1e�';l'{ll Listas iihéos. Loul'iyal t ��dos O� seus ]lorlHCnJ!"C�. :
J-�jJ lkasa.l.· C ScpUén.

não ec;Iltou' em seu ataqué
com jogadores eméritos na li

gação. Ta9to Israel como Gc

reeo faih,i!.ram nesta função,
encarregando-se 05 médio!'

desse trabalho, Já no ban(lc

Jogaria sabado vindourona (apitai
""'''''elmeute e e',mo 'eda OEsta o o 11 do asco a Gama
rOl< (} Aceuto!" Luiz Alberto,

S
- �.... ri" :I d f

da Rádio Nacional, atuou com 2ijSaçatl ��inHU�fil [S a IHhU!U� ulvlhgaut! Ond!m
a classe que lhe é peculiar, Cal! Noticia Yerdadei�amenlc I RIO, 7 (lVlc!'id.) - Os j(>1'- u:x,l'tuJ,ld;_\c'ps a qllalquer D1<1-

tou com o auxilio de I'Ili{!ü]au, sen�aciOnétl chegou únl ,?_.1t B I n�ds daq:..ti (h�staC'an1 a grun(��� nóty!.',:, }\.nt�.:;: desejo lab�r un1:1

apenas, pois 03 rlelnais esti- '!oite �!C. no,;;::,!) ("1!1;1C'cl.-'�elltc. I illU·l: [11) cl�1 �{:>leçã(' lJra;�neit�1 J ad"-::-rit'acia. no sentiC!� .--4c

vcr::un �\pagado5. Seu dinamls- m"0..-:eéiente da Cap.t;;,_l clt' Es- I fJ";l�:1.: 30 :\'Iexicc, quanrío aI, l'c11"l11a1' a atenç'3.ú dos jOgl:1�·
111.0 foi algo de fenomenal. tado, Um cabo:5!'ama v,il:do de I ean:uu a vitória 1)01' 2 :.; Q, ! rc,� 1';)1'3. I) ÍllcrJlJV0ni..::n!.e do

A retaguarda rla esquadra. Po,"io Alegl'ê: ammCIa (!lL 1
>';OóIS dI:' Bali,azar. Por Oll�l') favorilismo e ao mesmo tem

de Santa Catarin:;_ esteve mui- ')')fSl\'dmc'r�1c no l;r6ximo sá- i belo, ô" ccrrespondencias jf) pn paro 25 eonclições cio ter

tQ h�m, demonstrando que é, }ac1o n equipe pl'Íll:.:ipal J�) I Clülp revelam que grande t!:, 1'COO",

I indiscutivclmente, {) 11onto a;, \in,;['o da G,lma, que, :,C Cll'll 'n(:s�r. apodel',)l1-se (los 10C<'-

to da ,sel!lçiio., estadual. Sd', :,on11'a pl'CSenlé:l1wntc l'f:at;- jures opós o termino do pl'é- nA'rIDO UM RECORD S JI, '. "

'brcss�iram.se qn"se t!!dos, �s I �:'nLjo uma CXCllf<;;l'1 �;·'.::h n;Q : !.iç-, Le0nidas. emocionad·, [l,- lil\:!:.ERICANO
seus mtegrautes. PJ.. zaga otI· Gréluc1'-! do Sul irá e:�jb;l"'sc braçal! um por um c disse:

ma, operando Os". e Bcncval em Florianópolis, contra o SI'-! -- "Prevejo I'nclhol'e':i :oJ.lua- S. PAULO, 7 <lVIerid,l -

com Hbsoh.ta pl'�cisâ{l. Mag- lecionado ílhéo, En1cnçiime!1-
I

':ôc;:: �)ara os iogcs Iuhp'os' . C N<l Competição Pn':-Olimpil':!
nificos os dois méd;'{}s de a!R. tos 3:) 101'a':'1 Íl'.ic:aüos 111':',':':' 'r;11ze br�sil oiro r�Egentiu-r:e de �1E' Alletismo fic�m cün,�iI' la
Calico c Ga�tãt) alilncl.1ial'U;-;'l ''''.l.l!cto, s('!1dr, b.'Pl prc',';[,'r-l ;w,lh'J!' preparo" do um grande fe!:o dI! Jú','

uluito be!n o ata{iUe, que COil· que che'guem a bem 1,>r1�,r, ,', sl"�llir o :"'iamanie N(', TeLs Cal1c2içdO, na �,rc,íi':t d�

I
tou com um TelX:eirinha ID,l- F::is a' ,�n1. Iodo que hldtlbót:,- "']"':, H"·-eb: salto em altw'a, onde saltou 1

gisiral c um Nicolau incansa- .'eb101:.te deixana \'nlG')l;gnda , mdros e 9J centímetros, CaiU

veI.. ;! ll1r('i �a c:d.f)rin �li �c 1)1)'S c·� J -- "03 l!l(.xicanos, 1uand'J assin1 â nlarca anteriorlnentc
I N:1 t'!l'ma hainnn esteve S�· • "'1'1'-1''''111'' v 'y,n'".',l'-' "h, co, -j'

\';)"",., (;1lC! ll[;O !'loderi;-H11 evi- em PO(;('I' ('C Gmdo HunniI7-g,
::t!!'i,<'"IH''' (' trio Ij'EIl, ,,,,,.tl! l.-jr:�,�;:, -;:;:, !'j'/

J'

.�;:;;�.' 1':.,l�"1.�, '
1,,,- a ...i111]'i" ,{._, th';dl. 1,,';11 I ,d(' ,C111h-, 'lUC dc::;üe .194.:� ja

(�!!clu<,s 11!i1!j. ln�,!� �-�� H �<IJ!.f-:n i�) I! -P!1 di" d[:1:.·t:--l!' LI _LH:-!igq li'

!l.-II iq't- I J....-'rd 'rl;:t pq,': ·:Xf...1.iltnn '1 '1--'

i'!,' s[,k:,d,v ;_;'�!li..!r,,'ll ll!'::" :1�,,;!';:iJ�I;�'-�I-�i-'�-1�-'��!:ct�-:;� �1�:.'!�'J'��::�:t>L�i!:t!ô�'!;;:!�;es����,1 :!l:�::';;�:J:�.��l�';�3�� ��-_���:::!�!_:=- ,�i !1!"!Ol ,',:'hltllé de J05'=' c edaü ! et:zes C0!!;;�bl.liu lH!'a 10') m�-

',ln'OS de T€ix:lirinha. Iyan .. 11.1 I concretize e (i\.\e venha o ';'1"'-1 COi':c:n1rar�m-se l:R �:'f('n;;,í-! ü'C)s o tempo de 12 segundos

\ intel'mediál'ia, conHrm:m suas I co �I S::,n1a Catarinü afim ,1€ \'3, E"ía 12Uca V:lO 1I11ped,l· I e 3 ci,0cimos, nv>;ho1'and() 1'5-

I últimas exibh;ões. enquanto' mC'�trar ir,dr: :;L'H �r!te�Gr':1 I
U111'3. melhor átuaçao da -,fen, I sim a marca brasileira, que e

I na ofenshl-a Mituea mostrou I Sh'ó1, dé',do que na área esb· i ra de. 12 segL1�1rlos e 4 déci
I exrelenter> . q'Qalidades. A'gil, LEONlDAS OPINA SOBRE A.. I va sempre um "bolo de joga-! mns
: il!!llduc�o lO hum chubt!Qr. '\"I'l'O'RIA !HJ B!U��!L d�,!rI:'; cQ!ltrárlr.':" n:!a d:H!dIC I

visitante Teixeirinha agiu in,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Hino Nacional Francês
enagern Aos Comunistos Bràsilei

Dependerá
..

do Executivo e L�gisl�tivo Ori9!��:�õ:!OI���a J:;��iov:�s IObrigatóri� a aquisiçã�i
a concessao do abono ao

.
funcIOnalismo 'NTEN"F�R,,-W2�!2!!!.�u�!N�?!2lL8'}!U!� do aguco:'tlP.() pa�':1:,!c..I

O 1_' f 'I· :"J
•

f" d 15O .: lHUNISTA NO BRASIL' RESULTADO DE INVESTIGAÇ,õES Resoluçao do presidente do IA!\. e� face da tncomareensao do come re ..o '\ ares

sa afiO amlla !)erla Ixa O em .00 cruze,ros .

s. P�'\.�O, 7 (Mel'id.) :-:,Dural1te um programa de calouros da "Ra- RIO, 7 rl'1Ierid.) _ Con fo 'me "ando com inteira r�gularidadc, jl..rt, 5.0 - A presente :R25IJW-,:
"

1
dio Cultura, duas moças apresentaram-se para tocar. a "Marsetheza" ao ,

RIO, 7 I Merld.) -'" Estão fica-I
des do Tesouro NacionaL Assim I lattvo, aos qual"! será encamín'ra- piano à quatro mãos, Terminada a apresentação as moças foram muito

nctlciamoa fiâ dias, o pre!;ide:lte em face da incompreensão por

ttcamentu concluídos os triba- ) salario familla seria fixado r.m I da a matéri"!,, :PlaUdid�S. :,m segU:da subi.i:am ao microfone e disseram qUe haviam te; do ;pstituto do
.

Alcoot e do :A:- parte do comercio varejista. dos'
JilOS da comrssão do aurn en: '1 'lo c-s 150,00, bem corno o salário I NOVO PROJETO QUE I ad;> li r�f�rlda ':'USICll em homenagem ao Partido Comunista, Tal decta- çucar baixou uma, resolução o- altos objetivos, socíaís é de, 01'-
Iuncíonaüsmo público .da u�,ão, esposa, Os trabalhos da CC':11is- CRIARA' DISPONIB1LI- rtaçao ongl�olU violenta rea�ão da platéa, que entre vaias e assobios ten- l:l'lgando os comercíantes dem pública daquela, medida, <1'0
I, ;

ou espanca- as, tendo em deiesa das extremistas surgido varíos indhri-
pncontrando-se em mãtOS d.) ',E e- ,ãa serão submetidos agora ti a DADE ...... ARA PAG' I duo h id jiS,tii5' a adquirir açucar do ttpo Que resulta, nela sua

,
,-,.,

-

..t"".... _",--

I .s'. recon CCI a�ente .comUnistas, os quais lhes propiciaram a fuga. A .

'" - •

Ridcntc Getulio Var-ga, a tancla preciação do ministro Hor,,-cio MENTO policia tomou proVldenCIas para localizar as agitadoras, popular, Essa resolução, que re-,

Jl'f,,,nizada p810 <'I'. l\["lo F!Gles. Lafer. A concessão do abono a- RIO, 7 (Mestd.) : _ Auncm-s"
I INTENSIFICAM-SE AS DELl:GENCIAS

•

cebeu o número 651/52

'j'1C propô" um aumorrto sem �ol'a. vai depender c1iretarne'lte que o deputado trabalhista, ar, RIO. 'i iMerid.l - Apesar de ser domingo, prosseguiram õntem, com da de 20 do corrente é
a mesma intensidade. as ínvastlgncões anti-comunistas nas classes arma

d íspcn íbi l.du- dos poderes Executivo e Legis-, Mario A1tino, apresentará na
das. Na aeronautica foi defído um aliciaI e'nvolvido na infiltração verme-

tc:
.

,

I prõxíma semana. à :Mesa da Câ- lha e que, segundo informações colhidas peja reportagem" mantinha írn- "'A Comissão Executiva do Lns-

..ro."'"'OC.==-..,C$Q.o,ti>a-;J1l(J8c.oe-=.n.-::.ç..oeoece09'I.Joo.c.c.c.o ..n.ooo.JCl�;J.Ç:eo.�!).a.e04l�oeO!'O� ma d D t 1 't t l'g ões que estão sendo objeto de deligencias acuradas t íurto do Acuear e do Aicool,
�'.�, �." �fJI,�.::tJ·_.CAl.o.,,-,eo�t:..o.c• .J.�.".'J«".O".).G.veC.Q.a.oa.·�.,:,...:.ec..::.-::"04J�.o.'::;.':"'�-.:4�·� ra os epu ar os, Um proje- por an es 1 aç •

.. ��. ....

li; Entre as prisões realizadas nos ultimos dias, na Marinha, figura, a de
id d 'd' tril

' -

A�'�'���.', N A CA O ��"'::o·�o,
to concedendo abono ao furicío- .

t
.

d
consi eran o que a IS!"l )';1<;:ao

um cabo, considerado U1n dos mais perigosos comurus as no seio a ar-

nalismo públlco, ao mesmo t ern- mada. O numero de ofícíats das. forças armadas, exercito. marinha e ae- no público do acacar cristal ,ti-

§
po em que cria disponibilidade ronautica _ detido até agora sóbe a seis. pO l'opulal') não se vem preces-

o� • .1:' para o seu pagamento. O aoono
.--�--,-,------�-----,---------"-"'7---------' açucar somente distribuirão

�� BLUMENAU, (Sta, Catarina), - 8 de Abril de 1952 �'a ser proposto' incluirá todos os D I .-d' I ·d t�i ccece- .""",.0.0.__,'oooC"-'C"'.,oc,.o"".",ooooc,.'.'o·,oo.c.c.".coco,"'.,.oP""'Q�t'..'.·�.o ,.o�" • -. • eve ser
,

r�_so v o'pe o pr
�S I e., e�"O'l!ot,.o",ü.i).OIl<: • ..::er:e:J(I";Ii:"�(l.O.("j"o.oO-C'ea.06aClo.o.aitO.04Ooo.:J.O• .;JftC!60.C .....OG.c .....itO'O••c.o.

funclona�10S, Inclusive os e��tra-
�

I 'll;

C t
IT

I-
rrumer-arros e pessoal de ol-ras,

Voroos o,p'roblemoda direca-o do'PTBI � tiuna a o Ica I ::U�ai:sb:;:�:��;o:U::�::á,:���. � , ,feito ás refinarias, a perca üà-

r rr
da instituído um salário-família OCORRENCIAS POLICIAIS O SR, DANTON COELHO DES \ nome dos jornais que tem .'ei- gem de açucar do tipo popular

------- I d C $ °00 O :MENTE AS NOTICIAS EM TOR NO DO "TERTIUS" !I ciliado e;;sa noticias pode vedfi� (}e\rera' ser calculada sobre as en

MAIS UMA VEZ: NADA DE PRECONCEITOS! i e r .:> ,o, ao qual teriam di- car-se facilmente que e not1�ia-

O SI'. Ellrl'pes Cardoso d� Menezes manifestou certa vez reito tambem o:; militares, ú au-
.

d" 'd' 'tregas de açucar refínado',
�

I RIO, 7 (Merid.) _,- Noticicu-se g-as, e lioje a tarde' retornou a
I rlO lrlgl o por üm mesmo ",ru·

que, já antes de sua conversão ao Catolicismo, ,êle e outros ll�ento em apreço incorp,.,r<uá Que o sr. Danton Coelho, c,,7;'V' São Paulo. Antes, porem. a':JOr- po, que necessita de um :::lima I base minima, de �O%.

pastores de sua crença protestante costumavam confessar-se
um aumento calculado em eer- é;rticulando um "tertius" para a dado pela reportagem sobre as de confusão para liquidaçã,') do I

mutuamente!
, d" -00 0000'0 nr'esl'dencia do P'l'B, O Min'suO noticias em tórno do "Tertí,..is",! partido".

.

'I Art. 3.0 - E' ll'Cl'to o cOnlel'f'!'an
Ora, nine:u,ém vai negar que êsse cidadão seJ'a um indivl- ca e ú,O . , IV, cpermanE'ce- I'

-

I
-

- :10 Trabalho conferenciou d<"110- o sr, Danton Coelho desm( ntiu, ' Fina!..'1wnte acentua o sr, Dan-
'

duo sumamente inteligente e esdarecido! ria em vigor até a reestrutUl'a- ton Coelho: :__ "Repito: até'
_., , ,

t d radamente eom I) sr, Getulio Var- veementemente, o que se ct;m

'_cmeçamos asslIn a cumpnr o que :prome elUOS no 0- ção dos quadros do fllncion;�iis- hoje não cOllsultei ninguem. so-
mingo pas;lud::J: lembrar o que protestantes sinceros pensaram

publicado a reSlJcito, (iize'ld,.; -... d t· d PTB A d
eh conn"S80 i,nstituida por Jesus Cristo,

mo. "Todas as noticias pu"Hca([:?� a �r�ó�u�;: l�� q�em t�m ����rf cal' tipo popular n3.8 aquisiçiJes

.. '1.. f'I' f t t t
. este respeito são absoluta.mente· de ;'açucar refinado.

a.elu!H7" ' I 0:50 o pro es <ln c, opina:

"
NAO PEDIU D]j]MISISAO dade para tanto, e somente de-

--- "Niío sc '.1ode negaI' que a instituição da confissão é rllmolAr,·a RIO 7 (Merid) O gal Ci
n:entirosas, Ainda não mud,�l de I

po·
. ." .Art. 4.0 - O LA.-. co!alJora-

{li·."n:> (J._, snj..,,'dol'l·a dl·\'I·na". U tIl
• ,

.

-
. -

-

opinião: o problema. da diL'e>�ão IS me pronuncIa.rel .
,

,., _, lu ,,-� ro Rezende, Chefe de Policia. rá na fiscalização dos estoqcws
Goethe, êssc gênio universal da Literatura, lamenta: PU"bl.Rea falando à reportagem, d�smen'l

do PTB,deve ser solucion,:,-do pelo ,I
e observancia dos precos de açu-

N. B.
- "A confissão auricular jamais devera ter sído tirada

ll'u as infol'maçóes segundo a,s sr. presl,dente da.RepublIca, qu.e
•

,

-

ocU"ar o referido �argell':'->
::10S homPllS". (Goethe era nrotestante e referia-se naturalmen- t 1 d d t ('ar popular. no COmel'ClD yare- rao pr - ',,'

Do dr, Artur Balsini recebe-' Quais teria pedido demissão c1a:..

I'
e a maIor au orl( a e o par

1-,
. t 'unt a 'Deo-ional de P

te ó:o ldto de os ')l"oi'cstantcs tercm acabado com a confíssão, - jista, promovendo todas aa me, I o J o .... 6 "

c1c))C<is de Lutero-. mos a comunicação de ter :'l3SU- fu;ções que, ocupa d'e,sd.e o i�\ck do" Ora, se c�ntin�o pensr.ndo I I d-d' lo:�
-

1 m'd ., P t P I do gov'erno do preSIdente VaI' 31':Sllll, perdereI mUlto temp? cm (Udas' necessarías para. o' nlais onde, em, sa. a ce I a pe, ;
Em 187�1, mna grande assembléia de �)astores ang ic,anos- 1 o o cargo'::'e romo 01' u-

-

"

.

. I f
- I consultas lnconsequente� Dela I

' - d' 'd Hel'bort Geora UnCI

protest ..ntes, em número de oitocentos (38), declararalTI que bl" d 'gas
.. , ...: rIgoroso cumpnmento a pri�3en I ga

o
�.. _

"',

estaValTl �Jl'ontos a introduzir de novo, inlediatamente, em suas
lCO a 1.a Vara da Comarea de

'

, ""'"" --, -i I te Resolução: :! o posto de mSCl'lçao.

paróquia;;, ,<1 confissão auricular como a l1raticavam os catóJi-
Blumenau

..!,- sua escolha para

M
..' d

..

t tCDS.
a 13 c; I e v a das ;funçóes 'O1S 1g an' e ;:lIIHlllllmllliHlI!,lillllll!lilmmIIIIIUlIlIHHlllllllfl11!IIIlIIlIIIII!llllllllUlllllllmlmllmllllm!I!lll!lnmmnà�'

!Pcrguntamos:!lorque?-Poracharemissodivertidoou 11 ã o p c/id i a .-leixar _
- , :"

curioso? - Honra lhes seja feita! Sujeitar-se-iam a êsse 11e- d
:: lf"

.=".

róico esfôrço mental e físico, e, principalmente, de gravíssiIr.a
E- ser justa e merecida, tratan-

I
.

O'::
' :·E';·'c'<.

d do-se, como se" sabe, de uma in-

'llapaz n'a ore' 1-Q 1_=-=--=
.. :;:: ... ::""

responsabilidade para com as almas que con uziam, porque
'

IIJII' _. ,.

rcconheciam o grande bem irnenso que daí resultaria para es- teligencia juridica da nova ge-
:" "

,

" 'S·'

sas�e���Sa���!�\equemédiCos e!>sieó!ogos c1efcndema �::0�eq�:id:��a�1:i��mf:�:,�;:� -----��-!I � 11 == (as',a', etA,',.',(,'APITAI."," "=_S:=:.'confissão, essa ex�)ansão salutar da alma atormentada, - sob NOVA YORK, 'i (FPl -: "O!
A réspeito das penpecU'''l;i de I E_o ponto de vista puramente terapêutico'? - Assim declarou e.H do talentoso e de méritos Invul-

cOl1gre�so núblic.o o afamado médico Tanssig (l)al'u citarmos gares, fazendo jÚz assim a 110- inimigo é agora mais' forte do suspensão do fogo, o genera.l ex- ,:: '
" ',..

.

,,_::_=_,.um dêles):- P-leação para aquele cargo, onde, que nunca na Cürí!ia", aíirmou i prssou a opinião segumte: § ,
'

a saúde '��l���::�:;;�o ret'tituiu a não �)ouco:; dos meus doentes,
e;tamos certos, o ilustre JUl'is- (I general James Val1 Fleea.. co- "Sempre fui da opinião de que o

I':: Procura bem servir seus fre,güeses, adquirindo 'sempre novid,ã-
E J J 'V d' cons'ilto 'olunlenaue'nse "", pra' mandante do Oitavo Ex�rcito d'esejo do inimigo, de uma r:us- ==_

::

_'__',"Q�I:lr�g:����I:�la vida sem a confissão, não está em hQn�:u' 33 tradir;ües �e ��:,:�ra Americano, em entrevista, s,:'b a pensão do fogo.estava na rela-: das em artigos que S9 recomen,dam das melhores fábricas do país. =_::_"h:u'monia "nem com 'e) llnmdo nem consi.!lO mesmo". .

l' I
,., -

forma de p�r'!!untn� "re,L'postils, I
ção dire,ta COnl. a pr.es:iii.o _milita.r., jura lca e tOS pl'lnClplOS (le JU5- v

_
� � � ,

Isto aCJui não é polêmica, mas cxpo<:;ição objetiva dos fa- "obl'e e1 d N (eu Ia.ma é Servir Bem para �ervir Sem pre
�'

Fr. J. c, Binder liça. concedida ao correspondente �

d f
� �"erCl

a,

t °bv:�:o }ms- ..;. ..

'

'ç" , ... :,,' st"· ,.

____.,_ ._ .. _._. dO- r,semanario "US News and sa o, OI uramen e a 1 o u a- :::'"

"Vorld Report", credito que desejou uma �u,,-

Esta força _ acrescentou. c: pensão do fogo. No, outro, era =

de opinião que os comuni.,tas

não acreditavam

Sensacional ,fuga de presC7JI da cadeia pública local ..

As deligenelas "a policia para a captura dos criminos(tl_
audacia de roubar num botei

ooutor-orn
o

considci ações às

los,

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R

ESPINHAS,

A S,
ETC,NUNCR EXISTIU íGURl

IICORRBNClil.S POLICIAIS

Um tugítivo ateve
Não ó eslil. a primeira vez

que, ent.rcgavnll1 a fa::hina das cé- nos fundos do Corredor do pre
fazemos sentir as autorida:les Ias, '>;;idio. Em pouco menos de meia

competentes a necessidade de j Apronütanrlo-se do lJarulho de h'ora, o trabalho foi feito ;,cm

Blllm"nall dispôr de uma c"Geia

I
radio in�talado numa das Ç�'H.l", 'lue os guardas ouvissem ou per

}lUbHca que ofereça scgura!lça., UIll dos presos, munido de 11llW ; ccbessem qualquer ruído,

r,p�Sl a :�üual n�o cor!."e"llonfi ...� ás
.
.2erra. poz-.se a cortar as gradef! I Cnnl o espaço llccessário para

t'X!.�?:lc!as e nao. pi eCl1ch� ai. fi- j I passar um homem, os presos em-

ll<i:!({a_:le�: Por (lU]s, v,"'Ces os1ft,! .

•

d I
preendoram a fuga, embrenhan..

J"C'.'�' ,L) e""'l!',' '-C]"",,- " "".i' c';, I JHII! igRom1� tí!BS (!o-se pejo ",;J!ti-:l.:� .:�s;'�nte nO!:

"D-'()i1'�.,"!l C"'Hll'_',�'l�'.(h pena, Len i �

"...
_ e4

fundos e dali tiveram ace�so ii

i�i::,���iL:'��:;':��'(���:!�'�L�::;l�:'��'��; 1 s��� 't'j!�I� 1gSpaUu;ft I ��::�;::d�����������;�r:�
Dc�min_s() a ta!:d,".-;;o�· 'voItr, da" ! ,�J �li '\ � � "lU 'lombras da noite favorecessem e

17,:W ho:'as, sete detea:os etE',ll'e- i RIO, 7 (Medd,) -- A prop-:'õito f,;>cilitassem a saida da eidade e

nlCie!'am uma fuga sl!llsa:;iona.1 I elo projeto que Irata da a.utono- assim' tomassem outros rumos,

da cadeia pubiica, sem "1';,.,,,. I "ü", do municipios de Santos AS DILIGENCIAS DA
percebidos pelos soldados do �;C3-. e São Paulo, o senador 1\"0 1)'A- POLICIA
tacamento que se cncontr;l'.'am quino, ouvido por um jornal 10- I Dadns Oti primeiros alarme:
,le vi�n8ncia, Esses sOldado;"� {'Dl ra.l, declanu Fel' favol'{wel ci. hü- pelos dois policia,is que monta
numero de dois, ao qtto� fomos ciativR, adianlando que vario" I

Vl1ll1 guarda ao jlre�idio, o dr
infol'mados, reccnt.::mente chega· elemcnt.os estão fa<:endo dema.-! Delegado Regional imc11atRme"
dos para refol�çar o destacaln�n� gogia enl tôrno do assunto. �.� CDnlp.lr('\c�·u ii. .D(.le��apia. n�'1

to. �a oca!:;láo da ft�ga dos

prC-j_ I'
(_�(' pl'f_)",:idC'>ncinll a organiz,J·�ã(r

"0S, l'sta\"am c:on'!Cl's:::ndo num I P E ç A S F O R. O I de um;! C:11'a':'JI1"_ fa::l'!n'lo 1',"Cr"

{ju:,-rto eXIstcn! e nos fundos do L E G I T I lU A S I lhel' todos os pra.c;as que .�", "n'

I�re(Ho. e�lllua,nto 3K d(�tento.3 su: {�a5'a ,lo ...�Iner-icano :;•.\ ; C0l1�ra'\·3tn cnl Sc::'l viço nos tl':V�I·

"/�

OOuaraná Champagne da
ANTARCTICA
De maior consllmo em todo o

lBrasil

110 Varejo Cr$ f,50
Cervejaria Catarinense S. A.

- t,

·]OINVILLE

"eneral - inclui efetivos, ar'1lal!,

muniçóes, l'eaba�tecim('nto, tan",.

Ques, a.I'lilhal'ia e av:::t.ção,
conseguinte, � inimigo está me

lhor capacitado par'l

der operações ofensivas e

sivas do que no' verão

do,

'lOS pont.os da cilhd<!, o;;

partiCiparam das diligencia.s
caça dos crminoClos.

,

ProcNiendo as batirla.'; por va

rios lugares su:;peitos e extei1den

do as dIligencias pelos bairros, Fi

policia trabalho'" ntivamenlü �t€

n un','L hora tIa madrugad;L de

segunda feira, localisando os fu

gitivos no morro elo Aipim, ';e11'

do um deles sido capturado cu'

Itoupava Seca, onde perpr;clo"
um roubo em dois quartos
pensionistas,
Todos os sete detentos rOl an',

capturados e recolhidos as le�

pcctivas célas.
'

QUE1H Sj\O OS FUGITI
VOS

Os aud<'ciot'os cl'imino""os

e!npl"t?E'ndf\ranl a fug-a ua" c3{�eia

1'mhlica são o" seguinl,es: A 113.

clcto Lima, vuh"
ladrão reincidente e condenudo
l'n}· furtn a 2 anog e 6' UleS(!''":l tlf'
prisão; Aurcino Pereira, conde
nadn a 1 ano de prisão por fur

to i placido Pires Soln';nl;o, CC>I'!

denado a 1 a110 d{! prh,ão" 'Por
flll·+') da in111.,rtanci;1, d� ft� ..� :

J.OOO,OO no Hotel São ',José, ,TIl
lio An;;iolel t i, condenado a 1 a

ln por fm'to; .Jorge da Silva Nu·
.-

q. ('�n,l�"';1da :1, 1 ano 'de "ri- -

são,4)or furto de tP11 c�'l'... ,·.
1�;-

dR pI"';)priedaflc (h ::;1', \'1'111" -

Gessner e Fr::lncls!�"') s,."u-....a T1:·P·�
'we ....entivanlOntc por crime 'de
furto,

-

-
-

O [1]Ç[íijvo <:aprurn..rIo (!lll .tt'l"· :
pava Seca. Ó o hulrao .1o:ié :�t;l· :;;'

mos, <l�Ãc se encontra,'a p;'e�'1 §l',revenbvamente. ,.

=

MAIS uMA CASA AfI,
-

SALTADA !?OR LA-
DROES

Na madrugada de t:ólbad., p".
i�� dominf.!"o u re3iuJl'neia '1.1.1 sr

Rodolfo Eskelsen, á rua Sã"
Paulo, n1', 1223, foi ;:u;üalLlJ,da POl
ladrões que PC<l1::lt"'lram no Íl'
t'1rir::n do prédio "pó'" quebraI err'
os vidros de uma janela, !'"JU

bando a imp5l'tancitt de Cr$.,,',
::! 000,00 em dinheiro:-'

�,

A poUcia tomou eonhecimon
h, do fato e está dligenciundo li

I·e�peito.

PE(AS FORU
LEGI'.rtMAS

Casa do AmericanQ S.' A.

vancia, agravamento das coudí

ções de vida dos 'consumidores

'reereado consumidor desse

de açuear; resolve:

Art. 1,0 - As rerínarías .

açucar do tipo popular,
Art. 2.0 - De cada,

rias instruções
curso,

qUellt?S c

muniçóe8 e, comp3rativamente,
não sofreram-perdas pesadas".
"Acreditamos que os comll'lis

tas, que tem 900 mil homens de

-. Plano revo'ucionaria de ajuda _ti pequen;t ,Iavour� _;,

RIO, 7 (Ji.ferid,) - .Já, de';

da-I
lias des lavradores :passarão de Cada; nucleo, que tera forma

mente aprovado dent.ro' dos I)re- um a dois anos, de modo ,a quan ção em ch'cul0, contai'á eom

ves elias será. dado inicio <:.:..Im do dali sairem' para se torml,! em grupos, de 5 casas cada um "l"ori

novo plano de coloniz�_'_i:o' ela-, p('quenos proprietarios, de ,lotes gimdo no total 30 familia:>, Esses

borado com ha.<;e em norma,;; m- de tm'i'as' que lhes serão doa los, 1111cleos terão uma es'�o!a'

teiramenlc nonl..� enLl-e nós. pc- estejam perfeitamente aptos ao
13. Divisão de Terras e Coloniza- trabalho da lavoura e já possam

ção' d'o Minísterio da Agricl.<>tu- co�tar com algum recurso l'inan·,
ra, O novo plano visa a cria,:;âo ceiro.

de nucleos que serão Ver.d",Jf!i-1 O NOVO SISTEMA DE
ras .'éscolas nasl quaü; as .Lami- NUCLEOS

tropas na Coréia do Norte, es

tão talvez menos desejosos de

obter a. suspensão do fogo, ago,

ra, elo qu'} o estayam no v�rão

ou outono passado",
,----------- -----
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