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ASSIS CHATLrl.UBRIAND---

rtida
S. PAULO. 7 - Não há de duros do lares. comprados

jeito de fazer compreender I pelo comercio brasileiro na

a certos circulas americanos I Amér-ica do Norte, são Iun
que, sem o Brasil manter I; cão de tuna contrapartida de
atual padrão de vioa nf\ ) ! exportação pelo menos do
lhe será permitido comerciar mesmo valor. Se os amerí
com a união, nos termos e-n canos pretendem, não dire
que estamos fazendo, prese-i- mos estimular. porém. COD·

temente, Mais de um bfl ião servar ..15 suas vendas presen
tes ao Brasil. eles só têm
uma solução, A formula é
colaborar para que se melhoro

IZ1\R'
o nível vigente dos preços do
cai'é. Tendo-se contraído, em

virtude da seca, o volume da
exportação cafecira . para os

� . --

Esindos Unidos, o que há :1

fazer é aumentar o volume"
dos dclares, pela melhoria dos
preços.
Daí não se entender a polí

tica de importação norte-ame
ricana. A todo momento, ela

_ proeura debilitar o valor da

r C
A

mM·" I produção dos seus clientes.
I a ara unlelpa Il\Tas. ao mesmo tempo, quer

N h d
'

I f I
uue se consolidem. as corrcn-

_li
... � .... •

,

tlll tos atuais da sua exportaçâo
ao a ameaça e para 1510 ln Cr1 I �t�an����fe�;a�lQ�en�(����il����I�

E
1

t �d d S t C t
'" dotares. como pode aguentar

S a' o e a n a a arlna �'l1l nível comercial superior
1J •

• as suas forças'?
FOI O QUE 'Dl'a::1"AROU O DR ARY TABORDA. ONTE�I NA SESSAO DO LEGISLA· O ano findo. aqui se COD"

,'l'IVO lHUNWIPAL _ COMO TRANSCORRER.\l\I OS 'l� ABALIIOS DA �E§SAO prou da União mais do que '1

I .., . . . . I União nos comprou. Picou-se
.

Na nora do Expeua nte cnns! . l.hl'lslwllO Tllcl:'S. ..1' .... Ta')<'nl" '.-;.!!j a 35-52; aprovado o

Pl'Oj",
com um saldo devedor. que e

; � .H;: ��llllt�;... le .h�na: �� �·c.readoJ- r\- ,�'111�liO . 11.:1rk. 1 PC�h'_\) Zil11n\C�ln;1�11� ; t� de !eI .:;G-52: Pll.r�Cf!r da Corní- «omo U111 saldo espinho atra
.1. Td)�Old .. l para mernnro da Cu- , ..l\.. lZnd�ll;:,� Wenceslou Cnrtstnnsk , J ao de F'mancas ravoravet a com- vessado na garganta dos Ul"a
I e �Uj\ 10 Enm)únd�erl�r. I ,'liSSÚO. de Legíslacão e J\I�t�(:a 'lI í ra de um terreno de Helmut.h

I
sileiros. Esse saldo está-se oa-1 !::�!) a rH'e:ld�nlH _

ri") sr. In. tl
I a:t�el1Cla d�o vereador Fedcrieo .L. g(::'nhad para 21ar��l!npnto da tt';; gando, Mas a preço de que �a

,R,'rmg, reuruu-se onrem, 3' 14 Alteride: Circular da Assemblú.: I ; Exgorado o expediente. enn'- I críficios. pois o pagamento
,hora�, a Camara Municipal, co'··-I .egislativa do Estado; oficio ctn! )"')'€.:eU a sessão o sr. Prefci' 1

I
em dolares ao ímnortadcr do

I p�recenclo os. seguint:.': ve1,p[I<10-! >"1),,10 .

de Inseminacâo ArtI;'íci J. � riÍlmicipal at'lm de cien tíf'lcar outro lado. é feito' C0111 o cor

Ir,c';: Ingl' Herlng Joao Durval cornunícando o parecer do :l.' lulen:\rio sobro a vísita Paulo c:e I te de coisas substanciais de
i l\Il�ll-Qr, Gcrhnrd Neureut, Antonio RHy ..nundo .Iandt: oficio do Prefl":- I T'a r-so Amororo An.i-tauío, ::"'.l:)(:,;o�

I que carece o Brasil.

jRCmert. A. Buerger. Victor Wce:; '. to Municipal comunicando" 5.. ',· 'núrio da F'urrdacâo da CG-". POPi'-, Vivem OS Estados l}nidn:�
f
-- - - - - - - - - ,_ r-ào .d_as le"í5 �2� 2:.!3�_ 22H; ortcío 1G113r. que veíu estudar 3� posslhilJ- nCf.!::;a duníicidade de rumos,

1 t'l.,!!rrh;n �tUtbft� ra«'h� pret,:"to Mun iclpal íuntando o "-'- ,dadei' oe construcüo ern Blumenuu ante as linhas do seu comer

! "il:klt '.fi' i�! i''i'�J�� � �;J\ljloll f1U(:-rull:nfo de !I. Paseuld com ��l-I de ino l'aS�1';; na!"·j oPL"ral'lllS D cio exterior. Desejam vend=r
.

VAli' a diullII'Nanc=,'.l!
j')l'll1aedO do Departarnento da

F"-,
o sr Prefeit" que. em ,-, -. 111:1i", cada vez maís á sua ('1:

\1.. i�\d'Sy'& Ii;i:. !?cnda; ofício do Prefeito Munu : ; H·on(·::ti ?l tl1� 11�fI.t F) «(·r.Hlt:�ln na "'!'.t. it.�!;,. !!!ra .\f

I
,. í I'''' pedindo _ ....0 cancelamento do

I

ang o ..eglpcla I reto-lei 111'. ::;r. e juntandO o pro- !

D cI j
I iéto de lei 111'. 37-5:!: oliein dn pr ..-' e r.C�n B íf""!o�O�DRE�" I) Il.n') -?, leito "Municipal ,jnnlan'io c6pb' J 't:. "..: \...;

Pl'lmell'O 1\11111$t1'O Church,ll, I;OS .:lt05 J)al>,allo� dm''''lie o mi; Ideverá encontrar-se hOJe à' ,!e Abril; Parecer dn Cmmssno dl-',.

M ht 'd b ." 1" I Agr;eultt:ra, favn'"vel ao pru,;i>t .• i .p

�1 � conl O cln a_lxur OI :. I d", lei nr. 22-53 ODe ulIto1'isf< ,1 I :.:Ir. Ome rjglpCIO, para eX;llnUlar lua lS con:lF" de um tcrr�no .IHl1ifl .'0, l:.l f;i ,., �._

uma vez as (live!'!!.. ênci:.!s en- ',' Posto A!:'l'o-Pecu:tr,o em Rio rll ',' O '?r,l'i'I) .',-'.? f10?I���I{·f{OIJ .i.'.t ...... "'Á � JfL\) r\:�l\·El"{51\�I\i�) Df; /\�.
"e os dois p'aíses, I

�e;,j(); Parecer da Comisão �lc Fi- ;
""", 'a:; d'lI1rlo pare_'cr ::1\'"-'1.".:.:1 :10 I CENÇ'AO AO

I !;)rojêto de lei :1r. 3ü-32: P:1re�f'r.
'<lu Comj��ii{) dc· Fil""'W1I5, 11;11'1)\";111-1 CAIRO, ti (TJp) - O Egi· ; Em tuda parte :;E' r,:"lL:al11

:�:) ': nroposta �le .':e>'��th Be�n-I ia. �siá celebrando. h,)je. u i manifcstaçr3cs c pre,'�". G�

10 ',.lrd, Parecer da Co,l1,s�ao de FI- (1eC11nO sexto ani':crs�'rio.:.b! confúrmJdade com as .radi-
"a11t'aS dando parecer sobre o P

'-1 -. I
Dido de auxilia; Parecer I!, C:;,' is- ascençao do reI Faruk �: , t�'f)-

,
cões mUçUllJlanas. A partir d�

, ... ;lf. d<: l'lnanf>as :�lll":;"vando "1<3 1);1- no. Celebra. tarnbén1. o ani- i Llntenl o rei Farl):C H.-S:;l!Uli:l.

I.
! 'IP.PCÜ:S rio )',0s de' "\1::;1'co, d" P.c-

!' ycrsário de casamento ;lo ,,1)- I (]ficialm.ente, {) título ,.' I ','a-

t
! teliura Municipal: Parecer d" C.:_'- b 'l

. I

PaU ,,. l'
-

1 L ']
-

J'
erano com sua u tJnl<, espo- ,do aos descendentes '11) prll-

.,. � n11550.0 (�e egls a(.�ao e u�h{'n S{l- i

fIIJ!I g I',re o requerimento de Julio Gla,. l sa, a jovem rainha Naaim.an 11eta l'Iahomé e será. dorón'pn-
'Parecer da Comissa·, de Le,"·],_"

1-
- - - -I te, dlamado "R<'i El S� 1

�.t4�'"���ff''''fI�m�-d dB�ãftiloat!it ·iif�·�;:"r.ulf·tmi" 'e'>-m- ft��j,l!f�Ui;" jc. �J�$ü�a'��e � i'��l1tlr�n:�'�t� � 'Chen lO �r;'" i Faruk Prim�:ro. l'Pi dê r.giw
�lL1J 'UlJ�.1i'", .�. í�lUnG:nf", \.U!!,,�jUn • \li U ..... QM�J,",,, U'1'Ii,j • r�'UC!'llf.lif.!;"',hl flIma Fn�t�� �td '" p,II({'j 1 d.,! !$O� ",d' 1 � cF" O ,+,.. j.* 1

Conlissão de Flp3i1c:01r para a f'nlP-
J

li... f i C (,O ,l.._;U ..üO . ';:0\ O
�
llt O

t.-:il'a, P,'ra os lavradores cmp tão sendo esneradas até ht;- pra de um terreno de Barc,r_lt fi''' I, Nova §{)m�e c pana ... I do lTl Fal'"uk lhe o:, o ,�1'" '1 '1

"e utiliZill'C:11 00 íin,mciame .' : je. A reportagem apurou qu<' rec�r da Comissão de Coméri"
I ._ Hl.;� n í "de nascen<;a" p:,�',l "di! igj,'

10 da entre-safra, novos :\- 'lavra o descontp.ntanlcnto 11'1 AgrIcultura sobre o nome a ser I aViCeS 'i�a�1.) i ot' JlltlCUli!1_UIUS e nodp'.·l, (�_

� iantah1eEte'l serüo feitos tI- I seio dos lavradorel'. Apesar dado a lima rua de.,ta c·,L,ci",. 1).__ I I:, 1 'd '

_:,I-'és ctn Carteira de Crédito I ,nresença de grande níillll'-' a Heinrich H)F'!·':'. P:1rC:Cl' C1 j ,,\'f'ntL;aJmente .. 11'� .;;;1'. Lalll-

00nl Gêral. iro 'de pOlleiais, durante a Comi",,"o <:]0 Cll!t·.:r' ';u''''c' � t,·,II'· NOVA IORQUE. 6 !UPl bém, o direito de l'd\'Íildicar

i�ênti('os jl'1'OS c praz0 de ?:1, S. P�.o\:-;LQ. 6 CMeridir:n�lll! conccntl:a�ão, }10Llve . apen.a'� I"ercncin do a,,10 dlJ� \Tli,os pq"" Chegou a Nova Iorque I) pnr- o ca;iírac1o. isto é, a ch",;; 1 riu
dJ<iS, pr"rrngavcl, em benCíl- ',- - N,Jt!CHlS de P:,r:lguassu al· duas pnsoes ue um J01'na11:;· � an,1j'_"� -:'ro'a .\_:rh·p] t· P",.", c,

'j ,-al'j",,� "r"'Sl)" nr'" _, .. , 'mllndn J11tlç'ulmano. C,;];1() �'.'

cio de outras ,de3pes:J.s C01'- forn1am que a eicludc mnanh,_'-I ta do Rio de Janeiro (;; dr.! "n CO!1l',:;l" d,> CulLa" ,,)}:re, ,.

".
J 1,..• , <> .i. e',H ..

,

c' . : , ,,' .

rendo p0r cod'La do :['inélllC'ia- i eeu, às prime;ras horas do! um outro, do jornal 'Hoj:.!··., ';0I1S11'11(::;" .do pa';il':'",. n" .." '11
I
te a \'anado e tl'az�mlo a lw!'- 1 sab:. 1"" ..m1 estd �en: (cl!l[;l

mento. Para o produto 'otn 1 dia 3, data marcada para a! de São Paulo. Ambos foram: fJC"c_1I1�sus Junto a" Hospita] Sont 1
I do sessenta e um sob:·.;:yi ....c-l'. i desce a morie du ultnno ütu

Cal·0�·O. os fínanchl'lentos PR-I �oncer.tração dos trabalhad<.'- postos em liberdade com ii: Antomo, acomp.>nhm]o ele um 1'.1- te::; do cilc.1-minllS "Hnbson'. br, que era o :::ultii.o ela TL1i'
i'a os la\Tadores em d ...bito ,-o n'3 do algodão nu zona Alta, intervenção do sr. Edgar Bar- 'l'ecel' da A.s.sociução .l\1édÜ'a d,' \..-' .

O
.

FI'" .:J

t d It Como SI' "'ube. 0<; (lois I1U1;�' , '{l"E1. rei aru � e [;Jll u�,�·
Sárteil'<� (1<) Créd'lo .\w·ícnl'l ;:;orocabana e Alta Paulist,l, Ireto Quanto ao fotógrafo do c o a.lm: requerrmento do ,.,- ,- v

feitos através dessa sob <!parato bélico, tão gra,l-' jorna! "Hoje". te\'c ele "UilS I
..""d.'r Gerhar'; r,lenfEi·t. .I.mt'.n,j" ! colidiram llm:antc lI1::1nO!)I:,I';; ccnden1._e do profcta". loi a

de que impressiollo\! VÍ\'�;- lllugrafia::; apreendidas por
,., carta do dr. Wilson SanthÜl>:'" em alto-mar. e () "Hollsnn" I conclusao a que chegou o se)·

"lente a populacão e mu!t0 i lerem sido co!!siai:1das C(Jlll0' ;,('ci:nrlO clas"ifi('a�':ln sob r;:, o lU.-

afundou ,'O'!1 a J;1::liIJI'Í" I! ,_, "�1 AJ _:\haras. api.s minudD-
mais ainda os pequenos agri-' prcjuàH:iais �l ar,'ão da POli- ,)()�jn cIP Inôuonb

,
... " i:1\·estigac<)cs. Ayed lHo-

cuHores. Contudo a ref2l'hi2 cia. tl'iIlulante�.
l':..:uniâo iniciou·se ós 14 1l(J- i S. P:\ULO, fi (l\Ieridional) !'anwd El BibhlC!t1i. Che"(!

;-as com a presen<;a do Prl.-! - Notícias de Paraguassú E .pal."'fou se "'onlrR.» a mont�nha: dessH sdta, foi recebic10 ôn
::crador Geral'do Estado, e',- 'Paulista, diz.em qae os la\'ra- S .." iii UI;: tem pelo rei, ao qual expôs o

';iado csr�ecial do governo 1r:- ,dores �e al�(jdão daquc'la zo·.'

O tax.- aAreo com 25 pasSage"'lfos I:� jl"ul'._'lI1<'l11"Z'1'ÍO fei\q pr.'los qt'e l-J-
deral, alem de estarem Plle- na csiao deIxando de fechar I: .

""!Iltes associaçõês rurais .1" I negociol" eom os maquinis�l:'s. . encarregado!:' das in':9°

diyersas cidacles e numc!'os')s: nu c�;pcçtativa de proviclen-)I OSLO (' (T'Pl I tigat:ões. Segundo esse reh)·
,.

d Bd"" ), Onze !1wna monbnh9. 1)('l"to de '

pequenos lavradores. Na 0;:;<01- : elas o anca o .nrasil. Í'�n-,' . �
-

,. .

I tório, estabelece-se da segui:'-
';ião usaram da palavra '1-5' quanto if.so. na ASS0!l1bH·,2. I pessôas mcrrel'um. quando Drangedal. UHS duzen10s

: te maneira a asceródencia dn
oradare;;, sendo todos por":l- estadual o der,uta(1o ,José lVL.:. I UJn taxi é'él'eo norucgê:Ê:$ quilômetros a sudoeste (Ie 1 1)
ti d

�.

d" I
. \ ('ouc:ui na !Il. pj�. lP.tJ;1

ores a angust1a os "a\�:::,;::- 1 ,Ion-cilli!la 2". 11.'<:. h"ra Ir;
! (�i'ipatifou-se Ontem à n'j;,,,, Oslo. O bi-mo:or conduz:.} Idores e suas regiões, elaman- 1 '- _ _ _ _ _ _ _ _ {' Ido contra o abuso da expIo-

'

V' d
- - - - - . - -- - - - - -- ,i

I
vinte' e cinco pas:::ageiros t: VoUou a lcnd;e�

ração dos maquinistLls do •.1-. d t quatro tripulantes: e ii pri-
godão que sem eSCl'ÚpUI,h Ql pe't' en O erreno O meira notícia elo desüslrC' O iivião H(ometroubam a classificação (;,)

foi dada por s�,js SOIJl"Y"i-
que tratam de matérias bási- mentação, básico para a D0S- preço do produto, chegando d parti'do d Oh h411j LONDRES,6 (UP) - O ;1.'

cas para a vida econômica tio J a et:onomia. )lorque se tra- c�assificar o .algodão. do tipn I O sr.. urc 1 "entes, que é>!e:mçaram u-
vião "COl\'IET'" da Compa-

pais". "Pergunto eu; o trigo I t� c;le produto ,:!ue eonsí?me. CInOO, por Olt� e �te mesmo! ESTA' VENCENDO AS ELEICÕES P \R � OS (,ONSELHO�
ma granja situada nàs 111011-

l1hia British Overseas, que
n�o será um dêsses artigos :livlsas; da;> qUalS nec.e�sna- 1l1:0ve. As proVl"d�!lemS p�'c:me-l--- MUN1CIPAIS O PARTIDO '.fÍL\IU.LHISTA

,_

I
lanhas. Varios dos sinistra-

15aslcos?". Salientou, e!ltão, a
. mos !lao 50 para àdqUll'll' o

j
tIdas pelo prelelco munlclpaL I dos sofreram ff'l'imenlo::: inaugurou a primeira linha

necessidade da campanha do equipamento mas.tambem pu- q,ue foi por,tado!' do l11e.n10.- i LOND,RES. 6 (DP) _ O e 1'1'1' ! I
comercial de aviões a játo,

d 1 d 1 d t d E II nico conseguiu novas , 1 gl·a ....es.plantio do trigo. Dorém d�l"!.- 1'a ver escnvo Vi a a econü- na ao prCSl en e a .cp'.') ,-
I "Voltou hoje de Johannesbul'-

11'0 do plano que- encare tp- .nia nacional"" ea, narrando a situação. es Partido Trabalhista Bl'it;l- pressionantcs vitórias sobre
" I l'

2:0. O "COMET" chegou a
cios os aspectos, para que nào o Consen adoro Isso e o que

I
-

se verifique o qué já sucedeu indicam os resuIt.ad(;s, .Ü!1- !;l'Ar,;�l>,.:\l -�1���'"
-

�\�; l��;t�l;:'
--

Londres 10 minutos antes d,1

com os ,pr?dut�res deste , -

1"" "de vãu l ��E:STE D1AP[\) hora.
real. que 11<10 dispunham

(ta nao O�JCWliS, ...,

1__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ _ _

jral1,�p<ll'te para o produto chegando das elcic;õcs pa- I

d I d ..o;'.;·';n plantando.

::(,�!:����h:i;:�;�:�!; \Ealo 3 �ara 3 SO uçaoHua greve
�:l�l�:�: c����:��;,:���;��a��l�� i dos ouora'rl'"S mels.IU'fn"leOS nns �l1lnl
dendo apenas sete das anti- �: I' U U!J U U DI1.UU.
gas. ao pass_� que �s C011-

I NOVA IORQUE, 6 (Dp) lizadora de salários está in-
servadorc:; su conqUlstnra.11 I- Informam de DCl)\;'('!', tervindo no caso; e se esse
doze nO\'<1S, pcr-lendo, E'n-

oJ'.ga-o COI11U"111' "aI' ,'lO pl'u:Cl'-no Estado ele Colorado. qut' ...�" -

treiullto, ll'inb i:' ir0:ô anti- ,

o governe est<i preparando ' dente que não há possibili-
o caminho para um OH.!!]- !i' dac1e d,� aoôrdo. enquant,)
tual apelo do presidente perdurar a greve, Trmnan

Trum,1l1 ao� no\"enta mil I poderá então lançar seu ;)

trabalhadore:; do petróleo \ pêlo de volta ao trabalho,

TO
EDECO

profétã
rei F(lrot�1(

Tl(ONO II o SOBERANO

----_..----

fE(jAS FOR!)
l.�dITliHf\8

__� TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMEN DAS F'\'TRl'�

BLU:I\'1ENAU - JOINVILE LAJES - CURITIBA - SAO PAULO

Matriz: nCl)õ�itu:
,JOIN"ILE

Depósito;

BLUMEN':\..U ii.iO PAULO
�\I:\n){1d.a B')!"ã.o de I"irat:leuba

No. IS:} - r'fHH�, :;�-24-62 -

:'�nr!_ 'f()'p!.':l'.! �l{'arf,a�'

=
=

ltua 7 õe Setenlhro n1'. 1:t�16 nua J5 d€: NO"emln'o �!'. 6.�O

l"os1n.l 409 - Fonc� 1110 - 1';11'-1. 1 ....:JllC 'W;j� (Snl) ... l..i;�HC:tO) - 'Enft.

1

o SEU nEPOSI-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



';EGUNDA l'A'G1NA

CAO
�

�>..i·.l:.tI;àG, t1.dimintra'Ção e Oficinas: Rua i3ão Paulo B.

:;, J I - Fone 109Z - Caixa Postal, 3lL

Diretor: 1\1 A U U. I C I O X A V I E R

EXPEDIENTE

ANilAL, . o-s 1 r r; /'l!
crs se n��
ces Ú,51.1

}
�.

..

_.

,_

alas CQnfe:!ados
.1ssillatufaS'!

.'

I

li ASSElt�RI�E�i � �.)i��t �L EX�\.F ..!\.ühDl::Jli):t{�_.._
1.1. {;ONVOCAÇ;W

São convidados os 3r'S� acíonlstas a �...e reun.ir0Dl em as��.:n
bléia gel'al €1.traorclll'arn no dia "(IIO\"ci '}p m:J..(� r'p :fl<1:!,
às 15 ·"1.'lÍnze) horas na sede sOj_;ia� desta st:c1,.€d?d(!:f �l rH,:.C:..-L
Eugênio Muller, nr. 53, nesta cidade de Itajaí, para QlSCUlIrel11

(' delíberarem sôbre a seguinte
ORDE"'{ DO nu.

1 - Aumento do capital social;
"

Participacâo da nossa firma na ""'Nill.'/s OrverIand
do Brasil S 1)., Ind, COCi'. de Sf.o Paulo. em erga

J

A

�"T;�;!..E-SE !;1.1 medíndo 12x
1 . =fi .� �n.:'2 T�"l'::� 1lt,n.-l,S"":'l"'.'�! �:_4

I
r��v� L� ..._ ... t-.._� ......4<o.lla .. ,t ...v fJ -� - -

ca. Preço o-s. 2!J.Qí}.OO, In

I fOi'maeões nesta lhl1:c}n.

,---

mascara par" i �iicina
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_ !I::: =:1 t nào muito more Fundou-se ein:2 de abril de 19::>2 o KEN1'JEL {LU�" L/Ej r

;�Hmimlnmiimlinmlm!llmlll!!mHmt!hl1:1�imnm!mmmllmmlll:: Il�,as a
1 2..

••

I
.

,:;;Ar'�TA CATARINA, com séde em �lu)n(Y_a,l, • l"': I Cem era se uICCH:na eve--! Pelo presente convite a Diretoria Fd19 a :Q,�a: CS ín: cres- I

I mente a pele, tres vezes, 1 sados, próprfetártos, críadoresve amadores de caes para com- I
[sempre renovando o fu- I ,1',�. rl'''.-'' a

,

bá: de ois lavar com azua
I

.

la. ASSEJ.\<IBLE'IA GERAL ORDI,�iA RIA .: ' p '" '"
'" 1 nue ',( reahzará no dia 14 de Maio de 1952, as 20 horas, 11:: se

[ morna. e enxágue com; c', de Clube Blumenauense de Caça e Tiro, no Bom Retiro.
agua fria, para então pas- ORDEM no DIA:

I sal' um algodão molhado 1 o) - Apresentação da DIretoria provlsórla;,

• O' d fi M d 1" 2 o) - Discussão dos Estatutos socia ,,;('nl
. a�ua e ore", e a�

:� o i _ F'ixacão da jóia e mensalida J' "

! 11 ranjeira. J. o) - Aprazamento para a roallzaçâo de uma E;.!,.osi-BATE�;AS SUPER R�fOR(ADA$ 1 ---�-�--. -_._-

cão rle Cães, por ocasíão da fur:fi:ç::i;J orícíal:
11 �

,
\ � d ti OI '11 ("'j';' ass .. TIros zeraís.�!,�,€t�"�.'W"í' <:n:l• .\'ilii'.�.�lj .ri� o:.;",,",,�..I, .':lI � ��'''t;\��<'tii�f I� ;:'��'iài'!;""r' !i' D I R E '::" o 1-: I A"!'L �Ji�t���� \tt....,.. �F:�9!!1G -1'.:t'l::��,""i��.JJii�����ii7ô"��'!1i� • I �

II =' 'D

: I atual soberano CglP�:'O: FRl\Lr-JC:Sf'(� !lf!F1_rh'"E "l".TTZ"!t)!t

�J��as em froca .. " 6ar�miia '" 12 rilãses I· . o ;-�i Farul( é neto de n/h,-

i � hamed Cherif Paseha, (to r-
.. t"'1 !

Ui,.r��rrfim·�h.: .;.' I érà filho Saved Ahmed E.aI'!• - ?J - ..... ii

'"�"'�'PR�(Of D "IXftt' _,t I este. sendo, por sua§;;. .J iJA UJ ",'l' de Sayed

REVENDEDORES FORD I'
do americano S/AI

mé.

t�6n:ado de Automóveis I
johr& La freshel "'.. fr,mdsdor !

NOSSA DIVISA E' SERVIR !
______ 1

por
das

:1-"\;"-21a
de

Sushein. que éra n::'ho de Fa

tima, filha do profeta Ma11'.l-

J.'!.!!DIi_H BLUIHEN.'\U

'
..

José
ASSI�EM ESTE

DIARlO Rua 13 de Maio, n.o 113
Caixa Postal 150 - Fone 2'� õ

I B

I raglia requereu que ti l;lesrp:._';
�,..·�e[X1 a.!.·l�sü ao pr�sidf"'nt'-.: Ôd,
HClIubliea, fn1ICitando uma

� fl1orató1'�ia rl� ..Ju.:ltro !ne�H3
� -

L �

d '

IJ��l\:l 03 !llaUt.]{tores e alg')-
oao.

l':ut"ll é cl l'(!llw{ljn Q�:: l,e)rq,.,ç COllt':'m

Ol; L<e:nel,tc., (te (pIe o rlO�SO CfJ«hJ::;lllQ

,

VilA PRODU TO DO

LABORITÓRiO UCaR DE cacau xaVIER S. B.
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escolha de ;;_?,Tê:�:j.::}. -;-:-.,1n1::\0.

nhower�
,;'!J:illlll!llllJlHllIlllUlmmmUIIIUllIIIJUllllnlli.

nhão Forte e

.r
____o

r,� " :dAI; J�' ;;, l;
-�.�-

t;"'; t\�i L/!! S____ o �i • ;
. .

'. ..�

DMIA!
Na impossibilidade

ber-se de ante-mão, ,'0111 l'(T

teza. quem será o esrolHt!d.

importa mais ter uma idéia
da significação política das,
duas pre-candidaturas, no- seio
do Partido Repubficano, O

"J

!AJ-:arns de: Oliveir�). Que o Prefeito tirasse uns I O carioca que sustenta o
O j l'ef0ltO da cidade fOI a domingos, deixando o "week- Legíslatsvo assas caro do

Sanw, Cruz... ; end" em Petrópolpís ou na Brasil, o. po}'o "mulher do
Voou. Vil: a capital do al- praia. para dar uns passéiozi- leiteiro" do" Brasil, aquêle

nhos
. pela zona norte. Mas é

S8.nta Cruz.

Outro

Brasil

cias necessárias para assegu- I .-'-_...,................
rar o nessa abastecimento de
papel.
Por outro lado, o

verno vem revelando 'a maior
bôa vontade possível para
com os. homens de imprensa.
Destacando as providencías

tomadas pelos nossos homens
de '�mprensa, o presidente da
Assocíáção Brasileira de Im

.

',rensa - Herbert Moses

;,\�ncion:a os nomes de
:�:hateaubriand c Paulo
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AS MASCARAS de be
leza sempre foram" usadas
no tratamento da pele;

; servem para analisar a
, epiderme, facilitar a, cír

i cúlaçâo, aliviar os poros
�, i obstruidos, curar capilares

! dilatados (linhas verme

i lhas) em volta do nariz,
: clarear a pele, eliminar
i as irrãtacôes," tonlfícar o'')

r músculos, eviW rugas. O

: emprego de mascaras é um

1 verdadeiro tratamento de

II
beleza, geralmente empre

I gado por 'mulheres com

mais de vinte e cinco

li anos. Mas o tipo de mas
:
cara depende do tipo de

i : pele que vai receber o

1
' tratamen to.

! De modo geral, pode
: mos dizer que há três ti-

I pos principais de, mascaras:

i as doces, que servem para:

I as grandes variações de'
I temperatura, ao vento, ao

_____�__ : sol etc.: as adistringentes,
: que servelm para alisar o

zoría aue seriab ,�

cas clareantes,
ção principal é

��
C.\l\lINHOS DA POESIA

SONETO
VINICIUS DE MORAIS

I
I
I
I

Por seres quem me foste. grave e pura,
Em tão doce surpresa conquistada;
Por seres uma branca criatura
De uma brancura de manhã raiada;�

Por seres de uma rara formosur a
l'tlau-gl'ado a sorte dura e a vida errada;
Por seres mais que a simples aventura
;: rpenos que a constante namorada;

POl'que te vi morrer, de-mim sozinho
Como a noturna flor desabrochada
A uma fala de amor talvez perjura;
Por não te possuir, tendo-te minha,
Por só quereres tudo, e eu dar-te nada,
Hei-de lembrar-te sempre com ternura.

I sua digna consorte,
Gertrudes Manske.

BATlSADOS:Fazem anos hoje:
O dr. Noberto Boeck

mau, residente em Joinvi-
1e;
a sra. ABa Giefler, resí
dente em. Itoupava Norte;
o sr, Pedro José Bernar
des. desta cidade, e o sr.

Sigmuud Deeríng.
(a$ame��O$:

,

nós pode a�irr1l:1l'

1
trar-se era presença da pes

mais co 11CUdÜ" t1,11:1 soa atíngída ínconscientemen
couro 'J_' diz vulgar- te: Q assim se privam de urna

Viria ialt_J. dê t�J o .

e diflell evitarMuitas vezes

essa falta

escape a esse incidente. Hl�'S

mo ii, pessoas de uma educa

ção perfeita.
...Acima de tudo ... sim!

lua de tudol . .. não tente [a-,
mais reparar Uli�::_t_ garfe por

que seria agra var �111a. situa-

de esperanças e de temores agua .morna,
bem fria.Ol"2� numa (:!)n� pr·!açê>!J:. mes.
Especial para

mo a mais banal. c mais des-
. pele, deixando

»rovída de malícia, os lugares dosa
.

)
,

e J. vem, e a masca-
comuns tornam-se danosos: Ira d leít .."

d t
-

j
e ei e. rsm uzen os

urna só palavra Iançada ao a-
e cinquenta gramas de

caso, é suficiente para reavi-Ileite misture 40 ·'lgramas.
var uma ferida mal cicatriza- de far'iriha de amendoas e.
da. .. para fazer morrer uma I mergulha na mistura UU1
esperança secreta.

! quadrado de gase, o qual
Eis uma das razões que nos, é, então, colocado sobre

)' o rosto. Ponha sobre os.

olhos, antes de aplicar a

I
I

clarear a

ainda se-

cão qU2 tem algumas vezes a

sorte do passar despercebida.
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, I

émprêsos de transporte'
e pr�prietarios de camjnhõ��
�- , '

Venham conhecer o véícu lu de maior rendimento em. transportes terrestres;

para 10 (dez) tonelad<fs.'

Q novo caminhão MERCEDES SEMZ, para lO (dez)
toneladas (Motor: Diesel ��de 155 H P ao freio
Freio; independente nas qua iro rodas, sistema Westínghou se. Pneus 1100 X 20, lubri

fÍl.'açâo autornatíca em todos os pontos do Chassis. Carcas sa: De âço forjadQ. inque
bravel com tração indepcn dente. E mut+as mitrasl ínevãcões.

Distribuidores de
FILIAL RUA 15 DE N üVEI\'l!BRO, 1513 _, DI,TTME NAU - MATRIZ: ITAJAI'

c·'JP.DIAL:MENTE.

1:.0 estadual pt OCOi'l encias

n.eíro 111':110 é. sabido corno t:i ! • : f

Brusque, 2' de maio de 1952.

Ilmo. Sr. ('LFEE _".TLn'TICO C'.'.RLdP, acorrtecldo outras ocasiões Jo- tude esse fi!i?do e lÚO faLr"r

E·-.é!'6i.:a:� me-d!t1a�1 contra aeu fi-

nado, asclm nfio o fi:"t?!'au1J ],._
"; nndo em conta, natum.lrnen ....

;;cm controle direção liga e nt'l11;
I

por ísso pod- -sel taxar !lOSSO do- :
slnteresse bom andamento com

pet.içôes pt Outras medidas e "u

b as snluçõez é <-ue compcrtaro

r,ituação pt Sempre visando in;"

resse esporte ácírna paixões OU!! i

momentos podem levar gesto� {�
I

��JLo!nl::: Sr J '''t assurnldo que
Lí.': Õ"" pode ler af'etado ocorrvn

cj.::� ��I,:.f�j:i{13� que tnmbcm ia-

10.\ LIc -� LENAUX

(as.) João C,R. BaUE'r � Pr,

'ente.

Os dirigentes da L.E.F" ê lia

i :1fJJ,
n- entamoc -pt

SAUD��cüES

B'FlNJ fdVfP'.: III \RGARID--\

PE"':8JDENT'J r_T"JA BL'_r·

FNAUEN::',E FUTEBOL

FONOGRA:MA - 3-�52

.JOÃO CAILOS BAUER

CLITE:":: ATI!('

'['ICO CARI,OS RENAUX

BRUSQUI!;
Recebido hoje. seus oficios

e 77 í52 ambos de 2 do correu-e

I

�r

s" inscrição para. o TORNEIO

JIQCIO e ICERTAME
or ganízado
(�..:.

Comurilcamos com

por esta

conslderacão e el1t�·e.",
a filiados fizel'Rln

'l;?' tudo numa f�".f! de cujo TI'

=rama é esse filiado �lJ1!. part r'

psnte das homenagens e ao m-»

L .....O tempo uni 'horneungcado '11, .....

receber trcf'eus cuja. ausencia PE-

1'1<' notada e sentída pois �por
taría ausoncla esse filiado ""1

deixar de receber o trofeu n.';
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_.� �ac iiH (u. u.1gadu.. rea lisou-se ôntem
à '�;;__'::" _,;; '?!', i':;H�,ra I\IUi1!cljlal a reunião dos industriais con-

p,,�;- Ô'>:-;�:'�{'}f} [-:-;.merc,iai nara esruuar as POt,
S!h1�jl�';3�:;::-_" 'l� ,�e :i:-c;ai' :t Eiua so iuçâo para o pruhlema da
t�o:a::�t' ::��:",l) {{ � jI .lo.,! • a.Jl.!l ,t{1':i olle!·á�·ios hlumenauenses, confor
,ue e c': ;:rw ::;:: ,'::õt" _::. c'h, :Cuntlaç<ln da Casa Popular c de acôr
do f'L '�1 a� 3ntr:'t:<;�:::--"'l�{3tc;:; havâdos sábado ultfmo entre o chefe
do ':::cLL,�i-.G ,tif::<� '8 o dr, Paulo de Tarso Amoroso Anastácio,
qu" -; ,�::1 :1 bt;: ,·�:'arl" espeeialmcnte para tratar do assunto,

C�I�r:{,' 5-� �-�1!:::�:1;l.u3 .n_.f!!e�·iQ!·.nle1!te, na conversação que o

sr. _:1[��Zt-!:�f,. L1�;;::;:'J �::�:"_n�:;;;·� com �HIU{:"�z alto funcionário da

F.C.?, o ,rI>, Cc ,:i, in;:nirI;>al não está em situação de satisfá
zer as c(!n��:�<l�s eXlf;idps 13.01' aquela instttuíção, no que se re

Iaeiona a {{o:!r:�v (�2 terrenos para as edificações) condição pr i
mordial P:U.J. o {G�ltl'ai:G de eonstrueâo,

Cernis ....

St
tos OS

ti
"

ror-em

do assunto.
-

'a vista a sugestão apre
, >i ao dr. Paulo de
-' '10 sentido das Indus

doarem

uma expedição ao local em a

I j enção ii dôr das farnilias.v»

1 por motivo do inquérito que
: será instaurado.
! '�I';;ítA{) r:'.Jf1ENiZAD!'"S AS

Y�'!TIUAS
RITO

r-�"o. 6 (Meridional que será composta
'contra-se desde ôntem em

j-Belem o coronel Jorge Arru- necessarío nara os tr:1b21n� 8

da Proença, diretor das Ope- ,

_

�

rações da Diretoria de Aero- I O SR. A. DE BARRO":

náutica Civil, que foi designa- VITIMA DE UM ACIDENTE

do para presidir ao inquérito
I

,do desastre com o avião "Pr-e- :

sídente". Segundo apuramos,: rarticular,
o coronel Proença fará parto
da primeira expedição que

está se preparando em Lagôa
'

RECLAMAM OS TRÊS GR� NDES A RESPOSTA DA NO TA ENVIADA. AO KR:':�IH

LIN - CHEGOU A MOSCO U O NOVO EMBAIXADOR NORTE-A M E R I C A N {1

MOSCOU, 6 (UP) - O por ver de novo a

soviética, onde já
dos e a França. ao que sou

be-se hoje de manhã, de

fonte inglêsa autorizada.

estudam, atualmente, uma

sr, George Keenan, novo

embaixador dos Estados TI- duas vcz!':s e frisou qu'? rÇ-

conhece plenamente a

portancía do encargo que

atitude em comum a ado

tar diante do silencio guar

dado pela União Soviética

riidos na URSS, chegou ho

je a esta Capital.

a respeito das notas que as

três' potencias ocidentais ha-

"Minha missão' tem

caráter diplomático e não
se reveste de nenhuma sig- I
nificação particular" - de-

Iclarou o novo embaixador

na sua chegada. Acresceu- 't I,tau qU2 se sentia satisfeitú' I,

lhe foi posto sobre os 6111-

bros,
diplomática americana

to ao Kremlin.

PEÇAS
L E G I T

Custou a vida�' de
coronel o levante
militar:,�';e m

um

LA PAZ, 6 (DP) - VerinC...,'�·

-� um levante na, pequena 'gU,i"
nícâo militar boliviana em Cvl

'"lt&.. na fronteira com o Chile. ('I

movimento custou a vida do co

t-onel Fernando SUes. Colcha Cf

Ui situada na região desertica

d i departamento do Pctosi. :,-1

'l'OQDIO. I) :,UPl - AR

vcrsuções cm

s ,

parece que cah-arn no mais ;-�� �

rio impasse desd"?- o
.... 2U ini�"f ':\�I

anunciou a Radio de PeqlÚt1:
Citando o despacho
pt ndente cornurusta.

guar-da-se a publicação (Ia , 0-

r.runícado oficial dando conta :1,)

sumário levantado para ca ..;-j·

g21' os cuipados. O coronel Sl',�';

r ão é parente do presidente <13

Hepública, Gomo foi

CA.V AlHEIROS E CRL�NCAS
•

-NA-

�l'''''r ser+as rCdtl"if;Õf�S. Fontes au

�
"',!"t':' «Ias, 110 • ntanto, êt{'lin..nt....::-:!

liTP':Ufião aqui. cujo mercuJ«

Ui! ia cnrrenrlo o risco de 130

II) ás 20 horas:
ve � 05 Estados Unidos não ::t.;

fl�l'ãfJ sPl:tir no Brasil IjU� re •.

I
],0 aquele produto de Aruba, r: I

c
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