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Dhetar: MAURICIO XAVIER
._ jlllisalldo o pêlo hirsuto dos

.russes e chinêses vlu'.nelhos
não comporta o n ivel {tUS
responsabilidades que ternos
(Com a (lt,rc'sa do Atlântico f:

da hurnuuídade. eonn-a ;t ]JF
çonna v�>l"JlIdh:,'!
O saldo do Bra:;ll, no ept

sódio tunisiano fui esl«: agra
dou <l Russia Sovíétien: en

cantou a China Vermorha, e

sattsfez os comunlstas e '.JS ja
cobinos fanáticos di! R :,!,en
cia da Tunisia. '1'al () rado
oostttvo do voto. Agora, n n,�·

gat ivo, é apenas drama: ico
l)e:>gosLou-"" roda tl Eul' ,!)!<

. �{!nioL':l'átiC(l; de3t:C111t011 t aram
�e lodos os povos (lUt' i\.1'
mam conosco para a dêt\.!Sfl
,10 mundo ocidental e orton
t�d, ela invasão vermelni.
Não está vendo o f!l1\'('rno

do Brastl que ioda a agH lç:i.n

I
eriadn na órbita slava, é o

rlunda da propaganda russa

�unto HOS nacionalismos tndí
!!cnas excitados por ngttario-
res subalternos, Não existe
na :101 d,> substancial, nada
que resulte de uma aspir-ação
justa a satisfazer. Recusar-c
nos a enxergar o cpisodio e

gípcio para dele tirar ai': con

sequências que comporta !� a

lição com que nos deve Nli·
ficar. Parecia que o país ia
pegar fogo, como um paiol
de polvora. Nas ruas, nns .mi

___.'_ �__ versidades, pC-VQ e estudantes,
tocados de uma Iúrin lnr-cn

NOVO APELO DE PAZ DO -tíáría. punham fllg') P�1S cu-
SUMO PONTIFICE sas dos súditos ingleses. Pos-

CIDADE DO VATICANO. 19 'L. suídos de tuna f'lama, digna
P.I _ "OS homens teern que con- de melhor emprego, se deixa
quístar a paz intima, essencial pa varri matar diante das metra.
rn evitar as desordens ernoclor-ru- lhadoras br itânicas
e Impedir, asstrn, n-nem : -;; f: lYIZ 1 Chegou, contudo, o -l"'!lO ..

mundial.". menta do Rei dispor-se a ("1·

xergar maís lúcido que os

nacionallsts s fanatizados pela
propnganda "e1'111e111a, a qual
consiste e1:1 Iaucar os ávab=s
contra os brancos europeu' ,

Foi o suficiente para os w-.f;mente às c:eic;ões muuícipai» ce

vinte e cinco deste mês, pnr';n' a distas c('s�arem u:n lXiI'oxi:.:·
mo de excltacão demagógica,í'irmou llue os católicos e�·t[io...:e
'nj I "'I'" """�:'I. • "!",\".#"\" .. �

l1�ter:."s:lndo cnda Vé� .

n1ai3 pn.la I S,......1 L �ftlu..l. ('S 1 '-d .....{_ S no (t.la-:

t_hrec·uo dos assuntos C1V!R. ,lCnhfhH lia 2,:1. p:.:i::-. let.,-:t ..:rt)

PARIS, 2 de maio - Pas
sei ao continente, desde an

te-ôntem. e constato as ce.u ..

sr-qucnc]a ,; deplorúveís li.,
nosso VtJ lo nas N�<;ôes U 11H.Ia,;
contra a F'rariça. Que é que
se conqurstou com esse voto
iníetízmentc dado. talvez com
romântícas intenções, cerne
- ----------� --

nguarda-se a liberação do USO de nnva

dróga para o combate á tuberculóse
milhão deImporiados quase maio cornprimidOi ,d e

RIO, ln (Meridional) - O os tisiologistas brasileiros �:,:

SerV,iç.o de Fiscalização (la I tão fazendo com a hidrozina
Medicina aguarda apenas (I

,.
para liberar o uso da nov..

resultado da experrência q'!'; droga de combate à tube-: 11-

ráculo e sim, pcrmlr r Iívro-
J
Jose em todo o país, QU:l:;i
meio milhão· de cornprtrnídos

- - - - - - - -- - - I do novo medícamcnto j
á

e;.-
,." 4· ••

Í're�ení1e ser fi pr!melfã trou no Brasil, impor tados
pelos Iaboratoríos Squib E' La-'

mulher a atravessar SO... roche.

linha o AtlanUto

mente o seu emprego na rase

experimental.

A propósito, o sr. RO'':'I'l'val Tais pai ..
' �'ra� ·h,rmn ijrr,i't ridas

pelo Papa rio XII. hoje, <L") re:e

LONDRES, 19 tUPI - Pu,
d'.Jra)1te a noíte pnssa:la. d.. PJ:I
moutn, um iate pilotado por ',ma

I viuva, que pretende ser a priml'in.
mulher- a atravessar sosí nha l- A
tl<intico. A senhora Ann Dav\.' 11.

de 33 anos. teve um entusiástJ.
)ota-fóra da população local.
Seu barco "Felicitas" leva flTO_

Cordeiro, diretor
declarou:
"E' mesmo do inj':}esSe do

serviço de fiscalização ela me

dicina facilitar, da mane.ra

mais ampla possível, as expe
riências que estão se'ldo fei
tas em todo o país, E' '1'C\:!5a

mente por esse motivo, pOl' se
.ratar de medicamento '.lJC
está sendo empregado -

1 vá
rios países, entre os "!uais al

guns em que já está liberado

para o uso comercial, ('011:0

são os casos da Suiça e da Ita

lia, que o nosso serviço n�p
poderia oferecer qualquer obs-

bel' em audiência um grdlJ 1 de

runctonárto-. do govérno It ilial10

O Santo Pr.dr'e não aludiu ",".'1'1-

---- ---

NADA ESCLARECEU O DE POIi\lENl'O DO
- - � -. VEL C tH.PAIJO

I HdíH'_
"Se recusarem, eoni intll)ll o

I
tum aos prisioneiros COI.. l Llr. ,,,-

sr. Bridggs, não deve'�'lOs h2::,i- tas pilra que arriem essas h'in

tal' em bombardear " iVInml- deinls.

chúria e enviar trop<j� nacio- - � - - - - - - - - - - - - -- - ' - _ - - __

::�:r'�::�r��:b�:::;��:":i;; ra��u O �O verno �a �Diao oflutas sem
��,m::;�N::;õ;:j�:,�,�::,li",it, créôitos nom montante �e 3�� milhoes

RfO. lH ll\'lcridJ -- Apc·:;ar r1:-,

l"C3Cl'"\!3 l1l3ntida pelas ':'lutOl'i l*ldr L"'::

encnrregadus de úpural' t) a'!=�nS ..... l

unto du hune;h'io Afránio, ....üIJ1'e t..

depaiIUê1'tu dD tcn.·lüt...· �f-cr:,;.e P.. I

h(:rio Uanden'3, n repo�·ta�t�n, :Jl)tl�

rou CfllC du íh1érrQ!-�atório O ljf."'

':ulnivf'l :..eusad-u (11'.1 niltl� Ve-il �on-

1ribuh� pal'a O ef"Chlreeinu::-nto do

crit-ne. Sabe-�e (li.::.e os P-l ·t!('JpaZl
tes do iutcl'l'ogatóri.o coruprf'111Gte·
rtun�se :J U13nt.er sigilo u re"']JC"lto
do que respondeu o a.ui:td Esln

GILLE BIGEN. Ho18J1da,

.

r:.uedl�ln::; du E:.{ercHo, n cl!v;n .. :· llnl

� agrupamento de atlelas do ar ,>iii"

!' lte .saltal'€rn no local c to!nar TH'U-
vidências inlc�·Hat:ls c""biveb. ()

cirt'Ullst:-.n(·ia, íí,i

J:I� autoridades
C1"1111JrOvada P(''''

lJuliciqis.

Office eO�l1uni(õu
China corl1unista

Demonstração de poderio dos americanos aos prisioneiros de
WASHINGTON. 19 (DP) -

° senador' repílblicano p_'Jo
Nêw Amphire, sr, Stoler R'i··

dggs, preconisou, ôntem,::111
um discurso televisionado u

a
PRESTAÇAO DE CONTAS DO PRESIDENTE VARGAS
VERIFICADAS NO CONGRESSO IRREGUI.ARIDADES NA

ILHA DE KOJEDO, Cl�pi'l,
19 (DP) _: Poderoso gl'UpO
de páraquedistas norte-a. ,,-j- RIO, 19 (Meridional) - A milhões' de cruzeiros, dis:l'Í
canos realizou uma exi'o jÇ�'i prestação de contas do govêr- buidas, principalmente, pelos
para os comunistas chir.,;"es e no, ora sob exame no Cor:.- lVIinjstérios da Viação e da.

-- "-- -- - João PeSSÕd. 19 fMeriai �n,,,l.l --

norte _ coreanos prisioneir)8 gresso, foi processada conl a1- Fazenda, reaiizando p:n� ou-

Chocaram-se as duas 'anchas'!=���hOdeca�o10�coS�:c:� d�O��r�;:;:: neste acampamento.

Tal2Xi-lgumas
irregularidades cons- tro lado, pagamentos além àos

d
t

, r dc trigo, condenada 'pelas a Itorida- bição foi efetuada para d", tantes nos pagamentos sem créditos, na il1lpor�ancia de

CaUSa0 o a mUlte de Uro IDenor des sanitárias como ;mpr�prÍ:l Pá- monstrar· aos vermelhos o r.:o- créditos e outros além d

JS!
cerca de dois bilhões e (lt,a-

. ra o consumo. A apreensao 101 ')l'-
derío dos

norte-an1eriCê1110S'j
créditos. Segunde. revela o ;:rocentos milhões através dosdenada ii tarde, mas quar.óC' os

" . , .

T 'b . 1 .. ..

(lvIeridional( ·Henri Lownds e o engenheiro funcionários.• na manhã seruinte.! Os cOmulllstas lçaram banc1cl- parecer prevlO ,do ri una.. l\o111llsterros: da Guerra, cerca

acidente ocorreu
L
Garibaldi Meira Lima, Sf>n.;!; foram lavrar", auto de an""l'!1<;,'O ras vermelhas nas estatuas E de Contas, o governo efe�'lou ,de 800 milhões; E'azel'lda, 66v

na Guanabara, �1;1 que a menina morta é filha Ioda a farinha tinha des�par,'('do outros pontos do interiol' 11(' [I em 1.951 despesas sem. erédi- milhões; lV[arinha, 480 mi
frente ao Iate Clube. quanflo do último e �humava-se Eh.

mister;('sament<>. C(",�1a qlle tet'in
sua prisão, Por isso, acredjt�l' tos votados pelo Congre<;�o lhões; Viação, 340 milhões;sido embarcada durante a n·"litt�.

duas lanchas particulares cho- outros estados. se que será enviado ultin'u- 1 num montante de qlwsi 5<\0 Aéronautica, 230 milhões e

PARIS,
misferio'"

d,e

IA

m.lls se descu�{)u do jlxohlema da saude.
re:disamJu severa vigihmcia e IiNI�alis.'\Ção
de alimentos nl:tis :<.ssenciais aQ puvo-) tnnto asSinl, que dia:t'ia-

111<,»tc, um futl,cif,m:1r;o tl.'nl sitIo destacado para proceder a ft,_

calização do leite, do pão e da earne, bem como do pl's('ado,
Numa deS5:ts diligendas ontem efetuada, {) referido !UlICio

nárlo consia.tou <ine um fornec"dor de li'ite vinha distribuindo <)

:tUml>nto fralldulenttl.mentl>, conforme se pode vi.'l·lfical' [mIo i'X:l

me feito no laboratorio dêstc (�entro',
Para melhor demonstrar à frnudulencla dO PfQ(Iuto, II dr. ,\.

helatdo Vi!l.ll1t CDll.vidoll II reporter :t cornp9reCl\r nté o laborató
rio, onde se encIIlItrava. un1 vasilhame apreendido, ten(III li respec
tivo Cuucioná,'io realisado o exame na presençtt do rr·porter. y,�,{

}}Ucon o chefe elo Cl'utto .le Sande que esse exame constatou bal
xtt Ileusid�lde, fIe :!4 graits, quando o pfodut<l puro al}re�euta a.

sus)l!'ilaltd<l (IUe () 11I'oduto afllS:bse a l'fl'""nça de (lgU:I. O m",mo

jor}li�Ct�r:lO'l' (!lH,! ré,Sjde.- .... ln Riu do 'l'ésto, distribl.ü!i o leite, elU

g:r!L!Hle 11�11'te) no bairro de ltolll).il\·:' Seca, telldo-sc--llll: a:plh'fI_
<lo a devida Il1nltn..
I)('l'larOll o dr .. Abelardo Viana (!ue u Centro de S�ude psrá 11')

firlllC: pl"D])6siW de a.c;'I;.bar CulU esse ahuso, C:�l)CraIldo� POténl� fine

fi POpUhlÇão cola.bore com ti fisealisa�ão. No caso de qualrluer �us·

peita, (I consumidor deverá le�'ar o [cit .. ao C""Lro de Sande, co.td
juvandu assim nUlna. ca:tnpanha. s;tluta.r C 1.1(" gr!lndes beneficios

p:tra fi. sande publica <la cidade.

Na ml'sma ocasião, o diretor do Centro de Sande declaro!!

'IUl! li slIa eamp,mha profiUtiea talfibf'm vem .se e::;:tetHl"lldo :is l'a
uifica,�ites e ::aos 3.�(Io\1!!llCS, e�igindo :t high'llísaçã.o dos r{·�l)(·{"rivos
sl.'rvi�os dt· disLriblli!]ão dos l>r6!1Iltos li. l'0})lll:tção.

Perguntada sobre se o Cennü de Saude procedia a fiscalisa,!ão
do peixe vendido na }o'eira Livre, o 111'. Abclludo Vin.na �centlloll

que, naquele local, n.�lu-se destacado um fi,t'al dn. Prefeitura Mu

nicit>n.l, ::t quem (!abe cunl.prir as deternlinações no que se- rela.

(\iOll� ao esta.do sanitário da venfIa do p6�adi), tedavia, dorav:J.l!.

te, designaria um ris"al d� quele C"nt.l'tl para II nl'eess:iria fis('ali.

s!n;ão cJj�ria do produto ('XI)llsto " vend;! na Fl'ira. Livre.
.'\. lOllvavel e meritória campanha '!IH' o r1r. _�1il'lard{) Viall;t

vem encetando Nn tllvor eh sande ]mhliell de Hlumenau não d�i

::w.::a de- 11l(1oreCPE os aplausos C' a sÍmltat!rt d�l IlUPltl.a�ão bllun.e-nau

{,-llsn, que dr.:ye C()rTt:-spon(} .. r ::i �u:t. nll!1.lid�-ile{ colnbor5Tuln no!'
·sentido tIo se,l Nlill}llHo i'xito,

PRESUl\U-

t:-.P thi·!11 pt:'loF :ll.�vog:ld(Js, !=rs. 1-{o
rneirü N('iD e Tv1iHnn Snlf!.;. a�(!-.r;an ...

tlo \.f ('onlpnHnt$."jo altalido (! recu

: ll"!:U-�·1,; a pr\"'slar iniorJnes...4.0
!.�ontr�d() do que foi nütiein.·1,C.- po
denlo.s inJorintt'i" qne o tener1e
Bundeh-a rpspüIldeu n Lütl IS O�1

�lu("sitas, ('CnY\ firrne":l, nãu se :lei ...
�mndo envolver pelos ardis prej,a
rados pelas autoridades. O mi�it:J.,.
'lp�fi'3r do up:u'ato de que S:f" l'c\' .�.

tiu o int21'rcg'ntôl'10. n:io se deixou
pertul'b.:w. 1110strnndo_se seguro
i1[!�-: su::\s resposta.;. protestando
pró :sUa inocêuf'-ia, coni'ornle ÍIlC
r:::;. pUbUc;unente ..

NO\'.1..S SUSPEITAS
'R10. ln {l\'[eridi.:m"l) Diante.
,ia l'eso!ut:ão do d(!lel�ado. :;!"� H.:!l'_
Ines J\'r3ch(ido� ao solieiürr·;) i.:'J'

'1"'" de experimentado pe3s"<11;
'�Of!lOS inforpludos que ns investi ..

'a(·tt��';; eIH torno do ··Ci1rouu'· �o,_.

irei [lu t"oulpil2"ta l'eVil'i.i\'rn1tâ, pes� " ...
-

du as SU!-i[)0ítns súbre \1111 do:, �nni ..

ASSINEM ESTE
mAlHO

outros com 1110n01'es itnp:)r
tancias. Tais irregularidade:>,
entretanto, podem ser sana

dáS pura e simplcsmeill.e ,'OJ1l

o cumprimento do artigo til,
lei número !j.ln:�, de fJ-!)-,14,
que iaculta ao governo 05

meios para tal. Ao que f'st:!-

11108 informados, o dr. Q�·'I ..

lio Vargas determiutll'á a [1-

plicação rigorosa dessa lei.

Confliios entre a policia
e muculmanos na Pa ..

>

kisfão
�*"",.,...
K"Tnehi. Paldst[ju. 1!1 (1.TPl _ Os

choques que s,� vinham prolonJl"iln
do há dois dia�, entre a f'olí<!ia e

ll1en1bros da Seita !vTç,'ulnu\ll:l tia
Ahmadya. tcrninaram fjrwlõn"I,t�
j noite passada. quando a F"licia
pas!�ou 'ao ut 3.Qlh.' c:.:nn c:u;�ete1es e

bOlnbns de t!'ã:::o lncrj1l1og�neO., Hot..
ve :13 feridas. A AlImadyn 1;"t'1 fa.
:/("odo sua COJlvenç-'::'o nnuul. C01n o

1\:ijni�1ro dó E>t!crior do P"ik!-i.t:jD,
�:'r�_.!,n, (;Oihú t:í nvi(Lldo d� hont'3.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OlllG4f( ,DOS rq)lj\RIOS ASSOCIADOS"
:

. PROPRIEDADE DA:
,

SIA «A N A ç A o»

S:gOUNDA .P,A'GINA
�-� ,_'----

.�.

ti j "$'�C' l :f,íi i @"

.,' l ,. .

�·-r·:::,\,,",4VJrn -

C.�-""D. r-G:/"r�·-·-Wf�b}'�lf.lift 'k; �i 111m tú�ttllt� .

li ,','
. ii ll-·.. -,�--

II Partleiparn aos seus parentes (' amigos" o nascimen
Jl to de um robusto menino que na pia batismal recebe
ii rá o nome .de Edson Waldemar.

ii,;
iI
li
ii

"""

NACAO
'II

Red:u;ão' AdimIntração e Oficinas: Rua São Paulo n,
-

3191 - Fone 1092 - Çaixa Postal, 38.
Diretor: lU A U R I C I O X A V I E R b'ull;o, enquanto sim irmão adotivo de" io anos, .<\ngll�. atravessa o va

Ie rumo à. escola. As ovelhas de Jel;uiy- são'a, SUl> Vid4; e eía não tem
tempo nara o glamol.r· e os encantos "das cidades. sobrando-lhe ap�nas
algumas horas para descanso, jtmtº "ii· lareira' após u'w, dia de tr�baiho
intenso. E�ta"foto do B.N.S. é t�; fIagrimte dé -q'-;ando .retllJy C1iidrt
de uma ovelha.

'.
.

11-'7'----.,- ---:-""" ..,.,,--:---:---:----�.II'
, "'; Daí em diante a' eman-

D 'I cipação femini�a ganhou
terreno nos Estados Uni

agitação do que pela reali- r�GS'.
zaçâo, verificou-se um I

I pro�ress? apreciavel nes- I
se -sentído, Em 1839, o I tIII--.--�,Mississipi concedeu às mu

--------------------��----------.--�.------------,�,lheres casadas a gerencja
O Atires 60 Jves I

de suas propriedades par-

Informações Ufeis '. r.. . nç�

I
ticulares e. na decada se-

I - ADVOGADO - auínte le'is (similares fo-
FAR)}IACIA DE \ Resldenci� e escritório: �am adotadas por sete Es-

PLANTA0
- BLUlhENAU - .

!
.tua Brllsqne. !iS � Fone: 1473 fados da União. '

II A Emprêsa Autó Viação Fax Ltda. comunica a>quein
II possa inte�es�ar -<tu� ,e�Fl � venda a sga li�'CifÇP1a!,.
ti E. caso haJlI; mter�s�� S�l'H;0 vendldas.'t!lln'-�cm 3$ ·:déinals

II linhas de RIO do ªu1, Càrll e Encruzil.�p.ª>: \.: =. .'.
I .. Os :tnotivo�:.da,,prese�te venda, d�;;'iora�,;r !'tfc.�Iar.
II serão expostos aq$�t�:r�ados, que pÍl4m'ió;pt :.e:,> quais
li q;u'�r info�ª,!q�S pa "Gat�:ri� da Mod��t,:q\J nos E�ér.itó-
fi nos da. 1il�:llr��!!:,A�P.t� �R,,!1��to Fax.: �,t'

. .

1\ Corresponãencla para ex. Postal n.e 171, Lajes
IL::- Santa Catarina.

,.

,AssÍ:p,aturas:
EXPEDIENTE

ANUAL . . .. .. .. .. .. • • -; Cr$ 100,00
SEMESTRAL. '.' .... , ".+ •• , Cr$ 60,00
N. ,AVULSO ..• : ; • � • • •• Cr$ 0,50

Sucursais: RIO: - Rua do Ouvidor n. 100 - Fones
: 43-7634 e 43-7997. - SAO PAULO: - Rua 7 de
Abril n. 230 ...:.. 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-'U81
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, �4. - PORTO A- '

LEGRE: � Rua João Montauri, 15. cURITmA: -
R.nà Dr. Murici, 708'- 2.0 andar � Sala 233. JOI ..'\l
VILE: - Rúa S. Pedro, 92.

Acha-se de plantão, de 5
a 11 do corrente, a Far

macia GLORIA, á rua 15

de Novembro, nr. 59L

TELEFONES MUlTO
CHAMADOS:·

POLICIA .. " '.. 1016
BOMBEIROS .; .• 1148

II O S PIT A I S:
Santa Izabel .

1196
Santa ('atàrina 1l�3
MuniciIJ�l, 120ft

PONTOS DE
\ U'rOl'\iWVEI�-):
Riu Branca 120ü

D�"qp;... Dr 8(dt'!!k,:.;�l ;� ':,::
'e 1178

--'oxo-

�DJposlos a pa�3r'
",,' FAZENDA

l\:1UNICIP1\1..

�mposto Predial....:.. 1. o
semestre

ção da grande maíorta dos
p.gípcios.
Este serviço se deve ao rei

Farouk ou à ação de . alguns
do" S"llS conselheiros. Foi con
tida a tempo a preamar jacobi··
na, operando sob pressão d2'}

luas cheias moscovitas. Caiu a

tensão nos espíritos. Volvera.n
os trabalhadores e os estudantes
à rotina da. sua faina quotídta
na. Sairam do cartaz o Cair-o,
Igmailia e o Canal. A civiliza!;ã:>
europeia, quero dizer,' a civiliz'l.

ção branca, cootinúa a se fazer

'representar naquele bastião do' A,

tlântico, do Indico e do Pacifi·
co 'que é o"canal de Sue� p!b
leão britânico. Os russos verm,.

lhos não ti'anspuzeram () NÜ.}.
Contraiu-se o seu jogo sobre a

parte dos Balcans que já Úm
ocupadit:
Como será passiveI que o go·

verno do Brasil não possa ,,�r

que a menor concessão feita a

agitadores. dentro do quadr.o
largo e generoso da União Fran

cesa e do Império Britânico. só

traduzirá a ajul:ia ao Komia
form? Será passiveI que o Br�_'
sil queira alisar a esta hora o

pêlo dos russos e dos chi�eses?

·la report:tgem, decl�rou:

uRea1mente, depois de rece1'1.'
as instruções dos meus � 11'erl.O

res, enviei. hOjE, com dest'no �o
local onde se verificou o ac' d�ntc

com o ":Presidente" um g.:-npa
mc!lÍ.o de pn raquedistas (:o!ll· II püs
são de restabelecer a ordem no lo·
cal do desastre, E�ciaú�ceu que I)

qUt! ven'l se passando. não es�á 'rli
-�talllente ligado com os paraqúe
,"':tas civis que alí se. encontr�m:
" (l11e realmente e..",stc, "se.!:6.ln10 as

h!í�rmações
"

aqui' ..!hegad:l$, e�' �.ue
dementas adventistas se jurtar;m'
i!quel�s p3.raqucdis�as � q!.1l! J�;;tão
ne-fturbando a c')t:.dein a�é então rei�

;lante n� clai:éira. Seguirei para o

'local
.

afim de 'juntar-inc 'os'meus
comandos na próxima quarta [-,i- ,

ra, fendo il1struçõe� ê}l'peciaÍs pa
ra restabelecer a ordem a "\ltil(j�ler
pri!ço.

REGRESSARAM os

E:::<PEDICIONJ).'RIOS
S. PAULO, i9 (Merid,) - til,,

gou proceder:te do norte um DC'-3.
da Aérovlas Brasil, conduzindo .'e
?:E'�:5eis lnembros tIa Caravana, da

Solidaricpode. jncIus�v.e jornnÚ� l'lS

C paraql!edistus q).lf! .est�verc;tm nn

11 em que se precipitou o ll,"; f-.
relho da Pan_ ..."'-mcrican, o ··1?rc
sident .... ". Veio, também, o com'ln_

dante da expediç50, band!,irante.
Apurou a reportagem que fo;:!:n
encontrados rio local onde j uem
os restos do aVia0 "Presidente', ',�'OO
mil d61ares em dinheiro, num .pa

cote, além de seis colare5 :le PCl'{)
las de quinhentas gr:llr.'1S, ::íguas
marinhas e seis bolsas de mulhéres.

incltlsive 'Ul11 taíão de ch�qut:'s· 00

baneo de Chicngo. "Est:lva tudo; in
tacto.

NO'rICIA PRECIPITADA
S. PAULO, li! (Merid.i - 1:)�1Jl'C

os acontécimentos no loc?J do de

sastre onde caiu o apmelilO' da
Pan-American, o "Presiçlcnte". en
tre os pnraquedi�t�s c a expedição
da FAB, o sr: Adhemar de Barros

declarou ser a noUéia divlll,;ad,l
de' maneli'a muito' Hre.;:ip'tada. do

"�nero das ou'e sÍio capaze� d", as I��;i''''S, prejudica!." ô sentido Pr.�Üco
I) 'humano de uma caravana como

�.;ta que os paulistas tY:1;;�:liza[" .m.

s. A. Ag��çia Marítima e (oglçrç;al rrSa.m�rc9"
Assembléía .Geral Exh'aordinária

la. Convocacão
São Convidados 'os 'Snres. Kéiônistas a se reunirem f'.,Jn

Assembléia Geral Extraordinária no ··!iia 27 de ,Junho de
1952,

.

às +5 hóras, na s�4e soci�l desta' Sociedade, fi rua Cél.
Eugenio Mueller, No. l53, nesta' cídade de Itajai, .se., para

I
discutirem e deliberarem sôbre a seguinte

, ORDEM DO DIA .

10) Concretízacão do�"aume_ntó do capItal e reforma dos
<

estatutos' autorizada pela Assembléia'Geral Extra
ordinária dos AhoriiStas realizada' em 9 de Maio d(!
1952; . ".

. .

2°) Outros assuntos de interesse da Sociedade..
Itajaí, 10 de Maio de 1952.

Victor ,:qeeké, Abªon 'SChÚl;ftt:

a
finalmente inauguradà a nova

.:;.;,"

....

cimentos se \Terificadó . êiU
·

virtude duma falha ciamo
rosa do j'uiZ, que vall49u
um tenta.ilié�to dos az��
na prorrogaçao. ..".,

.

Enorme'. surpresa: apre-
· sentou a' tarde futebollSti
ca de ânte":Ôntem, no-cam
po da F .Cl.!'. No

-

t�iiipo
regulamentar os tuhabro
.nense triunfaram' demane�
ra sensacional. b' onze de
···Sau'1zil1.ho·.' -.

marco-ú dois
goáls no Lo tempo, pru:an

<
do, daí por diante, mêJlôs-
prezando seu. ac:lvers?rio,
EsÍ€i. não desanirnou ao em7'
minutos apenas, no: perJodo
complementar, igualou:.··· O!

:marcador. Voltou à :reàli�
dade <> Aval', mas tarde�. •

mais. Estava embalado -AJ.
.

eonhnito de Tubarã,ó, que '7�
.

·

véio a marca,r, por in,t!,!:rn,ré-::
dia de Fogt'linho, o ,. goal
da vitória ..

'

O feita dós �uli-
nos não merece. ql,l:ÇlJg,u.er
contestação, umà vez que

!. fo�
. cónsegtlido atravé.s ..•.

de'

I muita/lut�, de enorme em

. penha. Notável partida. dos,
I fut�bolistas de Tubarã(}, os
! qUaIS 'surpreenderam .um

r
esquadrão 'que se deixou

· dominar pelo excesso de 0-

ti:riüsmo, que acreditou de-

I mais no triuruo.. '.

, . ,Nos 30 mÍnutos de pror-
rogação.as coisas\ estiveram
pretas para o Avaí. Atuou
com o mes.rno impeto p pe
lotão alvi-rubro, maS em

. dado mOl'llento vê suq,s es

peranças se' desvanecerem
quando Pàulo Lange valida

I
um tento escandalosO, ..

'

dos
;' :tiorianop"olita.nos. A de.·.ci-/ '"

,são do reféee joinvilEúise
I descontentou até a própria
torCida àvaiana:. O erro 'da..

,
moroso dirigerl'be maX)n1!Q

'. do embate: transformou2se
no estophn' de to<;la aquela

.' expbsão fina,l. Tentaram os
..•.. hercilistas .... re.tirar-si?

'. d�
caIrmo, mas felIimente t�:
não aconteceu. . .

'.
Terminada a prorctQgà�

ção rebentou um· conflito
.

geral, onde sobraram PQll,ta, ,.'

·

pés , e bofetadas, - entrân..:>
do em acão

.

os cáSsetetés' ".

Quadro t;ü;te aqucl�, :l�rn-' ....
brando �m.desses esp�tácu

..

bs peboli$ticos de vá:ó;ea,
o!lde a falta. de poÍiciru;nen
lo cont.'J:'ibue para a eXàIta�,
çã() do� ânimoo. �'.' ..

' >

Os tentos do onze fioria:"
.' �Ü'opolitano' foram marJa:d:os
por Manara:'� SauIzinhÓ:·i�n

, �
... e'··

quantO' ValnP-r, Lili -e :F.i\}.;. ....
I guinho

"

cónsign:�tii::; :'OS;i
.. goals para OI HeÍ'cilio··· LUz. '

·

Ná prorrogaç?o, coruQrrÍil'f
i â dissém05,. triunfou o. A
yaí por 1 x 0, liiun lande ir-.'
regular. _ l\1Ioiraci .' chutou;;'
L,Saulzinho êntrou' faltosa-'
I m,ente sQbre o. a.rqueiro Mil

.
tinho:i::( � pelólta ficou rio ..

. t'!-:��Oj���::�:aa:�a�ci;�c., '

,- "fa confusao.tremenda ao,Íl-< •..•....
'. J���zélr ii pugna.

..
'

- : 1 2 I
a,"� .....

-

Sim, já estamos oferecendo ao povo de BLUME�

,NAU, alfavez da nossa nova FILIAL, 3 as nossas

excelentes .linhas de produtos, entre os quaiS,
os famosos

.
r�dios,·· rádio-fonógrafos' e reffiGe".

radores PHILCO. ináqui nas, de costura alemãs,
suissas e de oulras pro cedências�elecionadas,
as resisfentes'e modei'n�$ bicicl�fas UilAN, as
renomadas encerad(liras e liqüidificªdores (1 ...
TYLUX, aspiradores de .pó, mágu.inas de lavar
roupa, bafedeiras, loca.-di$(os, correias in�us..

iriais GOODYEAR, pneus flRESTONE, peçare'ª
c e s s 6 r i o s d e r ád Lo s e 'uma série de

de oulros' notáveis adigos, aos mesmos pre,.

ços e condições vantajosas da Malriz,em Curi-
-

tiba e das Filiais de Ponfa Grossa. Londrina'
e Maringá. Durante o mês da iQaqgufitção es

faremos oferecendo DES,(ONTOS EXCEPCIONAISJI

Visitem-nos sem' comoro'missoJ
-

.

. .

13

,12
'

,-,

-\.:. -

Rua 15 de Novembro, 1256
.<,",

11
1

'

I

10
.

\
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�r:::,�:=;j::�;,:a: .�,mimIUI'ind,";lptlll"';'n'dJelll,,"�,(nml':'�_';;"'''''"Duonliiiimmsllmiiiulllmiildililil"ã"�im'� �}�*1:}�'5:���
naliata 'qu.e hoje ilbran,ge ra, nos funeraís do rei
e agita o Or-íente IvIf.dio. eee, IiliiilííiíiíHíiijfi'jHiiiHlliifiíWiíhHiiiíHHtiHiíih. � .�,Jrge. V 1, � coroa ma.nd�-IÓ:n \ turno dessa 'causa

-

COSTA RfMjO' da pelo soberano egipeiornunffesta-se: um fenQrr'íe- '

.

'. . .' , ,

'

tinha o llome de Farouk,fato, está cheia tambcm a gl��H�·.� , ,d�Vl<l, ,l�e�peltar \ qUlSt.,,; !e tornaram donos
"rei do Egíto e do Sud�o".Iristoria do Imperio Brita- esta sagrada concnçao, To- do pars: , ! Rei do Sudão, a que tItuníco. Mas' 'fi caso é que, dav:ia! como respeitá-la, se E' .exato que: se estabe-!lo'! A que titulo, quando

, n_a forma do" conceito egíp- os ÜHS sucessores
:

dos Ia- ceu, desde entao, uma es- I o nacionalismo dDS 'Suda
va Mehamed AN. Cap-: , c�o: a conquista r7a�iiadí1 raós, eles prclprü��" não pede ,de. condomínio a

..

n- j
neses, nesta hora precisa

quista�a?" ,v�jm� bem. :P')� Moham,,�d:- Ah mco�= I conscTvm·.�m (1 Sudao? "Se glo-eglpclO sobre o Sud�ü'l monte, se �pl:ese�lta comoConqlllstad& e para. 'quero porou o Sudão necessa I foram os ingleses que, de- Mas €-SSa maneira, muito a copia, a Imitação do na�

pode, e de éO:ilquístaS, li::' rlamente aos, bens dos sU"': pois, o libertaram do, Ma- britaníca, de aceitar as: cíonarísmo egípcio?gitimadas por situações de' csssores dos faraós. A In-' dhi, e por esta outra eon-'] questões de fato não, foi

I
O projeto inglês de in-

--------�.,

----�-- ------ - _-- -

tcrnacíonalízação do país,
"_�1V__"O��Oilr�.r;IC4(,,<J."j'f�ÍI'j.(lt;t.f'\fQaO(l;,,.or�(I:'I:�-J,C.-.Ü1":,':-1 "�o, ..... �w'�t(.���2.�.i'Ç\,�!ç:!i!i-e:!i!i�i'!��i.·i�;r-;IJ;�;'�',i�'i�i·�!���'i�;:w' apresentado eln outubro

�� .

� ..

&c::'�V:i-V""
.....;:J"_"""._._ii ......OiI:::' I,;, ..�.....-.....v.�........,._.c....... a ........ � ..o .. :-a ....�,�."�*_'.'-'."''''' .. t,............... .... .., ..... !oe_ - -- _, � - - -.. - - - .. c, L

�!; ulrímu pelo ministro Mor...

ª OFERECEMOS.I' ARA PRONTA ENTREGA Du N ',O S S O ESTOQUE E PARA IMPOIUAÇAO t� ríson, COli;O regime dtran-,� . "

�5 sitor io, ate que os su ane-
!� DlREtTA AOS SRS. AGRICULTORES, VAREJISTAS E �TACAm STAS ALfANGES E fOICINHA) !� ses alcancassem a maturi-
tI EM GRANDE VARIEDP;DE DE MODELOS. ACABAl\iLE NTOS E TAMANHOS, PRDCEDENTES DE UMA DAS �� dade poÍitica para se go
'�� �''''':� vernar, não teve o apeio� :M'AIORES .E MAIS ANTIGA::; FABRICAS DA ALEIVIA:·:tj'1: A E DA MUNDIAL1VIENTECONHECIDA l\IAHCA: � do Egito. O que Farouk
ti t: J pretende é reduzir o Sudão
:� ;� a província de seu reino. E"

;� assim foi criado este sur

;� preendente conflito, em

t� que vemos um país. nado
I. nalfsta a repelir o nacio
f� I' nalismo e um país colo
g nialísta a sustentá-Io.,

t� i O embaixador britanico,

�� I no Egito e o
:

governador
.• geral inglês no Sudão pen�� I' sam chegar a uma Iormu
:� ia que harmonize os dois

t! I interesses - uma formula
'. I que leve o rei Farouk pa
�:. ! ra ')S sudaneses sem o ad
<11 miniculo dos faraós, ou os

�� ! sudaneses para o rei Fa
�� i rouk, sem o prejuízo do

�i ! nacionalismo. Será possi
�. i vel, essa formula?
t, I O

.

1� tê'�� , s mg eses em o queG E r" 1" D' .}' D E ,i' '. ii o 9 I d- �.' -

�� I po eriamos chamar a eien-
ti A M M E R IN E R x: E U N D W E fi K Z � II G f A n R I k ii � cia da transação. Uma

.
.

. �z 1 boa transação é sem duvi-
. Concedemos del(Ontos eSl'iedais "ara revendedores e atacad lstas l., da r) que eles desejam.t' rr

B'RA'Çll �: 1 concluir não propriamenteFOLHETOS; 'OFERTAS E AMOSTRAS, COM OS REPRESENTANTES' GERAI S PARA O "'{ :;í com o Sudão, porem com

, r O,' U, P' li �.>.I H ,- ít I' M.· P o fi T A' í\ O" fi, A "J O' B R À ti" l H �: I o Egito -- com o Egito,
1"& .A 'f R"'- K II fi 8-l .J �: I sim, porque há de premio .

Rua Alexandre Schlemm 142/50 Caixa Posial Nr. 203 iiI o canal de Suez ...
.'

JOINVlllE -� STA. CATARINA
'

�;! O canal fie Suez vale

�."=""�2��"""""'"'''''''''' ,,,,,,,,,,,,r..,�,,�=,,,,·",,.,..,._,,=-=,,,;,,,,,;,,w."-:'''�''.1.,,,,,,.!l ��::�t'i��.";, j�!:p��;��
cia um dia seja proclama
da, como, tem acontecido
na Historia com todas as in
-r endencias que Se atrasam
dependencí:-ls, que' se atra
S:llll, ))las níío se f·vin.1111.

sól MARK

't.

HÕFINGHOFF '6c SCHMIDT KG .. /GEVELSBERG

, '

" riARRE:l'O L}I�I'I'E FILTro,. '�s"c ;�CI:1i}, enhl!tant�, o que se
, � O Uepart:tmclüO :t1e Est:"!il0, I \rêm ',õbscl'v}tndô nesses últi·
l:uwoil unl' brado" de ,alal'nM� .. mos'meses, e um (lUnumto, em
contra a nova ,'COl'l'id� ela in� gral1de:prtrfe hem sucedido, de
,(!úsiri:t norte-amel'ie3.11::t. 'Coru lH'cssão ,no sentido do avauço,
amparo no Cougl'esso, para a e h{t'motivos para temer se
'elevação das tal'iÍas alianil€'- 1'1amel1te q,ue cs.<;í\ pressão :-m·

menti! e produza um aumen,·
to generalizado de tUl'if':ts,
,cu.tos, resultados só podel'ão
!Sel' desastrosos, 110 plano <la

llaJ é que o Departamento de
Estado se l'cbeIa. Há dias os

drculos' l'cSlwnsáveis norte·
�mlel'icanos mosira."am a ne

cessidade de substiiuir {\

"slogan" antigo de "buY A
lucl'ican", compre americalro,

If! I .. ..

�,1iI am I na «l,S

ESPINHAS
A tifusa (o[t,batida !lO i.O ma �
LogO á pri.lneira jlpllC3çUo. Nill."�

d'erm f.!Olneça a eltn1in:lf as espi...nhas ,:omo si fOsse por mágica.
Use'Nlxoclenn ii noite e v� veni st:a
pele fornnr-se lisa, n1rJcia e lh:I1patii""ds,m é uma nova des"')lJert�
que combate os parasitosda pele ctmsadores das espInhas,fr1eJr�.c;, rnanchas vernleJha:::, acnetlinplngens e erup(:ôes. V. n&o 1)0"
d"r� lilJtrtar'se (I,;slils .. fe(�ções
(�1.1t!lnea� a menos que elimine 011

fi\f!l1C.G que .se esconde!u nos rnl
nuscuJos poros de =un pele. Portan
ta, Pêi;l1 Nixodern. ao !leu. !hnna�
ceutlco, hoje rt1êSIJ10. J\ I!OdSa ga-
.:r:_'���!M ranlia éa
�.t.Jy;,:l]1"l�'l>.il.·m sua mniol'
PJí'fj as Atecf;Õts: Ctfânea� I!rotet�o.

r�·"!I.'._I.'l4J1j VEJA A UTILIDADE

� DE UM EXAUSTOR

,� Itat'riz! . ITi\.JAJ' :_
li'evereil'C) de 1935 ,JtnlJéreÇl) Tele!{l'. «INCO�

Cr$ 22.500.000,00
e Cr$ 27 500.000,00

..• e ltSsim a cozinha está

sempre limpa e agradável.
Coloque-o tamb';m em sua

.

casa. Há 2 modelos: BD-I
e ED-2, par:t paredes de

1/2 e 1 tíjoIo. É aparelho
fádl de instalar em

residéncias já concLuídas.

'" .. ,. Cr$ 50.000.000,00

Prazo UlÍl1imo de G mêses-5,1/2%
Pra7.o'mínimó de 12 mêses 6%
DEPO'SITOS DE AVISO PRE'vIO

,,�Avisb de 6Q .dius -1%
.

Aviso':'de �O .dias, 4, 1/21<,
Af4..i-w.o de 120 dias 5%

'I>'
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Mocos ambos, na ardor da mocídade,
.Amar, viver de amor que serupne dura,
F. nem tem mêdo à própria sepultura,
Porque o amor vai além da éterniuade:

Duas almas numa alma comovida
Funtlh'mos, e ante o altar- se entretaçando
As mãos al i, eu suspirar; querida!

I .

PalavraferÜladas
1

.

" '.'<' ""., ." ô'" ..•. ,... I
1 - que o futebol come- \

çou a ser jogado na Ingla
terra 110 anal 1175.

2 - que a química mo

derna tem conseguido ta- I

zer boas ímitacões de tôdas'las pedras preciosas, menos
da esmeralda.

I'3 - que, na Grécia anti-
ga de acordo com a lei, sei'.

um homem se deixasse sur

preender em ato. de adulté-'
rio, era morto imediata-Imente.
4 - que,. em muitas cida

des da China, há cartoman
tes ambulantes, que exer

cem a sua profissão nas

ruas exatamente como qual
quer vendedor de peixes
ou legumes.

5 - que ao contrário da
crença geral, a Suíça tam
bem possue uma apreciável
marinha mercante, a qual Ise compõe de diversos car

srueíros e pequenos barcos Ifrigorificos que fazem a li- .

ga�ão entre a cidade de Ba Isilêia e o Mar do Norte: a-

través do rio Reno. 1
6 '_ que, em virtude de

uma lei que data do sécu
]0 XV, o lord-chanceler da
Inglaterra não pode fazer

viagens por mar, por me

nores que sejam, porque
sua vida é considerada tão
'; :":-;ctosa pará. 'o reino que
;'iic· lhe é permitido afron-.
;>: nenhum perigo; e que',
;', fim-de respeitar a lei,

..

o

atual lord-chanceler da In

glaterra só se transporta de

flvião:

V
... S' bi 2oce a Ia ••..

••• qu.. as t.r.a. do Nort.. d!o Pc

'0116 silo a. Oitlmas r"conh..:ida.

mant. pr6prlol para OI cvltlYo do

cal.?

••• que no liIart. do '01'1IIlI6 ali

pis ;le cofi chega", C Pf....uz�.

numa safra, mais d. 100 lOCO. d.

café ..,. cko 7

fi 'OUhe"f MaJ1UII.,;
UI I lIuft basear I (da

Vias de comunicação: ESTRADAS DE RODAGEM - FERROVrARIA DA
R. V. P. S. C•• LINHAS A�REAS, DA AeROVIAS, REAL E VA'SP.
,'. . ,

A PRESTAÇOES EM PEQUENOS E GRANDES lOTES

CID. ELUDal EMTOS . NORTE DO PBRaNÁ
ANTERIORMENTE: elA. DE'TERRAS NORTE DO'�ARANÁ

Â MATaR' EMPRÊSA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL\.

5éde: São Paulo: Rua Sôo Bento, 329 - 8.° and.
Centro de Administraçõo e Agência Prin�i�ol: Londrina R. V. P. S. C.i·púrGnci

Informações com os escritórios de Sã�" Paulo, Londrina e

Maringá,
.

onde está centralizada a Seção de 4.endas de Terras da Companhia
Tltulo� regIstrados sob n.' 12 de aeõrdo com o decreto 3.117i tIa 15 de Setembro de 1938

a
-$

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SQ' A OEICmi\.:

PROBLEMA n.o 442

, IlJilllJllIIlllnUIIIUlnUluminllllHllilflllllnmnlllnnnUfll.ímmrdttm::,.' .
. .

. .. ':sil; H E lU o R R o I DAS . '

.. 5\g.: § VARIZES E ULCE!Ú�.S '

"fi-=:
.

I E .

DAS PERNAS: curas sem operação
! § DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENTRE, cor.rms;'
" E Al'\fEBIANA, FISSURAS, COCEIRA. NO ANUS

.1;: ,CQRAÇÃO, PUI..IUÕES� RINS, BEXIGA, FIGl!illO). Descerrar. " ;;;;

2 - Parte traseira; ve� H�
nha cá. lê

3 - Cerimonial. í:: --- l\"IE'DICO ESPECIAqSTA_
.4 - D.ma das linguas in- i § Clínica Gcnl de Homens. Mulheres e Criança. _

dicas vernac�l�s fa- i::: iTOUPAVA SECA: 9 às 11 fi 15 as 11 m. BLUMENAUladas em Orixá: t !lUUllhimlllllulllmUmmmmmu.mmnmmmmlrumnuuulllf
5 - Sadia. J6 - Atracão feminina.

.

7 - Trabalhar à noite. !
8 - Sobcenomej . varia-

cão p'romomínal. '

- ,

9 - Genero de plantas, .

·glabras. 1

VERTICAIS:

'..

Af:FAIAIE li! [) ! $ L a't,
Vende Casimiras e J roolcaís das ·mais a:f
modas fábricas do P ais, pelos menóre.s;
cos ,da Cidade.
,

.

apurado gosto,
tado na arte.

'1 - Lançamento,
2 - Soberano; sincero"
3 - Cortar.
4 -- Planeta.
5 - Fruto; l-tambem. .

II - Apresentação por es-
'

eríto de fatos ocor- . _ ....__....;.._.....,..-..,._

SO��ÇAON.O 441 ! I'HORIZONTAIS - Ido-'
SO, taa, colo, acr:a, ala, ralo, .

! 1'0,: tato, sala, 'ee, lago, dar,

I' sica, :pil'3, asa. nasal.
VERTICAIS - Icaro, SD.

i dolo.. Iís, olá, saca;Só, baga.
� rolo, cata, pá, talo" dís, aro,
I
sara, aa, feral.

----

aUA 15 DE NOVE1\IB}{O, N°.
---- BLUMENAU ---�-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�-

Está sendo. um autêntí-. i[lO.
co desastre o Campeonato De, sensacionalismo pou-
Catarínense de Futebol.·- co houve.:Certa displiscên:_
Disto nínguem tem a me

nor dúvida. Maus jogos,
péssímas rendas e muita

indisciplina, eis 'os . traços
caracteristicos do certame

"
,

término o periodo\ inicial:
Não se mpdíficou o 'pano

fase

cas, quase só
é pra menos.

Confirmou a rodada de

nás,
�l'e-

[Qõlineatiil
Previa-se uma prorroga- -= .

. .
.

tãJ tudo dariam os dois an- :: K!;STAThl0S RECEBENDO DE IM:PORTAÇAO DlliETA, um grande lote de PNEUS

tugoni§:tas pela vitória � BICICLETAS E l\10TOCICI,E'T-,:\S em aeabarnento PRETO E VERl\IELHO nas seguintes

ção sensacional, quando en- ::
Ninguem advínhava o. des- :. _

fecho triste que á mesma

id; ter. Os ataques ievesa· ::
vam-se e já tinham os dois §
arccs passado por séiios rio:; §

.26 xTu.do o que se passava,
entretanto, era sob ambíen
te desanimador, rle.sinteres
sante. Com a vantagem mi
níma do bando dírígído por
José Pera, chegou ao seu

CON(, ZDEMOS DESCONTÓS ESPE .:JIAIS PARA'

[;;::. PNEUS E. CAMARA3 DE AR

f'ROl)UTO DA MAIOR E
'- ;

MAIS ANTIGA FABRICA·

Radios

Elelrolas

=
-.
-
-
-
-

-

.-

-

_.
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INFORMAÇüES.

Fi1iaJ de Blumenou
Rua 15 de Noyembro 1531

Toca discos

Alto falantes

Stock variadissimo

Vendas a prestação

.........'-"', .'....
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5.E',f.rb�t"� .."...
•

Ao adquirir:�m���,��e_�j?�§�-I}1Rre:�
melhor.

ERL�r-J, _é::a-.�!h:or�e,.;._��ãi�".JIl9:de'r.na
bicicleta!

ERL,AN

Em qualquer ocasião, no campo ou na

cidade, V. terá orgulho da sua bicicleta
.�

ERLAN .

. �gora, em �uaves mensalidades,

I
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Adiados De Um Di�
Sôbre O
hoje

escrito sôbre OI trabalho da je, e agora para amanhã,
comissão anterior, A reu- por não haverem seus ínte

niào, segundo declarações grantes apresentado a pro
feitas por membros da a- posta escrita sõbre o assun

tual comissão, deveria ter' to.

se realizado sábado. último,
tendo sido adiado para ho- I Declarou o sr, Simões

C -Iu-na-C-a-Io'"II·ea
-, I Lopes, ,t�1.be:m. presids?_te

I
' da corrussao, que a reumao

i de amanhã não será decísí

I va para ,:) aumento do fun-
-- i i:,-------. 1 cíonaltsmo, pois bastará

AVj�RCt paroqu.-a"s I que um dos membros dís-

1, - I<CSÜ�l�:cells�o elo Senhor, _ prÓXim:quinta- J ��r���:. ��f;ã;l�r�rr���=
feira é a festa da Ascensão do Senhor, E' dia santo de guar- , "�e a discussão volte a ser
da, Haverá missas �0t110 nos domingos, exceto a última mi!';

sn, que será às 0.3(1 horas
ar'!bda e reiniciem os estu-

2, -,- Novena do Divino Espirita Santo, - No próxin-o
dia 23 de maio, íniciar-se-á a solene novena de preparação
<i FC!,!;1 do Divino Espírito Santo, Será a novena às sete ho

ras du tarde. E' �)res,,'dos o H..P. Frei Severino Gisder. O. F,

1\'1., p1'o1'e:;501' do Colégio Santo Antônio. desta cidade, Neste
ano, a novena culminará na Solene Coroação ele Nossa Sê,

I1hüta, no di ... :J I de maio.
::. i L!'it:' lla iJivinu E)ipÍI'iLn S;mlo. . Nu rlomiuuo

1.0 d.> j un l iu <,".'kIJl'al',:,l('-:1 a trudlclonn! Festa do Divino E,:

pírito Salllo (Fesla d:.: Pcntecostcs ). O,; Sl'S festeiros e ;l C�)

missão Ul'galtiz..cd:'l'a da fe3tu eunvid:�!ll a tectos os paroqu!a-
nos (' blumenauens ..;,; em geral para assistirem às sclcnida- FPOL S

\

des dessa tradicional festa,
I. " 19 (Ag, Nac.) "- .a V, Excia.

Qucn::m êles. também por meio desta coluna, chamar a
Uma comissão de funcionários i em pauta. o mais breve possi

ateneão de todos para 11 Grande -Tômhola, que correrá no públicos estaduais passaram
I vol, o ,j111g::llnen�o da lei nu

dia da festa. Consta essa tômbola de três mil bilhetes a CrS : ontem o seguinte telegrama: , moro 22 que regula f) aumen-

20,00 cada, e distribuirá dez grandes prêmios, e mais valío- i I
sos pl'ênl;OS,

., _

I
"Excctcntlssimo Sr, ?resi-

I
to de vencimentos do í'unrlo-

Os de;,: gt�lIl[IC:S p runuos vau abaixo cspeclrlcndos: : dente do Supremo Tribunal

I'
nallsmo puhlieo de Santa Ca-

1.u !n';.".i" - Hill l iuo j,":.go rk' ['Orei>lallus, 110 va.lor ,]p

I
Federal - R10 - N(,s iba íxo tar ina, d",dclo a sitLl:tção HlI- i

sei_:> l,nil cruzeirus. "fl'rla da "Porcclaua Schrnidt S, A,; 2,0 usslnadus. Iuncíonúi-íos pU.11l 'gm;iiof;u da classe". I

premio '-:: urna co lchn (orgL,,,tílw de veludo, 110 .vnlur de três , I Imil tTdZ"Il'uS, u!t-t'ta de Germallo Gchrmann (Hotel Oásis t ; I ('OS estaduais. da C'n)··,·l :-.,)ii- Seguem-sé quatrocentás e

3.0 pl'êlllio - 1111la bieideia para senhor-as, oferta da "Pros- I citarnos veniu pura d:rÍ.!::il nu-s I �et{'lIta t' ,LIas a"i!tII"U'�,;::, ralo

dóclmo S, A,"; '1,0 prêrn io ,-- U1J1a bicicleta parn homens. (\_ j --'---------'---__- __
�---'--.,.__,.--�..,,_-.

r.'<;l:!a de "Ci�rllls H!J'-'!)t'IH:, S, A,": 5,f) prêmio _, um Ilqui- I N � cldt11l',:f�:)l' ,d<,tn�o" ulcnn da "Companhla Mercantil VidOl' r :.DO oran" encontra 05P:;ob·,t ; (;,0 tíl''''''JI) -, uma poltrona estofada, oferta da I g ,
"Casa Hossmm'J,::"; 'I O prêrn lo - um quadro 11 óleo, oferta i
da Exn:�l.,Sra. Roscmarte Guimarães; B.o prêmio - uma es- I
tufa elétrica, oferta da "Emprêsa Fôrça e Luz Santa Cata- I I d .. cIr ína": 9,0 prômlo - uma balança decimal, oferta da Cía. ,t"i\.ca O SInIstro o
Hemmer: 10,0 prêmio - uma mêsa para máquina de es.:l'p. v.: ,

ver, oferta eb "Moveis Ideal", '

'

D;I:l�I��tl'a, a exposição de�sas prendas t�o vali<?sas que. Realizf'dos no localllis serviç1Js fúnebres.
ao pcdltOl !o. a que pl'ocederull1 os s1's festeIros for C01'1'e,;:- 1

.

U

pondido pelos blumenauenses com a I�aior bo� vontade 'e 1 RIO, 19 (Meridional) - tribuiu um comunicado no

magnâl�ima ge�e�osj�de: _Vê-se, uma vez mais, que a festa' A direção da Pan-Ameti- qual afirma:
pa1'oqUlal do DIV1l10 .t;;SPlrJto Santo é assunto do coraçã� de can, no Rio de Janeiro dis-
t��os os �)lllmen�uen�es, tanto dos católicos, como dos não-ca-

-

tohc?s, 'Iodos :.lI se Irm.anam em verdadeiro í'sDÍrilo de fl'a

tel�mdade cristã, visando. llllS c outros. a maior glória de
Def'lS � o In'Og'l'eSSO L' l'mbelezamcnio de sua querida cidade,

,� que � rOida ela fest:t reverterá integrallllcllte cm be

neí!�ll� �a, Com:tt'u<;1io da nuva Igreja lll"tt IZ. t'ujas obras jú
estao m!(�Wd�13, ".'la l'emodio d" eolilla do d'lH:.:,) ('('mil.él'ic,

POl'hm10, blulllCll<1Uellst', se {"'llS mno!' 1101' tua corunHa,
t!olabora c l'pmp�:r('L'e!!!

Estudos'
RàuJnir�se�á

RIO, 19 (Meridional I r

R-eunir-se-á amanhã a nova l
comissão incumbida de es-!
tudar o aumento do funcio.. I

nalismo federal, isto na ca

so de dois de seus membros

entregarem o parecer por,

Os
a nova --

pa c ii lla!4
Nesta eouferêncin,

.
BONN, 19 WFl - Ch'

eulos aliados, autorizados,

.desmentem categoricamente
"acôrdu secreto"

potencias díseutiram o CU11.,
vênia final sôbre o Exerci.

to Europeu e o lu'oblema do
restabeleclmento da sobem .

niu da Alem�l11h:t Octdentnt;
mediante a assinatura do

contrato da paz, Espera-se
qnc o neôrde sobre o Ex�r

cito europeu seja assinado

I

I
\
I
I

\
\
\
I'

I I

Sedas IiSl':5 e eslampadas, T(lfetás, Nylon; Or�ansa, Organdt Faile,
B J Ii".' 't t

. -

hroCCwo, jr;tm1; e m UlIOS ou .ros artIgos para .')en, oras
-� Só na --

Rua XV de Novemb ror 4 1 5
-,� ,,-,- ---, ---,-

---'.-_----

Palmeiras e Olímpico prestaram
,- '>+ cI d C A C

rela(�ão

norrJenaaem ii elef-)('lcão O • I ruzeiro ;��� :��:��:s,
uma das viá-

� �), _ .
. �rnpresa o que ocasionar 1 u-

Sábmlü ;J tarde, 1:, '':'r:)� 'a !U,.llir;.f11' :1i,::,".' dO ,'�'.l(" I1c',lcc: da 1l11f'SaO V!l1C!:l do 't:1 sobl'e ['S verdadelras lma-' ,

Campl.lst"e el,} (;1'et:i!u E:':l�<ir· i):.!I'I;Z'l,\,t";:]r:. ,

l'('.:tt', jú 1,ue quand,) para iú llidacles rio t:Sl101'tc', por inter- ma economia de 350/.,

Uva Olilll!,ie,) reli (,[t'!'l'l. í,:u 1 E�"\, 'cd !l,'C""i,;"_� "'IIH'!\' : S" dcsllJí::lI':.nn Palmeiras ,�O- lnódiCl de vúrln<; d"I!lOnstra· sua frota

1.1111 enckl�'!l :l ,:!,:.\ ... i":::da (�o: I:O�!;' 1 I \'�: ,::" a.t�.". :,l;,,!,-;;: lu I lllllpÍ(;O, (1 'lnullstl':ll'a�y eles I çi:l�s t'10 sirr�!latia' [Jal'�, eom :JS

Cl'üw AtIN;':o Llll':,·ll .. l P.:, t'al"; .. h,,, íj, ',:'1';;;: ..lI"'b.n·,J ! [>r'�·Slllt· Hllla CCllllpl't'l'Il:,ao ":�n-' clubes loeul�

cidadf' d(� JO:1(·a't;l. '. lHJlú!l� ; 'I'!� l ti' "t," :'1 ::.:·;p ...Ui etuL' ..�. ,
naJ�t·nt •• ;11'\''' t,lda ,){·hJ", :1\\'1- f I! nl ! I:j' • t'.'" �dl"t 1"1 j:�;p".llH-·n- i

---""-�-=-=-"","

!'Hbt",··:, t'f�\ ( .,liu ,",.' 'Ic· • (,j, )L.. t ��':> !":,If.'l '!'<1. L!'�niiliu ()di.,.
to t)T'!:h'I!1lt!nl.'t·") t' ';1 rt.'iu p"r t tili1��.� rn··aô. nt.· clJ ('�n�":dia
(;u1.l"!) ladu, i)nl\J �!q "" ;"1:1 is t �fio .::-p I�' ti·) -: '..; isit.nL �!;:,,!�j illdo
aind:J o'; l:.,�;03 [L: ';;.itl \-! �� ;.1111 {C,;(. t1;·}1( .. t�: o;...... l·S. ,.:\I·J �tl(� J �\1(.11'

zad? ']IU' Hile111 (,.�� tlt· ...·ÍJt)l'ti:H.l�.; 1 ti�.,.; 'L:"iLl. ltl�.:;:S·:t� do 81h;!
de BJu'llflnu '. L !;l'n�lu,'ts· i [lleo; Hp!J;:<I!1Í'l IU",'_,· d:,

l J)r{�sidt·fLt.. ;:l3 [ligo , !�rr.ine�
....----......--�-------- ! IlUllcn f' !' Plll"bld t' Aldo

\ �dil("i'ílo, d\:':;��.l·jHi!) !.r:,o\,,.·r I)al�
VAO ml�N'rH,'ICAIt ! 1)""i '<'1]-;' ,

ü emADAO f'fU-:SO i
BELEM, lD (]\i.'l'ill,' ,_ I .\' ll:lil', IH) (ij"l!""itl) lê";.

Patrulh�t tI:l �;_(:'=-'ün:�ltti("_;, Ft.! f t.n�l:!;:'�� {,yi.... U(_:1. .\.zur OfCf('

guiu pa!';} n Í:tlet';o[' clt' l\t""", I, t'l .l'�l l'ahl1,L'il':lS �, Olllnpi:,o
jllb�, afim (lt:: id"lllif;�d!l' (j CI- : {'r,' l:HI[[, 1 t ,llLiÍ:_:;él,1 ln,

dadaa IJ��l'SI)) (·ol.! 1(:'1 ...'[11 'lI :�-
I
ClI}r,j:, "�I�;.!_.k; d;!�ila d:_- I" �!-1fc

ristica�; ti,; !t'upnl,ã !!r!�·.!l I' �� .(::;r�n:d���tr!t- r:i i� int[í::ro!t
B.prg'n�ull �il!('

�

h'f f�'iL�'" �u ,1st ·,h .. -. 111�_�.F·L"_��f'{.q,.... pr{ ....."tl( .. c{:l:-:
glu da ha::-;t'J. aet�'a ptl!'og!t· t�:� \ �l ;';l.[�l!�t:l:l(:1 !�·'1Ht: JO t';:ifJ' n
ra cún"'k·r1.�:'.L�) p(·i�j .r,�. t '<,.-1 r\'Il· : se. 1\:.lI:..t: :..." �1 i .. l*t-'l..;�·ih!!'i: Lün

litar da Prinlpirn ZtHIit ":\{�I'(i�i {htSHl. (to r�'\-!niit'�l�id(j dp.;pr,l·tl�
por ;;ni\'ida(iLj_� \ tJ1fnlllb;t�l� \ t�} st .•J(J�(! i·�S:!.!\"('�,;. fu.!tp·3_ qUI

�

.' ::� � t (,l·l:n�� a p'l·esidL-:1l;!(l do �_:'-l

____� , ��_� Imel'l'hl, ut'trn pc'puhw.luht

I de JOLlçaba

Im�ortnote �ellDiao Em rOl'to Muyre
rilfa Dubater O Pronlema Da MB�eira

""� '., I�\f' �.

!�U9 nLCiod indu:;t riní� ÚludCJ.r(.)!-, �"'-o que esttunos inforlrl.:1uo'!'

1'0:; de Santa. C,aturin!1 VüHl 3eucto 1 f'!\ pQ-unüllJ sGrãn a:;sent�H]a� !tlt.'ril·

agu.i:rdado ('orn intensa c:;P�'-'ü,tiva f3.!:. ..I:.:'ní"�l a ol'lp·ut!:u:,:,lil ('.2 JH.JI va��

� !l:lI'ril'ular in t",r<?s"e, ú rt".ultada tIl programa de a�('o. ,- t c Lxão

da reuniiio d05 nladcil'cu'os d\l 1"11.'-. • Otn as IH·o\!jd�! .. l(�b-.; (l�f.' no ! Ji") :.,:...n ..

_f) l':st!ldo, d,� PH,'aU:l c Ui(J ('ran.. t lo PPSlU:i (�HI }tritt t(';J n

de, iJ![U!<:h!!!d" cAltelIl, pa!',' df·lJr.-, �e!lt_antl·s d;) pavo t'r ,- -

, 1 ,J

I"1- ;1 ("1'1.:..€ que ynm a�su!:.nuju.1 I r{aelon[d� '\'lS3lltio {llt·,r li j :'1 ,

iiUlü!:o{l'lH da nUldeira nos. tr·e� n;-;... blci11a aflitivo qu� t:- � �-. : I I
t.:i,1�""t.; :-l.thno,i. . .. _' J H)C?'�'io ,l1onn�1 da H!.LU' "

.
r 1 ..

r ......\: Ultt'l'o?SSê rotas �f\ jJl ...hrl�a pal":..êS UIlpCib:.,do),t�S d'l1f"-,,tr

:líJi:"Jü f._!.tü deSi;;;e cnnelave ro' ':" � euja soltlGão está SI?udfJ ('f)nf,,·�J.l2' J.

[-cpl'escntal1tes das cln�he, c;>re- risada pelo governo da U,Ü':Ul {. 1"c

·�el11.3.tivn� dnqueles e;:;t�ld;)s. !JO ':'nO- sultantc da ��uspen_'"f1(} das. o 1� -r�I_

r,,);(!-ntü em que- pc-rsr..(!�dv,a� Sl'n")- t;ões. vineuladas.

briag paira!ll so!."'-re o fUltn"o de u-' p r
- d ·1

lVíU'1to jus1as ns g��no:.,'fezas Jl1él das maiores f.Qlltcs I,.tp 1.'loucza i h

ara par lClpa:' a refôI'll a l'('U

de que fc,ram ah os OS com�)o- na' I 1'11[10'
l'OltlO rcpr"�entar.te :la :l5SQ-

_,, ,

clona , �ia('i'io de pl'od\ltorc� J" f, adcu'a

I
dn Vale do ItaiaÍy .foi ·;-jr}vi.!,t 1)

pelO Sindicat.o do,:.; lVIadc-!r,.q·oo:; de

; J�án\'i1](!, (). !ir. t'-\"U��,_lt�Ú' Rc:cho�1rv
t c.):ll'r.:�-itll!'do in"lustrial nlu1eireiro

• tlt':-:t:l cidade Bntretanto.)o 'lue

lH\.'\ nÜ'ut'lHOU ilquclc in.du�·· ia1. de

! '\.. ícfo ao ndÜltHado lia h J"'r� "}:'tll:=i.

(�l)nlénle olltem re�'ehcll u con,..ite

: nrlo J)i"irliciparã dc!'i!"'c !..""'oncln\-'02. es:

: p-é.ral1dot no entanto, que o�, Sén

j roh'L_'as "le SCl,n�'jnc; sa!"'erão t'or

: rC'ipnlHlel' nos HtlM!ios e os ]eriti

t .:)Vl!': h\t�l·('t!;\l��{ dã ulduSU·i._\ lil�dei ..

i 1't!11'1l cto Vale do Imjal, que t"m

i heln "CIll'CJctÜd urna pattcela Viva

I do e',fo!'ço <,conômi�o em pr!'1 dI)

tprogresso l' engraudecil'{wlI to de
Santa Cat:triu:l.

Ji'AÇA1\of �ETJ� Al'rfi. "(-r(�c.:

NIlJ&'C'E D"í;\HT,)

vú/a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




