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C�iticou A União
Nações Unidas. I��o\·n

Iorque, 25 (UP) - O do
legado do Brasil à cornts
são da ONU pura os rle·
sarmurnents, sr, Alvaro
Teixeira Soáres, manifes ...

iou-sc hoje pessemísta a

respeito do progresso dos
trabalhos da citada comís
são. O sr. Soáres disse:

I"Nenhum progresso se
ri' possível em 110SO:0 Ü"l
balho enquanto a Russi..
'não modificar sua atitu
de ante 01', problemas que
debatemos",

ri

HR.GAO DOS "OIARIOS ASSOCIADOS'"

f.,·d, Ad, e -orkiJ·as

HlH\ �âo 11up}o "',191
lTUPl'A \" A SEC.\

co
Ar
Sugerido o plantio da juta:em
todo ·território nacional
Debatidos na Conferenciei'da Arnazonia
diversos assuntos de interesse da juta,

BELli.::0::. �o t.lvIeridiona!) -

Iniciado: a 20 do corrente, ter
minaram os trabalhos da con

ferencia nacional da juta e

fibra sírullurcs. Após largos
debates. foi assentada a no1'

ma para I) financíamento da
produção da juta por intermé
dio do Banco do Brasil e BRn
co de Crédito da Amazonía
nas seguintes bases:

o PRESITIENTZ

AS ACUS A(:ÕES -----

26 (D. _i'do ano coisa..

BELEiVI, 26 (Meridional)
Chegou aqui. procedente ' de
r�Ian:1.us, d,�!',S visitar Bclte�T?- até o dia 3e Forcllan :1Ia. de Gl1de segl.tlra .

para ::J. l\r'l:Eonln (' Pal'intins, PARIS, 26 (lVrerid.) - ,A dos soldos e a duraçã<t do ser ..

o l11i:üstTO da Agricultura, sua conferencia elo Exercito Eu- viç() militar. O problema da
cemitiva. O miníslro da Agri- ropell deve terminar no prõ,,'i- ,partieipaçii,o fiuanceim alem ... ,Cl!ltú'ra 'e depuLados federais
que o acompanh1Jn1. foran:i 1'e- mo di:lj 3 de maio com a re;1a- no Exercito Europeu, também
ccbldos ('111 A:;sembléia. qll<.\;�- ção do projeto do tratado ius- ainda não foi rflsolVido. Mas

cio histórico ex rcit

passado '<IS EE, ruo corre

ram sedo, rlsco, segundo a

:fírmvu ôutem o general
Whitehead, Chefe da De

Nor-te-America

.general norte

americano que até àquela
época as forças aéreas ini

migas de bombardeio po

:dhull penetrar, Rl1roveitall-,
do o mau tempo, nas (lefe:
sas dos Estados Unidos. Por

outro lado disse que é de

opíntâo que a Russia possue

aviões êom bombas atômicas

pata um ataque efica�.
DEFESA DO

PLANO DE

T,RUMAN
WASHINGTON, 26 ru,

P.} - O secretârlo adjun
sr. Holmes

Daldrige, cal1S()U verdadei

ru estupor, ôntem, ante o

TrÍ'bunal que julga o man

(laÜQ de segurança das em

presas si<lerurglcas contra

o ato do presidente Harr:r
Truman que ordenou a o

cupação das mesmas pelõ
governo. Disse o sr. DaI

drige que a constituição dos

r;'n Ee,_:m o Inin1stl'O
Jd,o Clef.)r�s

discursou agradecendo, sendo 1./.. _.
', "" ::,-, r!i � .. �"'" �;.

que prometeu estudar com i) pt•• " ", � m tono ti
.

presidente da IAA sobre n tendo ':'" vista a i,l]tu de bra

possibilidade da montagem :la ÇQ;�' ia Arnazonia. Por outro
usina de açucar' no Baixo 4;-llad�}, a imprensa j;:'l [.lidou 11111

mazonas, A seguir fez visita

I
novo rornbate ('f))lUi-l ;) rji>'",i1I

às repartições da agrícultura P3 L'\l"L que C0l11 tal atitude
e foi homenageado, com sran- deseja retirar tudo : r.�D. Ama
de banquete pelas classes con-

.

!.(' �;::;_ tl\'C!.l\CW s,:-:tw-f'i' tjliC os

servadoras e pelo governador braços raítam em ioda a par- ,

do Estado.
.

te.
Desetegante o g'C5tO dos

Faltam braços na Hi.flustl'íais naufístas
Amazonia I Manaus. 41) ,�',L'l'i'l,! - ns

BELEM, 26 (Meridional) _

I jornals qualífícarr, dQ d.e.,,�le
Anuncia-se que o sr. Feliz-I gante

a a:lsl'?1CW., dos 1l,1rUIS-
berto Camarzo diretor da 'I�HS l?al1h�tas lJ�;;Jd0� ri I�\-

.'
,

, ,;'1".,.... Ib 1 dt�S1:r:r:nza���lO da .P!t:i Csl1 Y.r. ,

. _����'�� �!..
WI'M

; tudo de não (2rem (Ol�)pnr.:!:.:i- '--·�i-r:UT.\ COi':T11. \. A 1-'01111': - Nove países asiáticos colabornm I�-.. _

-
-

J :10 á t€re��ll't1 confe�T�'\(!j[\ (�i -rr-m a o'r;r:J"li:1.:!�·lo ele �\l(Jll(nta.ção � fl:,gricultura (FilO)) das Naçô:s Uni_
v laJe no R,,1.�IDO COl.\iET,A puta real izada CC,) r;C�é'{l. D!L 1"'," nvm nrl),:�:" dest iuadn a melhorar as safras dr arroz em dí versas

1C.on�ortaveIS Ca.mionetes t um matutino ':JLI(' os ·';lHlll:;;· <"'.'li""p'· de d'I}';>' e {!,. ,<>10. ."

,

BL.UNIEN�;;.-. IfAJAl 'I",,, .n�o uS';:f.',lam ('�-.tc:nclénH"\l:íll
,\ ,f',l"'�r"[i:�."Wstl·a uma �ral1de �'arred.ade de mudas ue a rruz.

�':ih-le vi e versa perfeito CC'111 os homens (H� ·�..,d:�·;.>}� "·':.H· !.'H�lH"as q u e a l'AO esta reanzando- no ,:I;Jr..sto Intel'n��lo;,:.t1

Amazoniu. 'lJr 1"'"lHi''''' do ruttnck. na rudta.
.

,.,.... (lo'oto ONU}
.---- - -�,._,--_._- -�._---- _" --......- --- ----

Preço rr.ínímo 6,50 o quilo
pêra 03 produtores e 16 cru

zeiros para I) produto da CIF
em Santos. A idéia da criacão
do Instituto Nacional da Ju
ta sofreu e provocou muita a

gitação, tendo. no final da
conferencia. concordado em

<:ürOVai' um substitutivo rape
Iíndo a idéia do in<,í.ítuto, mas
pronondo a criação de um»

comissão de defesa ela jutu
nos mo ldcc ela comissão de
(_:'!f,'sa da bar,-a"h.. Durnnte
os t raba lho ...;� lvnleJ11ou-se a

êl,�f:encia (�(" �;-lO rcHJlo. ":�Ijr)
gov0rno C' sindicatfJ,; de fi"çã'l
e tecdagc'i1 -::oram c�,nvidat�f)s
para par'.icipal'l';ll da col'i'e
reneia,

Está elabora

de Maio ficará resolvido

(
,

�ssa questão atualmente está
stm!lo (lbjeto das dlscussóes

·cm Bonn. Se nâu h1r resQh-i"

da até {) dia 3 tle maiu, essa

da sua heleição

-------

seu
I a
: presidente, ,na vagd aberta
com, o falecimento du, :laudoso
Desembargadol Edgar Pedrei-

.

. I

ra, . o Desembarga.l,)!'
- Flavio

Tavares p<";·(1 Yiec·presidcole
eleito p .i)",sen,bargadnr

Hr"l'dlio lVlcdeiro."

Clll
LITTLE, Arkunsas, 26 tUPl

- "Terei o apoio (10. pelo me

no�;, scisccntns c_cinquenta de-

1l'g,:I<los V. convenção nacional

!'epubJiGana. em Clllcago, em

j L� lho prúxin'o. Islo reprc'5Pu

t:t c apóio, de cinquenta e sete

.Jelegaüos mais do que necc'S

sito para ser eleito candida+o

presidencial HcpulJlicano·'.
_ Tais declarações fOl'.m,

{pnl1llhdas pelo :õenadof Rt.

bl!l't 'C1ft.

YIU YL1"Ji�H?
I�AP�I)O COl\lET'\
BLUl\TCi:NAU - 1'1'AJA1

votE PR�C.SD DO
tuação desses países no qUe i

!Cnnll�nna a parall"ZI"a IlIolaoll'l � cau'sgr
llc'rdere ne::' ac{Jrdo� paw le- A.fUili\ lI'Ul,Il'AH.

" o vant:n' o conlt'õle da ot,upaçllo
da Alemanha Ocidental e o

novaS vilima{DO Estado de S. Panlo :::;"��'�'e(:::aú::;:�:JÚ ,"c·

SOBE A. 37 0. l'WI\lE:-O �E CASOS REGISTRADOS NO! REDUZIDfJ o ORÇArI'IENTO

.-- rnU::-;ICIPlQ DE BILAC� \ FRANCÊS

i\Q

Um produto de

tAS, !1��p. PE C!�!ll l,-�Vff� SIA

r!1UniCÍpIO.. Encontra!!l - �E.

llospItalizadas 23 crianças,
das quais 19 precedentes d:!

�on.a. :::ura.l e. 4! de. ��Ílnê-

tro urbano. O boletim ofi
daI de isolamento registra,
elté às 19 horas de ôntem, 5
óbitos e fi altas. .Já foram

v,$1tados todo:, o:; cas(Js da

ZtHW t'ur:ú. Por membros de
:;..ua� fall1i1ia:; U!f!::t das crian.

Ç?l> atacada;; dE> para1i;:;ia,
em Bilac, foi transferida pa

!'a Sãc Paulo, afim de ser

t:,ataôz �.a:luela Cs.pit:il

PARIS, 26 (DP,) ,- O pri-,
AIl�oine Pi-LaxatiVO

antí..ácido
(;untrd as

;'ZIa.!:? .. açao
'.ua'E e dura·
·1 !)U!:! .. §-f:ln

L!�t!"� E '!!;!!!..�

!:!zt!!!!Z5-!tt�.

BILAC - São Paulo, 2;;;

(1'>lerid.) - Na noite de ôn

�em mais uma criança ata
.:adu de polimielite deu en

trada no Cenlro de Saúde.
�;ob{'. ago!·a. a 37 o llúme
ru clt: ca.:;Q:,j CD!'t.::t::rt�d�:,j !lO ;::cb a di!"eçao do l'rüp2;'io p1'€:- i l'.J!!Ja

�ld€on't$ AunóI. :l'o!-a!!.'!, ap!ú- lmha
vados os decretos que redu- sendo

z:em o orçamento :pal'a n'Ül
lo i.10�.réôê:l1.tOg E; r.in\!U611ta
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i t�::spGsicão
I!lfOI'ma.�5es

HI;���!Cr. A!. Rio

-!I

Cr$ 100,60
Cr� 66,(1)
Cr$ 6,51)

Wao tem
Hão irrita

cheiro
a pele

11:::S:J2.ge;ros,
;�nr'trjns dss
em vigor c

'!liIj�••i �7,;�)�--;..< h�':'� p" • I �=��;��'"';�
nos locais afetados '-e-sen1ifQ
logo cjívio, Pode ser oplícodó
sobre o couro cabeludo dos cri.
onças e os peles méis sensíveis.

JOINVILE i

rápídes e seguras, I
só 110

EX.l?üE;:;SO ITA.1AH.A
Rna 15 Nov .• Hl!J, 'fel. 1·1:l5 .Ii{ua

Dr. Aires Gonçalves
- - Al'!l: f)'!'.!lDO .-

iLeSldend::t e escritório:
_. BLUM'RNáD -

Brusque, .9ít FQne: 14'21

GRl�ND� �ENDA DE Fil\>1 DE VERÃO do
11lFA�ATf �ilrsfiSlldj
Remarcacões [sftmendas

, .

Novo e rlquirsimo sortimento
Vendas com o "TERiI;O DE GARANTIA, para

r reços esoeciels
I

��_r��.-�_-=-�_�""" ...

i!eceUl-in.\:aJvda 110 edifieio aa rOIrr:[óit:u:ia Soc::cr, à �·:'UI

15 de No�ren�bro, quarto n ..

O G. tem G pr ..rzer (�e COll!:I3l1-
ear ao dIst,nto púb:ko que executa qualquCl' conserto

�--

RUA 15 DE NOVEl\ffiRO, N°, 583 :1 5Dí)
-----"- BLUlVIENAU -

Hoesch Irmã.os

Filial de Blumenau
Novembro 1531·

LLA

E as senhoras cspôsas, não
r se e'::;'lueçam de "'cutucar" os

sei', -cejo fnn::ionalncntft

dar-5e-á dentre ae cerca de

um mês. C'Oi! talves em menos

tempo, atendendo assim. a

atual emergencía.
Está. o engeuhefro Ul:O

Deéke no visível empenho
de afastar a ameaça �ue

llaira SO!H'''' a solueão de
do de��envo�

vímento e Pl·ogró"so üe r�!u �

menan, amenlsando e confi

nando 05 efeil.üs c'1�an1itG

ses da longa estiagem des

te ano, cujas iH,,"'Sll;:CtiV;t"
e �!"'.;.·r�"2nt�s.

aveg�ção ltajaí
N A. V,I T A

M

Lta

Argenthla. Fl'Í.:ou o sr, Vi
delIa que nem mesmo a im

prensa 00 ChHc, apesar de

gosar de inh-ir:l Hll�rdade,
má VDl'

............_._ ....,....--..".,.....-.._,�--�..,..",....-........,...._--

Clinico M�dicó Homeopatica
--- DR. MECESLAU SZANIAWSKY o

í Médico do Hospital Nossa Senhora di. Lm:
Consultório: Rua JOSE' BONIFACrO N. 92 - FONE Zf65

Residência: R. BAP....'\D DO RIO BRANCO N. 5;;9
C U R 1 Ir I B A - PABANA'

Especialidade: .1JOENÇAS NERVOSAS E liíENTAI;:;

-Doenças do pele: Eczemns, Furunculose, Coeeíras, I,íanchas
Espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Excesso, .Flo
res Brancas, Frieza sexual, Tmpotêncíe, EFteriHdade, De

senvolvimento físico e mental, etc. - Doenças crônicas
em geral: Reurnatfsmos, Val'iz"ll, Asma, Mali.ria crônica

-�"---- Hemorroidas, etc. ---- -
Consultas em Rbuilenau nos lHas 26 li 30 d�

.......�----� Cl:.Ua mês, ne HOTEL UOLETZ "---�-.

li .ii ;;: III

t ' _fll"1I: - 1 " A
...cersc.enza um amo Refi e oe mSH!'iCa0 e DOm OOSiO

J ...

l�� sononídadc extracrdínárí a c r08urodução nítida de música e voz Irumaria tornaram
;'0 o rccr ptor que Y. S. sem pro d0sCjoU. Aliados a (:;;t'03 qualidades estão o excencío-
11a1 aICí:t1lCC e cstn:"'i1idade � ln ondas curtas e Iorigas.

....

CCHi, ,:"te aparelho a Te.1ç!unken la_'l':�' ao m_elê'1do tll1.;,'l U?V'I. e ÍI'liz cniação, um
pronuro de alta categor-Ia da sua tao conhecída e acrccü tada lmha de receptores de
classe.
/� ��prfreetld{\nti; ... acúsí i�.-�� que d��t.H:!'l (1 }nor1;) 10 ....

,

A1J�gl"f}tto
'"

bàseía-sa
gl\Jr:d .. ·uHl.dte pJ c ·�l\:trt:'l�"·.,hJJ ciQ.ntI11{':1. o.'J gi.J.")F1 ...n� fE: lnHfcllL� :Jh.!��ica, o qual tarn
LE111 CO! � espot:,ln ple!!2nl�nLe 00 mars apur-ado l:',VSll"l, t '"rrndnqo com as ar2�nai� nar
tes um harmonioso e C'k::;anfe conjunto. COh1 (, válvul-ts, fi elrCUilJS e ires f��i �as -de
ondas, é'. Teleftmk�n críou novamente uma clássica obra prima na técnica de rádio
�tUdicao. ',E' desnecessáríc sublinhar que êste novo receptor TelefUl1ken foi cnn ."14:
do sob tôdas as tr<�cHciona�3 garantias Teleiunken Firma de renome mundial pela
excelência e seguranca de SE l.!.; produtos.
Se V. F.. ap:ccL! 5-::1' entretido pela excelente comnanhl« de um C011Vel'..,eC(.r ame

no) ..IJ\�1egr(;bn"'" 111" brindJ C0H1 êst'2 p!�azt:r, abr�ndo-l!lC t::s portas a

Um mundo eh n�\�s;c.tV� e

FU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I A Base Naval Do Recife
b

"RIO DO SUL, 25 (Corj-esp.>
. I

'I l Pc·�Unra.nào a enorme seca que

f I ; :,::.... ú..-�
• aasalando est3 z z�r:iã() aá

1 :�:_l�to(r meses, n0320S rios :i.1t!cáo i
'-�'!: mais d.. meio milho aba.xo

1--
.----,j

do nível normal. parecendo .

Acontece que tendo inicio :� E;m nome de inúmeros peJ\!r>,:'
.;a1ra da rnandíôoa, nossas roeu- f dores lánçamos um apelo no '';'''.
:hl j,,;, ínlcíaram súas atívidades 1 tido de ser conseguido UIWl.' r&r.
" presurnímos que acoutececü mula capaz remediar. tal sit;i�.
r.ro idêntico 'ao UltÍi110 Ano C...,l11

• ção, porquanto
-

,-pH{rti�) () 2')';, t

-

\ mortandade :de.. ·peixes. llleu nível normal os peíxes conse-

Truta-se Uas impurezas cxpe-
..

.. _ ,F-iG.

�G: ('ii i':: J 70 crusaaor ��Tamandaré". � ,
_

.

;1"".; não é só de navios que O Bnsil hoje precisa. Precísa cons

truir ou desenvolver e methe rar �m �)do caso il.l'"rf"lhar, suas I'!ls\'s na

VIDS: a dê \':lJ-de-C:ies, no Pi,r:l; !L de Nata.í: a tIo Iieeife; a da Bahi3!>
na Angra do Aratu, ao fundo do golfo de Todos os' Santos,

A base do Recife merece particular atenção. As obras de conjunto

(,\1.!C Ih" "'ii peculiares depeJ1dem, principalm.e:ute da lI-1arinha, mas

t�.!n1-je-m do D�ilp�':.t'tum:e!lto Nacional de Portos, Rios e Canais no que

"" ,e:He ::'0 rai14comercial para toda 11 navegação de cabotagem e ton

�o CI.<lr-!l4j ..
,

S"O ci!�s,; nCk';;,"r!as à defesa nacional, sob o ponto ,I" vesta mi;

linH, " ao, h!,';UlO tempo sob c ponto de vista ecenômtco â União, ao

l(�,��dtJ tif' :PE���l:-i>:;;;j_l':'Iel) e aos Munlcipios do R�cif() t- OEnda .. 1�las {)'llri....

.i:�m n2."JI :.lu. à. <:::"on�il1Sáo do cais atual, bastante insuficiente, corno ;10

seu l'r(lii�il,,;:.mi;nt.o em nova bacia interna de operações,' que !leye ser

dr?.�:lda.. .t':"'T:..stru!da e a.parelhada.
:r'Hl'n;::re, alem disso, à Marinha. construir seu cais, seus diques,

:·l�.:":..i;, {",f'';.c�n�� e suas vilas pa�a residência do pesso-al. E' um tràbalho .

>

"" g,.2.nil," .mpcrtãncía, em que ela deverá ter o concurso do Depar- RADIOS•. RAD.�,OUSa ,TOCA ·DISCOS' :.E"M.m""t'J de .Portos, sobretudo para remover o atual e precario enro-
, lf

e�m�nt<.' e dragar' a bacia do Bebcribe.
V .,.'m!rante cox, comandante do �erceiIo Distrito Naval, pensa

-vA IVUL! d I d li<"'-'I!�t�l!Í!" <:lCl(a este ano cem metros de caís de atracação ii� uase. ;-,'1, A S e o DS IS,,, 1105,

I;�,���,::-,,':.e, o comandante Bundão, acredita em maior extensao dos ser-
• preços baixas

o cmpreendímento, arrojado e complexo, pelo número. que !'e pre-l" '

'

YP.t de diques, corresponde as circunstâncias. As �írcunstiindas sã�, "

SME'" �
.

em prímefro lugar, o plano de estradas pavímentadas, agora em VIa

I'
\ O NTE NA

,'."

I·
.....-"--_,--------...,.......--�-.:......,...;..;.......�----.:..-----.....

.. ". «xecucão pelo gove�no de Pernambuco, e o fornecimento, para

b;e-I' C
.. -

d' A
.

fi ",1 AH', ,!n, enersta de Paulo Afonso a todo {) Nordeste.
' ,

Esse;;; bt.r",dz.s e essa energia procurarão necessãriamente o porto .

asa o IDBrIcano �
'1

do :il'.ec!!�. a.umentando. os encargos de escoadouro, criando-Ibe en- i . i'

;:::-n;�11��!.1�:;S :��;o;,ii>c:� d::e�t::�Sed�o:O r:n�������<)5ed� ��::::::� ,
.

"

I I ." 'II
P:U& unto não falta. o espirita realizador dos lJrasileiros· .ncm o oye-

I

!. J'olul L.r:;,;ia qualifica.do do, Nordest�, .cujas provas a eonstrucão da usina ;ie r FresbeJ - Fundador t
Pa,'lj>:l ,'Ifo!',sl) amplamente apresenta. ! .

.' ', I
,\ hase'naval do Recife, articulando a. defelia militar com a expansão I D,,� 15 d� MAlI '87 B'lUIJENRU .1'ç-�·.;)n;jm��a" é por conseguin-:e .aquela, entre as de�ais :��es, ;i qual não � í rtUfi . U� nU •.II, �'.

�

.... �... m _M . f
11.,u,_:: :-t.e�ar o governo o mmimo recurso qtte 5CJa� pOIS representa um 1 ; .

.
!'. �

• roól.,.ma da hora. e vai pagar larl[amente em pruve ítcs comerciais tu+o 1 �. NOSSA DIVISA E' SERVIR.,......; __ ... i
�'.a.:\ .. t.n p-steja custando em verbas ou dota.ções ot"çamenu'tr1as..

I I
..................................... ...,._� .......�---.�� t

Ildas ·pelas fecularias que Y.lO

para os rios 'e os P'l:.'C?
fórma continuaram ,b·Ja.- e mande

(

h. ti�' .��, nuelbol"
�) ra i�' em frente a i�

!nformações HANS TO:bJNJES
. , _. .

Rua Paljiú 'Zirn

ou agora que h
,

a

de 500.000

au lomobilist as no paíS • II II

,

Desenvolvendo uma rumorosa: velocidade - de 25 a 30
km horarios ... -- ,os vo-v:ôs do automobilismo brasileiro che
gavam, de raro em rUI'o e apressadamente, aos nossos depósi-

'\ tos ou aos poucos lle'VendcdoI'cs de gasolina da época ... E
então se desenrolava a difícil operação de abastecer um car-

1'0 ... abrindo-se a In�i,rtelü a lata de gasolina ... e despejan
do-a nos, tanques f,í'i!' meio de um funil de boca larga: ..
Mas agora centenas de milhares de .automobilistas brasi·

leiros são atendidos, constante, e rapidamente, nos 1.200 mo·

'dernos Postos de Serviço e Revendedores Esso que há no país.
Usando métodos aperfeiçoados de trabalho, conseguimos su�

prir esses 1.200 Revendedores independentes - e o comercio.
a .industria e a agricultura com produtos de petroleo de alta
qualidade e a preços acessiveis. Graças a esses métodos de
trabalho e a uma longa. experiencia, a importação desses
produtos de petroleo, durante 1951, representa apenas 40,8
centavos de cada cruzeiro que recebemos.

.

,

!

de
e depre_

.._ Há 'Participa do
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Uma criança" que chora.
ou grita, especialmente em

publico, é muito desagrada
vel para quem a ouve e um

verdadeiro tormento para
os pais. Vejamos como,

será possível evitar, essas
-------

que fazer
Roberfinho

St]O os

decid -1' o

se armam com

<,on ..

'\1.0-

fazer agora?
Por- euquanto �1 tUi1 -� I{) termínnn, a CS1t:""·t �lnda esta. na terra ;

a f,tic!H!acle do pl'fjUCnl) g! upo de- c rístãos entre a: matorra sem Deus,
\('� ermrnarn �

... ,,··t 'l;�'l (I': Cnsto, porque G Senhor pJUmetcl1 €SLtl" com

!''lo;-'; at.é ai) flr_l'L

-

CIR
EFI

LTnA.
-

=

CARNE de PORCO
mau.

EM PUBLICO
•

precisa de MOSTARDA!

as

'f�LU UE' ":.U-(_,U::'ITI�"\._

End. Teleg.: uLI:\101ISINES"
AGENCIA BLUl\1ENAU

Rua 15 de NovcnHl1o N.fJ 31J

FONE, l{lQ�

PREÇO crs. 15a hU

AGE�!Cl ..-\. (. L'I!.rrr.D.\. !
r.um

e:_! li'..lUl' � ..�.

larhlha de

dos "Anjos De Cara Suja"; Bandidos Do Mar

4,30 e 8 11.:;. Vera Cruz
ELIANE LACE
BERTO RUSCHEL
::'=!IO SERGIO
SOUZA na mais

AL
}\:'fA

RUTH
notavel

l,istor'a de amei- filn1ad",
)'0 Bras'Il. ..

t Impr. até 14 anos)
UM DELIRIO DE AL

-...V,S APAIXONADAS� ..

"ANGELA" apresentará
ainda !NESITA BARROSO
cantando C2h-::ÕCS do fol
clore brasíleírcl _. ANGEM
l,A" o unico filrne brasileí-
1") apresentado no Festi
. al de Punia del Este! IN-

1 )!SCUTIVELMENTE,
"CM GRANDE F [LMF:
bRASILE:tRO! "A��(�ELA'
B�i_:( .. PiJG !-� .j·u.!�! conte de
!! :<!:t!�!3.!! �

f�::G�:!'O.. C:;!l�p!. 2.::""!.ê!:L..

C:1':'O _:.. Jornal i.!.!glez
Preços de costume. A' Noi
te: Polt. Nu..l11.
l:-..GULRDEl\I: "AVISO

,:' OS ]\�1.VEG.t,..NTES·'
, R.AINHA. DOS PU�A
TAS" - CARAVANA DE
ERAVOS"
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as terras "ca'vasH
morrem

No Brasil Império, existia uma. lei protbindo a derrubada
das matas situadas nos cabeços dos morrcs., pois já na

quela época se reconhecia q ue as terras sem a proteção
das árvores, expostas diretamente à ação dos ventos 'e das
enxurradas, morriam mais depressa sob os nocivos efeitos
da erosão. Assim, desde os anos mais remotos, '0 refló
re=tamento é uma condição básica da estabilidade mate
rfal e econômica da agricultura. E para os trabalhos de
r�rrorestamento da sua fazenda, V. obterá maior eficiên
da e rendimento utilizando os modernos tratores e equi
pamentos mecanizados.

deuressaI

tlt A ruternanonal B:� rv � .. lf'l� Oref"f'r"�'
80S seus ('1I1!.·tel!ó o me lhnr S��I·-...j(�l)
ue peças SO�1rfo::ssa:ente .. � C\I(J!}ti�
hin1tH!.:n no tie-se.:uYoI\"Im�Iitu da. ln

dústrtu íoeal, !jJrieUtl!1l1ü (� fq.lxlH!tu ..

do o iahrii;,mte nadou!!.! a suprrr lle·
oI{�a'$ que não podem SOl' tmpo:rtad;.t.<L Colt!':1I1íf> (J Concessionário 1. H. mais pró.Timo

Ui s. s,
FÔRÇA INDUSTRIAL INTERNATlONAL. CAMINHÓES
INrE.RNA r/ONAL· fRA TORES e MÁQUINAS
AGRICOLAS McCORM/CK JNTERNAT/ONAL

----�----------�---------------------�------�------------------�------------------�------------�

RIU !lf JIHlEIRD: av. RERãa DE mi. n * S�G PA�LD: Rua aRlmE. 51 * paRia' AlUlHE: RUA GnSPAR MAftIIHS. 203

-Rlo�i6(·iVI��idi;;�;;-i)--=-°Delerm·na o�pres·de t Vpresidente da Hepubltca vem I "l I n e .. ,arg as
��lc��l�rJ:a�l1�r;;;l1���ltr�nfe�,��= mediadas de amparo aos ex..

assistente sociat para,
mentos com seus colegas [\8S . eâo especial da FEB.
pastas militares. no sentido de combatentes da Força E B zar o cadastro social dos ex-
serem acer-tadas medidas de i • • combatentes. 4.0) _ Serão rea
amparo .aos e.};.-cmnbat2:.H.'s. ",:.![L'mtes sugestões: combatentes brasilotros fi Pla- 1 dN

-

1
" - íza os estudos, a fim e se ve-a exposzcao l1�' �nu l\"C:� (!ue nejar as medidas tendentes a

a
.

respeito o. mlrtlstro_ �1i110'�S RECUPERAÇÃO
r! omover sua reincorpnracáoFilho fez subu·. a.o ChEJ c do e'2- Lo) - Com U c;bjetivo c'e definitiva ao meio social e 1'0-

verno e que 1.01 aprovada s examinar a situação dos ex- cuperação dos que' P?r dnença
desemprego ou desajusí amen
to social vão se tornando mar

ginais deverá haver entencü-:
mente entre os ministros da
Guerra. Martnhn. Aeronauttcn
I" Educação. Tratará dos deta
� ihes das medidus qUt? -;;�r�o {'3�

l tudadns. uma comissão de es-

I oecíallstas, a quai poderá so
, licitar a asststencía técnica dos

........ - -- ......... - ......... _ .. - -- .... ,. .0''' - - - - _ .. - - - _ .. - - - - - - ... - - t orzãos esuccializados governa-I � ElllCNl'!(;�. \I. 1,1\ IS n\. ! I. ,1. 7 -1 O15 tinI! e"'""lI '\w .• 1mo, Cily. 1\. I� U. s. A.. - c-

• mentais c autoridades no cam

.; Um'iram rmi,lr-!'I!' tíf.'!h l:fil f.�fWfl!IiJ.· d,1 f,.fiwt I inLitutihlo: "Pude rlHllr.. sp, a r[lílep�ia·Y?: DO do \SCr\rif'ü social. 2.0) *_

I
Nln>ll:. ,

1""'" ,--.m",i P"'-'.-tu ri_ iUfHl.1
-- .. -- _ •.. "--"'--" .• ?'dorgão de ;'dxeCUcã? das m�-

'.H as apronl us sera a SQ<'(;,:o taurante do SAPS nas mesmas
: F.NDERllço __ .

J CIDADE .

.....-

chilenos, lutaram energica
mente para desm.anchar ()

p}acar<l f:rv'orlÍvel aos brasi-

r'ífícar a conveníencía ou não
daquela secção passar a cons

tituir um departamento auto

nerno, diretamente subordina-
.. EPILEPS�A HrER.EOIYÁRIA?

sição de motivos do minístio
Simões Filho sugere medidas

do ao Conselho de Segurança
Nacional. Entrementes, a expoo que P a flpih'p"'-Ía:.' :':Uh:'I:l) õl!h-"·Ii:!.... !.::l'unile mait\l'Ín. tltlS C�lSOg, �.;te notàret

que Ó um a�:Htle qm- d�I;'�>!lr' ,dlv'" V'II! r"tw-'djl) , .. uf'�critu (;'111 lin�ua.�em slw
nitgelado l'it'o;o> e OIrhl'1··, :'1'LI.�i""!'i ". nu- (1'f'h ij;Ln iY1if.ll't:.:;.'--·n!lll� �f,l!iptn

�

illti!llh "V

müdes, �JúlítJ {"'llh;Ir', :"';·.i�ll;�';:_O P 1!.\TOn f',;: �'l_}nde .'ura['·"e a eviiep.sia:'''l Est ....
... orreram d{!';-.t.. 0,.\.1..l. f'pl't'wi'l !"f'I(r;E(· Ihl\l 1í�hl �<� \ejll1�·. rim;:- .. oíerecc-se
,.. 4l.1ere":."ifH: :�":_.:-- 11 'lkl!�' e- L'1t'iUci.l, f.'iJl!l"· ·.natnil'\lnNlt��.a tndu-,;; os ínteressados.

osrorços Ilir:lIn rirMlili'�J l'� I'(,:'w�du'" li":.} :HwhUtll ernerruo de epilepsia. de\'e
exito porque enn .. ,_l'_;wr, :.1 dc' c\,hJ}:' um t!enWI'�lr em :-,oHcitut' um exemplar
preparadu (111(1 :dl\ i! ti" ';O[t'UI.;,.. na

I

gt':llhii.o de;-te hdh0-to =':Ci;s!l.dnu 11.

de emergencia relativas à hos

pitalização e tratamento em

Lodos os hospitais civis e mili
-tares do governo e a alimen

tação" podendo os ex-comba
tentes utilizarem-se dos 1'es-

"special da FEB no }\l[inis'er.io '�ondi(;ões que os associados
da Guerra. junto à qual deve- dos Institutos. No que se refe
dio os ministros da Marinha 1'0 à questão do emprego, a a-

--�"''''''''O'''''' '"6......,.....··'R-
....

-E*V.
··..

s�
..

-s���o'll�r;Ef�;,��it�'�����3�:?:�= ::��i�oe�::l��i�:d;a!:l����
medlO de uma comlssao teC111- 'ribuir prioridade?' aos ex-com-

I ca. orientar os trabalhos afe- bat<:nte que se dirijam e se-
tas àquela dependencia do Mi-

Vollrath & Stueber I '1Ístro da Guerra, no que se re- jam Pl1caminhudos pela secçã.o

I :, ferir à assistencia social. da FEB.
Encarregam-se de:

- AESml,�'!'AS AV1TI.SAS (m�1smo H.tmza';�s) I

MI·DUlo·s que.anteCAderam���:H.TURAS E ENCERRAl\�NT!);;' UE FSCH.l

I',;
i

. _1:.:2REfUSTROS DE FIRl\IAS .. _,

CONTRATOS, ALTERAÇÕES DJi.: CONTRATOS
rc DIS'rHATOS Dl'� SOCJ]í;DADF.3 COlUERClAtS

t- :1:, ·8 consagr�çaODEOL..4RAÇl(}ES DE RENDA
. VLEGALIZAÇÃO !lE LIVROS OOl\IERL'lAIS, FiS-- ICAIS E DE r�"iPr:'EGADOS � I A ex.pectativa, no Pllll-A. � tambem por l1art!': d�s cracks,

Ganhe tempo e dinh�irl) confiando os !;IellS ! I mericano de Foot-baIl, foi, que cada yez mais vinham se

serviços por nosso intermédio I! !
_ I e�llPenhando no sentido de

I' 1 ôastante grallde, não so 1101'. conquistarem o cetro para o«.118 1;'1 d(� Novembro, 642 • 1.0 Andar � SaJa fi.Q � � 1 parte dos aficionados, que se. ; Brasil. E assim foi desde o ini-
't: .�i!it'io do Banco clN<;J,Q»)

j

_.
i guiam o seu desenrolar em to- cio do certame. Passamos in.

das as suas minucias, como columes, pelo l'I'1exii)o; claudi-

'P
A V!Hieu:rnm s��ad<ia
ln�;r·3.n!1o !iOr ,,".Tczes,

}j-\}!, em p;)lvü1'osa a no.:;��a de

fesa, (j IH� aliás, se h!l!l_ve cnn

il:igín�ünente,
i IH)' aiicer�e O:t v!tnri�t�
uclicllé1" veri1us tUH t1eS.51�S

: r�)(ltt1f:ntos_ CasWhú C'5üi

cámos contra o Peru; melhl)
ramos contra 'o Panamá; fo
mos gTand'es contra {) Un.l
gnu!. Dai por diante, as espe
raneas aumentaram ao maxi
T'ln:e a e:r.:llcctativa foi um au

tentico ,supIieio para as :iol.:"a
dores brasileiros. Não foi
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Econômico

Diesel que ,u

de Famá Mundial
tudo, com poderes mais l'JU

111€1105 nbsolutcs.

Os adversários de De Gaul�

MOTOF DISSEL, de
J 30 HP com 6 cilindoros;
camisas substítuiveís e ca

mara de êombustão esfé
rica dentro do pistão.

.1

prego, porque quando se ,a

yaniaja em renda, está sob o

risco de prejuízos, convindo,
t CAIXA DE MUDANCA
- 6 velocidades para fr�n
te e uma ré.

ELXO TRAZEIRO

construção M-A-N, eixo d::?
susterrtacão independente
de transmísssãn de forca.
motriz.

-

Capacidade mmmm da fii .

bríca, 8 mil quilos.
100 k1:m. com 18 litros de ções das quais façam parte

não só os operários mas tam

bem os patrões".
As que De

em certa

.�
.,"
"

.'-,"__
;;rr-,.
,.

131" dist. entre eixos. TRUCK pi reboque,
131" dist. entre eixos. c chassis ncrmal

204' disto entre eixos, c chassis comprido.

PARA 12 EM ESTOQUE.ti
li'

V� S. pode @as!ar mm��s mas nao ti)mpfar� iguai

PEÇAM fNfORMAÇÕE S, FOLHETOS E OFfRJAS AOS IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES
.

--- GERAIS P}'H�i� $ ANTA CATARINA�-
' ."

COMPANHIA IMPORTADORA "JOBRASIL"
..

",'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

"

- - �"'�'_ ....._..._��--��-.L.,-_ .............. ",,�_ .. � � � • __� .� _

.'
.

Análise dos meios de divulgação no país, com as regras
para uma utilizacão eficiente. Estudo da cobertura do terri
tório nacional numa eampariha de publicidade. Estrutur,a �e
agência de publiddade brasileira comparada com a agênc!a
de publicidade americana. Vantagens e inconvenientes da 01'

ga'JiBcão de um departamento p1'Op1'10. de publicidade. Os
tra�os que urna agencia fornece de graça.

pode V. prolonga!' sua

E tt:H::1n vez maior o número
de- pessoas que atingem" tuna ida
de avanc ada. E. o que' é mais, go-
7311''lt) de saúde razoàvolmente boa.
N:·) ú];�t::mIF'. estudos ll'itos 1110"

trarn que milhares de pessoas estão
I ncurtando <1 vida rem necessidade ...

1 iam prontamente quaisquer írregu
'3riuf:;\;:". poupando sofrimentos e

a!'re�l entando anos f!p vida.

Sua saúde é mais sóliclc: aos 60

que CiOS 16? Em oenü, «: Uma

pessoa idosa pone suportar, ql�?t,...P
sem ínconveníentes. uma doença (J"l"
seria faial para o "eu neto, Mas os

t.eja em guarda centra t·;'tes sinais

(te perigo: Falta de .3.f4 tonturas, pes
011 tornozelos Inchados, cnnsaco. Ao

prtmeíro sinal, visite o seu médí, D

Ele lhe prescreverá urna dieta bern

equilibrada, capaz de conservar f)

seu corpo em bom estado, E obser

YC o seu pêso, O excesso de ['01-

dura sobrecarrega o coracão.

Reedição do mais famoso livra sôbre como obter sucesso
em publícidade. Seu autor é considerado um dos pais da mo

derna técnica da propaganda na América do Norte e em

seu livro - Que vem publicado no ANUARIO DE PUBLICI-

A NOVEL ENTIDA DE l<:QUIPAl\'IENTO
DO DE SUBSTANC IAS QUI'l\HCAS

DOTA-

� vo('e "erá o 1l0�,lQ SQU1Bfl nlls prnte!ein,s de sua fllrmá::-Ia.
'UflC: reee:til'õ do !->en 1H_l'dko tarub6nt .. Porque ."-;OUIBB e 'U1lt

(luJ '1l�l!(O,€: jahr:can1es do mU12do.t ele ll�.m'l(';ii1w, est1'eptonti
ci'r(!, ?'l:1l;flC12USt ulw",té.,icosll honn6nios e outros ó'nedicai1lentos
1ccmtrl't:1or pelo !,rtt 'l11êdico, para restabclecc�' ou co 'êscrV'lfT sua

S{l'U!,!c. De;>t1.t" lt<:';'S os 1.(1fJoiatério� de Pesqu1sps SQUIBR t.!-n�
desce berro, Ql)erfcrçoado e produzido 1]1c1c1icQ'nu!í1t,)3 para.
f:,tlhol l.r li padn10 Íle �(!Úee e nta�ht7 o !jaj'Ji-mentn �dltltL!no.. PAR MAc:tU TlC OS

DESDE USB

QU:1NTO

Como o anunciante brasileiro distribui suas verbas de

publicidade - Quanto se gasta de anúncios no Rio de Janeí-
1'0. em São Paulo e nas principais cidades do pa.ís - Valor da

pubficidade no país, sesundo os meios de div-ulgação -'<jor
riais, revistas rádio: cartazes e painéis, propaganda direta. O
faturamento dos principais jornais e das principais emissoras

-das capítais e do ínteríor.

MANAUS, 25 (1\11erid.} -

Foi instalada nesta Capital
a "'Sociedade dos Bombei
ros Vo!untários;':- a qual
conta d'om três \ classes de
associados: Associados dos

Bombeiros Voluntários; As
sociados do Serviço de Saú

de e Corpo Assistente de

Voluntários.

dado que usará equípamen
to dotado de substancías quí
micas para o combate ao

fogo, adotou em seus esta
tutos uma clausula estípu
Jande premies especiais-ao
grupo de combatentes que

chegar em primeiro lugar
aos locais do incêndio.

e autoria
mone,�O' baBCario lIranio, Lemos

r--------

I
-

I
I
L______ Nuirkionisla·che{e da Cio.

DE PUBLICIDADE

c�l1hecen'o.: fnZ;��!l n: ""'H{: ln

banquete, dos roís oi-Iern.aí ...

_\NtT_\RIO DÊ Pl.TBLICIDAD[E
PREÇO: CRS 50,00 - (PELO HEElvIBOLSO, CrS 60,00)
.\0 '\NlJARIO DE PUBLICIDADE - Av. Rio Branco, 117 -

I

RIO, 2i1 (Mer'Id.) - Corrtiriuam 180 fi<,has de suspeitos! F'alando q

as diligencias policiais. em torno 010 llDSSU repor tagcm, o detetive M.» f�r1 f Is, (I l'iCrl;;; orn tÔt�:1S :ti::- {H��

crtme do Sacopã, entretanto. a 5i- ta, chefe do SIC declarou que o I!ri,.

tuação não sofreu modifícacão, 'I'u- rnírioso cerá descober-to por melo

dõ permanece no mesmo lugar.

I
de impr-essões digitais. e Isto c ,,�

Na Polícia de confronto das Im rerá mais cedo ou mais tarde. T :[1-
as especiarias com qUe so

pressões cligitais encontradas 11 1

i
ta-se, segundo ele, de um tr2hn�l-to quir.r.tav3Il1 na j}rp.p2r<,'�ilo (� 1-

"Cítroen" com as das fichas de ses- f vagaroso, paciente, e para eujor re- i[t1arias� Sal;:H�'-se� a Iiá.r, que
»eítos. Destes, J'á fornm eliminados Isultados finais não se pode estabe- •

,..� - mus. que levou fi f'f'cl'iHl a

Ilecer um prazo.
180 SUSPEITOS I BEPQIMENTO DE VA-

I J RIAS l'íWpIERES don

I' ::l ,1�'� :',�.�" um�t 1l1,j-"ón de to'·'
No numento a policia ào GU"';-I No-sa reportagem apurou que '1_

. ..

(G
�

- ...

I
�c f]·' .sUit jJref{ l�fncl·.·.'. t_Ol·l·,'.

nete de EXrunes PerJclals .!!u fé agora só ::01 OUVIda unla pe�sca. Foi corn () )'êtll1nnl�n�o t1._....
• U't"J

Ip.J trabalha com nada' menos 11\\1; em cartório. na Policia Técnica, C2",- prtüls e lu�o c riqul'z<1, d.l "1':(..
celebrar o;:; deuf"'s. Ill'dto di' il "O fo�no, !! gna":l!'

______ tretanto acredita-se que o llUme)"

!
_ .

t d
. o,," fatos hh:tóriNls. .. �. II <1ümilll<! po!' "óbr.· e" IJ1\-'::� , : alinh" .Já e,.tlV<'I· pron1a 'c')

de mulheres a serem ouvidas é !n� sentaçao que :<e m 1'0 umu o t')- �,.t.. • 1
,. i

.' 1 .

tall.te consíderavel. "'un1e Ile COlnel'Cnl rncostauol':i c� 1· t'll �l 2..n1iz<i�\e. {l pr<1?e::' 'V.l-llhl(lS e :l( L )lrl pO''r L'1\':)1l "

\.1: :..:',t(.:l t· nes:os:-::n/}ç. I. l,l'e'jlurt] o

fAf d·
- . .

�
... -. � 31 '01" cor!1 uma ..loQura e hat"E n- lnul1do. I pl ato do ;::!?gUÜl1.l. rnf)fld: C0! J

" c os lV.n c mnClOS COXlI'- ... _:.�

DECLAR ...\.CõES DOS GUAR· ts: uso, que anlo1cntava r: �it!.'tHJ nia a quC', t31Y0�, Jamai.t: rrl.!� ·t-l rJéS�'H:' pO\'ü, .J� j �oln.:1no-. I ,j 1 t t:_i1.U: U}'1:" C3111atla tI, pl"!�l�1)h�,
DAS-!\'lUNlCIP.AIS

I [ pn1::Jg-uccia Os eS]}Íl'il08, l1'OS atingir. Os vÍl1hos eram :x t Il,pmO.3 deJloi�. n .• ""'· a'11:'-,'.. �ll'

I
G4. tr:� (h.� galinhu f'O!H os in;-l::

min.ad.os e classifleados. por 4\�

-,' ·,.-rlrr.
n5.·) .2Cha t_illL' ap;..o .. 'll d.e i_lI • ".!itlnt.€'s cnnl f1tte Í'ozÍnhou, Qutr:l

No Segundo Distrito PoI'ciGl re-. foi hem J","cebido pelns
.

..

f. r.)ec�3hstas ü C}'3!11 �€lVld031 li Ht1 US }tn.tlt::n� l1�iO t'l;·ll' n1::11!:_" .. ;. I tI'" ]H-.::SUlltO, ('- �F:::::,ln1 pOl' didUP,),
ralTI ouvidos os gU3rdas-lntuliclp�f_";j que aZl.:1li! n í

que, de forma indireta tomaraln r{1- t�alor, c. cuja fl'ugali(l:H1(_, era iJ� nlt ......�ndo pe}/)� 1113is tloce.:-5 c t-r-- � l�':L-J"::' do qllP nó;;, j1ulS li:io I tPl&';:b�"t;)!1do CUln nh1� de pre:::": TI

nhecimento do crime. Trata-se tlr·
ma virtude� Os gl'Cgos, dU!->;-"'�!.' G tr..inando pülo; 11tHís (1;.pU111Ul'" .l�. ll'Ul::arrllr� ele .UL1;] l�U�l'ja lil1' I' L(': Ecr:ubra com a mus�a. 1);)"

guarda tlUmero 2261, Rubens- ..:1:.: ttle-..uns fp...:tÍlr�_ l1P!'CVi"ri.:! ( I pode \"t"ll-lladel!'"ÕJ.r�_l(·llte S('I� ('q;! CI-fe C01-1 genu1. de ovo f· le"t:e [".1
d 2 "�1 rr.uito tempo, rechaçaram ê�s"s 'J

Campos e do guar a numero .,}�
.._

j
_

a ('�caln. do;;, ,,111ho;; l' ){;.; ::l�!dp a c-nnuda do:=- (_�etlC"J.�" I' forIlO, Sií .. a queuln.
I Abdil Teixeira Bastos, dstumes, mais tarde ado.fJ<i;:lS

O guarda municipal Abdil d",,--
.em Atella� de onrlc i'.e il'l'ar:·.l·

ql,e quando ouviu os esbmpidos
julgou tratar·se dc bombas junhl"l',
ao que não d�u. portanto, ln[!ir·:- ?;nha e SU!i.S do<:uras

J nnportancia. Tendo, depois, torl1"- di: gl'andD favor entre

1 do conhecunento do -crin1.c, pet�::
C;1..ses, povo elegnntn e G_yido

I informações prestadas p""_' um e;<"aI
.

1 i novidad�s: os l'el�� O�

I
acerca"'dos tiros não fOl ogo ao 0-

cal onde o lnesmo teria oC'orri":o

porque 'Supõs que o autor ou os au-

II wrc". já tinham ido embora, já (1€,_

vjam estar longe-� Acrescentou, ain
, da. Abdil que posteriormente :::oi

( ao local onde se ,":.rificaram os dl�

I paras. Acompanhou-o o casal inf,Jl'
I mante cuja identidade desconhece

I No local, o casal apontou o bau'-o

.
onde se encontrava sentado e indi

,

cou o lugar em que deveria ter �s"

I tado o (lUtomove!. Esse casal - lI.TI

rapaz moreno e uma moça parda
- estát segundo il"l:formag-ões do � o

distrito, em vias de ser encontrar o.

O guard" Abdil TeIXeira Bastos dis_

se tambem que nfio encontrou san

gue no local.
Itr'

1 Outro guarda mUllicipal tomo!l.
I juntamente com aqt!eIe� dois co

I nheL"ime1110 do fato. Trata-se do

I guarda n. 1747, Embora conste no

1 registl'o do 1.0 distrito o n. 1647

t como sendo O do terceiro guarfa.
\ fomos informados de que O exa:'l

I é 1747. A principio a policia proc'u

!
rou, equivocadamente, o gtla�da

t municipal nf 1647, que njo exis�e.
Constatado o engano do registro, o

verdadeiro foi procurado, verifican
do.então, que se encontra em fet"Í:l5

há tres dias.

cnüer, qua udo len-:.j_jl,l.110;-,'i '11••
""1

r-eis dom Í11.!lVUül ll':....IÔ�; :i

péclcs de al ímantos. df'f�dfO :t c :

Cá que ahurrdava !.tlas rn L\"

era cozinheiro do
"

Repulsa O
pulado r

RIO.25 (l\Icrid.J - O }1',)- 1,".;:10 q,�e ;:('·,'ba :1. se eons�;- r "0 a.ssunto que é de tanta

O DIRETOR de .um cine- leto do S1". Ad Piton�b9. <: r('�-l ;tlií' a SG}.�H:ão dus T>asst;s. I j·el�',·a:1cia. como o passe, nã",

n'-'" achou �lm otin10 siste- )eito do passp dos �ugaC!cl"c'; I o sr. \...11'0 Aranha afa'm")" iJ()(Jel'a sel' l"pso'\'ido ;)s5il1'.
,-La, 'ausou repulsa' '(oí.'l entrH os j ··'sOlne.1.te 1lf\1 hOlnelll fó!":, simplesmellh' ('OITI um. decre-
ma para fazer tirar o cha- lirigen.ies do!" clubes. ("\ ":1". ! (\Cl r�'al,d,'dé esportiva poder i" I O a�Sl1nto l'xige que se es

péu. ás espectadoras. No -::as�ão Soárcs de i\Toura de"lé -I a?.l'\éSe:,ün· l'ln projeto de,,;o" I
j ude Cl. leg!1'1,W80 in1ernacio

inicio de cada �speta(;ul0. l"OU: /" 11'·UlJ ha ('omo S(; cnmpreen.· ...·!· l'al LXJSlelJt�. <;o;'1'e o mesmo.
- "Sôbre O projeto do dccre- ,a a)Joliçi:iQ

.

do pai"se de únm p. inrlul'ivc. ,I" leis da FIF �, .

ele fazia proJ'etar na .tela o ' -

, ., ,. ;0 que vem ele 'Ser aprCSt;l,í.t- ilJsiltui','ao U]:iversal em. qvc_' O "r, Inocellcin Leal, diri-
segull1Íe aVISO: 'A dire- Jo na C::mi<1!''-l. po;,;<;o diZer ll'.1E: j;mlos iniel'{'!",es l)(lndl.1":l,- .;.� gt:lJ;(� (:a FI\IF, assim "0 e'X:-

ção deste cjnema, para 0','i·· fi o decreto muito simples P'�- costAo (·m ·�ogo. preSSOll:

tal' incoffijdoJ ás senhoras _lo '8. assunto muito corJ1plc xo. O .. j'. Ah',·.ó rk :!_I,Iorais di '- "En sahi , ql'2 havia 11111 ei'-

"' d ;, /'\finellPI'l j"l1ora {lue e:sa qllc'�- se:

I
ludo "ôbr,,, o aS::-'l!lfo no ]llri-

de la.a e� - au�orlsa--as a tão do pftSSe te!!; l""u::-/ies 1l"O- �·SO{L pdCfJto da .abaliç-ão dn
't
ni8�6r],J do 1.'rabalho e que S0

l1lanter O chape'.l I).a Cl=lbE>·1 fU:1dus. Não creio qVé' O't.'ja ímss('. J;_j_ ti';e\JJ)ortllnidac1e . !" i ,ll"hlH a que jí'SO estava certo.

\::> durante o esp ,t�,c111o". Ul� ({('creto tão simples ('111 sea m;l!1ifestal' e;-ta opiniào. :iVJ�'; 'fdud::l' antes para depois b
cnnies.m ql:C tieho o pl'oj _lf\ 1 gi,;br é o l,',gico' é o natural E'

'r,re::.entado inoportIwo, 1:1- J dr_l'Há, '1. :Vul'l'a pem;ci que ,;e

o111}....lc-to. I...�ão S(� poàe pen�<'n' pLH.1L,;�se apr(-'senl�1.r a seria Uin

'a r.brJlí':oão Dtlr�l e simples ri, IJr(i ic'io de lei ião fora de pro
fll pas�'i' sem 11'1\'er prÍlnei"(] PO"i'LO. 1'-Jão disCl,to essa ques

'1 l'e,gtila,lle�lia(;ão rIa profiss:"':p tãc'. pai::, ela lnerece debate,>.
10 j02!ador ele: fcoi-bull O p,'e- I Um', :"oJueSo de ;;fogadi1ho pa ..

;i(li;t!l.e I S!'t' Ri'li.��1.('1�·\"ia� c1!� Cr:tt {'ta tPP !.�� r:�l.)�tfl(1 {�é 1[!llt3 trlH1G-
fe,·elOt.: (('(lenCJa .

--O-O-"iJ�ü-O-O--O-0- (J--O---0----0--0--0 --o-·o--o--o--�
cofres da instituição.
De acôrdo com informes
colhidos em fontes autoriza-

das, o sr, Egídio Camára, c:E·

resultou do fato do atual su

perintendente, sr. Jorge l\Ia
tos, "haver manÍ:festado o e-

reior da Carteira de Redes

contos do Banco do Brasil.
serú nomeado ií1terínamen:e

diretor do Executivo da Stl

perh:tendencia da Moéda t'

do Crédito, logo que desse

cargo se axast(' o ::;1'. Walter

Moreira Sales. que irá c11e·

;
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_'m.m(

o sr. GOl Vargas ii

vai
RIO, �;6 (Metid.) - Mais 11- : Comissão de ínqueríto parla

ma reunião realizou, ontem. a I mentar constituída para apu-

!
rar passiveis irregularidades

II 'de
- ! havidas na aquísicão de gado'

Dssa e Iça0 ! Ieita pela \..-.'-'.e ü" regíão

21e hoje I da Alta Sorocubana,

Devido a um lamentavel :1-; Ess� reuruao foi re[\Ii.za�n
cldente ocorrído com a nossa: especialmente para apreciaçao
maquina impressora, fomos I de requerimento do deputado
forçados a suspender a nossa Ferraz Egreja no sentido que
edição de ontem, motivo pOY- fossem ouvidos, por aquele ex

que somente hoje voltamos a gão especial, o sr. João Carlos
circular com maior numero Li., Vital, prefeito do Distrito Fe
.pagínas, compensando assim a deral, sr. Henrique Dodsworth
edição anterior.

'

diretor do Banco da Profeltu-

ra, sr. Heitor Grilo, secretá
rio municipal da Agricultura
sr. Edson Cavalcanti, diretor
do SAPS, todos presentes á
reunião em que se decidiu a

aquisição das vinte mil cabe-

Benjamin
transação, C, ainda, por quais
verbas Correram os prejuízos
dai resultantes. '.' Diplomado o

senador a'ssis !

Ghaleaubriand.

EXPRESSO
BLUMENAU-CUIlITIBA

End. Tltleg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BI,Vi\1ENAU

R,,!1. 15 de Novenlbro N.o 313

FONE.I00:!
PREÇO crs. 155,00
AGENCIA CURITIBA

Rua 15 de Noyembro, N.o 629

Posto em discussão o req I; c

rimento do representante pau

lista, foi ele aprovad«, á ex

ceção da parte referente ao
JUAV 1:'E;:,;:,OA, �6 �ivreri-I

presidente da Republica, o que díonal) - O Tribunal Regio-. ,

ficou na depedencia do pare-
nal Eleitoral, em sessão 5011.'- I

cor a ser emitido pelo deputa- ne, que contou com a presen- I
do Tancredo 'Neves, relator da ça de numerosas pessoas e fi-

'

4-----,-,..--'--.".....,-�.:.......--!1 guras de projeção 11a politica I

1
estadual, diplomou o sr. Assis

. Chateaubriand e Drault Ernan
\ .

nv, eleitos senador e suplente:;-
�f!' pelo Estado da Paraíba, Os

v-Ij"-t;
.

,
81'S. Assis CH'ateaubriand e

.�� l p' Drault Ernanny fizeram-se re-

(t;�lb �MBÚ presentar na pessoa do sr. SB'-

CAnno� D"""('OS Ot' ""'''iAltIO� vermo Lucena, presidente do
\if3-i.1'.j.\;r. a: "'",I;'� G(J-Q<, ,,;(J..n.H�AL PSD.��,��t.;�

....

!\.:tHQ{,._,_S1�SQA .I-_. � 1:"<.1 P
....::l_r_H_;.ib_a_. _

Aumentou· o . valor ddS "contas
comerciais e decresceram
os pagamentos brasileiros \

NOVA YORK; 26 CUP) - o mês de março, foram de so- \
I� crise de dollars fez-se se�- �erite 9.003.000 de dollars Itil' de :nodo a�udo na A�erl- Ao mesmo tempo, aumentou

Ica Latma, durante o Ines de o valor das novas contas co
março chegando' as contas pen mereíais enviadas ao Brasil
dentes de pagamento a um vo- para' serem Iíquídadas. '

• C�lt�lruçãG aeml-f.tb&da, plo!&gfd1i
çanua águe e eujid3�ss

• fácil 'lI1onwg� • dSSlnontagl1ll

,

ARNOS .. A"o;o

�BIDlenau
R
A

U�jaí
ViCE-VERSA:

- -

.

t:omprar UD1U bomba,
um aparelho de refrí

;-,eração ou ventilação,
(lê preferência aos que
possuíremmotorARNO...

li) assim estará garantido,
(l acêrto de -sua compra.

�

.��
, .

<,_

��
�.
���.
��
��
�
��.'
r�
��
��

t�
��,�
��

I
i

I
�1 SAlDA DE BLIJMENAU
�� 6,30 - 10,30
� 13,30 - 16,30 - 18,30r� --__� __

� Demais informações nas suas agencias em Blumenau:i Travessa 4 de Fer., -Á
Braz Hotel, Fone 1402-

� IT .JAI�

I' Rua Lauro Muller, n.o 24 -- Fone :395 e em Camboriú
-_,-- no Hotel Silva -----

��!2

'

.. GCIM �� moMo CO;1BtlUido om Giuçr,a
�m,�;I:;;b!cc.J

iii C;J"rj.n5�iWI \I), m,lhofil.!l marC-li�
rHirtt ..a!flêrÍCillil'J

" Elav.da cor.i";jad� il arn;nqul7

• Pú' ••"ent. �e panida
� t;�� ;;.t::f�'5 eam 'G$ 1.cep!OIl$ dI

IIRIOSIMBOlO DE F�APIDEl SEGURANÇA E
COMODIDADE

3 pl'ineipais RAZimS por qne você deve dar prderfncia ,10 RA'PIHO COME'1'A:

CONFORTO: Você viajará em mndemas c coníortâvcts eamíonetes.

RAPIDEZ; I�m fiO nÜi111.toR i� :t'eito 11 trajêto iie uma :I. outra cidade.

3.° ,- SEGURANÇA: Sua frota ue carros é dirigida 'Pôr motorístas de comprovada
responsabllidade, fato é que em 1951 foram transportados mais de 14 mil P68-
sêas, sem acidentes a SI' registrar,

H O R Á R 10$: BLUMENAU 'A PRAIA
DE CAIUBORIU';

6,30 -13,30
DE ITAJAI;

PRAIA DE CAllIBORIU'
A BLUl\'IENAU:
9,30 e 16 hs,

Aos domingos partida de
Camboriú às 13 horas

7,30 - 13.30
10,00 - 16,30 - 18,30

quidadas pelo Brasil, durante

Tudo
\ "

no NORTE DO PARANA •• 1i

'ndustrias
S:chn'eider
no Brasil,

,

,

�

graças as

•

(I
boas estradas!

IL
26 (Meridional) --- i

é '�ossiveL ainda, dizer,. .

'uo I

o "rei do aço". titulo que
granjeou no velho continente,
o dirigente do maior grupo sí

derurgíco da Europa,· esteve
no Brasil, como se 'sabe, estu
dando a possibilidade de se

rem instaladas em nosso pais
parte de. suas usinas' destina

dos, especíalmente, à fabrj.ca
cão de tratores c caminhões
No decorrer da palestra que
manteve com a nossa reporta
gem, ressaltou o sr. Schneider

que não havia mais ' duvida
quanto à instalação elas -usinas

Aperfeiçoamentos
consideráveís
valorizam
extraordínàría
mente êste
moinho para café

.

de alto rendimento.

MOINHa

U[ILll"
PARA CAFÉ

Você Sabia .. ,? Apenas a questão do local es
tava pendente de solução. E
acrescentou que tudo depen
de dos estudos que estão rea

lizando alguns técnicos, prm
cipalmente no que' diz respei�

-,", :,rcí'l, atiram-se rápido :'>0'- to ao custo do transporte e dis-
;".,;'1', DroCUi'ando com ""Setl� tancia 'das

' .

h:';'i'(";;; 'venrer o imúecilho d" centros ,de
;' :"�·f",entação.

� ,

'�,,�"'ida' a arrebentação. re- mo,

m'l::--� H!<eh'o, solt'lndo () ca

;",(1 e órientando-se nos sinai"
-

.�_o vigia que fica
1,0 de observação.

.... "lU. lU f.rfOz Cd Nert. dfi- Jid-

'''fld 011.. 'a OIll1lmo r"c"'l"ih*�!du.

m-iiut. próprias POfQ • (;ult:y� .h..

<"'fl1

••• tlU. Ilr< J'ilcrt. do P",.»é ..II

•,iil d... �"fi �".g"'" o r;r..dllJ:Ii',
ílL1me rQrfO, tiu.li <I.. 100 ��I Ú.,

@Ouf. �'" �c.:o 't

Data de pouco tempo 8 colo
nização das férteis terras do

Norte do Paraná. E no entanto. já ê uma do
ãC'nU mais adiantadas do país. Mais de 3.000 qui!ô.;

metrOl de excelentes estradas de rodagem de
tiô!íUi COD8tru�o - eis uma da, razões da prosperidade'

dessa regíão privilegiada .pela Natureza•. São estrada.
construida3 para permitir o rápido escoamento da

enorme produ!;ão dos cafezáis, hortas. pomares e criações du"

milhares de propriedades agrlcolas situadas em

t6mo das florescentes cidades de Londrina c Maringá.
Transporte fácil para o fruto de seu trabalho

Uma garantia para a tranquilidàde do lavrador norte·para..,aense.

Vi Cllllhetu Martnzl.n
lU • IWIdI Jmuar a f.ma II F'êrici'as, Espinhas, Man

li chas, .Ulceras e ReuIÍ1atis�
II mo. ri

n
. . I! EI..IXIR DE NOGUf:JRA. II�hegando ,,�erto do' car�u: I ': Grande Depurativo IIrr:e_ soltam <.-;_ r�des ao· blaI II ,;lo sangue. II.: prorllrarn cerca-lo. Logo

a-I
'

')':'5 !') cêrco, dirigem-se rápido' '-'-_����

ii "r:1'a. Os que Já fkanun , ........,.-..,...-...

'_;,s,"';';m anf"icsos :<! vo1t:1 c:!'JS,
", :,:C'='!'Cl!'l. Chegadcs C;:1,0S. co- '

'J'12!�'l então o monótO!1Ü1 serv!- �

�o de nuxar a rede. São un1.as I
1 O ou 20 IJCSSOr,'i de (:ada lado !
·mw vagarosamente vão arras- I
+'-mdo a pesada rede. Cen,_>- I

"�S' i\e mctro:� de cabo ,;5;0 fpuxados, gastando e.:;ta -ope:ra-
('<lo. horas e horas. até que a

,

rde chegue na praia. .... ICom a aproximação da re
"'e. a tensão dos peseadores .e,
Fissistentes chega ao auge. :Mi

- ,lhares de peixes correm e -pu-
lam dum 'lado

-

para o outro,
I tentando fugír da armadilha

I fataL Outras redes são coloca
,das por fora. para apanhar Ii
o�< fugitivos' da prime!-r�:_ OS I,

. !trilo!; de Ol'dens são oU�'ir'os
il dlstan"ia. Todos procnram
colaborar para que não se 'per
ca um s6 peixe.
Depois de horas e horas rle

e�\pera e sac�ificio, finalmer.ie

Vias d. comunicação 2 ESTRADAS DE RODAGEM -- FERROVIÁRIA DA
R. v. P. S. c, • LINHAS AeREAS DA AEROVIAS, REAL E VASP.

VENDAS A PRE1iTAÇOES EM PEQUENOS E GRANDES lOTES

CIDm ELHORaMENTOS NORTE DO PIIRINJÍ
ANTERIORMENTE: elA. DE TERRAS NORTE DO PARANÁ

A MAIOR EMPRÊSA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL

Séde: Sôo Paulo: Rua São Bento, 329 - 8;0 and.
Centro da Administração e Agência Principal: londrina R. V. P. S. C. Paraná

Iníormarões com 08 espritórÍos de São Paulo, Londrina e

.Mariogá, oV:ae estã ecntralizatla a Seção de Veml�s de Terras da
Titulas regIstrado>! roll n.· 12 de acOrdo com o decreto �,(17:> de 15 de Setembro de 19�8
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BLU:VIENAU, 2i-4,-HJ52

visto'

domingo. o cotejai número
dois da série.
Esperemos mais algumas

horas, para ver de perto'
as possibilidades do Olím
co e do Duque de Caxias,
" ',uáamente as da quadro'
bhimenauense, que mais,
de perto nos interessam.
Nossos rapazes necessitam.
elo il1c::ntivQ de todos os

afícionados locais, pois so

bre seus ombros »esa enor
me rasponsa JiJj_�H..1e. Um
encontra magnifico assis-
l'<O')11\',> hoje; tarde, rio

gl'.:lmâdo da Baixada.
gradáveis, devendo os ra

pazes da Baixada. por iSSO,

Nenhum

. Branco, logo mais
áia de hoje Sé ipicla, eaben- 1 nhcs. Os alví-rubros ja
&,' esta tarefa aos caxíen- rnaís perderam para clubes;
xes,

. .: rosulenses. Tanto aqui
O Jogo de logo meus, .... "em baixo", C2111.0 "lá P' ·1'

contrário do que muitos cima", teem se registrado,
cstân pen�ando, nã_? terá por mumeras vez:S, gran
carater amistoso, Não ha- des goleadas a favor da
verá entrega de pontos, es-I &aremiacãn do dr. An1aJ:

Nesta
citadino

tuar sua inscrição, pois
mente o Tupi dê Gas:;_,ar,
que Consta, cumpriu com

ao

tu formalldade. /\ presem-a
nesta disputa do Olímpíco e eles ele- I:' p u;:'Cllit:n di! atletismo do

ao Guarani é bastante pro- caxienses, Olhar G. E. Ol.mpíco. A eleição da

blemática, pois os grenás par- com menosprezo o bands: diretcría (�en-�,,� no dia 25 do

ticiparn do campeonato cata- ríosulense não é lá muíto.. corrente. tendo sua posse se

rinense, enquanto que "a aconselhável. 'Torna-se dado ás 20 horas daquele dia.

Itoupava Norte reina pessí- necessáriov sa bem que não --\. 111]\,a agremiação deverá

mismo quanto a volta dos bu- J tenham maiores pretensões denominar-so Gremio Espor
grínos à atividade normal. ' os dirigentes da Alameda tívo Professor 'Trindade, es ..

\} Rio Branco, quanto à con- tando anexo á Escola�Norrnal
........----,---------------------.--- quista do titulo, que os I Pedre; II. O G. E. P. Trmdade

h
cracks "olimpiccs" deem portanto, dentro em breve es-

scra te que;
tudo por um triunfo, pois tará destacando-se no cenárío

1 o Duque de Caxias vem esportivo citadino. pois e.âo

, 1
� embalado. naturalmente li',L'I'ClS capazes aquelas que

�
•

�
� I .:1evid ) �e. efetuar-s� .

em

1
estão ú frente de seus destí-

�I c� L, seus cll �mll1l0S. nu proximo nos,

� . !,-lI!-;;;-li-Jl<-'S-lr-:r-X-::It-:!E.'-Snaturalmente a (:(,H"1 \JOf!a�.\_-::.u altura do seu adversár-io, {iue j --__ .-",-=- --=-__�____,.__

dos jogadores que defenderão
.

venha apagar aquele revés i A E f s • IDEALa� eü:'cs do no�so .��'ratch, ;:-,,- I sofr-ido em Brusque, IH mais; • a �ata r!a « E »
se Pêra, 11 prrncrpio, navra de duas semanas. i
sido apontado como técnlco; Terça-feira, dia 29, COD i
ao qU�, parece recuou, (!,c"ta início ás 14,30 horas, os jo-l
feita, recaindo a p�:-f'oIh:, so- t;�Ôüj es roquisitadcs farão ri-;
brc o efi ciente prcparndcr ';or'_'Hl ensaio cülHivo nu eam- !
das equipes ini&:',fís e i'lvpnJ':; po (:0 Olimpico. Para tantoç;

sr. Argemlro o técnico já deu á publicída-

DE OSNY GAL1il

D1!llomailo pela. Universidade do RIo de Janeiro.
Crlançall.

Deveriam o selecionado le espetáculo para a proxuna

Blumenau e o Carlos Re- quinta-feira, dia universal do

naux disputar a segunda par- Trabalho.

tida neste domingo, mas" co-I
mo hoje Olímpico e Duque de I Já tomou a Liga Blumc

Caxias de 'Rio do Sul reali-I nauense de Futebol, para es

zam o match inicial do carn- ta jornada, todas as províden
elas destaca-se

"lllaialaria
I�&al"

consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9. às 11 e das 151/2 iII'; 1'1 hs,

_' HOSPITAL SANTA CATARINA

Ieger, Jalmo, Hcnório, D:J:l"

cí, Pev í, Adalberto, Nicolau,
•

'I'estinha, Augusto, René, Jo

nas, Sadinha, Lazinho, Ninha,
Gépi, Correia, Michel eCa-

à rá.

o sr. Argemíro Carvalho,

=

--�
I'
_

-

-

-
-

-
-

-

favorito o onze palrreirense. R.D., quc formára um verdacld-

�'GreAml"O -rs"Orl.YD OU'que de Cax,-a-sh-I ��I:u�:V:e�:s;;;·�oj�l:!�:g::�: i �:ã:n�e ::::�t:;e���S:i;�i�a:,Ol:;��
......------....,..-,-O-.,._;__-'--'--,-O-.;__._.;_-'-----..,...-'I [,I'. -, ��ra�:�::C�lt�:;S d�a�:��el���: �:�:v��:, drO�:�:;: SQ:i�:;un����

I campeãoda [. Rio�ulelse de Despurlos· �;::::�:P:��:�g::::�:�:.,�:;: �;::�::=�� :::�;:"�:�
- .

J
..

BI I
lO...

t d
Ira ale"ttl1do um ('ompromi"';:o Pl'esictent" alvi-l'ubl'O, colbe'1

_�I--- Igara em - umenau. ogo mais a ar e_,."". :co;nuni:o� a impns�jb!1ídade�·<:� daquele desportista as :�eg,!in-
�es declnraçf:es: "'festinha {oi

== Rio do >::>aI, 25 (D? Corres- �"'Áms, !Jt'Lt u.igno rel)resen- ".f'ldmento lHédico dos "dia- f�1'.n"e('r os .elemento.s. �ihvlnfi
_

_

. _

lL1uHado em SeSSe!lt<J rOl" (,2,1-
,--......-..,;..-

:: pondente) - De acordo com ..ante. iJo;:;-!'ubros" e alguns suplentes oerxando aSSllll em Sl,;caçao e1'.' :() dos se"s '<.'eTl':Íl1lCplos e j",-

.-,;,.;_;..........,:...;..;.---'------- ..ª a Tabela elaborada pela FCjr. O prélio decisivo entrl� as ,�rf;o f. difieil tarefa de subs- bpra'!osa os maiorais r:� C01":0 tonseqEên,�ia de S'!Y1

ê o campeão da LRD deverá én- duas equipes será disputaií� tituÍ!.' m; renomadcs craques. i-ht Ca:[Ía<.:. d��:;. pe;�?

ª frentar, no próximo domll1- no primeiro domingo do ,mês Oxalá a Federa�'ão C&.tari-.
:: go, em Blumenau, o conjunto de maio. em Rio do Sul. nense de Futebol consiga de-! As duas nO:vldades apres"nLa-

§ do Olímpico, Campeão da O Olímpico, a .... �.� .. _, nun- sígl'lar ótimos árbitros para; da.s, já. no treino de quinta-feira

_

ca baqueou em (;ompetições

I
as compeüc;-êes que os dnqui'S- f"'ram o r"t,,"no d .. L'lí'l;nho

I frente aos c1ub(,s de Rio do ti� terão que m:fl"entar, par3 razzini, flue ocupou com é�iGi-

d ! Ç! -

t
.. .. . r�.... - ê'!cia "t 1·cJ<JiçGo dCl�:�da

o
,
..:'Il11 e rlOr ;�l ]i1eI1l:0 ]1lnlS au-

! q1'e "f;ii,:.1-,:·ep::se-n . .aç�,o 1',:0

Interesse e!u tiyrn'J I . "J.) l.:l�eJualC&(!.3. C.o1110 �t;::Olj· tl-,n:;:: \�"'� Jf<:'!.:·:; c LI ::.pnr'_'�jr:.\::,!'__-

dcs pr&ios ora an.ú.'1ciados. I teceu ao. ÚltÍ!"!:'..a fsita, em F:o-
I
to, no ccw.ando do ataque

"f"1'o.e:#o1f"'<"':lAO a.!J�� h'"""'V1o�:-''':' C? 11 ...h"':)').... :,_t·"..11.:� I, !1ichet o q:!s V&!C da:-- =:a..� :!_
....., .....__ _ V� �......... __ _ _. .... _.,�

rtt.,.e,. C;:o!!. e'f �'"' .. .,t.,..."3,..., cl"',n+r't'... ..;.;'ro1.�r::: I t ", -"l"'I. :--.:;t�s ti'),-r'ed.-"'t.,.. ...,,; ,-1,-, I i�!"'esSIV;i.de.C.� .:;...b q::.::�l.. a':.� i"�";':.'"'_"!�
�\

Vi..I.'<:; .......... _.\J......... _.;;z..,.;.... .. ... """",,"-,,,";-�� .... , � ....__.;-- ....-- ....... _.;,; _ ......

1
-

� Duqu;:; está em sé:ia diii-' Dv.:tUê ',z�l"!"� o
. Duq�é cn1e í ç:il.�� pt;.lmoll"_eme. , ! E

culdade para escalar sua rc- e:;tIver o Duque '. pOl;; o çam-: .I.'Jcam aqm os nosso!'! 'I.-oton O� i�!.
present<::.çãó. 'pei.ío da Liga Riosmense f"l'� ,,''1-''-' " ... ,,� :::

Herminio 'Cé sem a nossa cidade t··!'l.zentto

do,'que nuncadevemos cerrar tão impo'5sibilitado� de' atuar
I C!}�l 0, :.'atego-rizado, onze palmeiren.'lcs para Blumenau

em torno do Duque de; conÍorme decIaraçao do De-; Oh,Ol�l�O, 'de B!umenau. r1�,

preparador das equipes mfan- ncssa-ctdadc. :i?:,dmcil'élS, r,810 esforço ele seus

tis e juvenis do Palmeiras, O gremío alvi-verde, após mmulQrt'!':, ('OI1!;<::;Uind', um pa-

concedeu revanche ao Amazo- fI ;>!' pr,�f"n�a� �'n 1 ,"n'l·',je.3 ,', {il ao aprccíavel de jogo, que j':�
nas, do Bairro do Garcia, que �.ua, constituição, motivadas !-,.. I ({Jl'l'CU as fl'{)nt�iras d:; naScia ("

domingo último baqueou ];01:, lo afastamento d� 'todos ,'!EUS r:a:le, como se a:preCln. pelo ccm·

9xl na Alameda Duque de Ca- !,!'ofissionais, tem-::::e .:aido bem vÍle ao team da Cruz àe [>1[>11";),
xias. nos ultimos embaics. .fazeu,lo dp cidade seI rana..

Assim, hoje pela 111anhã, no I CreECCl' novamente, a3 especa.!

mesmo local, pelejarão alvi· ça;:: dS! toda a sua cnórmo lC;,;-I.tü
verdes e alvi-celestes, surgin- de fans. Domingo ultin�o, pelél
do novamente como uanco jalldo contra o campeão da L.

feira ultÍll1a, os periquito!; fi;:c

rum um. l)l'oveitoso ensaio, tô;.

do tomado parte todos os se,'"

Trelnando na tarde d-.;.' qUiíl�d."

r3a.ra. sr:.lJstituir o eficiente Zit- ...� c�:C!nJ11D do Cau1peao du tfu111)enl ;;plicac1a, o seu passe

gueiro, os m:mt{ll'ês lierlqtllto3 CEl1tená,'io, acaba o Grcmio F;�- a ...-{'nch, pda importànclu (.te

pediram a. um d", 110,;;:'�lS pOl'tivD Olímpico de tomar n:"", ,seis 111il C�'Ezeiros.J'·lAdianAtol!-nos m,ES (,e qlle 11 1110, _IC-

clubes, por empréstimo, um JO- mtdida que tem sido bast'l']'" cio e J;.)!JO! io -foram dispensa-
gadoL' para ocupar aque1D PO,1;'), comentada nos meios esporü;-;os dos detilliUvamenle e que os

Ainda llão fomos informados grenãs. Surgem !)l'ÕS e cou -,'3:'
demaÍs dementas, excluindo
Gastão, Jaeger e Adir, foram

í:obre quem recaiu � CSC0111;]', mais todos são unanimcs cm .... ·

1i1ultados.
mas certos estamos de que 1'�;0 ,

c�tar com necessidade a met1;'_!a

foi pedido qua.lquer demento tc'mada pela direção do Cam-
Terminando a rápida con

versa, aàiantou-nos o sr, Ar
naldo Xavier de que não pa-
1"3rão aí as disp�nsasJ podf"n
do n qual�luer rúo;nenco, de
acôrdo com as delibera:ções da
dlretoria e sempre que se fi
zelO n8ce:osilrio as 111cdidas dis
cjpHnares haver novos cortes
no team pro.!'i;3,:ilol1al que pn�
sícle. Concllliu dizendo que °

Olímpico não tem pretensões
:!lgumas quanto ao Campeo
nato Estadual e ql,'� para tan
to inscreveu ....ário.3 ele se·J.s

(�8�"cl·e!: re'_c�" �lS} tl...Hlo l�

"'('�-t-,O f'l"cr (':'Jf� �_'o!océl!'ão efl1

�-1n1!j0 Enl 1.2(::"'"' n:�.:::i.o.

[iiU!;lf!�I!'!I:!!f'J11!I,nnl!ml!r!mH!ml'!I�llln!!I!1I,n,�'JIHUm!n'\'Unn
=

RRM�BRnJDAR =
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A;\ImH.!L�A, l!'IS::>;UR,�S. Cü(H.·,;;.{,!t; '1<'0 ANlíS

(�!}nAç�ú. FUU!GES, lrJ.:�S: BEXIGA, FWADO

'
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:�:!��o:=·o�:��a�:�:: ,Gr:!:� 'Fanlasiadoue
=I��ro,·!Ç�.·�ea v�!Z !.��!!L�aú!�!!!� lio espancava",,,.,,-� , ..,.,5 de angustia e a- lIl'VernOsa, a situação Ira

,

agravar o problema do for- ,Revoltante cf.-me "C'urr''"'.donecimento de energia e luz !!II'

elétricas para o município.
Contudo, na ligeira pa

lestra que tívemos ontem
com o dr. Udo Deeke, díre
tór-presidenh, da Emprêsa
Força e Luz Santa Catart
na, aquele engenheiro as

segurou-nos que a emprêsa
está envidando esforços no

sentido de derimir li situa-

mun icarn C:" 'lha do t"l'l�( ipe
Eduardo, que 'um quadrí-mo
tor 'Lancaster' da Real Forca
Aérea canadense caiu e irrlE"sob::-:;;:J. Venham, pois esta- boa vontade, a graça de Deus
rompeu em chamas. ao des-

rão em boa companhia. Sôzí- vsupr irá Q resto. Se tua alma cer no aérodromo local. QU<l-'
nhcs, talvez nem se lembras- estiver sepultada nas trevas tro tripulantes morreram, e,

sem da gravidade dessa obri- : do pecado, o sacramento da os oito restantes ficaram feri- I
- -' dos. sendo que cinco grave-lgaçao, ou nao se sentissem im- penitência fará ressuscitá-la mente. O desastre ocorreu Preso

pelídos. Venham, pois. Nem; para a vida. diante de numerosas altas PH- I
que já faça anos.; Mas Q apêlo dirige-se tam- tentes e do ministro da De-I Gaspar, em quo perderam

.
Amigo, a morte vem vindo, 'bém aos que já fizeram a sua f:s�, Broo<;�e Kl�ton, que d<:;- ! da quatro passagelrcs de

'1
A

t-,·
verra partir minutos depoís ] l' .

"Cít .;
e. 3 as vezes aparece ao 11l<!S- pascoa, seja na Quaresma ou em outro. avíãu da RAF oea-!

imousme ·1 roeu', que

perada! Lembre-se, por exern- (Conclue na Z.a pga., letra H} nadense. díu '7iolentam'?nü! com um

���::;!d�;a�:��(;���::epO���1:�;SU��:; C'OeO 51 III tu III'Ç a"o
. dei-In,"811,s-v'a' d·

..

·a{�on1a:-.; cm ordem!
IVIas nfio seja isto o 111 o

0SSCnC;:l1. Faça um apêlo a S'U]

S
...

d B" d 81
'

i�:'i;;;",:,�::�;;��;, �::�;:�. oele. mlgos,,' e menitU
" _

�
�.. J e disse:

I'
TERA' LUGAR HOJE, NO CAlk,Od GO;';iE3, A PRIMEIRA ASSEMBLEIA SOCIAL

'Se n80 comerdes a minha TCI'a'� lugar, fina.lmentC'. a.ma-: Ccustítutção da Sociedade, Ap,'::l-
carne e não beberdes o meu - , _

_

I
nhã 110 Teatro Carlos Gomes J.S

I
sentação, dtscussão c aproviç-co

sangue, nüo Lereis ti vida tlll ..�.

-

vós"
9 horas, a Ass,nhlem Conshf;_:- dos Estatutos; Eleiçãc da l,a

•

�il" "
ti,,::> da SOCIEDADE DOS A-' Diretoria e do Conselho ]j'is-::él';

l' !:3S J.aça antes U111'l confi,,-' .'

-.

-,

.

I Jl,UGOS DE BLUMENAU, cuja Assuntos diversos. -

sao SlIlcera. l: orque. diz o .\. .,..
,

t I S- P
,

. ordem do (lIa s'-"ra a scguwte: Passaremos a fazer um I·at 'US-
por; f),l.O ao atUO; I
'.p t 'I" I -�-�------��-� pecto dos trabalhos inicia15 re-

01".'cn llra, o ca I{'l ae
,. . ,t ferslltes a esta novel instituÜ''i.o
,}l�n(':-,,), quç nos ben.:emos. ) __ :::?,.�

- .

���m�
I que será uma das mais impor-

11;]0 e :\ o::on';lilhão do Si! .'llC· __

elo ('''1'5'')'' ... o ;- . ! I'
tnntes do Vale (�O Itajai:

,.� '.

:.
,

,"" pao. q.Ue �.art i I
_

_ I I
A fundação da Sociedade ti L

mos, na,o e a part.lcl1).8�ao (lO

I
.. , ..: : , .

_

: : .

I
ta ,de 10 de Setembro de :1".-0,

corpo (10 Senhor'!" "Nao po-
.

- .

'b
' quando por ocasião dos fesh\ío!;deIS 'X! ('r o calice do Senhor, __ _

._
�_ • I d� ,p�imeiro. centCl1ál'i� do ��ru-

Parti!lido Soei-ai Progress31sta
I ��C;I:�C::::��: d!)r:�;::���:�:
CIa. Ao assumu" a chefIa elo '�o-

, ._ - ,
_ '"

I vêrno Mnicipal, o Sr. Berci!:oli Ccrm",sao encarregada da reestruturacao do Dlretono
'

l\h:nid1':;,1 ,�Q Partido Social Progressista em'Blulllenau, avisa. I Deeke começou a estudar .) tl';-

aos seu'; c01'1'eH�ionárlos' e simpatizantes que a assembléia pa.- sunto com a màxima. declicaclJ
:i:a eleição do ',piretório Municipal e do Conselho Municipal UO c!'!rto da importância, paro. a vi
P,,!ti.do ne�te lflunic!pio, realiz;u-se-á no dia 4 do mês de 1\laio
l)!'?�!mo vmdolÍl'o, às 9 horas, 'no salão do Clube Nautico A- ,dr.. cultural de Blumenau, Ut'

111Cl'lCa. uma Sociedade l1€Stcs molde�.

-hH�àr..al::.te e;;l\e>et;.!tiv� em
<1:),',10 âa estiagem que vem

S� l'It,hongando, com refle-
XOS prejudiciais á 'lida e

conômica di} munteípío.
Auotando medidas de

.i:lj:�caução e visando equili
brar as reservss dos manan
cfrais 9:ue suprem ás usinas

geradoras de energia elé
trica, a Emprêsa Força e

Luz Santa Catarina S. A.

estabeleceu o plano corre- ção por que atravessa, a

centuando que já se encon

tram bastante adiantados
os trabalhos 'da instalação
dos possantes aparelhos do

conjunto de geradores 'Die-

para
urbanas

1) período
de estiagem nésta reg íâo, o

que equivale a dizer que, (Conc!ui na �a. i}ág letra G)

Diu Católica
-�----

"

I{e�liz�t-2-2 no dom ingo de

arnanhã, na missa das 6,45 ho

ras, a páscoa coletiva dos ho-

11------
e o cálice dos demônios: Dá,:

podeis ser participantes da
mesa do Senhor e da mesa dos

.demôníos". "Todo aquêle
qtre comer êste pão ou beber

o cálice do Senhor indigna
mente. será réu do corpo e do

sangue do Senhor. Examine

se, pois, a si mesmo o homem,
:; assim coma dêste pão e be
ba dêste cálice". (Epístola I
acs Católicos).

e moços católicos de

Eo-
r2.;�1 d �(10::; os avisos a respei-
10. :� tSU� em t;__:i':;:J :':_!""�l tr.íduo

proparaterio, às sete heras da
t2.l'dc. a partir- de quinta-feira

páscoa coletiva

E:tll

,,'5(:"0 l envidados.

lugar, aquêles
São palavras sérias, meu a

migo, mas é também infinita
a misericórdia divina, Se temfizeram a sua

:ii<4.�o ...everas revouamo,

que mereceu a repulsa ge-'
ral da população blumenau

ense, ocorreu, ha dias, no
distrito de Itoupava Central.
Segundo as íntormaçêes que
colheu a nossa reportagem,
ha tempos, Bernardo '\'Val

drleek, em virtude de ter se

separado de sua mulher, en
tregou aos cuidados de seu

irmão Aloisio Paulino ''Val

drieck, resíõcnte naquela 10-

ealídade, sua rílha menor de
9 anos; de nome Ana.'
A proporção que os dias

, corriam, a menor Ana mais

se eonvéneía Ele que seu tio,
bem como- sua tia Paula,
possuíam seníos Irraseíveís,
a ponto de Imporem-lhe eas

tigos sevéros, mesmo por

. questões de somenos Impor
tancia, obrtganrío a menina

a realizar serviços pesados,
que exigiam sacríflefos sn

pertores ás suas fnrças fl."".l

geís.
Os eastigos foram toman

do proporções cada vez mais

violentas. � menor que fre

quentava a escola da loca

lidade, revelava ás suas co

legas o mau tratamento que
recebia dos seus tios, em

meio de Iagrlmas e àngns-

Diabo,
inocente criatura toda sorte
de maus tratos, espancando
a sem dó nem piedade, Yi
zinhos que assistiram o eon

denavel fato, condoendo-se

da menor, le-

gcneraliSéldos por todo o cor

po, tendo o Dr. Juiz
nores determinado

avoroso-sinistro na
Ir a d a Blumenao-Gaspar

. ,_:;h1:l perIui-a no ebpir,ito F".- minhão:transpone
blreo blumenauense

e
fica.�am presos os

Além das quatro vitimas a

Impressão causada pélO, 1101 , .•.•.,,;.

CCbastr;} de segunda fE'ira, u�;i

Inceodiou ...se
O avião 3D cait
OTAW::. --- Ct:- \

l!itl-:;;e uma grande Comissão, '1- ,

fllll de discutir 2S medidas P"f>
hminares, Durante a mesmá �o:

designada uma suh-eomi�l3ão,. bada

ct,mpoRta p�IQS S1's. Her.c:;!e

Deeke, Frfi Ernesto E�me'.l
dom'f"", Dr. Paulo de ""In:!ta VI'!,"

DATA

Das
Das
Das 12
Das

Das

o Guaraná Champagne da
À N T A�R C T I C' 'A

.�!.'Jo."""", -1('"
""�

.

1 De 'maior�consumo em todo ';'0) Brasil

��----------

Haverá Só Luz

Desligado

f'ntrego'J

,,'am�nte. h
Geral. I

Ff'Jt.a. sónl('nb!.. �

: ç;H:) definitivl1. (: 'I
t

. ,

, I a <lo qual esi ;ir'

dos os
Das '()
Das fi

Das 12
Das 18 às
Das 23 às 24 hQras

Dia 1 o�
- .. Si. feira:

Das {} às 6 horas
Das 6 às 23 horas
Das 2a ás 24 horas

Cervejaria Catarinense S. A.
JOINVILLE
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