
LONDRES, 8 <TJP) -'. . .gundo o sr, MohammedAli,
"Os m!1nistr'os do Cómmorí-. certos·primeiros' ministros
wealth apoiaram em sua do "Commonweàlth" te�
maioria à- admissão da Chi:" riam externado a idéia de
na comunista da 'ONU" � der de.um modo amp1ó as
declarou hoje de manhã a que a Fran� devia atei
alglms jornalistias ..... o sr. aspirações nacíonalístas.
Mohammed Ali,

'

pt'{meiro
ministro do Paquistão.
O sr. Mohammed Ali a

cerscentou qUe os ministros
"tambem se pronunciaram
a favor da

. representação
da China' comunista. à con

ferenciá política que devê
se seguir, à cessação .

das
hostilidades na'Coréia". O
Ministro tambe}TI abordou
a questão das relacões an

glo-egípCia. Record�u que
Nehru e ele proprií;:>l 'irão,
quando regressarem, ao I ,_-'------------.......------,---
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Cairo, aonde levarão, as no
vas propostas.
"Não vejo porque - dis

se ele - não Poderá ser

concluído o acordo entre a

Grfl�Bretanha e o generhll
Naghib". Em sua entrevis
ta o ministro deu a entan
der. que os . problemas da
Indo-China haviam sido e-

yocados no-quadro do exa- RIO,. 8 (Meridional). - e Leopoldo Romero Sanchez,' inter.essado.s em aumentar
..

o I se. ainda o .sr.lU d 't'
.

- .
.

1 E Chegou ôntem a
.. esta Capital' secretario da delegação. volwne de intel'cambío {!o- ! l'ez: -�.' a SI uaçao gera no x .·a· m.l·"".·a-o· .eco·n·.·"m.l·.c·.a·c.".·.enez,"e·c_··· ·.II ....o·rd d'" I

.'.
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-�::�·�:ie::�iaOs:eg�ê�éa� ":�:t:��riS���e�r:f:�d;e��= .�o�:�!�:g���r!�s��!i���:� %ericj�n1���'i:oB:::I::;;�;:::'I'í�ii!��:8�;��ê�f���li�,
qu'istão teriam se pronun- zuéla, sr> Si�vio. G;-tthierez, teve ocasiãó de adiantar que nossos estudos é estabelecer que estão sendo instaladas
c· d

.

f d"
.

.' � , .vem ao Brasil dISCUt11' assun- a prinicipal finalidade' dJ. as bases para maiores· C01l1- aquí e a frota de navies tanks,l� o a avor as. negocIa" tos de interesse comercial pa- missão é o incremento das prás é vendas no mercado adquiridos pelo Brasil, podem
çoes com Mochmlnn· De ra os dois países. Além do mi- relações 'comerciais do seu brasileiro .0 q1,le certamentc incentivar consideravelmente
um modo mais geral nistro, compÔem a mÍssão. os pais com Q Brasil. Será reii1i- será do maior interesse para as compras�de combustivel di�,

seguintes membros: zado durante dez. dias de es- a economia de, ambos os paí' retamente a Venezuela. Acre- . se brinda os lavradores do Muni-

Srs, Ebrahirn Velutini, pre- tada entre nós, intenso' pro-' ses. Desejamos, portanto, ob- dito que, de acôrdo com as cipio com um dos ma:s úte;s es

sidente da Federação das grama de visitas aos nossos 'servar as possibilidades. in- empresas fornecedoras, pode- tabeleciment.os para o inf_remellto

Fraqueza Em Geral I
Câmaras de Comércio; Andre princlp.ais centros industriais dustriais do Brasil, particu* remos fazer baixar o. preço, do e'a melhoria da agricultura c

Sucre, preSidente do Conselho .nes1ê Capitaí e em São Paulo· lú.rmente no campo siderút'- (Conclue na 2.a Pio., JCtn. oi> Pecuária de Blumenau.

VINHO CREOSOTADO Municipal de Carac�s .

e re- �erão v_isitadas, . também, as gico e analisar os mercados
presentante do ComercIO; Os- lDst�la�oes da. Companhia Si- oe interesse para os nOSS(l5

--------------.....------------'------------

SOl' • J car Machado Zuloaga, repre- deru.rglca Naclúnal, em VOlta. Ir:rodutos e estuda,r 0.5 preços1 velra sentante da Industria; Vicen- Redonda.
.

(tOS produtos braSIleIros que
-----"- t.e Lecuna Hiho, engenheiro; - Estamos partIcularmente interessam ao nosso país.

'-- -- Interrogado sobre as posr.i·
biHdades de compras da V�
nezuéla, no Brasil. o sr. Gu'
thierez salientou que nestes
últimos anos, o que mais in
teressa ao seu país,
produtos médicos.l

Necessitamo� aumentar Fomento do intercambio comercialainda mais estas compras e

estamos éertos de que o Bra- RIO, 8 (Meridional) ...;._

lmercial
com a Alemanha e I suntos que envolvam com-

5il está em situação de forne" Pessoa ligada ao alto co- acolhem com reservas as- t.romissos para o Brasil.
cer. A Venezuéla é um gran- .. .

t'

de mercado, para os labora- merclO mternaclOnal, re- Sabe-se que as autorida-
1órÍos bra�i�eiro�, P9!S esper�- I cém chegada da Europa, in- DEBATE O CONGRESSO d�s da Alen:anha.Oci�ental
mos adqUlrIr nao. so mate::m :florma Que não estão se- veem com srmpatla a rnten-
prima como grande qUantida-1

.

d
-

1 4 ACEITACA-O DE f
-

d
.

de de produtos manufatur:>.- gUl� 0_ curso norma as �e- Pt"
'" si icaçao o comerCIO_com o

dos. Naturalmente e depen-. goclaçoes 1evadas :a. ef:elto '

• Brasil e para isso vao en-

dendo dos preços... entre a missão economica BIDAUtT viar ao Rio de Janeiro u'n
brasileira e as autoridades missão econômica, que jun-
de Bonn. E' que os repre- PARIS,:3 <UP) - A Assem- to ao Itamaratí esclarecerá
sentantes do nosso país mos

bléia Nacional foi convocada pa- as bases do elltendimen-
ra a" 10 'horas de quarta-feira, t'

'

tram-se bastante cautelo"
d t ·t

-

d
- o.

para �ba e1' a acel açao o sr, ....:._� -_-----------:----sos· na apreciação das possi

b
.

bilidades de intensificacões GeorgC'il Bidault COn1G nO"') prc· Prelud.·o de um re've·. '.do nosso intercâmbio
J

co- s:dente no Conselho, O sr. Bi·

armisticio::n a C o r é i a
.

. �".

da Viação

carregados'

cação.
S E L V A S

LONDRES, 30 de maio -

Ontem todo o meu coração ia
como uma flecha direta, de
Piccadily Cireus ao Rio e a

São Paulo. em um movimento
de gratidão aos amigos, que
fizeram, com os Diários Asso
ciados, Museu d'Arte de Pi
ratínínga. Como pensei em

N.o 8

o
DEEKE

Ipítlariam 'OS 'prelniers . do
império Inglês>'. a ,admissão
da China ulcionalista á ONU

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

INAUGURAÇÃO DO POSTO AGRO�PE(UA'RIO MUNICIPAL
DE TESTO REGA PRESENTE· AO ATO o GOVERNADOR

IRINfU BORNHAUSEN - OS DIS(URSOS INAUGURAIS

VAI PERDURARA CRIS'E
,

. DE ENERGIA ElE'TRICA

Artigos para Noivos
CASA "A CAPITAL"

-Ccnstttuíu um acontecimento foi saudada com o espousar de Representava uma das preocu
de relevante projeção na vida rojões enquanto uma orquestra paçôes mais importantes do Sl',
admtnistratíva rural do munící- executara trechos musícats. Prefeito Hercilio Deeke, no ini
.pio, a inauguração, domingo ul- Dando í'n+cio ã cerimonia de cio de sua gestão, a ínstaração
Um'J do Pôsto Agro-Pecuária inauguração, o sr, Ayres Bento. do Departamento de Fomento
Municipal de 'l'esto Rêga, no dís- diretor do Departamento de F'o- Agro-Pecuário errado no ano de
trito de Rio do Testo, a cujo a- manto Agro Pecuâr.o Municipal 1948, pois que o Mu'nícipto se
to i1naugural compareceu o sr-, pronunciou o seguinte díecur- ressentia da falta de um servíço
governador Irineu Bornhausen. o so:

(própriO'
que melhor e mais eH

Sr, 'prefetto Hercilio Deelce, altas "Exmo, Sr. Governador Irineu cientemente atendesse à nossa

autoridades estaduais e municl- Bornhausen Elxrno. Sr. Pr-esí- zona rural.

pais; bem como representantes dente da Assembléia Legislativa Com êsse objetivo V. Excia"
da Camara Municipal e elevado do Estado, Distintas autoridades Sr. Prefeito desde logo tomou as

!numero de pessoas, que se in-I Civis, Militares e Eclesiastica'\. nccessárias .me�idas pr:liminares
corporararn á caravana gover- Minhas senhoras meus senho- para a efetiva l'nstalaçao do De-

. namental, que saiu désta cidade res, partamento, o qual poude eretí-

ás 9 horas, defronte á Prefeitu- (Conclui na 2.3. página letra O)
ra Municipal.

Sinto-me honrado em poder
me dirigir a Vossas Excelencia'3,

Cerca das 10 horas, chegou ao neste momento, em que a adm.-
Energia Elétrica., declarou que a local do Pôsto Agro Pecuário a nistração do ilustre Chefe do E-
crise da 'energia eltrica llf' Rio Foi anunciado rcccntemen- gel. O valor do contrato, in- comitiva do governador, hora xeeutívo Municipal Blurueriauen-
de Janeiro _perdurará até set_em· te que um contrato para o

for_I
cluindo parte sobressalentes, é em que era grande o numero de

bro. Anunciou que naquela, epo- necunento de caminhões Bed- moradores da local'dade que se

Ica es�ará funcíonando as u\,i:nns f?rd ao Exército B21ga foi as- calculado em cerca de

f
encontravam aguardando o início

de Píraquara, que. melhorara o I smado entre a VauxhaU Mo- 2,500.000 libras _ Na foto do da solerudade da inauguração, A
abastecímento da CIdade. tor de Luton, e o governo bel- 'BNS um caminhão Bedford. chegada do sr, Bornnausen

RIO, 8 (Meridional)· . ....:. O C'.)

ronel Aleir F'retta, presidente da
Comissão de RacioIiámento da

Gervasio Seabra, em. Amerlco
Breya, em Ricardo e Adriano'
Seabra, Lunardelli, Gastão
Vidigal, Fulvio Morganti, Cle
mente de Faria, Domingos Fel'
nandes, Baby Pígnatary, Mou
ra Andrade, Lucas Gareez,
Juscelino Kubitschek, Horacío
Lafer Walff Klabin, Gileno
de C;rli. Walter BeUian, Ren.
rique La Rocque, Walter Mo·
reira Sales, Albedo, Alvaro e

Bento Sampaio, -- e quantos
outros cujos nomes seria in
termínaveís citar - vendo o

governo de. S.M. Inglesa dar
a grande recepção das delega
cões estrangeiras à CQ1'oação
onde pensarão voces?
Na National Gallery! Está

de parabéns o governador Gar
cez. O ano findo larguei Paris
ainda não acabadas as. festas
a Santos Dumont para me as

saciar a uma homenagem que
o chefe do executívo nos pe
dira prestássemos à sra. .Ai
cheson.
Por que no Museu d'Arte?

interroguei ao sr, Garcez, e e

le de um golpe me respondeu:
- "A esposa do ministro dos
Relações Exteriores dos Esta
dos Unidos é uma pintora de
classe. O senhor não acharia
bem que lhe prestassemos u

ma homenagem, de índole so

cial, no grande salão de píntu
ra do Museu? Ela levaria u

ma impressão favoravel do
gosto artístico da nossa gen
te, sobretudo por se tratar de
uma organização privada". As
sim se fez. Asenhora Rosalina
Larragaiti pronunciou U1111
desses discursos em que ela
é mestra, inaugurando. quan
do a senhora Acheson passa
va diante da coleção, Toulouse
Lautrec, o quadro de Loe FuI..
ler, do pintor.
Repetiu-se a cena, a mesma
(Con('Jui na 2.a pa!;. 1etra Al

Palavras Rlo�iosas �o sr. JO�USOD
30 �overna e Da povo �rasileirD
NOVA IORQUE, 8 (UP) dicou que o Brasil é uma

- O sr. Herschel Johnson, nação que tem um grande
ex-embaixador dos Estados fututro e que o povo brasi
Unidos no Brasil, regressou leiro é realmente dinamí
hoje a Nova Iorque depois co.

de servir cinco anos no Rio - - �- -- _- -

de Janeiro. O sr. JOhnSon) REBELARAM-SE OS
declarou à imprensa:

.

·si�:�!o��n�:r����;r��l· TR.I(PU,LAR·�GTEUS E:·D,OR· .0mIgos dos Estados Umdos, .
,

em que pese a campanha I

comunista que visa separar
as duas nações.

A seguir, disse que
em toda a América do Sul
há uma campanha organi
zada pelos comunistas con·

tra os Estados Unidos. In-

ROMA. 8 (UF) - A no- Ilúdio, conforme se espera·
tida da �onçlusão do acor- I va, d.e um 'armi.stici�.. i!)i
.do sobre a troca de prisio· acolhIda com sabsfaçao pe
neiras na Coréia, como pre- los círculos políticos. Colo-

cando o fato sobretudo do

ponto de vista humano,
vem se mostrando regosijo
ao saber que se consegUia
pôr um termo à sangrenta
guerra en.tre as forças e que
já dura cerca de tres anos.

Alega-se, aiO' mesmi,o tem�

po, 110 entanto. que não po·
derá haver regosijo comple
to em face desse acordo se

Consultiva, composta de médi-
C02, fal'maceutic06 e industriais, a bôa: vontade de que os co-

que funcionava no Setor de munistas deram prova não
Produtos Farmaceuticos da se manifestar nos demais
IjOlõ'AP, sob .a �resjdencia do setores em que lavra a guerchefe desse servIç',). , --

E ,_ O
. .

tP'ara se ter uma idéia da pro-. r.a;go xu·emo rlen e.
_,

cura; do consumo dos produtos�"�;r. .�",.."fl
da Q. C�,. e consequentemente
da importaneia de'Sta, basta di,
&llr que no ano passado for3(>"
vendidos 1. bilião e 100 milhõp-"
de cl'uzeirQs desses m"dicamen"
tos!
Supõe-se assim, que .(} resulta-.

úo da denúncia daquele convê
nio não mereceu maior at'ençãt>
do preSidCl!!e da COFAP. Isto

porque a lnústria. uma vez deSO

brigada das exigências do ac"r
do, elevará imediatamente, para

(ConcUll na 2.:\ \Il::\" letra 8-)

«Realizaremos maiores
p elr oleo venezuelano

vendas de
ao Brasil»

Detlarou o Ministro do Fomento da Venezuela em visita

Sr Hercilio Deeke

o·j nusso ir país u'.l1:missão
da Atemanha Ocidentall

DE IKE

que se aviiinha".
O Chefe da Coréia do

Sul terminou expl'lessando,
novamente, seu desej,o que

acsitação, 'pela Repúbllica
da Coréia, de um armistí
cio cOmo.os comunistas. O
presidente disse que se refi

. rassem ,as forças das Nações
Unidas da Coréia, I() povo
coréano se despedida delas
dizendo" "obrigados por
tudo''; mas acentuou:

.

"Não .podemos render
nos aos comunistas depo�i5
de tantos sacrificios feitos

"

por nós e pGr vós". Disse
ainda no seu discurso que
havía advertido 'ao presi·
dente. Eisenhower que a

formula da paz, que está
sendo f<orJada atualmente RECIFE, 8 (Meridional) - sua cadela, a "Balela", com

em Pan-Mun';John não é Ontem à noite, pouco depois loque não concorda a compa

aceitável para a República das vinte heras, verificou-se 'nhia, que o transportará pa.ra
da Coréia. Acrescentou que espetaculo singular ria Praça a Capital Federal.

RIO, 8 (Meridiona)l - informou tambem ao presi- da Independencia" oferecido
mallheceu hoje na Guanabara 't 't'..

. dente norte.-am'er'l'c'ano que pelo. poe.a se,r anoeJo .o transatlântico portugues
"Vera Cruz", procedente de não aceitasse.a formula sul- Martms que ora aglta a Capl'
Lisbôa, com 544 passageiros' coréana, que/trata da reti- tal per?a.mbucana com su�s
para o Rio de Janeiro e .331

ra.,'
da

.Sim.u.
l

...•
ta

..n,.e.a. .d.. aS.f.o,f.ça.s. [,.e.xcentrIc.ld.
ades.

Qu.,andO malS.para Santos. Entre os' destma- t
dos a esta Capital figura o sr. -chinêsas e aliadas "tere- 'mtenso era o movunen o na·

i\ntonio Medeit<f.Í;; ;GOUVéai mos qUQ continua; a :lúta quela praça, José Martins
Beáetario do Instituto, de Ai-

para unificar o p.aís, avan- abriu a boca. no mundo; num.ta Cutura' de Portugal, que; .

oro e escandaloso
cm missvo dos ministérios dos çanQo para 9 norte". Nesta apOlO san

.

- .

Negocias Estrangeiros e da situa,ção. frisou, o presiden- Ao local com�areceu o dele

Ji:duc'ação Nacional, vem tra- te Rhee, necessitamos da gado de planta0. E. na pre'
tJr de asuntos relacionad':::s. serenidade e determinacão 1iença da autoridade e de jor·
eOl11 o acôrdo luso-brasileiro . • .

l' J' M
'

t· d'
de cooperação intelectuaL para fazer frente crise na lstas, Qse ar IUS Isse

___.o:__..;.;_��_'--_ _...� ..,...._,.........--.-�
..

--�...,-;.��- que feram aS saudades de sua

terra 'natal, a cidade de Ga'

dault enco'ntra forte opos'çã:>
entre 0'5 nlembros do lO'eu proprio
Partido Popular RepUblicano,
hem como entre os deputado'5

se compreenda a poslçao
do seu governo e que 'Ü po
vo cumpra a decisão de
continuar a lutar.

Provoca escandalos. em
Recife u poeta sertanejo �F;rldu!-ESPinhU:-M�-Ii

U (lhas, Ulceraa e Reumatls- II
lt mo.' II
II ELIXIR DE NOGUEIBA I'

II Grande Dépuratln I!
I do t1aDl'lle li

TROUXE O. "YERACRUZ"
UMA .GRANDE lEVA

DE TOURISTAS
que anto," formava!:., a partid.J

encabeçado pelo general Degau!
Ie.

Congelou a? COFap . sem excessão Os preços dos
r em é d io s e aho 1 i u a «cota de cooperação))
Motivo: o tabelamento apenas atingia prOdutos secundarios
RIO. 8 '(Meridional) ,.,. A Íll� dos os medicamentos, senl' exee

dústria farmaceutica está pro- ção·. rigorosamente de acõrdo
.Iundan�ente deeC'Jutente co� o com os preços vigentcs a 30 de

presid.ente da COFA)?, Motivo: abril último. Em defesa desta
a denuncia, por e.,·�' rio' COIlVC- pua determinação, alegou o niili
!lio que instituiu a. Quob, de tar, n'J Plenário da COl"AP, que

Cooperação. 0:3 produtos da' Qüota de COOJ)e'
.Sem maiores preâ.mbulos, () ração eram contituidos e�clu,si-
ceI. Braga reumu na .COPAP, vamente de rebutalho. A mduG-

os industriais, importadnrps e tria, porém, contestando t�I :-:
comerciantes de podutos

fm.ma'j'
firmação Jgmbra que as vt:am:

c·eunc.os. ' �omunicando-lhl>._S.
a

11.ua, n,
as

.. e. o.S.
aritibiótio:)s. inclU'6ive o

deciaiM>. inabalav�l: resolvera a- .dibiotyl ._- do qual foram ven·

cabal' com a Quota de CODp�Ia, tlidos, em 1952,. nad� milnos _de
ção e c'.Jngelar Os preços de to)'· ;1.26 milhões de cruze-ros - alem

d[� inúmeros outros produtos {'Ir·

gamcntc consUluiclos, não Ind81i\
ser con!5iderados rehutalh0.
Cinco mil produtoG estavam

incluído';; na Quota de Coopera
ção, Pelo c'Jnvênio que existia
entre a .COFAP, fi indústria e c

comércj"
.

de medicamentos, os

5,000 produtos da Quota deve

['iam ser vendidos. pela. induf3-
tria. com 20 por cento de aba

timento i. pel'.) coméreio-ataca
diEta e varejista - C0111 reduçl10
de 10 pOr cento. A diminuição
de custo era, pois. de 30 por
cento para o consumidor. Em

tr.oca dessa cO'Jperação, os de,

mais produtos tinham O'S seUil

preços liberados.

Os remédios incluídos na

Quotp. de Cooperação eram es

colhidos P'.Jr uma Comsisão

meleira e dos seus bons tem

pos, que o levaram

proceder.
Provavelmente na quinta'

feira o sr. José Martins segui
rá para o Rio de Janeiro.
Falta todavia, confirmação. O

poéta. teüna em levar consigo

ISMALAIA, 8 (UP) .c___. Sé1 drun, a Polícia egípcia dete

gundo as autoridades británi-Ive.-os na estação ferr()viária
cas um contingente da Pólí- desta Cidade quando, se diri�
da' Militar Btitanica entrou giaD,1 para ,Alexandría, para
na estação çen

..

tral d.e.. ,POlíC,l.:a, lve�d,,:r
ao Sistema' de Ra.?-iO.egípcia retIrando dalI os 11'- eglpclO, um receptor do tlPO

mãôs William e Edward .Len- milita�, �GS E�tados Unidos.

drun suditos de Sua

Mages-Ios
eglpclOs dlSseram que se

ta

..

de: que havíam sido .de�idos tr�ta

..

v

.. a. d.
e um a.par�U1o: t.raps.sob a acusação .de espIOna' mlSSor que os dOIS

• l!maOS
gemo _.

usavam l!�ra sua atIVIdades
Segund.o os irmaos Len- como esplOes .. ,

.

(OGMA('" DE ALCATRÃO XAVIER

..

Serão citados
os explor.adores
dos jogos de. aar

RIO, 8 (Meridional) - Falan�
do ã reportagem o deputado Os
valdo Fonseca declarou que a

Comissão de :i'illquérito contra. '.)

jogo apontará os cumplices e

aproveltadoL'es do jogo: Afirmml
que serão citados nomil1al�nente
Os interessados na jogatina, se

jam eles quais fore""

RIO, 8 (Meridional) - A
Polícia Marítima foi obrigada
a intervir na "Patuca" havida
no cargueiro da Companhía
Black-Brown em virtude 'de
um movimento de reheldia
·quí. Os marujos declararam
entre os tripulantes. O na

vio teve saída do porto da
que o com.andante Russel
Bartel, há 35 mêses contrata
ra-os em Nova Orleans por
1.125 dólares mensais, mais
não pagou e pretende. agura,
baixar os salários para 800
dolares. Apenas tem dado va

ies aos mesmos. Disseram que
estão famintos, acentuando
que há preconceito racial a
bordo, O navio está ancorado
aqui há dez dias e os marujos
somente estão recebendo va·

Prepare -
• I futuro de

seu filha

IOFOSC4L
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grafia..

Paga-,:se ortíenado de, acôrdo com as habilidades
eandíãato. . ,

�.� Cdm., e--liId. WA�TER ,SCHMIDT S. A .

.-. ., 'Rua :1'5 "He, NO'\teínbro, N�o 1.495
.

'.
'. BLUMENAU

,, ...;;.._.:.....;,___ .:.- -- -_- "-_ t,

E M �P�Jl ;�E G A, D"O :-0' E . �E S 'c.:R I'T O" R I· O·
',.,p R'O'.(·U.R·j ·'rE 'U"M

ç�m ce.n:hedméotos'-de ;contabilida:de e que
salbe fala.r o português e' alenãc, devendo ser

quite COQl o 'serviçp :'01i litàr e ter boa caligra
fia.

'

,'� ",(, ... ,,'. ':, 'Apresentar-se à
tA"�FAlRI(Ac,Dr "IELÃO TlMBO', em Timbó

J
-, -

t.·-

Industria e Comércio de ',M�deiras 'Iupirfambá,
Sociedade ,A'ninima

SEGUNDA PA'GINA - ,'i8i%t_

Assembléia Geral Extraordinária

horas � Re,!lrise - HOJE
o GIGANTESCO FILME

Qt.TE ENCERRA AS DUAS lYIAIS ELETRiZANTES PALA
Vlf.AS DA HISTORIA;oO CINEMA:

HOJE Terça-feira, às

reforma . rr V I 'fA
(Improprio< até ,14 anos)

presidente

-�--'----"""-

"P�R:O(U ·R'A· SE
TOi'néirns .p: madeira e maeeí
neiros meio-oficial,
Artefatos; <te.', l\1adeira "sàxo
nia" Lida.; 'ex. Pcntal, 63

, , ·lBIR'AMA

de dois anda
res, apropriada 'para negocie,
:Aceita-se em troca antomoveI
.

ou terreno.
Ver e tratar' na oficina

FroeschIin, à Rua 7 de Se
tembro', 1051, Fone 1321.

Oferece-se para desenhos
eomerciais, 'publicidade', Cli
chês etc.' Dou sugestões sem

compremísaos.
STOECKEL -. Rua 15 de

Novembro. 389 - 1.0 andar.

FDTURISll
DDTllOGR'D,F.Q

·

CITROEN � Vende-se

A 'ORúANfZ Â fl'O
BLUM,ENAUENSE itda.
·têm para' venda:
Diversos 16tes na !tua

SeteInbro.
.

Otimo local
moradIa e eomêrcío,

1 terreno (te 750 metros quàj
,drados, no Bairro de Bom Ke�,

tiro. Preço de ocasião.
1 teHeÍl7 no Jardim Blume

nau, ,m"diudo 1: metros 'Por:
40. Local de grande futuro.

Bem conservado - equípa,
do com rádIO.
Preço Cr$ 50.000,00 - fa

cilito pagamento.
Tratar com Tenente Hugo

.n0�, 911.�r��1 '_das,' às .16 'horas-
- -

'PROPRJEDAÓES-

Oferece-se rapaz de bôa a

parência com prática de ser

viços Gerais de escritório in

clusive correspondênci::l. Dese ,:
j a-se bom ordenado. Os ínte
ressados devem dirigir-se por
carta a "Faturista" na porta
ria deste jornal.
u---------II

f
Vendem-se duas, juntas,

com um total de 30 mórgãos
ele. terra, com árvores frutife
ras, plantações, pastos etc,

I
Possuem duas casas. As pro
priedades aeham-íse localiza,
das no Bairro do Oanta Galo,
em .Rio do> Sul. Tratar na
'''Alfaiataria Estrela", com o
sr. NiI!Olau' Bõder, no local.

Lotes em diversos pontos
da' cidade.

1 bUJtgalow'no Br.lrro da V..-

!ha,. quase noVI). rrerreno de

420"lRetros quadrados. Otl.ma

situa!:;',.·
. .,

1 casa na prata de Cambo

rltí, com 3 quartos. 1 sala, ba
nheiro, cozinha e quarto para

} empre;:ada, T-erreno de aproxí

� maãamente 28m x 30m. Dista
711 metros da praia. Otimamen.
te localizada.
Diversos lotes e casas na

IPráia de' Camboriú.
.
2' engenhos de serra' no mu

nicípio de lbIrama. 11,5 quli.o
metros da estação' de Matàdor.
"Area de 'lO' milhÕes de metros
qúadrados. Terras com' &'fande
quantidade de madeira de lei e

,

que se adaptam a. diversa. eul
turas, Preço' de ocasião.
Uma casa residencial com

um terreno de' 750 mz., no
.eentro da' cidade.

1 'fecul;uia, 1 fábrica de õlee

.aljsafraz, 1 serrarta quadro de

centro, 1 fábrica'de pasta' me •

•ãníca com 2, serrarfas ;'Tiçot"
e 'reservá ,de 30.000" pinheiros
adultos, 1 linda fazenda com

50.000.808 metros quadrados,
tudo .ituado no município d&
Talã.
LOtes em Curitiba, sítuaâos

em' diversos pontos da'cltlade.
Tertenoi de grande e rápida
valorização. otlmo emprego de

, �apltal.

convidados são

TROCA
VENDA
C'O'MPRA

Concessionários:
CAMINHÕES 'F. W. D. (Foud

.

.. Wheel Drive} ;

TRATORES: L. H. B. Diese�
\ '�,Dt A R Y r� � O�R'DA:.'��'�.,

_ í ,)

Alzira' do Valle Boiteux
Antonio Tavares Leite

.

Arnaldo 'Werneck
• Asseburg & Cia.
AUgUsto Rocha
Caixa' Agrícola Cooperativa de Blum�l1au
Carlos Alberto

-

Dunshee de Abrarrches
Castilhos Franca
'éhades Hue

"

Cícero: Nobre Machado
Cid' Gónzaga
Domingos de Souza Leite
Eduardo Horn & Cia.
EniiIio Nina Ribeiro
Eugenio Martins Lage
Galba de Boscoli
Germano Boettcher

.

Henrique Victor Lage
Hercílío Luz
Hei-ing & Cia:

Ebépcke, Irmão & Cia.
Híppolrtó Boiteux
Irnbrle & Cia.
'Vitiva João Bauer Junior
João Gentil 'de Mello Arar-jo'
'José Arthur'Boiteux
João O' Donnel]
Konder [i.;:;, Cia.

AutomóveilS Usados.
Caminhões Usados
Camionetes Usados

--o
- nn, MECESLAU 'SZANIAWSKY -

: Médico do Hcsnital NossP- Senhora da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
'Resideneia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

.
C U R I T I B A - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coe,elra,s, Man
chas, 'espinhas, etc. - Glândulas. Falta de·regr-as,'Excés_
so, .Flcres Brancas, -Frieza sexual, :r;;,npotênc-ia, Esterilida
d�, Desenvolvimento fís�co e mental, etc. - Doenças crô
nicas em. geral: R,cumatIsmo, Varizes, Asma, Malária crô-

, _-�- mca
� Hemorroidas, etc. �--'-

ATENÇaO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 36 de
--- cada mês, no HOTEL HOLETZ

������������������

Lembre-se que você realizará
os seus' melhores negócios ,iinó.
'blUários na Organização'Eln
menauense Lida., ,ã' ma

.

15

de 'Nevembro 879,' 1.0 andar;
iala nr.' 5, 'com telefone' t512.
_ ...

( E ti 1 R'O "D' E
AUl 'O'M Dr V E 1'$

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

- Linha
MOFAR

.

- _.- 1iI1:7DICO ESPECIM..ISTAi�,
CUnlea Geral de Homeu, ]!'1",lhel'w'�·{l.rkn�:ia

�OWÁVA:SECA: , b n 'l't 15:'brl1 �. :nLUl!rüNAI!
Leonardo J. CClmr.ns Juni0r
Lúii Betir.! Frtes' Leme

.

Manoe1 V!cira G.\ �(�àD
Márg'àrita Gal10tini
OIáVo Frein JUj110r i

Olintho ele Oliveira
.OswaWo Werneck' da Rocha
Paulo Zimmermann
Pedro Brando
Sindicato Agrícola do Município
Simmonds & Williamson

-

Zuleika Borges da Rocha

de
Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias. idéias fixas, .. inritabilidade, esgotamento ner.vo

SO, insônia, "falta de memória,' neuroses cardíacas (ner
vosismo do coração), digestivas, (dispepsias'nervosas),
etc. - Problemática sexUal e afetiva. Narcoanálise. -

·1 �

DjR. ,N:AJ)OlEA o 'I E'I X ElR A

A todos quantos tiveraln a bon

dade de comparecer' H e"ta sole
nidade. agradeço,' mais uma vez.

I
muito eIuzivam�nte,.:a grande hon
ra qHe nos trouxQ oH sua visita.

�az.endoA <caloro�os vot<?s para (jue
, ��tc Posto i\.gro-Pccua-rio venha
corresponder �5 nossas e.xpcctati
v"as.

--,----_.�------- --

Professor CatedráticG 'da'Unilrersidade do Paraná.
Horário: Da 1 e'inêia àS 5 e"mêia 'da tarde. rela'manná:

só' com hora ·marcada.
Sába,d.9!. �;is 9 e roeia'às.l-i e meia 'da manhã.

,

:Colistiltóiio: Rn�,J'j)sé'B6n1fácio"nl". 92 - 1.0 andar.
'Telefones: 33í6 (iesidênCia) e 4436 (consultórIo).

CURITIBA

6'

I em in'.;;trument\X1 'dn ]1olit.ca in
ternacional sovieticlu'''_

11 -�I
com sua rouna de dormir e

- , I
coloque-a n3 cam:1, f:'nquan
fo o médico não chega. ' )

, ,

,-' ;',,', �,� :'Rua ·15 de-Novembro, 389
Tefefan�: "1S?? .

(em frente, do C�.fé
.,

Soch'er)
Espedaibado em �prol�$e d.entaria, dentaduras· anáfomicas, pen-

.

. 't,es, fixas' e ,móveis, corôas, pivós etc. •.
-R'A lOS R O',E N"T G E N

{OtUULTAS: Todos os dias ·llfeis .. Hora :Marcada . I'.. v.+ v.w".wO..- �. .,;.;.. ,--.;__.;_ __ ....;..�..;..,
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TERCEIRA PA'GINA

O&GAO DOS "DIABlOS ASSOOI4DOI".

P&OP&IEDAD& DAI

8/A c A N A ti A O.' Engodo

tibanos die erste grossa "Weizenkolonie" Brasiliens, svste
matísch organísíert, Úíre ArIbeit beginnen, Es s8011en ue

ber 1.000 brastlísnísche' uns Ausãaendísche Arbeitskraefte
eirigesetzt werden und ungafaehr 10 MilUonen -, Cruzeiros
stehen fuer díese Schaffung, von Weizenfeldern und alle zu

Weizenkultur erfordelichen :Ahlagen dund .. Einrichtuhgen
zur Verfuegung. Her Itagíba Barcante, der Dírektor des
Díenstés fue; díe Foerderung des Weizenbaus in Brasllien,
einer dem Ackarbauministeriunl untersetellten Orgaiiisac·
tion, gab der Presse gegenueber seiner Meinung Ausdruck;
dass es bald gelingen werde, einen Grossteil des in B�asi�
!in benoetigten WeizE!llS bet rationelIer Arbeit nach moder·
nen Methoden iüi Lande selbst zu érnten. Hierfuer werde
die neue "Weizerikolonie" in Santa Catarina deu BeweÍs
erbringen.

. " .

comurus t e

juventude
Nola da Policia de S. Paulo

s. PAULO, 4 (Meridional! - I zado nesta capitaL nlstas visando transforma-las
O Departamento de Ordem Po- Trata-se de uma campanha ce

I
\Conclui na 2.a pàgina letra G) -

litica c Soclal dlstrbutu nota caráter subversivo, '.)rs-anizad'l
alertando aõ. entidades estuãan- pela Federação da

JUVentude!tis culturats o esportivas, �obr{) Comunista, visando atrair, com
\1S fmalid:ülc5 do) II Festival d3.

a tatiea envolvente peculiar a

Juventude, progra.r.a pa·;a S. esse orgãos de agitação a moei- f
P;wlo. dade paulista. com falsos pr-opo- I,s: nota !.Iistribuida peta :;)OPS sitos que lhe encobrem '1 verda-
é a :;"g'ulnte: deira natureza desvolvcnte.

Devem, portanto, a mocidade I
"O Departamento de Ordem estudioso, de S. Paulo e os j').\

.1
política e Social cumpre o dever

vens. despor'trstas jnt{'�rant"s (1 I

de alertar todas a'S entidades gremros de football clubes de a-I
! .

Rua Ouinze de. Novembro, 1 2 5 6.' ·1 estudantis ou juvenis culturais,. tretas e demais associações de I
'(! spa r t i v a s, ete., sobre .as portrvas pr�eave:-se co��ra a� I

{ ..
.

.. finalidades do TI Festival da ; manobras írrsídtosas ja posta:..!
� ����q=�ãen���Jem�Ü�p�Mqn�wm�1
Discurse do Prefeito Hercilio Deekei
.I'na inaugura�ão 'do posto Agro Pecuario:r;l�:i\�����;l;�
,.

Exmo . Sr. �o,:ernador Irl:,eu Blumenauense �er-se rodeado de síflcação de sua produção, milho e hortaliças, adubos, mudas

1
1105sas _expensas. D."ante da f'ranca ]

01q�':f
'

I,·�orn�a�sen
... DIstmtas·.A��o:r:,da- tão altas autorrdades ·no momento Todavia, tais esforços louváveis I de árvores frutiféras, de hortaliças aceitação desse método moderno

I cl!.o . ".\ .. ,Jl!,
:es CIVI�, Militares ': EclesIastI�a�. em que vence, com a ínanzuracão e dignos de todo o nosso reconhe-I e ;Ie eucaliptus. Pelo plano de re- Ida parte dO� nossos !aVradOres e .�. -:)%'tr:{f$r. Presidente da Câmara Munící- jêstc Pôsto Agro-Pecuár-io, ,� pr:- cimento, não são de molde a sotu- vendas, cuor tece o movimento de tendo em vísta os excelentes re- : 1 ,ºJI-'pal e nobres Vereadores, Minhas rnaira etapa dos trabalhos reulíza- danar, de vez, o problema do fo- CrS 354.ÕOO.OO. ficou dem.onstrado·lsultad05 que, em futuro não �1U��o I :' :., l �W. r

J
Senhoras, Meus .Senhor.es:. _

dos no setor do fomento da :1'61"1- menta e é por isso que tambem que o nosso lavrador se

mteressa·1
remoto, teremos com .a .rcnovaçao F,' Jt .",:/V .'

E' com a maior saüsíação que r-ultura e da pecuária, os próprios Municípios devem de- pela aquisição dos produtos e ma- do nosso rebanho Icíteíro pelo

I j, .Y)�\\'I' cumpro.
o grato �ever· .de :sau.!ar Blumenau. antlgaménte essen- dicar.grande parte de sua atenção teriais rieccssártos às suas cult�- cruzamcnto com repro,dutores <I.:: ,.7?f,.,t:/" ....

,·

V. Exela.. Sr. (.;'.vernado.t'. bem cialmente agrícola,·
.

tendo mesmo e mruor parcela de sua arrecada- ras, prevendo-se, pam o futuro. run ,pura raça e de alta lInhagem, e, (' P' ? LEi.t,
c?mo as demai, autrridades e con- merecido Q título de colônia-mo- çã� a '.!sse setor: c:e atividades, da �m m:,;')r. inc�'emento desse; pensamento do G,�vcm� Muniei- . �,/.o.', ,\��(VIdados que vier·uno piestigi �r com dêlo, já dI;) há muito passou para pOIS que. pelas llgaçoes dirétas e serVIço de aSSl1tencla, Para melhor paI manter o scn IÇO, nao obstante íé o �\.
'a. sua honrosa presença a·ii:tauguxa- um ccntro industrial de renome, conhecimentos mais prOfundos das instrução e ·p,·eparo do nosso la· o seu enorme custo. t:·"

\

çzo de.ta modeso ,� despr.:!tencio� ficando refegada a segunda plano necessidades dos ct>lonos, são as vrador, foram criadas e instaladas, Aossim, a atual AdmInistração .'.j'
511. realização do. Govêrno ",rutiiei- a produção agrícola, que, nos prí- Prefeituras Municipais que melho- junto aos Postos de Serviço, bíblia-· Municipf\l de Blumenau, com o L�, i,. ' •.

mórdios de sua colonização, lhe res resultados poderão obter no técas contendo óbrás rurais e que apóio decidido e a elévada com-

�. i
. \ -".. '

A sua visita, nesta data, àD no5.· serviu de argamassa· para a con5- desenvolvimento rural. Por essa são cedidas ao colono a titulo de preen;;Uo dos Srs. Vereadores da \\ \\ \.'\ :8'
f'0 Município, 3r Governado!". c trução dos alicerccs de sua econo- razão, a Prefeitura Municipal de empréstimo, I Camara Municipal, está procuran- �. '�>;>.
mais um testemu,.,hc dt> chI/Bd" mia. Já há longos anos, entretan- Blumenau instalou, na minha qs banheiros carrapaticidas,l do· beneficiar todos os setores de
c"piríto públic') de V. ExClll;,. sen'.- to, se vem notando um estaciona- gestão, o seu serviço próprio de construidc3 pela verba do acordo atividades que constituem o essen- O Inaior dos anin1ais t�r
pre. atento e sempre presente' ·âos mento, se não um decrescimento, fomel1to agro·pecuário. Embóra do Minist�!'io da Agricultura com I cial da economia rural do Munieí- restres é O elefante· Abale�a o

problemas que ;11;i�fln as·. pc>pu'a- ria produção, devendo.se tal situa- com enormes sacrificios c cm de- o Estado, encrontram-se complctr,- pio. maior dos aquaticos. A glra
�ões do interior .1'1 Estado, .t!!' e:o.a. ção ao estado de abandono em que trimento de outras verbas, estar mentc cquipad')s e cm pleno fun": I· A p::r dos inte�so� .

trabalhos fa, O mais alto. O tatú o.mais
temente êsse '!SPYlto de· sOiid r;e· 5e encontrava o nosso colono, sem mos trabalhando com afinco no� c�naJllento. �sa carg::ls, consm�va� I rea!izRdO� • n'l_ asslstencla, c�n�- cascudo. A raposa o m�ls aS�
íhde com seu pov J e ésse· ihteTê-� assistência, sem instrução e sem serviços de assistencia rural. çao. assictctlc:a e zeladores, veem lrulU-5e cs.e Posto que. sem dUVl- tuto. O papagaia o maIS pal�
5" diréto na 50111ÇJ..' de seu.> ··pro· meios que lhe possibilitassem mo· Instalada que foi a nossa Dire- ;endo custead�� pelos cofres do la. selá de grande utilidade para o rador e o lnacaco aluais ner

bJey1BS sempre dernl r.stradüs·· IIt.1' dernizar e aumentar· a sua produ- toria de Fomento Agrc�·Pect1ário :vIunidpio, impcortando a produçãQ· fomento agro·pecuário do Munici- v.�·so e esquecida.
11 .. EXcia., emin"'lt,! Governr,dor 'lo ç.ão, fazendo com que este. assim, em 1.0 de .Janeiro de 1952, eonta nesta gestão, num to1<>.1 de 1.663 (Conclui na 2.a página letra F) J . P ,

·.r;ó;;'so::.Esl.ado.. qu. consÜtricm uno .perdesse tcido o estímulo e entu- ela, haje. eom uma equipe dc 17 'lnimi'ís banha:Jos.
estiiriúló( e ineentivo· à .

ação das· siasl_110 para produzir cada vez servidores que de(,senvolvem as Inímduzimos. em cooperação.
Adminisfili;,ções ,\·II.1iiCÍpais, impe mais e melhor.

Guns atividades sob a Chefia com- com o Posto de Inda!a!· e sob a
ll.ndo..

as,.�om
o "·.·�mplo d;' SU" <.�·Sómentenosúltimosa.nososGo-. .

t
-

·d t t 'd· ··B·Jh t a
�. . ç �

�. petente e dedieada do seu Diretor, [)ncn açao o c-ompe en e me ICO-" I e eboa vontá: e, co� u garanüa de vemos Federal e Estadual começa- Sr. Ayres Trindade Bénto, Man- veterinário Dr. Raymond Jondet I
..

:E'U apôio,·e de 'lUa solidar,'�d'Jdl'_ raro a introduzir- uma alteraçãe tendo, além da séde junto. à Pre- " selviço de .inseminação artifi:
bem com ·.com "'''li têneia· esd'l��- neSSe estado de cois;;Is, passando a fc;itur'l;j_ Municipal. Postos ·e Sub- cial. afim de conseguir, eom mais I t rcida e oe

, oriellt�à" .. do s.;,,: gL'- interessalf.se com máis íntensida- Postos disseminados por toclo o rapidez, a melhor seleção da raça Meu querido Chefe e meu grande an1i�0 Dr. G.e u 10 •..

...erno, ·par
.

um" a<;;'o eficl�li;e (> de pelo assunto. O .Ministério da Município, este Serviço vem afen- do nüsso rebanho leiteiro, Para E' vma dolorosa verdade, mas que preCIsa ser dlta: � se�
cada vez

l"'naiS
in'�ns� '110 sentl,lo A.gricultura. dando ·maior extensão dendr: com planos de revenda e isso, CUidamos da preparação de nhor, dentro da Cçrtina de Ferro, contínúa sendo ludibrIado

r'.� atende destemida·ment..!. o� \aos seus serviços de defesa vege�, �ssistencia aos setores do fomento pessoal habilitado, tendo-se espe- e até por auxiliares que agarrados aos cargos, COIU? .ostras,.
PlO,�lemas .uja so\UrÍío: con,;htl'''J.'' 'tal e animal, e, através de acõr':' da produção, reflorestamento, de- cializaco dois inseminadores no vão tini.ndo ,as suas defesas de ordem pessoal, em preJulzo dos

nase-.,essen Ia:l pan o des�I)�·olI'I- dos firmados com os· Gov.êrnos Es- resa sanitária animaL inseminação Postv d� Inseminação Artificial de interesses nacionais.
• . . .

t t'V'mento_';�_�.lnossa '!::uómia. taduais, conseguiu desenvolver artificial e defesa vegetaL Nos 17 Indai"l e que hoje estão em franca Escândalo, SUJeIra, vergunha, irnundlcle admmIS ra 1 a
..

E�'sem :dúvida; rrf,tivo ·ce jÚs((' I uma ação mais eficiente e com re· meses de sua existência, êste nos.· atiiviõ<:õ", no nosso Município, Em- é O que está ocorrendo· cem o cimento�
ilibilo para o Executivo Mt'''licip•• j 'I sultados benêficos para um maior 50 .Departamento promoveu nada bora ainda recente o serviço, já 1 Apesar de todos os esforços .�01n a montagem de.nova�

incremento da economia rural.. menos de· 51.519 vacinações con- temoF a registrar ótimo resultado I fábric,:s, não temo.s, ainda, capaCIdade para atender ap, con

.\Ta.mbém. o Estado··se ·rem dedica-· tra as diversas· doenças como ·se- de TlrodFciiQ o qual ainda será au-I sumo Interno de CImento! .

,

.��-----,.--'--,--'-----';_"'- do cada vez mais a: essa àssistên- jam: raiva. peste suina. febre afta. ment.' do -com a colt>eação de mais I Há meses, reuniu·se o Sindicato da IndústrIa da Constr?-.
. "A CAPITAL" cia tão necessária aO nosso lavra- sa, eólera e ep�tilioma das aves e um 'm ....ninador. afim de que cada

I
ção Civil do Rio de Janeiro, � fez uma longa !eprescI_1taçao

Senhoras e CriaJicas ,dor e é essencialmente o governo outras mai3,. tendo visitado 6.148 distrito seja perfeitamente atendi- ao Ministério da Fazenda, pedmdo a prorrogaça_? da h�ença
Sapatos para Ho.m�ens, II de V. Excla.. Sr .. Gove.rnador Iri- propriedad�s. beneficiando destas do para melhor garanti; dt> servi- e isenção de direitos aduaneiros para a importaçao dI? ctlmen-.

, .. , t tra·nge·lro Puxa daqui puxa daH conversa aco a, apea-
De

. ncu Bornhausen, que se salienta 4.933. Além di:'l'e, distribuiu·se. em ço. E' esta uma InICIatIva que O es. ' ..' .'
d d S' d· t\ com a sua atuação in.tensa e o !lrandes <lwlntidades, fungicI'das e . t. d· d ção adiante, e no fmaI de contas, o memo-ran

.

o (). 111 lca o

T F· . -, acnna a gran es espesas para os
W d f' t" F· t dos s� queIXar a CEXIM.ernos eltos ;

seu interesse positivo no amparo insqticidas, ferramentas manuais. 'ofres municipais pois que o ser levou o ln e erImen o, oram o ,.

d b
.

I
do nosso agn·'cultor.. e na l·nten-'· -, -. .

. '. . ,- E aí o nosso Coriolano de Góes, que é um homem e em,rações equU:br:ldas, sementes de llÇO e mantIdo exclUSivamente aS '
-

t d t' d· r'scado prometeu que co-

������w�w��������;;;m;;;��=_;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;''''';:;;;;:;;:;;;;:;:;;:;;;;;::::;;;;;;;:;:;;;;;;,,;;;;;:.,..,� ...

luas que naQ en en e pa aVIua o I .'. '
.

LI

I �o meio �e ;:olucionar a crise" c�ncederIa as h�enças n�ceg-
. sarias ao oI'gao da classe, o Smdlcato, para a lmport"çao ,e
I posterior distribuição de cimento aos construtores. Novo me

i morial. Novo indeferimento por parte do govêrno. E' o ca�
I xingó de sempre e o regime da conversa fiada·

. . .I Hoje, quem quiser cimento, em grandes quant1dade�, te-
r rá de se sujeitar ao intermediário" ao afilhado d1? �overl1o,
ao grupo dos salteadores, a quem fOl dada a excluslvldade de

importação de cimento estrangeiro, que é pelo preço de 68

a 71) cruzeiros .. ,
.

A CEXIM recusou a importação de cimento estrangeiro
ao· Sindicato, mima quota mensal de 200 mil. s!lcos. ,

Pouco
antés concedera como uadroeira dos bons negoclOs, licenças
num 'total de fi �ilpões de sacos, a terceiros.

.

A ladreeira também ·ê rc·alizada às ocultas, porque o Co�
riolano, coitado, bem intencionado, vai sendo levado por es-

sa gente. _ .,

Recentemente dizia·me um dos tubaroes que, ll1VCS de

palacetes, casas p�ra amantes, deveria estar rccolhido na Pc-
nitenciária do Bangú: ;

- O govêrno do Getúlio é o· melhor governo que já th'e
até agora, apesar dos "Atrapa�hadores do Bra.;>i� ...

"

E ainda ontem, na Embaixada Inglesa, dIZIa-me um dos
grandes vultos de seu govêrno:

� Estamos aproveitando até à última gota! ...
Ontem, hJje, -amanhã e sempre, ao seu lado, amigo cer

to das horas incertas,

NAMOR·ADOS!
12 DE JUNHO!A NAçÃCr.

Bedatçlo. AdimJD.tra;io t} Oficina•• Ru. S" P••" �.
1111 - Fone 109%.- Vau., P6lIial" 18. •

,; .' "... • > •

'ô
.

D1ret9r�, .l\IAUlUCIO XAVIER

Bedatol': RAUL FAGUNDES
.. &X�iDl.NT.

o me ..

atrairpara a"DIA DOS NAMORADOS"
Não deixem passar essa feliz oportunidade para presentear
eleitas!

.

Vejam em HERMES MACEDO, as' lojas que são uma vitrine,
Ihor preseníe para suas noivas ou namoradas!
Preços especiais em todas as UTILIDADES DOMESTlCAS�,

suas

AMlnatarul

ANUAL ;. • • ., ••• c� .150,00.
SEMESTR1Ui .• , .".. ·c••;,; ••• • • • Cr$ 80,00 ..

N.o AVULSO •• ,

'

,. Cr$ 1,00
Sucursais: mo: - Bua do Oundor u. 11' _; lI'onM
I 43-'7634 e 13-'799'7. -:.:, SAO PAULO: - Rua '1 de:
Abril n, 231 _ 4.0 LIdar � Fones: '-8277 6 4�4.141

.

BELO HORIZONTE:. - Rcia Goiás, 24. - PORTO 4-
LEGRE: - Rua .João Montaurl, 15. CURITIBA: -�:'
Kua Dr. Murici, 708';_ 2.0 .&lidar' - Sala Z3J. ,10m·
V1LE: - Rua Si Pedre, II.

.
.

.

.
.

IH E R M·E S MaCEDO' S. D.

KURZE' ,JJ.,ER I e H TE#,
f&.�

WEIZ}O�NKÓLONIE CURITIIBAINOS
Um kommenden Monat Juli wird ím Muníztn

ZWEIJAEIIRIGES KIND DUReH FUSSTRITTE
.

GETOETE
Wie· uns aus FlorianóP9lis berichte wird, ereignete

sich dort vor einigen Táigen ein Verbrechen, welches rin
B:rutalitaet allen anderelL Uebetschreitet. .

Es hand�lt sich·� Manuel Oliveira, VateI' von Si'€'
ben Kindern, welcher var etWa zwei Jahren, Beziehu�gen
mit Natalia Pereira, da Silva, Mutter eines! kleinen Jungen
und wohnhàft in der Víla Operaria· im Distrikt Saco, dos.
Limões, unternàhm.

.

..

Manuel hatte zur Gewohnheít, seine Buhlerih 50-

wie auch das unschuldige Kindlein zu misshandeln, dieses
jedenfalIs aIs Rache weil. lCS ni�ht sein eigenes War·

.

AIs· Sonnabend .abends .zu einem unbeobachteten
Moment da� Kind aus das· Fenstêr stuerzte, fiel es aiif:e:ini�.
ge Steine und litt somit einige Verletzungen· am Kóerper;
worauf es sich unruhig v.erru.elt ..Alt Manuel nach Hause
kam, und das Kin din graSsem .Weinen auffand, geriet er,
ohne irgend welche Forschunj:en zu machen in einer so I
grossen Wilt, dass er miber das Kind herfllhr urid és

.ver·1pruegelte und ;;nit Fusstritten behandelte, ohne·. auf dre
Berufung de Mútter zu ac1:lten. PJ.oetzlich hielt d�s Weinezy I

'

des Kindes an. dre Multer rie� um Hilfe, und aIs verschie·
dene Nachbarn zusammenkamen, stellten sie fest dass das·
Kind schon tot war.

Manuel wurdd sofort· von einem "Comissarlo .de
Menores" festgel10mmen und

..

der Polizei ausgeliefert,
welcher er erkloerte dass N:atalia in einem vezweifelten
Moment das Kind auf Steine sShiniss und es somit deri T-od
Land. Hierauf wurde auch Natalià zur Polizei gerufeIl, Wo
sie das ganze Gesêhehen schilderte. Die aertztliche Unter
suchung stellté lest, !iass die Leb'er des Kinder vol1k.qintnen
zersch1agen isto

-

..

VARGAS

FORSHUNGE:N-MEDIZINISeHE

Saiba porem, escolher umlf BOM rad�o
... �.. .... ... ".�-" ..

"""':� Nós estudamos Hcur:;damente as marcas de radios
. ,.

que possam interf'sf'ar aos nossos fregueses,
Entre as melhol'es marcas aconselhamos:

f1IENITH'F

Im "Hospital Naval Marcilio Dias", welches
"Diretoria de Saude Nà.-íTal" uriterstellt ist, werden zuX'
Zeit Studien durchgefuehrt; die sich mit dem Einfluss der
atmosphaeriscl1en Verhaéltnisse, auf den menschlichen Or
ganismus befassen. Zu diesem Zwecke wurde dort ein La·
box:atorium eingerichtet; um: geriau die atmosphaerischeiJ
Gegebenheiten :iu k<mtrolliéren und gleiChzeitig alle Stoe
rungen oder VeI'aenderungen festzuStellen, die beim ge
sunden oder krankén Meriséhen irifolge atmosphaerischer
Veraenderungen alftreten ko.enen. Das Heilen von Wun
den ,das Vehalten von Krankhéiten, die Erscheinungen im

Blutkreislauf, die Gemuetsveraenderungen durch Wette
reinfluesse, alles das bildét indem neuen Laboratorium Ge
genstand genauer Ueberwac:hung und statisfischer Erfas
sung, Derartige Forsc1umgen wurden begonnen im Jahre
1950 und die Ergebnisse- derselben sind bereits zu Aufstel'
lungen und Statistiken vereinigt, die einen Ueberblick ge·
ben und gewisse Schluesse. mit BestiÍrimtheit zu ziehen
gestatten. ,Die im "Laboratorio Meteo�olbco Clinico"
duréhgefuehrten Forschungen sind. von eiriet Art, die bis'
her UI!r in aehnlicnen Zwecken dienenden Spezial-Labo.·
ratorien in Italién durchgeflúi,hrt wurden ..Wie aus RIo ver·

lautet, erwecken dle brasilianischen Arbeiten auf diesem
Gebiete al1g,emeines Interesse tn. aerztlichtm Fachzeitschrif-
ten von internationalen .Rufe.

.. .

- o radio que dispensa propaganda.
uGENERAl :ElETRI("

._
- o nome é uma garantia.

"RCA VICYOR"
._.. Sonoridade, Sbm e Beleza em

seu lar

"STANDARD' ELÉTRI(H BARRETO PINTO
P. S, _. Muito esrarrap�do o discurso do Capanema, sõbre a extinçáo

da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Pois bem. O Roberto

Morena, comunista fichado. que é um tolo, um demagogo de· quin
ta classe, conseguiu até levar às cordas o Iider, de modo espeta
cular.

II - O projeto que acaba de ser apresentada na Câmara, dis

pondo sobre anistia fiscal, merece o apóio do ·govêrno, desde que

o prazo para o pagamento de impostos e taxas atrasadas seja rea

lizado dentro de prazo exíguo.
UI - O general Deny já declarou que não aceita a Embaixa

da do Brasil 110 Paraguai. Antes. o senhor lembrou-se do honrado

nome do gener"l Mendes de Moraes. O posto diplolllático, porém,
deve ser preenchido por funcionário de carreira, Mendes de .Mo
raes, que seria um magnifico embaixador. deverá. antes, ser apro
veitado num eargo de direção civil!

IV - Por que ficou tão ·quieto com a grande datn da coroação
da Rainha? A "gaffe', porém,. maior, foi ti do Itamarati, onde es

tá tüdo num-a· mixorofada,
V - O InStituto Lafayette comemora, hoje, o 37.0 aniversário

dc sua fundação. Talvez não se lembre do Colégio Lafayette. Pos�
50, porém, informar-lhe· que é um. dos educandários de maior con
ceito em nossa capital. Ao comignar o fato, não d'evemoll nos es

quecer dc prestar a nossa homenagem á memoria de Lafayette
Córtes. grande idealizador e que foi u�a figura de grande realce
e acatamento no magistério nacional. Conheci-o lutando com as

maiores dificuldades e enfrentando os temporais da vida, e la�
menta que tenha desaparecidO tão cedo, para vêr a 5ua gra.nde
e patriótica obra pedagógica .

IV - Hermes Machado, h0111em digno e de grande aç::io poli
·eial, no entanto, està muito moroso nesse inquerito dos cami
nhões-feira, desiludindo a muita gente. E isso é lamentavel, tanto
mais que o governaQor da cídade ·estã aflito que tudo se decida.
com urgência� apuradas as responsabilidades, dôa a quem doer" ,

Linhas impecavels a-

liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

I ("l',"o .';r ..... tecnica moderna,

PROSDOCIMO D. S. Im�orta�ãO e �omércio-
"PROSDOCIMO"W U!;l S T.,E, N S I E ?

Qualquer radio das marcas acima poderá ser'ad
quirido na firma Prflsdocimo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Pecam uma demons-
tração sem compromisso.

�

�,.Or
gulho dá industria nacio
nal qUe pode-se comparar
com quàlquer outro radio
importadq,

DASS die GriUen und einige.Sorten von.HeusclJec-·
ken ihre Ohren nicht am Kopf, sondern an der Vofderbai�
nen, nahe unter den Kriiehen haben '/

.. ..
DASS nach wissenschaftlichen Beobachtungen; ein

Mensch wa.ehrend emes· aéhtstuendigen Schlafes
.

35: 1Vl�I
die Position wechselt? . .

.

DASS ein SkYláeufer ein Geschwindigkeit Von
Stundenkilometer erreiclit i

o

assombro da industria a

lemã que apóz guerra
construiu a maravilha do
seculo,

"SEMP"
e Comércio

.

-- �.__:...
HUMOR

Ein Schotte erwachte margens und bemerkte .zu
seinem Erstaunen, dass seiile Frau ueber Nacht gesrorben
war, Er kleidete sich sofort ,notdüerlti,C �" ging � r

Haustreppe und.rief hinunter: "Mary, komm mal
Treppe".

'

"Jawohl, was ist dehn·. geschehen ?,.
"Kochen Sie heute morgen ein Ei weniger.

Fruehstueck, meine Fra,u braucht keins mehr".

�--------�--

AtençClO snrs. ()ficiais
Estofamentos ! !em

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Cívico) em Cu·
ritiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores,
para Automóveis e M'óveis estofadoS.
PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS

Os interessadotí, deverão· se
. dirigir à Gerencia com

o Snr. Emanuel Machado em Curitiba. ou por corres-
pondeneia para C. Postal, 1.�42.

..

-,����......��

Sófre? :-Van ha Fé
Éscreva detalhadameut� �a� a Caixa Postal '1- 9 .1 1.

- São Paulo - Junte en:Vfilope sélado com' t;ndereço•.�.

Não utilise registro para ·evitar demora.na l'etirada, em.
hOl'uio improprio.

.. . ...

PROSDOCIMO S. A. - Importação
900 '«c

_:. o radio dE

ÍOl1go alcance que não SO'

fre interrúpções em sua,

onda.

Rua 15 !zle Novembro,
Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A MAIOR parte dos, casamen-
tos naSC:Jnl' no verão; nesta e:1- as estatísticas, '.são um fracasso

tat;à'J o sol e a lua batem com, Doe casamentos nascidos ria ]
as 1<1\a>1 armadilhas, vcthas mns atmosfera dos bailes e dos .;1'3-

eternamente cr'eazc13, toda e )1., 15 pm' cento dão 'l.-.n,,, rcsut-

qualquer aL_"pncia matrnioníut, ,tados, Dada a fr;v"Ii(l�id:! do
, b d t"

I
Transcorreu sa a o ransa-

toda p qualnuer ta casamentci-!,ponto e,partida a inos parece .. -,-"�-,-.;.�,,,,,,:-,,,,..;_�,,-•. ,,.,,--,.,..._ t>J o anivereario'.nataIicio da ex-:-
ra .As estatk;UCul� feitas neste que a- percentagem ' seja impor"�" . . . /, idí k
• Iv -t.e �. .' t I tante, Cuiado sobretudo avisam 10 '/0 As l}O�sI.lnlldades de SUCCWo dos casamentos entre ma. sra, LI la Kloc,

_ d d f 't dcampo ac ver em que • .0

Vln.e�, t t·st. � "" _ pessoas que se conheceram na escora chegam anenas a 10 "'01' do sr. Afonso Klock e fIlha «S� -t-r Um as e elos comuns a

po r CC'1'0 do" casament.os nnscr- as es a I ncas, com os cnsar, en
.

...
-

- J!'
"

_.t tl visão é a .míopía, O lndiv::luo• - •

__

c

• _,
:::' : ' ..

' -

't'J" baseados obre afinitl:,deJ in- cento, �e fato, d�s qUlnze aos vinte e dois anos somos capazeu tfmada ,do sr., Jose KeWl z, a? ,1- _
, .

' _

dos na-s lHaI·'s dão gaI'antm de
t..'-, '�' . "aha- de sentímentos smcems e ardentes mas -nãn duradouros por-I go e conceituado f'úncíonánio .míope só consegue ler o jornal;

sucesso "'11 1110 casr me'n'l
telec t1(U� e }nof ..renais. � � ,

I'd' .
- '- '" -

I
.

' . 1 d 30 •

" ,',' '- 'lua . - os "'n,l ,
, qlle a nossa persona 1 ade ainda nao esta fonrnada Gostamcn deste jornal. A dlstínta a.n.versa- por exemp o, a menos e, cen-

tos n3sc'dn,; nn.. n-ontanuas €:11 111;>9 �I� caco �de :'�1 c�.,al� d: :�:, de conversar, de ellcher-nos 'de 'idéias. As afinidades intelec� riante apresentamos embora- tar- timetros dos orhos, E' sinal de

nitenta j)()r �f'nl" dos ��"(l� ,,;.-, crttor-es gel! , ..e l,nlral.1 .e,_lHO" t
.

b ,., -, '

O
' _

íta
_ que a vista na-o Esta' 'Doa., rnsls-,- n ',. - - '-'" , '-"", - J', ualS pregam nas neças aos ecracaes Juvenis s sel>J' amores I diamente nossas f'elici <;;00_ e '

,
'__'

"1- < A j'f," ..
' de que o fato de oxerc .rr-rn ;' ,

ti 1" -: .' " <_.' .' -'
_

., �

,

V"

t' t 1 l".t �'_'
"J izes. i'_ nr er en'," !" C(}]UO -oe

, . _, 53.0, SO retuao, fruto da nnagmacao e resístem raramente as votos de felicidades pelo trans- Ir em a' ei ura, sem ..orngU" o

-t. -nn Ic co t" - '., mesma prof'iaaân ser a urna ga- "f t
- .', ,- • d f lt

,_ . <
VL ;::tu f ,. e ."'lJO es .urnos TLI'

t'
-

- .'
, AU uras expenenCla" I curso do feliz evento. _ e eito, e arr-iscar-se a plQt'ru'. 1�

- 'ran 'la de recrproca, l'h te t'> -" C('J'I1- , ',�' "
, � h' d f

"

to.. da t.ernpor-arta <le "-"I'anp:""
_ ,_- N 11 _, ,,- o _- _ .. "�" .0_. ';'_

"'''''\Í!':'''''-�
� Fnzem anos hoje:_ correçao a" e azer por melO

I �h8111OCl de nõ'�c'(1 (leveI' nvísar H!1 �,rfeen�aoEl fi ('asa (e e. I '-dUf� I A�'"
_

,

"

�"f;
_' ..."'" --- """." I _ a Brta ""'aria, Corde:ro de óculolS apropriat!'.1S e t;ómente

- -( '. ln ern·). .; e escrevn ('Of!1 l"U - ít. � � ..
� ��"\.7 �< •

• ..Lu.,
&

j •

boa'; ma""; qu" os
. bons partnl'l'l. ·t' l't

.

I o' • ,,,,.' I' sidente nesta cldade receltados por e.õpecíalista,
• '., I� nn,uü CrI lcas 'ertlTU1.3, 8]. 0 nJ {<

_< -

•

� � t .""" S d f'
�

tftn:: salteIo'_" (1R nlAndos Rc"m'os' L f '1' I d f- F'l' fr ,'...', _ ,. sra Veronlca Wippel" dig- e €scan 'Iai' Qll!'l SU(� 'l:tB
.

e,;:crema aCi le u e az <,a < � ,-

��� "" '
-

,

•
" ,-

não Óo;{(j; boa, 1I1'O(;1l1'e .scm

rl�v:m s"r !"'1Curarl:...." �11! nr� ra .ro111unces em capitule, :' ! OIT

"AI l-�'t
J i ,

J
na ;Sa. do :sr. A.�.jjsio Wippel. tardar ó _médlco o'Cl!Hsta. S,tror, de fllllt,u�le. Re,u tIV,O� C.fI

tozinho'3. AG -,,,uas e>1crf'Ynnlnl,,,�

\�t
' . '\.. dedicado funclonarIo deste 0.. - _' ".

ram�ntp. PL()S'�"'os ''''ml1rp "ngun' que em pl':ncipio cram l'ga;las 1 -':. w • gão; -s,4'\'i�
RM

do 11� stHc,st;cas, l,�om"t(:m r"
I uma a oulra, hoje cstão _nos

" �, �' '.'
-

.
! , _ Os gemeos Odo e Udo, flU1Í;

casamento',,, Oe amlrcntp. P.,nlO,! "01'" extl'emos (}n ('nQ� .'1.') f'm -

' \, "
" :', . _,

-�

';J; 1 nhos' do casa( WiO'an-d-Hílda
.

u .. � ... " ("L "t..,.... .�"!'"'��'�..-:.,.4,#�� "'�'>)" IS,\- �

,

o

por e:;.emplo, ql1q n,-lo Uln 10""c:'l; .....1

I de unl' dia d8 trabalr'J '7-cV"3' Fe
# .r:.?·<t"}·"p...'!-·4��"{s'\'-�"""�:'i'. .Jo''''�� �

..
�

7
• Bauler e que nesta data cOID.'plc

15 % _' 1Tm menino e uma menina pelo único fato lle anda- oe ca�a P"!l1 a irmii dp, um ami olham com rancor: ele n:i} pc �±4"'$'''''4';,i'''''Ji_z:'::'''.. :_,'" '-.:.._, i' tam 'Seu primei!'.) ano de
f?m de, mãos dadas, acreditam-se destinados um :t!> o��ro, Ju�- "') 011, vicp-yer"a, fluando 11ll1''1

I de deixar d" ccn1ural'-lhe J C.e-
""

� r

Tilm.. �

,

.

',_ ,tencia;
tas sentem vagllmente pela pr�eira vez o !lue slgnlf.lca a fi" jovem s� �asa ,com o irmf>... de, masiado fa�il sueesso. e !'.!a ':liio ZO /0 Somente 20 !lor cento dQs ��amen!�� realIzail?l' o ,menino Max

(lclidade. m:lS cada um dos do r; escuta, a Si mesmo Julgando

I
lIma amIga. F.;",,'� c;,',anH'l1tn" 0-' ["Gde deixar ed despreza lo _�ela:;: ell�r(!, l)e,S�_oas <.I,�lC se conheceram na !lIam te:ta� sucesso." 'A Müller, filhinho do casal

escutar o outro. ferArcn1 a "ar'lnt,., 118 'no'1>"" " I suadas e 'Poucãs rpnos'as m' t1c::,;<_ camara(�a�e!ll a qual ncs abandonamos nll:s praiaS r�vel;t o

.

"-�'
:'. ,

, unidade; O!; pal·en!."", do mar'clo Em conclusão, 'JS casa.J1�nto,� l�do !lrlUutrV() do !l'!sso temperamento maIs-. que a rc,,-! qua-

;;-""' ��.
", :_- e ,da ('.1]10sn S" cnnhel'cn! (lI' I mais recomenave-s cão O'" que Fe h_?de �� nO:l:o esp�nto. Sumos _levados a l�vItal' as, ,conversa:

, .. l'!-'
�.

�. _ "

'_

,
_.

pp.lo m�'llos 11,,,rtOtll'em ,., InP'''-1'' I !'r&1izam entre P('SSO&S cL!
'

��' I çocs
serIas e �s argUTIlcntos sut�s, enql!a�to a a�e![lla de estaI

_"��-
'''-

...,�.' � categona "·C'l1. 00, f'f\o,::J"·pntc"{"nlf'smo ambic'ntc, de Uilla allvl-lao
sol e o wuzer de nada.r;sao as umcas,�aIxoes que nos

.

�.,,�'U-m1E
entre companhe;ros d" inr",nc;", (1adc 'Pf-o muito diverf'a, (do';> lIgam,

- D .

A
-

'. :rue fizprnm e3corr:T tnuf" finh fr"Gnl0S ptincip'os, Parece-no"
-

D
" U ,

,
e ta'nta" Ja!7,rimn'3 de rnterneci- essenc:al umô'r'equi1ibr",l:1:1 ,�h:�,.

-,:� ,.0"" �-. I" ""'.-.1!!'" -- -,_-",......
menta. no sceulo passado, por são de qualidad"3 e 1�..i'e1to" ..;,

�/�rA';""es�-�
,- ':

�.� 'I!>....

- _.

que pareei3nl os nUli;;; !'on1nnt"- (130ft) Que "dois egn·stu3 �e�ét-'! V .

\ : ..... �
, '�, ....

-
.

,.,�.',' ,{ _,. �,\-,'{[{J'rtJJ·.''_,
-

.. r"'lnl"nll' pf'l'f�ito"" "fio (tI) CO'i- uri.tps -ou depoi:, 'V'âbarão 1)Or o- --

�t;� ,'� ; b "
-

�
-L

'

tra6:J pelo lado pratico, '"er:;:l1ndn (Uar-se, jogando �,e reclLl"'J�'tr.1Crt .,

�
''i ,f-

15% - Tudo concorre :!;ara r�velar n?s sob UDl �S?�cto lí- 3>5 estatistic,"", os mais f1esa,;-
,e em cara este ou aqu<"l� dq:'i' �<.

-

�( 1,,(11\) / �,-' ,

songeiro: a habi1idaru� na danÇa, o tl'aJe, a luz artIfiCIal. Ao trosos. E a mziio do insllce!<f'o to pm' que nalla ;i ma:, '''rQ (10

\
{. t, ,H

I'l'tmo da mu'sl'ca !lareCe facH, até <U!Tat1áve!, trocar idéias, fa- dele é iustame,lte (!<;ta: falta· �.- lPW'·i2Jiii i r� V/.1\ '�
- =. -

Ih -lo t . ,- c' O:l" que um eO'o'sta qu.- admi;'l qll'Õ' , .f ,.. ',/'(1',:
.•

iii!\<
zer perguntas confessar as noss!:f3 melhores aS-'.llraçoes. Che- es o e .'men o I o, ..un l�O,

•

r'" °c'um�nt�� rio cnJf,uto' _
- •

,.

._ ,._ ,l;q'
ganIos ao ponto de esque<'er os nossos "'ostos pal'a assimilar os mor tem n�ep.s3 dadp de um o e. -'ls 1

,--
"

N;;', �
:"�'

_ .

. -"

pa" mínimo de í:l('ognita t de m',;- se anulam rec proc:nH'r.,�. ,;'do outro.

! teria e tloi� j»Y:'Il'3 que cresce' s� pode '"er em dOiS a sU,'pe\.flr 15% ';_', Aí:nbiente
ram 'junto,,' e' frlOquentaram a" cle"confiar e vigiar .se, a, menoS

'ln��-n;a� l"1S�oJas. ca'.sando se. ('ü- q;�e St"\ acaba Dl.;. 11 h�-a<{ i � .�11 metem cert2-ment8 uma grande �blr:tor conta que t�ve . --"';I,ro:
I
imprudencÍ<1 E' claro que antf'S c;ume da mulher 'nOS pr- 'lWI{'()'

ou depnis um e outro sent'rá ch).· a chave -lU'! 1.�10 f', r1,

necC'õ's:dad2 de algurna coisa de casa, 1.I:n de::pertadoI'" ("Lrt:''r:;,I�
novo e de df'!'conehcic") a desco· (\entro da gaveta �a ('úI'10a.L,A
b1"I', Muito'; casamentos se 1'ea- voltar ela devia dJi',l'!'·Hw exata.
lizan1 entre p:_�s'�oa$ 'lHe �e f:.n rn:!ute a que hot�a :J cle5P�rtA"lçlo:
contram diariamente nunf bon; tocara. Cansada de pa'3":l� ,,?'
de num trem ou num on'buJ ..

'l'SfoU!<
diM no quaTl'j ue d(!I''1)!r

Ele li; o jornal eport:vo, ela um Ct)l� fI'l olhos f-xo� no �eu rdo.�iO
80 % - li.. Iuntanha é UIna grande escola de ell"'�gia, de dis_ romance de am')r. Um dia eh! a (\(; j:U!'30, a e�Fo,�·'- d'), í'�,(_r ':1'
ciplina, de generosidade, de cOI'agem; de simplicidade, de I descobre e não abre o jornal mes teve finalment(3 uma :n"!llta�_ac
franqueza. A intimidade em qU'e Se vive é leal, A mnca revela 1 �

t -t' v.tórL.l "oIIUlnin(l!:;a: !l (\t: :3C')11I':- 1!,,13
a sua qualidade orO';<llizadora e I> seu instinto domésÜco tam- I

mo que nes e e-,,::Jtl a !.:,
" I I::>ite o marldf.> com um::. '::o.m�b

bem no slJ{l-rt,
'

I
Flamengo, Ela 1!fige est<lt ��:no '.a ",ena, nào L:e 1'0' .: ... 111'''; .te

.;I.

sempre, .ab'sorta n(! lc .. tu�a: JÜ�� e;Hnle, De.3de ét4_11.. t318 tn:JTI1·.:-nl,o lJ

tem o l'vro de cah','ça pala hal
lles'Jertador linlcUU uo'fm,tnra'

da--- �,Jlrc/a II ��':I�\�e �Ol�iG�:�i�o Vti�le�:J��:�;�� ��er�c :à1i�<;;:1 r�u��",6�:,:.:�;:J,�()��-'ii
mcn�o de encor: ro n:s.�, _" e:�t�tistlca,
'pubhcso, nos CInemas do ,:Jau'{O, <�, "

( la conclusão, na Pretoria, -50 pClr

O SONHO D� PI�DEEl-:RO - Era o gr;mde sonho de Emile I

Warin, nobre nedn'ir-; de Lille; conhecer Paris, E quando a-Ifinal, aos 40 anos, �;onseguiu juntar algu:n dinheiro, a plim2i- ;

ra coisa Clt!': fez foi ccmnr::!r um bilhete no onibus mais mo- í

ri, l' f" -;
P

. o'

t d F \
eSlo � €: a St' OI. 1>0 cnegar em �rIS, ncnu encan,a o, ez t

I) que fazf:1l1 s lurü;t JS: s!!biu à Torre Eiffel, para admirar o I
panorama, GraDeie f-:i a sua emoção, nes';(' in3tante, Porém l
nnoç.3G maior li,,! r:stava reservoda ú cleseida; UH fuuciuná- !
1 in aproximol1-se dele e ch'darou'lhe (IUe f6ra ele 0", ... __

:
"25.00(tOOO.o ",\phi:t:tHl(: fhl TorrE' Eil':'l ê ffue n:1' eSJ-;c lnoti'..-o:
ganh8[;J UH! '-!llh!�I,;,;�l eh: luxo. Fui ulltaO cll!e ele sentiu a

I

vcrtigf'lll da allllt'iJ. -

IO 1;�Ó'HH-"RL\_FO _._ Th1an:m; A!}'wI:, o ..uh; 'famnso fotogra
fo ludi'f;, ;tln,!h:'c!1�e com 77 ;llIO"_. ;l!J�!n'!;c1!';t ]lc1a primeira
vez !F� tL-I't 11,H':t a!i"i':>é:nbr um rUm (h, Coroa,_.ã\).. E' ele -eles-'
{le 111UUOS ,mos, fi fOt.úgT:lfo dos príncipes da í"alllHia' rc'al. A
;;1fanci;1 c ;t jm'cnb.de dfl. atual l'<linhii iio Império IJritanico
h'!':ml fh;illa5 llcl,t t;bjdh'<! de IHareus Adams, que é um mes
ire rro bUa. lL.ft�. , lIt

li" 'f IH O __ o Doj�; médieos norte-americanos, Llldwick e Mass
J: l', , b�f>t'v::1r<;m qile as CJes;oas que fumam mais de uma mé
dia de 15 cigarros nJr dia aumenta significafiv;:imente o nú
mero de cáries e ele faltas de dentes, quando Se comparam
e�sas nesso,"s C:1rn as qUe flllnam menos de seis cigarros. Di
zem cs pçsquisndores qw" não notaram rela<;ão direta entre o
fltmo e a gengivit2 simples. '

� RODi� DA �ORTE - CGmemorou I} vigésimo aniversário
{l� SlIa -�U�HI:!l:a� a �ott;l'ia Nacional de França, que, segundo
as csta�lstl!:'�,', t' a mdustl'ia nacÍ(tn::tlizada (�ue deu maiores
l';icr�:, a !l<H;ao' Du::ante os 20 anos de suas aiividades, a Lote
na Ja J�a::t'�l p�emlOs no vaior tutaI <te ! 3ti bi!i,'3es de francos,
� admmlstraçaCt e' 05 sorteios estão a cargo de uma repal'ti
c,�o do g,:vern<l, mas a im!)il3Ssão, {ljstribui('ão e venda dos
lulhctcs sal) efetuado:'; !IOl' �Jarticul:lres. Os agent[1; de venrh
fie bilhetes, na ma:oria, I,ão veterano",1 de guerra, que recebel�
J)!l'centa�em. Em eUéla sorteio, os 1l0me5, d;:,s contempJados
sai! mantidos em se.!;Tedo. !lara evitar que sejam explorados.

q. .........:.... Sendo de boa fé,- gozarn, prol e
'ção Uivina e' de :tltas IJer'30na--- .

São arti�t.a". e mtilleç-

edl1cação,

n

ner;
- do menino Claudir, filho do

S1;', Carlos e ".lra. Carolina Evan·

gelista;
- do menino Jorge , Alber:ro,

filllO d,) sr_ João Car}(?s e '3ra,

_ Voce tem certeza de (1\le saberá acertido .d:reito
-

com iSSQ querido?
'

-

.-'

da 'menina Nilsa Maria,
lha do sr. Anapio Gonçalve-:;
sra, Amalís<;.

'

VIAJANTES
I - Esti�eram J:,:>spedados

DfSENUOS
TÉCNICOS E COMERCIAIS

.. _ ASfALTAMENTO

quila. Ao chegar o fac�lta
tivo, procure dar-lhe todas

as informações, para que
êle possa contar com ele
mentos para examinar o ca-

Uma experiencia terri

vel nara as mães é o apare
clll1�nto repentino de fe

bres em críancas de tenra

ida:'ie. Em p,mcos minutos,
um bebê ou uma criança
de pouca idade, -aparece co

rada, quente, com todos os

I sintomas de febre alta, Nes

sas ocasiões, é importante
pânico. Práticamente não e

xistem febres de efeito ime

diato, capazes de ameaçar
sériamente a vida de uma

não se deixar dominar pelo
criança.
P�r-outro lado. nem sem

pre as febres são'motivadas
por infecções. A super-ex

posição ao sol, comumente, Çapital
Fundo de Reserva

- ..

de jarmns, garagens,

LOTES
interiores de fábrica. etc.

PRESTAÇÕES
pontos da cidade

Dt TERRAS

ES;J;'A' OFJ:;REÇ;EW;J;>i;) i�'�GOS D)::" INVERNO PÓR

PREÇOS JAl\iAIS VllilIJ;'O�. '-:-' YA' HOJE MESMO FA-

ZER:' UAS COMPRAS'PARA;
"

ESC0LBER MELHOR E

('lU ' diversos

MED!f.ÕES
,

INFORMAÇÕES COIV!:

OSNILDO CERQUEIRA LIMA
,'!��'...:.��

Rua 7 de Setembro, 1893 - ou Edifício INCO, Sala �

,,------------------------------------------------------------

�,���������������.� BANCO INDU'SlRtA E (OME'RCIO DE SANTA
- Matriz: I T A J A l'

.Ji'undado em 23 de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg

1 ETE ({ I Til)}
(ConclUi nd. 2.a pga�, letra H)

�
... �

.."'���.:.
..:.

O MAIS VARIADO SORTIMENTO�

AS MAIS UNDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I MOS. A,

Rua 15 de Novembro, 900 -- Blumenau

total ido não. exigível •• ..... .. '" ... ... •• •• -O. ••

Total dos d�p,ósitos elI.l, SENSACION�L VEWDA, "DE ,INVERNO ...

,.' "

� ',' ;
- ,�,-/' <

CaSa L8uefge�
28.2.S? mais"

o médico, ao. me

nos vara ficar mais tran�

Senhores Comerciantes C E R E A �L 1ST A
CATARINENSE

RECEBEMOS

CIUmm DENTAL "COLGATE" - PEPINOS EM VINAGRE
ulIEM1\-iER" - EXTRATO DE TOMATE "CICA"

AÇUCAR "UNIAO"
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brusque
---_.-

precioso ':ponto""em, 'Salto �Norte a' :BanHetrBhles,,�!':Fraca'1;;af,bit�age'm de::"Rudolfo Rosernek e renda 'de (r. 1.024,00, Tinham�l!!,l'azã(l ao

afirmar;'1
inicial, {lUaI�O reínau .equm-l dQ dos.ll{ais ace�tuados,sendo,: ãr,ea.ICÍdin�o. � .�ordda "

e-, ,_ So/'g'i';l" O :primeiro emJ?ale!� b,itro resultou na marcação de trajetória, Houve protestos, i Rudolfo Hosernck, repetímus' que'o' chóqne Banãeiran- brio nas açoes, eabenüo aos
J
as boas, rendas que vem � se, 'lliendóu !lara as redes e

pafa'l
aos;",gZ ltnllutOj,! frlltQi de um

[uma"penalidade
máxima con-, mas I) tiro de rigor foi cobra- I mns, foi ,um mau juiz. Cluudites x Progresso ,J,1O:ua ser a�i camalld;ldos de� Ciclinho, n� ��I' reg�s�raii�o, um esp�Ih:ó fiêl! sú:ó�'re,pa, d�:to,�OS"O g,óal' fhi :!tre�esso cer�cí�(} de' Ivo,:Aós tra o ,�rogresso. �<:la na Í1�ão lll! �'or RudpIfrr: 2 x 1· [OU em varias ncasiô.es e suas

pontadu como..« numero um: tapa complenu:ntar, o domínío doTnteresse dos,tore�,dOl'es Pc: anulado. Erro unperdoav'e!-do 44 rlunutos, então, outra Joga- ele DarIO, G qual nao teve m, No segundo temno voltou fallM3 mais importantes rest-'da quarta rodad do (,�ertaiú:C técnico e téri·ftoríal da !>ugna, los: jogoS que cl?mpõcm cada� juiz. '" da' ma] 1nterpretadá 'pClocár,:, 'tcricão à Igtima' em desviar sua: a campo com "fúria" {) time díram nos lanccu que acimada Segunda Divisão. E não nos domínio este infrutífero, pois rodada. ,',,' ,
, " ;

,

,

,

_,

, '

"

,

,f
-,

,,; 1 " , � 1 ,_. '". , '� ..
'

,'�' rubro-negro e muito embora ccmentamos.'enganamus, támliem" ao �:�h:::�t:: :P::��n�;�1:g:c�{�:� gll�:;!ef::�;:;;:-:::I�O,���;:, '"'[ti��éG.eu,
I

'é'm
'

:F'JO,liano:I'lO ;1,15 " o ::.�:d��:��.�í:��"j\�::lt;:l�l1!;cna: �iO�:lt� ��;:;�,={1'�:���1) 1�:;:':��tcn, quando Ipíranga con�lulU �.',é': ;f!'Ji.Ifl""'i,' J'� i{} ó,"{' ',;' :', ,';, , � obteve, por in�!'rlJJér1i,! de Ipi- E1ilÜI,W:S:nés : foi um com' feticidadcs hoa. tt;iVD.a

B
" ,,; �"

'

I ranga, ;\05 20 minutos. Por li- gANDf�H�l\NTES: l�alll.'lllurm,al a' ig"ual<lalle em dois realizada pelo ataque quee tão "
, !;�,�t.���i4itSmt',ft

.

e'" :;,o" 'c' ete r ,. n fi! e
ma s�ric ele' sítuações criticas Ivn c iUoisio; lV;dm'lr, Valtertentos, com sabor de. triunfo; bem comandou.' ..A:ín!>)ig·, àiÍl�

,

< �,..�'�g;-;: _. c

� : ,,y,"
,

, .....
'

Y n, e � 'ii' passou o reduto final tricolor � Lauro; Valdir, Alberto, Itu-

r::: �a�:n!ei;:�!:sCrs: �:�:ed�:�::;��::::,�e:�i:�lsDrDreitô�:!-;�:�prtPdDS, á�aií}n'!Js com, o 'triu�f� de' sua e- ':il�;::�:�al�;:u: c�e�::uN:i()I�: dO�;'o�ci"l�;S���:ci�:�rn. San--tos d� equipe d; G�i'cía AIto'.� :o�o� �s pontos;dC; v:sta• TUPl� ;��, ":: ';'

"I:;q'ulilfslbre j O',Dmérica de JoioviJe sàta dO tamente, chocando-se a pelota e r e Dário ; Fonseca. Jóca, eDesceu um ponto o:progr�sso; investfndn nela direita. cho ,,': " '

.. , ' ,!" ",' ,."",,' , , ,�' , ,', , no poste, pará d{llcsllel'o dos

I
Tobias; TUllÍ, Cirlinllo, Ipiran--e à. esta, altura não .maís QCl,lpa' c':lu-se com- um dos zagueirot

: �9nt�g�ii: X)j.�ls;:,q;ij�u�·i .íntérm,�ni�ipul qua c?I?cou ,'lez-: 1 x' O:.
'

torcedores progressistas. g-a, 'Lalú e Nó de Pinho,
:t 'liderança absoluta: do ,cam- contrários após ter chutado, pr�(il'1-dente,�se q sa� frente a fr ente no estádinho]' No 'per iodo complemen- _'----

'

'- �___'_ '___s�brànd�, � �oiI��;����peqUen�:· ba�/ à p.ó#;e'
"';

�a Federação Catarir:ense ,tal' reg�essou bem mais

d;3-lllf
III

I
f;8

I' , , ,.� '"
, ""':', '

oe' .Futébol, em Fl�nc:nJ_-' posto a cancha J onze de!; a Ia ar IpolIs, as repreElentaçoes do J'Jinviie, já QU2 rein'iciada a
' I

Avaí, e Am�rica, re_specU- contenda, ,procurou desm:l11 I, (A EXPRESSA0 D,A ELEGANCiA)vamente, bl�campeao da éhar a diíerenca. Baldados. {
'.

-

"ilha" e bi-cam!Jeão do Es- no entanto. fo;am seus es: '
'.1í1

tado. forcos, dada a excelente"
Como se já não bastasse performance cumprida pe

a' tão decantada classe dJS la retaguarda alvi-celeste E'
diabos rubros, seus SUC2S- tambem a má pontaria de

mais recentes do Fi- seus dianteiros� Deco:rrido�,
,gueirense, ,ao qual suplan- 18 minutos, pcude o Avai
taram por 2 Xi 1 e 6 x 1, há ampliar sua vantagem, con1
poucas semana::;, credencia-, outro tento de SaulzÍnho
vam-no à conquista de mais O ponteiro canhoto, dento
um brilhante sucesso, o que à nova cruzada de Edlãü,
na verdade não se verificou valendo-se de seu oportu" ,

pois ,JS azurras,' jogando a-. nismo, desferiu violento pe- �.
lém do que era lícito espe- hardo. batendo 'inapelavel- :'
1'a1', ClJnstruiiam � p�acar I mente a Simões e estabele- ,::

,

Avaí 2 x América de Joinvi; _, Vasco da Gama 3 x Ri- de 2 x 0, desconcenante pa-! cendo 2 x Q" contagem que, L,
1e O (sábado à noite) _ Pau; bernian da Escócia 3. r<: os joiv�nh:il1ses, os quais I perdurou, até o encerra-: r
la Ramos 2 x Guaraní 2. EM FRIBURGO .,_,_ Equipe nao acredItavam em derró- menta [:0 chóque. Ir,
EM JOINVILE: - Caxias: mixt3 do Vasco 2 x Esperan-' ta. Em vão tentaram os co- r

6 x Ipiranga de São Francis-; ça 1. "
mandados de Zabot reacio- i(

co 1. ESPIRITO SAN'110 ,Impressionou multo bem nar, vindo ,a perder, assi�11, �'.'
EM S. FRANCISCO . ,EM, VITO'RIA '_ Vitória: O chóque n::Jturno de sába- depois de muito tempo, SUq r

O
,.

d J '1' .. •

1 do último, revivendo (l A- invencibilidade em grama- t"perarlO e oinv! e 3 x "" x AmerIcano "'," .. . .. "

'

l't' 1
' ,

G' RAl'S vaí suas, mais, memoráve';s dos da Cal)itaL '�,>"e lC;), , MINAS ' E
EM TUBARÃO _ Ferro-: EM BELO ROR'íZÔNTE _ jornadas no futebol' barri- Manoel da Paixão T0uri-

::

viário 4 x Barriga-Verde de: Asas 2 x Democrata 2. g�,-verde, com um d2sem- nho func:oncu na arbitra-
Laguna L Vila Nova 2 x América O, ,penho ' totalTnente diverso gem, sendo bem seu desem-
ÉM LAGUNA _ Flamengo EM BARÃO DE COCAIS _

do que, vem realizando téc- penho. Somou a arrecada-
4 x Cerâmica 3. Me,taluzina 1 x ,Cruzeiro 1., ntcamente ni'} campeonato ção a importancia �lC Cr$ .

:EM MAFRA EM JUIZ DE FORA _ Es- oficial florianopoÜtano. Te- 8.375.50 e na preHmÍnar o

Itália ,de Curitiba 1, x Peri porte 2 x Tupinambá 2,
, v,e 'para, si o dominio das Colegial, campeão <.:mador

Ferroviârio O. BAHl'A açõ:,s rios 45 minutos inici- de Florianópolis, do ano de
RIO GRANnE DO SUL EJ14 S.ALVADOR.;--, Bahia ais, oportunidade em que 52. venceu o quadro de as-

. ',E�M POR'l�',,:Al:;EGRE A"x Glitri'aní 1 '(sábado à tar- ,submeteu a defensiva ame-
.

piranf"es do Avaí _11or 3 x 1. I
Rener S x Gremio O. ele.) .:,_ Vitória 2 x Galicia-:' 1.' r�eano a Íl_lsano trabalho, �., Equipes princJpai:>: IEM S LEOPO'LDO A'

'
, flln de evitar L::ssem as rc- , AVAl: AdoUinho, Barba-,

.
-,

,

- 1" EM FEIR,A,DE, SANTANA
moré 4. x Força Luz de POr-l_ Atlético <lVIineiro 2 x Bahía

des confiadas a Simões va -; to e Danda; Nenen, ,Jair e

to Al'egre 1. local 2, sadas, tendo sua rõsistencia Mimara; Bolão, Arí (D:do).
EM BAGE' - Bagé 1 x Na- i\R T' A

sido qu�brada aos '10 minu" i Bl'imlio, Amorim e Saulzi� lurnelo Qctugloaidonal de Porto Alegre 1. E�':CA�;:: GRANDE ������ '�.!:.�S:.n�;�ã�c��l�,� II nh1':ME'RIC,��: Simões, Co-Ir" ueo lell'z em sua eslrel1'}la o, �a GamaEM CAXIAS DO SUL - Treze de' Campina Grande t I t li:ema (ll'eüa. execu ou 0- c�da (M_aZlCO) e AnLmin,ho; U
'

,

I
'D13nela 2 x Juventude 2. 2 x,Jbis de Recife 1.- 'hm,o centro, melo ::I pelota VICO, Ze Gaucho e Ibraun'gM RIO GRANDJ,!: -, São PAÇA' ��o éúJ6htro 'd21 Sa-ulzinho; Alceu; Gaivota. Zti.bot Eu� Fui í�]iciado (lGT,üngo úl- CORINTIANS;:; x OLIMPaulo 3 x Rio Grande 2. 'EM BELE'M - Sanb' Ci"uz o qual com certeira testad� elides, \Carriço) 'e Gastão. timo o Torneio Odogond, PIA 2 - .Juiz: Erik Westt-EM LIVRAMENTO - Gua- dc Recife 3 x Paysandú 2, t

.

1 1'; R� la" Cr·9;, cer an]e pnnno\. j( Q pe a lYlb.nn - '=!1C. ." .. , .raní ele Bagé 3 x Fluminense CE,í\RA' 'C'0'0:"fl-fm"I"a'" nd'o"" .i, ':,'e'pc:r'"e's n:'t IÍlr'a" i!) ConfederacãJ 13rasik'ra de 844.455,00 - Goals: Ca�-O. EM FOHTALEZA - Gen-
"

,

III
t U U D:sp::;Í'tos"e que coloca em bani 2, Goiano, Cliluc!'lo e

X EMF·,al.roP,El.�l·IOhTaA,oS.
- Brasil 1 til<lc':ladlOiallr20sxd,cOeaArrá'40.x N'ac�l'o' ,'fatgs 0,:3,' reg' ,3,:la do dia '14 ,em (clisp�tal\Ia 'l�<;a J"t:tivad{\\t,ia LuL:bi111hJ {C�rill�ianS)'Ol_ 0-• .,

orrea r' ever. en ,re qua ,ro r31n, o o e n,Va�03 , ..un-
, Pí\RANA' í nal 1.' Flori,anõ'poU's a Guaru;ção 'do equÍrJes n:::ciO;lais c ouiras pia);,EM CURITIBA Portu-

\
NO EXTEltIOR ,tántas csL'logeiras, COLOCAÇAO - Chave

guesa de Desportos de São :C. 'R. Vasco da Gania Não correspondeu de for- Rio: 1.0 Botafogo e Nacio-
Paulo 3 x Coritiba /2, pelo NA ARGENTINA Hu-

(' d'
.

t t d 6 4�" ma al!nul1a o Vasco da Ga' 11,1:;1, com O ponto perdido�1I';-11 e e o mov�m-en o empo e e ;), correndo �

Torneio Triangular que con' racan 1 x San Lorenzo O -, '

1
"

ma, em sua estréia, ]'á qu� - 2,0 V&SCO c Hiberninanque vem sem o notado, em ambas as gUé',rnições nata ainda -com ,a, participação Gimnazya O x, lndependientü "IJO'� ,'\].,"est� aIJI'eselltaca-o Dom 1, rorno da' realizacão da sen� Raia dJS Navegantes, cujas ", ,> .. ,', (.,
,

•

do Flamengo Britania 2 x O - Racing 1 x Newels O -

.

1 R "Of- .

1
' n�ad"�a� n"lal's" alca'�lçou fl'el1t0 Chave São Pé!ulo: 1,0 Co-·saCiOna egata

�

lCla a aguas estavam bastante" _-Blóco ,Morgenau L Boca Junícrs 2 x Bal1field Q
H'l

' - - rintians, São Pau1llAe Sl)'Jr-''3er prcmóvida pela' Federa- calmas. ao 1 Jerman. vlce-campeao ,..,. f\AO PAULO - River 2 x Lanus 1 - Ro-
ção Aquática de Santa Ca- A delegação do Vasco da da Escócia, que um empate ting, com O ponto perdido

I 'NA CAPITAL Coriw sário 'O x Chacarita O - PIa' �' 'd t' 1 14 d t G d P AI ele':! y 3, E'S-'-l:.\7:,I'aln 111TI ta11-
- 2,0 Olim_pia, cem 2."arma na a a oe es e ama e orto egre, via- � .. .tians 5 x Olínl�)ia do Para- tense 'I x Velez 1 - Ferro '

,

h'
- ARTILHEIROS: Alvinhom2s, domingo, próximo. O J'ando Dor vi'a aérea deve- tJ llTeCO!1. eClvels ,)5 cruz·I guai 2. Carril 3 x Estudiantes 1. -'

1t' t (Vasco), RR,\,'lli IHibénian), ,ént.'rme interesse por esta rá desembarcar na Base Aé mb mos, em van agem porEM OURINHOS - Jacaré- E MMONTEVIDE'O - Na- . - -

d
' ' '1 ó) t f 1-'- '. e CarbJni (Cor. 1." c,'2 ten-,. ' 'magn'l competIçao nao se rea e Floriano_pol,1,'s as.9 I',) x � a_e, aüar unl n,llnulozinh,", 1 x Cambaraense 1. cional 1 x' Central 1 (sál:Ía"

_ tos, restringe apenas aos meios horas dr, JTIilnha (�e hOJe, para o encerramenTO ,do p'ROXTlViTA -:::C)DADA __
Ourinhense 4 x Fluminen- do,' à tarde'r

� i ,;:�
Cerro Po'rte- esportivos da� Canital do rumando seus in�egrantes, prélio, quando então empa-,se, do Rio 2 -, AmboS os jo- �Penqról 1 x �

-

Sábado em São Paul-,), S.'.c.stado, I.einando fambem logo a seguir, para o La tau seu adversário. A re-gos fazem parte ,de u,m Tor- 111'10 L,; Paulo x OlimDia e no Rionoutras cidades do interior, Porta Hotel, onde ficarão pI'�sentac;ão escocesa de�- , -

neio Quadrangular, valêndo EM NICE (Fránça) Botafogo x Hibernls:n, inclusive frl'n Blumenau, .iá hospedados. Os componen- xou apenas regula,r impres-frizar que o primeiro 'delés, América do Rio de Janeiro4, Domingo em São Paulo,I que irão representa-la no tes da guarnição que repre- são,entre os clubes parar..aenses, x O,lympique 1.
páreo-honra, de Qutt-rigger sentará o Rio Grande do N.o P2caembú "6 Corin- CorintiaES x Sporting e no

não chegou ao, seu término, ,EM, 'LISBOA, - Sporting llín Va"co x Nacional'a 4 ,remos cúm patrão,
'

as

I
Sul na competição remisti, tians, defendendo com bri-

- -, "- ". .

devido à uma série de inci- 'de 'Portugal 4: x Valencia da -

, , , Ô,l:�'S prinçip,.ais guarp,ições ea de 14 do conente,' déve- lho o titulo de campeãodentes. �Espànha-1- do C.N _ América e S.R.' rão treinar no decorrer des paulista e do Torneio Rio-EM ARARAQUARA
'

Rcims da França 3 x Milão '
, , " , '

E" Ipiranga., ta semana, pára melhor re- São Paulo, após certas di-Araraquara 2 x Palmeira da :-da ,Itália O - Tais resulta- - ,

, . Havia muh:a eXIJe,ctativa

I
conhecimento da raia onde ficuldades encontradas nH. ,

I Capital 1."
, . 'dos deram ao Reims o,�·titulo I", , .' c(}m refere,.nda, _àde,sign,a- lrão se exibir e. tm,nbém pa- prim2'Íra fase. triunfou foI-lEM PIRACICABA - XV do' campeão da Taça Latina, -

Içao da gUllIT,'IÇáio gaucha, r.a apurar maIS, all1da sua gad2mente sobre o Olimpia '

'

de Novembro 2 x referente ao ano de 1953.
__-'-_--'- 1 por p2rte da F:edefação A- excelente forma física e téc do Paraguai, impondo-lhe o

quátíca ,do Ríc> Grande do niCa. scóre ele 5 x 2_ Detalhes téc- �
Sul, que viria 5e aprésentar nicos das partidas: I
na "ilha"" emprestando VASCO DA GAMA::l x:maior significaçãó· ao notá..' I" F.raqúeia em geraJ I x HIBERNIAN 3 - Juiz: i'I vmilo CREOSOTADO 1\vel acontecimento esporti, I Sn.VEffiA Mário Vial1_a:--- Hcndu: CrS; ---�--------

vo de dmningo. A entidade _ _ _ _ 745.954,70 - Goals: l\lvi-: Artigos para Homens,
,que dirige os esportes náu- nho 2 e lVIaneco (Vasco) - i Senhoras e Criançastiéos em Forto Alegre �'fez Raylli 2 e Turnbull (HibeT� i CASA "A CAPITAL"
realiz�)r, duas eliminatórias, nian l. I

para tanto, 'sendo 'que unia ;._�u.mmmÜljiíliiIlJlmJlllnI1IUmIIIJmlliiilnmlnlllium'llIIIJIIUIIlII"H!II,mmmIlIlmm,lfa,WIIIIIIIHIII'==-delas teve lugar na data de
_

31' (Jc"lnaio e 'a seg'ul1da ati·: a ::
te-ôntem. 1�ureal1do-se em ª '''':'DOENÇAS NERVOS1-\:S E MelfTAIS ::
alllbas'os-rep:i.'esfmtantes do':e g.Clube de Rega�as Vasco chi'

:=1 f;"
, ,

iãGama, os quais, déssa ma�
., asa de Saúde 'Nossa Senhora da Gloria r:.

11eira, teem. sua presença as • ==

:5e�ur�da na disputa da- '�Ta := ASSISTéNCIA ME'DIO t\ PERMA?\r'ENTE A CARGO DE ESPECIALIST41!Jl �,

ea AIrtürante". '

'

'!
' '

AnERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS =•

Os' cr'uzm�ltinos;, ria, eli- S 53_=minató:ia .de domingo últi- 'i
mo, .atmg'lram a meta die.ã J.;LETRlCIDADE 'ME'DWA, -::- REPOUSO - Dll'SIN'rOXIOAçõES - ALüOO� �chegada com uma diferença, iS LISMO � _'l'RATAME;NTOS ESPECIALIZADOS· _-' I �de mais de três barcos So- :!': AVENIDA MUNROZ DA ROCHA N. 1247 - Fone 3055 f=bre seu� adversáriq; 'o ·Clúbe '5 ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUL'\.TRA

•

==Náutico' Almirál1te :Barro-
�

:: C U R I T I B A
"

P A R A N .A' 19
.

l' d I' == =SO, aSSina �n o' pura a (iS- = �!
___________....... ......_,.. �,'lZ':O:' tancüi· de, 2: 000 metros o t'..iInmmw:ummnmmlimumllnmmmUnm)mnmmmmmmmlmmummHmmmmnmmmmnm�

EM ITAJAI' -' Estivado- tians de Santo André 1.
,

r�$, 3 x Marcilio 2. RIO DE JA:r4,EIRO
EM FLORIANO'POLIS - NO DISTRITO

"SANTA CATARlNA, I
Clarense

.. ()� ,Rio ��aro ,{l. '

Em Blumenau -' Bandei- EM AVARE' _:_ ,Avaréense
rantes 2 x Pro�resso 2 1 x Nacional' da Capital' '1.
GuaranÍ 2 x Vasto 'Verde 4. EM S. 'BERNARDO�, DQ
EM TESTO' SALTO CAMPO � Jabaquara

Floresta de Rio do Testo 3 x ,Santos 1 x São Bernardo':, O.
JuvenülS' 1. EM, TUPÃ - XV de No-
EM TIMBO' - União 8: x vembro de' Jaú 2 x Tupá 1.

,

j
Bom Retiro O,

, ,

_
EM CAMPINAS -, Ponto

, EM RIO DO SUL - Du- Preta 3 x Guaraní O.

,que de Caxias 2 x Concórdia EM SANTOS Quadro
2. ffiixto do Santos 4 x Corín";

HOHNE
Clinicas Gerai e Operações no Hospital Stn. Isabél.

Especialista em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado :,a Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pela::; Ondas ultrassonicas.

DR� O. R. KRUfGER,
DR- 'O. :ft: KRUfi:GER

Dóencas de Scnhoáls e Operaçôt:s. Raios X
Consúltório: Hospital Santa. Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 {em frente ao Hospital Sanki' IsabeU. FAZENDAS - CASIMIRAS _ LINHOS TROPICAIS

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

POR PREÇOS MO'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

'

__ CLINWA GERAL -
Especialista em Doen.;as de Criança

CONSULTORIO: �foriano Peixoto, 38,.- 1. andaI'
, ,:Fone: 1197:

'

,

RESIDENCIA: Rua Paraíba í70�_:' Fone

RUA 1:; DE NOVEMBRO, Nr. 619
BLUIVrENAU - STA. CATARINA

DOEHCAS 'no (ORACÃO,
,.�; ,

!1

DR. CARVALHO
, (Electrocardiografia),

Tratamento de neuroses - (PsicoterapIa)
,

Av. lÚo ��rti�ç,o.:�5 �Sobrado) - Ao llldo 'do Cine Buseh

MOU'!:;STIAS DE'SENHORAS

DR. ,RENATO {AMARA
.

DÓÉNÇAS�INTERNAS '

, OPERAÇOES -, ,OND:'lS CURTAS
Consultório: Tti;lvessa 4 ,de'Feve:r.cwo; 3

,

, Fones: 1433 e 1226

rDR. GE8flARD.l HROMADA. ."

Especialista em alta Cirtir�a e doenC�8 'de' Senhono
• Consúitas no Hospital Santa CatJ'tl1nll.

Das 9 às 11 e das 151/,2 �,1'J hs.
,

,

_ BLl1MENAU -HOSPITALI!1AN,'l'� CATARINA,
OUVIDOS ..:,_ N:&RIZ E GARGANTA

RUA XV 'DE NOV;, 1135 -:-:-: 10., ANDAR ,

_._' DR;'A.ODEliRECBT.,__;_ ,

EadloteraiJla ..;_ Rli!os,,;X' - Fl.5iôtá..apia - MetaDo
, . Uilmo ....; 'RESIDENCIA:' Rua: ., ,de Setembro, 15

')ELEFONE, 1441

A'DVOGADO
scritório e residêneia àrua XV' de Novembro,

:, LUl\�NAU __;- Telefone, 1560

FONE '_ 15· 31 ,"

ADVOGADO "

Atende �m qU:llsquer comarca do Estadu.
"'Residêitda: ;_ Rua Paraná, S

"

Escritério ...;... Edifício Ineo

Terminará -diâ �O do corrcn.,tc; o,,_SENSACIO�,i\I� C9n",
curso que distribuirá Cr$ 350\.900.GO�t!m P.r��,10�, m�l.u-
sive UM AUTOMOVEIJ. : ,.� ';,; , .:; ,',', ','

1 O 'j!A S ,t�H:�',N·fl" .. '

a v i s a 'que os !?orládo��s; 4.� ��pé$�, dist:l:ib�id� por·
aquela firma !,oderao trl)ca�Ios atI? JI d�a Zo" (vm�) pe
,}m bllhetes numerados que dão direito à participação no:
conéutso, . :'

"

'

C{!IDunici:>, também, que d.i:_;tri1mirá:btlhetes numera-,
dos aoS' fn�gtlez€s que realizarem' co!tipi'as até a rei'êrida,
data. '

',�.'

o SÓRTEIO TERA! iÚGAR,nlA �5 DO CORRENTE
Aproveite a oy6rtunldade e faça suas compras nas

.�- ... , . ._ .. '....,-,-"< -_'-.

MODAS )(BABEl
ConfeccÔes jinas l)a�a sénh�ra� � càvàlb�h"os

'

Vesti(los ,;_- CalçaotlG ::.. :,.:'Jersey ,.- ,Sed;is --.r- Camisas �'

Blusas - Soutiens - Casimiras. - ';I'efnos feitos para,
--- homens � crianças ---

'

CORRETOR
:Rua IlMwili!o N.'2 :_'-- BLUMENAU

R. 15 DE NGVEMSRO, 1393 ..:... Blumenau
Estado de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Projéto Visando Mobilisar Recursos Ra.�a
Conjurar ACriseDeEnergia ElétricaNo Filie
Amplo piano d:e ação moraJizadora na N8D deve o P. 1 B. ser:candilário Varias outras que...tões cliscutftlas

administração do sr. Lucas N. Garcez de outros part1id!osl\.polílicos ��8 ���:�o". ��Ud.�!,!!�"cJa Camara
�s·sentada a� cooperaça-o com a Prele;lura B. HORIZONTE; 8 l�lertdl')-

.

�

j�íC:Oo da 'Ses,são. de h')jc d<::\ plel_lte.de �t1jalma MarinhO), que

11:1 � nal) - Ao assumi n'tl�n-l Camara. foi Iíd.a uma ml'n_;n.-j esta Iieeuciado.

SÃO PAULO 8 (Meri- gencía e a regularização do diversos muniqipios consi- cía da; stlcção i:' a p;e. ��N gem presidencial" já anrptamen- O sr. Negreiros FalcãQ triNl'

,

1
� m Il Ira o �

t t" dI" e "a o fi ri b t le a do co

dional) _ Realizou-se no nível de vida, Revelou tam- derados decisivos pe os seus o :"1', Lucío Bit'.enCOUi.t ,jecJa-
e no reia a pe � lr:1P� n .•.

,

c r
,

ou so �e �m e .';Tam, - ,-

, 1 ;reu;
o projeto que tnstítu u o Fuu-. roneI Miguel Ferr.andcs, p!;cfc.,"

Palacío do Governo a con- bem o sr. Lucas Garces que contingentes e eitorais.
, "O PTB

do Federal de Eletr'cidade, ten- to de Caculé, na Bahia, ped ndo
, , C B '1' não devo ','ln' e.ruda-

Iferencia dos chefes dos par- já esta assentada a. coope- ongresso rasi CIrO'
t ár!o ele outros p"rtitlos� o; lí-

do em vista mobilizar �s l'X'CUr- a execução da" obras rodoô,:ir:-"
tidos políticos qUe fazem ração entre o seu governo da Histilria da Medi;;;' deres que vão tn!Jallmr ('Gmi-' SOS vuttosoe p�ra _c'J?Jurat' .'1 rias, e açudC'5 n'1.queb ruunc-:

parte do acordo inter-parti- e o prefeitura dirigida pelo I cina gc) tudo farão no sentido d' d,.' cris.e. de ener,gla., elétrtca, :"tlJ� pio. O :'iH:, N"grl'!I·r.s aind JE"

JA .

Q 'd d I RIO 8 (Meridional) bcrar um programa pO;J\!!J.r :,'1-
d�f1Clt ao pais e de cerca di. .eomantárros da imprensa. "e,

S:-' _

amo ua ros, a opo- ".
-

Ia o trabauitnmo. Vamos curuar
nm milhã? �e R:ílowatts. O pro- gundo os quais o S�<;I ga;1!a a�

SlcaO. Sera membro de honra do
sé t d

. teto substitUI Q Imposto de con, nualmen+> FiOO m'lho!;';; de CI'11-

• b' '1'
e.namen c o parrrdo em nof'SO� "

J
"

.

-'.
- -

Decidirão sobre os segundo congresso raSl el- ""tado auscult < d 1 . �'t'
sumo de energia pelo Imposto zeirns com 11 irnpren .sa.

... ;J.... I 'c lan ") (' CnlGc ..,d 1" .• l·t·
destinos l)oliticO'S de 1'0 de .historia da m�::Hcina I camento �

o penSamt1nl,� do" J1':l5-
único sobre a energra e e rrca

't

Pernambuco- a realizar-se em Recife, a sos � companheiron do int('!'in:r
a qual será d'vidlcla. tie "CM 0, sr: ,Ma�oel RIJ;m,� !'f"W'lI._�:l

I do com a constituição, "'1t.r� {I�
" ll1g'n_lfJ(,�çao da V:1R:I�a que Ir.l:>

RIO 8 (Meridional> - I viúva do professor Otavio pura, em face d'sso, (n,çaJ'n,os Un'ão c os Esta.dos, Distrito Fe" fazer a C'amara a lnwgpn, TlPl c,'
. '.. 'F it

I os rumor. d�fíni!iv(l'; da nessa I h F
'I'rinta e ';ll1CO mil votos, a-! reI �s:. . "pc.lítica cm 1\01:03."",

deraI e município' e prevê. ::lil1" grna de Nossa San ora r['} a

1 d t d d t d I A Iniciativa dessa hom da,' o reaJ'llstame�to d.:> ímpos- tíma, a quem ender.eçou um
-r,

a-

em e res e epu a o es- e- Na meerna ocasião f·.)rnr"� (�]f,+ I 'I "

'd' t d '0 de consumo a atzuns tipos �de pr-lo par,a .que 1 u�lll.e. os ,.,ro�tadual e um federal, estão nagem ao me lCO pernam- os to os os demais mcinbcos ,�
�

�

bl b 1 l'

b l..... d 'd da co 'ree� 'ftl.t'rt"b. ",,,n'
bebldus e a críaçã.o adicional. lnens pu ICOS ras ell �s -

.'
l'

'

sendo olli'ados como ele- ucana padlu o presl en- rrenLe sobre al!Wmas clas'Sf!s de arli'l' Ql_.1C -p'J6sam ben1 nerVIl' a Nr>.

d
- . , d

. -

'd
do proposta qual ":J \'i'�e� p'C'tiÍ

-

mentos que po erao deCIdir te a comlssao orgamza 0- dmteii, três secreta' r'o� ,.,' tI"'l' gos. � çao, ,

L A
.

R h
- -

, " ,'0 sr, José Fleurv elogl'>u "

uma luta renhida e equili- ra, sr, . SSlS oc a. tesoureiros, Foi empossado o sr. h,,<;rSfln
constituição da co�isão de mn-

brada. Os srs. Barroso de Sr Osvaldo AI'anha

I
dança da Capitul, cu�o presiden-

Carvalho e Jarbas Mara-

� cJ d d
te, sr_ Wagner EntelIta <:;,tmpol'

nhão vÍl;)Ja,C3m às pressas er,·am em�. ,·t," O OS carg·o. S�
é natural de Go'nz. O ol'ador fo'

'\ se
�

os I pelou ao sr, BorBe'·) L'lfer 'pa.

para Pernambuco afim de .�, 'ra libertar' as vCl'bá'3 cles:inada!"
entrar em contacto com os

. I r',os trabnlho�' da conn,nao.

����:oH:7;�:���a����: m inl"stro'�s ela Cdzen _/� e -'o Trà"�alL I'\j���d�;f:�1����;����l'
ziano Vital, seu sobrinho e i ,- � aa a i , � o nv I na, Ôl qual 'sa u vltOrlO�9 em

mentor político. I cv.tedra odontologica, o prof<!e

Entrementes surge no P- J
- a' o A

� , f "ar Abelardo Br;to,

TE de Pernambuc-o a candi- 000 oulart e . ""'O nha s'erl'am os nomeados t O sr, Vasconeel()ll C03t:l� ap""

,,1ii _ ,-.,� 4
"'. L lou para a promoção d'JS <ervi'

�- . -.;.c � _�_�� datura do sr. Barbosa Lima RIO, 8 (Meridional) _

OSI
FALA-SE NO ENCON-

I
EM

dore'3 do Departamento dos Cor-

Sr _ Lucas Garcêz Sobrinho, que está sendo ministros da Fazenda e do TRO GETULIO PE- �ii�:.:I�VOADO O [- depois de uma éx:posiÇão SO- 'reios b Telegrafos, com doi.;

dárío paulista, A reunião coordenada na base da rea- Trabalho estão de saida do RON
bre o assunto, apresentada na .anos de interstício, com:! dlspõ"

foi presidida pelo governa- l' a
-

d
. 'governo. Essa noticia foi

pos-I
.

.

. , .Câmara pelo sr. João Macha- i a Id,
, -

nadar Lucas Garces. O sr _

lZ çao o seu governo em

I
ta em circulaçii.fl na cidad� RIO. 8 (Meridional) _ O I _RIO, 8 (MendlOnal) -:- �c- ,do,

I O sr. MunIZ Falcao ame''''�úU

" por intimas do Catcte. que Palació do Itamaratí até ago-
rao elcva.dos de 1.074 ml1ho�s

Lu.cas Garces e mresumo, Dr Aires Gonral\lQ"
.

, de cruzeIros· para 1,180 ml- -- - ---

• "f r ",V.1 ,ass�guram que desde sábado ra desconhece o proxlI;lO en- lhôes de cruzeiros o emprestI'-
referiu-se à Justica Social, - contra entre os preSIdentes

> _ ADVOfi-ADO _ I estao nomeados .para subsU- " mo a ser feito de maiores ver-

moralidade administrativa, f tLllr o sr, HoraclO Lafer e o Getuh,o Vargas e Juan P{!ro'r:, bas nara o reequipamento da
o plano quadrienal para o

Belifdencla ti etlcrUórf", ,sr. <?sv�ldo Aranha, e para �munclado pelo �r. Luzar,do a Central do Brasil, pelo Ban-

E t 1 1 d
- BI,UMENAU - í substItUir Q. sr. Segadas Viana Imprensa argentma par.a Julho co Internacional de Recons-

's ac 0, o p ano e emer- &... IlnUlqU6••5 _ r.nfl. 1'1.: o sr, João Goulart. proximo em Buenos Alres. trução e Fomento e pelo Ban-

----:::::--=-:----:--------------------..:_------ ---- AINDA O CASO DO
cQ: Nacional de Desenvolvimen

Neite de arle no C. N. América "ULTIMA nORA"
to Ecónômico,

R R RIO, 3 (Meridional) - A FALARA' SOBRE O

uy ey e sua orquestra apr'esentar a' comissão parlamentar de in- CUSTO DE PARAI.I- VIENA, 8 (UP) - Anunc'a-I e'Stadual, paca regula.rizar Oi:<

quérito que está investigando 81A INFANTIL se que ocornll'am manifestaçõ •.�s, empregos no porto de Nova 101'-

h -
·

I I
sobre as transações do jornal RIO, 8 (Meridional) - ° cont,r;.L o. govêrno eOinunlsta, que. E$Sc pojeto se originou de

aman a um sensaclono espetacu
"Ultima H:::ra", com o Banco sr. Alvaro Dias, secretario da tchecoslovaco em Pi!:;en, na [;ei� ",,'>rled'.; 1'ecomendações da

, ,

.
O do Brasil, vai reunir-se nova- Saúde, dev:dmnentz autori- mana pa"Rada, A Polio'a vermo:" comissão estadual de cr'me'�, vi-

A t Cl b N
mente amanhã oara ouvir o zado pelo prefeI·to conlparece lha toscheeoslovacJ.. matou sois B·lndo acabar (·.)lll o i.�ansteris-

. Slmp.�.. lCO" u e_ aU-1 prestigioso ?rêmio espo,rt.i-., a,dmir.aça-o do pt'lblico ra-
- ,

.

-

.

tA. h
- depoimento do jornalista Car- rá à Cámara dos Vereadores, pessoa:;, Esta foi a primeim vez mo,

lC<: menca éiman a seus VG entretenImentos artlstI-
�

dlOfonlco do país. los Lacerda, diretor do Jor- ainda esta semana, para falar que a F).pulaçáo tchecoslovnc'i VENCE DE GASPERI AS

.
saloes para uma suntuoS3) CDS de grande emocões' I A d- _

nal "Tribuna de Imprensa". sobre o surto de paralisia in- ..."_m'fectou abertamente ELEIÇÕES NA ITALIA

't d . 1
�

. S luesas everao ser re- A
.-

f' d 1 f t'I ROMA 8 (UP) Ã 19 lora

n?l e e ga a, co� a sensa- Ruy ReY e sua orquestra, � :
.

reumao 01 convoca a pc:} an I que vem 'ccorrcndo des- rEsistênc:a ao regime v"�lnelho ,
- s! 1 s

clOna.l a:!)r,esentaçao do fa-I composta de 19 fíguras, a-
servadas c,om, o zela,dor do pre.sidente da comissão, depu- de dezembro, A convocação A SUECIA l)ISPOSL\ A :de hoje, dos cento e quatorze

I C N A d t
tado Castilhos Cabral, quando do secretário de saúde foi fei- ACEITAR O CONVITN ......:..�-----.--------.......------'-----,.---.,...

mo�o c:m]unto orquestral presentará um grande �'
. m:_Tlca me la� e a

I
ali dc.!_,õs o deputado Armando ta por um requerimento do E'titocolmo. 8 (UP) - ESI'HC-

--'-_...;.--------------"--..;....;,.--'---'--------..,--.--

canoc:: de Ruy ReY, que I show, amanhã a noite, cujo ",presentaçao do conVIte. Falcão, vereador Hugo Ramos Filho, se a qualquer momento seja da-

vern de obter o mais ruido-l programa constará de bai-'
-� elo a conh�eer cm. comunicado

�������eS�:l�a�; �\��:��n�� I �aact:,�!a�l�.Z;:!:ri�ror!�,ter�,Teria hav"ldo --

contrabando de armas para ;����;:c::r�f��:.1��:;C;,�;�c:;�:�·.
CIub", Gumam uma notavel maIS perfeIta mterprete de .

. Bii.o cle cU'iitodia dos pri.:;iom·:ros:

�uI�:;:::r:5:O::::::�::' t�7���r;�����:f.�����, a subversão da ordem na América ,do Sul ��:��E:���:.�J;!=��g���!
renomado conjunto radiofo bailarino e Bernar, humo-

O
da. citada com·'s5i;.,). -......-----......-

nico nacional deve-se ao es- hrista. e soloista ,d: gUditarcr� enuncia procedente da cap'ttal norte amer',cana PLANO DE COMBATE
Ante-ontem, no bar do sr.

iaRI'QdSPclv·tI.aJamsaennttea mIsead�ec.J:.a��d�··oO.�,de
forc,o dl'11aml'co do sr, Se- avalana. s SOClOS o ,

André Venturi, no, bairro do u �

AOS GANQSTERS Garcia na rua Amazonas o Motivou a questão, o. .sim-

bastião Cruz, presidente do N. América aguardam com RIO, 8 (Meridional) - ]'i'oi

fU-11egacia
de Costumes forneceu mericano. fPudo dotado tamhém N, Iorque, 8 (ÚP) - Milhar"!3 -individuo Henrique p.�tel'- pIes fato de Venturi ter se' ne-

O ma' t'
,

t· vulg-ado um telegrama pro:'!eden- i.nclu.sive, os endel'''ço'' dos' (l�n d� UIll sistell1a dn polaro""e .- 'n d,. portua'rl'os reall'zaraul hO.l·e
�

ai
C, N . América, qUe não lOr en USlasmo e ln e'"

- .., � ,�
, �,- - � mann, revidando uma agres- gado ,'1 Vlender uma garI' a

te de \Va.«hington, segundo o
�

t\;tOfl, no edifício C'nelanrlia, do inten,.ào dos inventoi'es fil- uma demonstração de:l,rotccto
-

d
'.

d 1
..'

d' ,,_tO
tem l)o"1pado sacrl'f'I'Cl'OS em

resse o sensacional espeta- 1 d'
' sao o proprIetarlO aque e de cerveja an, seü esa= o; .

, quo Ivemos parlamentarc', '.mde 031 charlatães exploram nu- t
no centro da cidade, quando o estabelecimento, atirou-lhe haja visto o fato de Peterrnann

proporcionar aos sócios do cuIo de amanhã a noite, ob- norteamericanos estaríam P,P'[j mcrosa clientela, Um deles é AI'- �:���ce�;ue r?;btl�����l::õesf;�il��:�i�; governadOr Thomas DeW:Jy t:ontra o rosto uma garrafa, estar .devendo naquele bar.

servando-se nos meios soci-
inic'ar um inquérito sobre con- mênio, A. Dcbell'ían, naturalizil- iniciou 'JS debates públ'cos 1,0- ferindo-o gràvemente, sendo, o A policia tomou conheci-

ais da cidade intensa curio-
trahando de arma',; p�ra a Ami3 ,1o, b1'll.5iléiw, Os acusado., in apara impuI·tal' filllle'� virg�n3, bre' a criação de uma agênc'a agredido transportado para o mento do caso, tendo trancá-

I
R! S ( A DOS 'd d t d

r:ca. do Sul. dcst.klado a pren� hr"�'saral- nfi escola df). o!lonto fi'ado o agressor na Cadl$ja

Xadrês :��a�ã�n�e 'r;�; R:Y :p::� :��i:�:t:l�o:U�:�:S!����i,,�:�leL:l; :��?;_�:A���n���'U1:;:�t�l�a:�IS::�1 Reatamento das relaç'o-es co c· as lPtlbl�:�ba1'am {)s la:drõ�s l!O"Brins
Algodão orquestra, o conjunto artis-

Ministro ria Ma.rinha, ouv'do " enut dos em nome das (lculda�
- mer ta' armazem do 151', I,cltzke

CAS1\ "1� 1ii�o aq��a,v=: c��c:Tt�o:do� ::��:��;'�l��P�:�:oI�m havido, nn" �:��h���7�;::e:' f�::o�.;iie�;�'
w

. I
•. "_ ., •

tI Ife�:e�;�;�::E;�;Ca;��nd:�.
Novas e &onsaciooais revelapõe� �:i;����I:��i�I?=:::'; ;,:, ;;;�;t;:;"no

,,"undo· en,re o ,Bras,; e a DOlao SOvletlca i;t��E�I:::���i;��1;

�
!I FALSOS DENTISTAS S. PAULO, 8 (Med(!') O:' Indicação aprovada pela industria paulista! ��l����Sf;;:�!� ;�S�:'ll���e�e��:

80 re O crl·me �e �PCI'O �sco�ar I n<.r;r�� 8fni,!��ri��0�����iHS,:--, J�:(;:. k:J:�n�co��� t������'l/r.'i. l�, Han
mo, 8 (Mel' dional 1 -- O ":-

.'. Ita; pois, os gatunes apenas en.:.
..

��

1
l'I'vela.ran t.e abatecida CGI11 al,:;-odão, c!e"e- flue o almirante 1�('I':(j fn:la �11- (�(jntrarmn na caixa a ímpot'�

I
.

I
spn< o eaçado�. pela Poltt'm� cu' fi' rC!lol·tan'('lll qllr> apo" '!0�," Ce'PI'CS't1l'ute da Comb".éll' ]). l' "J'am conlprar o.llYo(la�o c'".} Bra·.·.! I i ([ t b 'n t 'd'

. .

. , • '" � __ < ., ... , J v. '" _ .rega a con.l'l ulçao, um .'

í .anCla e selS cruzeIrOS em nl-
. ,l'iocu.. A denúncia fnita na. Dc- d t h 11

� I1Jonl;ttica n� (,. 1 1
.

I
v, an"JS '" ra H JUS, cOllsegaT1.Tl· , ,� �amara, (ec.arou: afim de trocá-lo com OUI.:-01; PIP- vest:gador da Policia de -JOZ de .quel, tendo ainda roubadQ:a

�

.. con�itruir, com material na.ciona' UE' evidente ,1 oportunida(le (:utos provenientes do· oéste eu-. prisão, conduzindo Herlind:> à
.

carteira de' reservista do :filho,:.

RIO, 8 (Meridional) _ lado o iuiz José Fernandes.
exclusiv:•.mer.te, u'a máquina da indicação aprovada na ret' .'opeu, princ'palmcnte da Ilus-! Polícia, onde confessou já ter 'do sr. Leitzke. Entretanto, OS

Os depoimentos em torno acusou'o policial de ter es-
projetora, com objetiva tridh- n:áo da indústr-a, rC'l]'zada em "la. Disse· o- t>r. Hel�J C3.hral �er I arre.cadado' mais de 80.000 CI'U- amigos do -alheio cc·nséguil'ain·

do assassinio do engenhe'ro cond'd' d \'
men's'C'uaI, para f:Jmar em frts São Paulo sobre o l'p.ata.ment·ê clara a vantagem que (·sultarí$.' ;zeiros, informando que '-I5's':n furtar éomestiveis, ignorando-

L' Dl 1
1 o perll'.lS que eve-

dimensóe ... um clocumen;á,'io ece das relações
.

cumerch's Brasil dos contactos diretos com ('E"N' I agira a mando de Vicente Silva se o. valor das mercadorias le��

.lUZ
t

J.gac-o,_ em Belo Ho- ria mter sido juntadas ao
410 nletros, Revelaram oíncLl.

�

Rúe'sia e outros paíse,,". Acre" eventuais. compradores. DF.vel'10�s Moura, diretor do jornal pauE;;' vadas pelos larápios, os quais

nz�n j2, estao tendo a
pDJCeSSO, i que o apa.relho(' onstruld,) eL1. I!eulou que� vário:; paíd'�s, incl�l' dedicar ao aSnunto o lI!é)hor t1t'< r

ta Tribuna Trabíl1hista", Mctlde penetraram no interior do eg-

maIOr repercussão em toda
Sã.o Paulo é igual ao nortc-a-; ive a Inglatena, já rJenamen nObsa atenção a jnb�r<';5';;�. Ur" daquela imp:!rtância Herlindo tabelecimento por uma jane-

o país, Na sem&na passada I
�

�..

'Jutro membro da r,orlÍ"sij,), o j'i'emetera ao sr, Vicente' Moura, la dos fWl�OS. .

�\E 0'11
sr. Alcides Carne;rv, dis\:'t1

que, _

I Os ladroes fugIram
causaram a maior sensação dA. iAD 2�8

também não vê iTl'.!on\Clüente Ambos serao proces'aados por rem pressentidos por
as d.eclarações da sra, Y�daf squa r a merlCr\�nQ�\.:!-· e no estabelecimento ·.ias rClaçõcsjChantage, ela casa,

LUCIa, acusando o mando � t�: t
' ,

���,��Ci�r��:�ba�g���e��l� Nav· N
�

R· E':;�E IfltS t
. ����,��:�s�7���:�:ry:��:�:��-DlaD01: de'

���5�����e�t�:;:;�o d;Oilan� _�

lOS O, 10 ':' mW. an OS �;=:M
r u, • _' ,_ '.,

�:!:�m����i�� ������:r!� -"
o

Quase 8 mil marujos desembarcarãlF nesta capital - SALVA1?OR d <"o,,",onal1 a�mlOlstraçao ' � e San Paulo'
o melhor detetive de Mií' .RIO, (J (MerIdIOnal) -

U-1
da Esquadra do Atlantico, ar-I "Aucilia" e "Sabine", o§ des- num total d2 6761 homens

- A Ft;>hcia acaba u:" p�€nder .'
�

nas, que tambsrn aponta �na! graul1d.ed· for7a n<:vaI dos Es- vora!1do seu :Davilhã::: no "Mis-,troiers "Brownson", "S. B, t Os encoui"acados "Misso�ri" a tenente f_amarce'U\.l�o Pp' S, PAULO, 8 fl\ller:d,) - ()

,

"

,

c ae os nI os InclUIndo os en- soun". Roberts" "M C F�x" de '- \
• "W'

. i, ".- Ludo Magalhaes, a pc'udo df) T - , • : .

'
,�

DeClO, O sr Zuqulh, decla- eouraçadbs '"Missouri" c "Wis 15 NAVIOS NO lHO E 13 E1VI trovcrs dee eseoita' "Woo(15')n�' �ste t)�r��ns��o 'llaqvul,eo VdlSoItarao .. almirante Guimará.!:; Ruxo, co· ;::?vel na�orhI-:l.Ca" INOguelrh3;_ Gat �

l' " t t- d consin" partiu t d I"�' I
'-, 5 mes-

,.'
.. '1 ,T' O

ces eUDIU oJe pe;'l. �n1an a 01'

J.'� es <ir conl car ao c
"

"

011 em,
.

aquc-
, S;ANTOS .

"G.E. Davies" "T. Parker", mo ti�)O, ::::; maiores do mundo U1andftn�e do Dlstr o haval. ,I m-embro da OJli ação part·dá�·
VISItas do criminoso'" e em l� !lals, em :lagem de mstru' No prImeIro cruzeIro, ao.', '''Tabberer'' "A, T, Harris" e· medindo cerca de 300 mei1'o� sr. Herlmdo, em nome do alml'

ri� par; o govern� de São Pau-

seu 'Joder a!)resent�u um �a,o �m, �s�lraAntes da.Acadc- JDortos das ��eri:as Centr�l e "Formoe", o transporte rápi- de o:nn_primento :D\Jr 36 de bo- rante Pena Botto, i,lrocur,J.l'f� :> lo� Ficou decidido:
•

,1. " . . :nl� • a\ia e nnapobs e das do Sul parbclparao 28 navlOS, do de desembarque "W. B. ca (largura). almirante Rom pccl!mlo ('nllll'l

lenço Cal:: ll11ClalS F. P. ;mda�C's d.a Reserva Nava] de com 1766 aspirantes d.o, 4,0 c Cob?" e o sub-marino "Gre- A permanencia dos navios buição pará a campanha c?nt,ra Primeiro -- ,A política fIe Sii:)

enoontrau,)s no bolso do, 2_ unrv�rsldades e escolas nor do 2,::: ano de Annapo!ls e '" nacher", em ['ortas brasileiros será de c> comun.smo, À' deseonf;al_l'? l;'aulo será diri;::'(�1.\ por um dQ�.;: A
delegado na noite, dto cri- aC �merllcanas, mun total de 1466 d� 2,0 e do ultImo ano Em Santos escalarão os cru-, o dia 5 de julho tendo Q mi- levou O alm:rante Roxo a sol CI' men:bros c5colh_ldJ5_ entre o ..

me- O det t'
- .

_

. 00 a unos,. das. unidades do Om:p_o. de zac!:;:>res pesados "Macon" e nisterio da Marinha dos Esta_ ; tar esclarecimentos ao. alrllira:n- partIdo'S da col.gaçao soh o co

e lve �ac_o exph Os pl�n.Qs orgaDl�ados para rTremamento para Ofl:_CIalS, da "Albany", o .porta-aviões "Saí dos Unidos solicitado autori� 1 te Pena Botto, tond':!, est;}, du-l mando dI} goveI;"n�do�, . _

.

entretanto,
_

a razao �a:';-:s exerc:clOs de verao deunem I Reserva �aval, da umverSlda- P�?", o navlO-tanque "Chipo' zação para que nosso pais, en- 'mado em telegrama, t,��t.ar cC I Se?,undo - A dls�rl�Ulç,ao d'l,.1

suas conc1usoes, nemall_·)4�aVlOs.�mtre�grand�s!desamencanas.la.osdestroyers ..C.H.RO-(COnCIUina2.aPáginaletraElldechantagistas .. Na OCaSla:l em cadem:1S nessa COffilssao c a se'
i

aaeão das inici"is COI �ru,zelros de. mstru�ao; ,n? pn- Esses navios partiram de an" e "Benner", ·05 destroyers
.

'" �.

'd .

�

_

n o '�'8Iro cruzeIro, sen�o vlsüad�s Norfolk, na ,Virgina, executal1.- mineiros "Shannon" e "H:.F.
1101ne o acusado. Pur outr·Q ·")�to ",ortos nas Anh!has, Ame- do um variado programa de Bauer" c ":s dcstroyers .de e.g-

nca Central e AI_TIen�a. do Sul: exercíCÍC'S, devendo chegar ao coIta "Delong", "J .D, Blac_
') segundo cruzeiro, Ira a .qua- Rio e Santos, primeiros por- �w'ook", "Coates", "Parle" e
tro pontos da Europa OClden- tos de escala, no proximo dia "Tweedy".
tal e uI? da �m�r�ca Central, 27 do corrente. I"J . 581 HOMENS PARA ESTA
D terceIro, atmglra .somente Os partiCipantes do primei-t CAPITAL
tres :Dortas da Amenca Cen- 1'0 cruzeiro foram divididos Os navios destinados a esta
traI.. em dois grupos, cada um dos Capital, conduzem um t6tal de
!fo com�ndo g�ral dos cru- s;J.uais chegará a seu porto de 7.581 homens compreendendo

zemos _de �nstruçao estará o 'esca!a naquele dia. Assim, e11." 387 oficiais, 1760, aspirantes e

c0!ltra almIrante E.T, Wool- trarao na Guanabara os
.

en- 5434 sublternos. Em Santos,
(�rldge, comandante da Força couraçados "Mis.souri" e "Wis estaráú 387 tlficini.�, 1328 aspi
rlf: Crnz::ldores e Eu(:oul'uçndoR (,,('11s10" Oi' nav,los-tunques pantos e 5055 subalternos,

nos
..

seIS

margem de cinqu<'nta e nOVb.

onze pOr cento a fil:\'Ol' .10., ·1",
mocratas contra oos esquerdiSta�'

DORfS....J��\I.pE

I...."Q.UV1PO
REUMATISMO
NEVRALGIAS

CORTES.GOmS;PONTADAS,
FERIDAS RECENTES.

PICADAS tlÉINSETOS
'

.-

ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIR.A

F R E
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