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salptcuda 'de sangue, c tendo
ao fundo os arranha-céus de

N�;'ra Iorque. Mais razão en

tre a campanha comunista em

favor dos Rosenberg e o me

tralharnento de trabalhadores
berlinenses, peles vermelhos,
,e diz:
"Cremo;; na piedade. sim.

mas para todo o mundo".
Impossível voltar
atrás
SEOUL. 20 (UF) Um

porta-vós da chancelaria co',
i-eana do sul declarou que se

ria impossível prender nova

mente os vinte e scís mil an
ti comunistas coréanos do
morte conforme 'exigiram os

deleg�dos de armistício. ver
melhos. em nota <I;) Alto Co
maudo

'

alindo. Acrescentou

rt

ir jlturaTFã&eirice fBiíôbã
AssÍs CHATEAUBRIAND '

LONDIlI::S, li - -Quem dcvorra dor I;>U'! Ltllld.rcô. l'� se doj� JOlt'lU
;;nfreg:lr a peça brnsãleíru que o O!-> manuatartos do enere do ;:0"
presidente \I�arga5 mandou à Uai- vcrrio do Brasil, o outro terá que
nha da Inglaterrn'! Desde a nossa 5(.·1" o marechal Mascarenhas de
partida de Riu de Juneiro que eu I'Y1fora�s'". O ponto de vista eu! que
disse ao mínístro das Relações: E:,:... o 6.1-. l\1anoel Fél'r(lir�'l Guirna.i";te9
tcriorc5: "Se esta jõia tiver que c eu nos colocavamos cru o seguin

te;

1 ;9

ser entregue il l1ainha por urn de ...

legada do Br;:;sil. outro 11"() deve
rú S::1' ele senão (J nosso embaíxa-

'- Qpando urna nação manda ao

extel""ior um regalo a qualquer che-
1C de Estado, o propósito do Mi.
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- OPORlUNIDAOfS. I'
� 't ,/ f �� Ji-,._.--"" . ..;_.,�. ....-

EMAS

I
. �i�;�or," _ Se'!'ão d,peÚ:;';da,

uníco \ novo' e encantador programá:
I 1.0) Complementos diversos

2.0) tFinal dó- seriado, .,
"

.

:

P-'(avaleiros do �ei A�jhLlrr,r

HOJE DOMINGO, às 4,30 é 8 horas
U E r.. O' ( a n D ,!b O ( A S I A- 'O I' Cavalcanti" dirige pela primeira vez no Bras�l, oI� \li � U &;

, " , filme brasíleíro. elogiado pelo presidente da republlca:
. . ... '

'" " SIM i O O (A O L H O rr,
Vende-se oor motivo de força maior ótímo terreno, I '

"

,

'

, r " , ,

situado em ITAIPAVA � na Estrada Itajaí - Brusque, ","
(Censura Livre)

,medindo 147,50 m,ts. de .fre�te.e 2.200,00 J?1ts. de. f,::ndüs. o
com MESQUITINl-!A;, TARADAMENTE COMICO!, ..

IPossue boa arrozeira e e proprro para olarta e crraçao de I RAQUEL MARTINS, Alucmando a todos e ." qARLOSgado. Possue tnmbem uma bóa moradia da madeira.
;.:. I ARAUJO!. .. "Simão, o' Caolho" notavel filn:e nacíenal �a II. ,

'

'B it b h ( d ') rua martsteía, baseado 'nas' personagens ',!,ias cronicas de' �aleao ,TI?tar �onj �lCarclo rei en auc pe retro na
Coutinho! _ O Presidente da Repul;l:ie'a, assim se n:aI_1ifestou fBrusque 'Cm IrA AI.
sobre "Simão ° Caolho": "E' um fIlme bem, brasileíro, um !
bom' documentarío de, 't'lma epoca. Gostei da: produção, dire
ção 'e da, interpretação". --: Não percam,; "Simão, o Cac1l:0",
o unico filme nacional elo,glado !_1elo, Pre�ldente da RepublIca! i HOJE DOMINGO, às 4,30 e 3 HqRAS _

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA , Acomp- Compls, Diversos - Platea Cr$ 8,00 - Estu- i'Anselmo Duarte Leonora Amar em mars uma super-produçaoPelo presente, ficam convidados os senhores acíonístas à � dantes Cr$ 5,00 >.::....:.: Balcão Cr$ "'5,00 I
de VERA CRUZ: '

,comparecerem à,assemblóia geral extraordínárla, a realiza�'- ! A' Noite Platê� Numerada Cr$. 8,9,0·. : I n U t &!l �se no dia, 25 de Julho do corrente ano, as 9 horas no e6CrI,� I AGUARDEM; Estrela do Destino Gabia , .. Ava... • i � il 11.tório desta sociedade, para deliberarem, sobre o seguinte: .1 2 Vulcões em Ação!... I' (Impróprto até 13 anos)
, '.;' ��DE� DO �IA. t

I O primeiro filme de suspense feito no ,BrasIl! O prrmer-1) Con,;:ersdo de ::ç�)� �ommaÍIvas ,em; !,-o, ��rtador e; I ro filme .nacíonal capaz de oferecer a,O ";,sslstente. momentosc�ns.::quente �l�d��l�açao �os estatutos .sociais; í' A de angustiá e pavor! VEN.ENO, novo tr-iunfo da malO,r _Cqmpa- ,

2) Jhsun,tos de Intcrêsse SOCIal.
I A. nhia do Brasil! VENENO ,o filme que todos anlaudírãoíTlmbo, 19 d,e JUnhOLOdc ElN953. t

•

d rihas, S. Mal'cstude perguntou" a se- Preéos: Platéia: CrS' 8,00 _ meia platéia: Cr$ 5,00FRITZ R Z Diretor-Presidente. I descriminar não só o numero e

Balcão: Cr$ 5,00 (único)
-----'--'------

'd I d tador s de doacões guir, de que região do Brasil vi-i e ega os, por e " "

Aguardem o filme que deu a GAR,Y COOPERV E N fi E S E S ' 1 bí to nham as podrac azuis e os dia-'1'

,como
o loca p,ara o rece lmen, mio máxiino .da. A,cademía: MATAR OU MORRER.

� ,

.. �

I
�

das dádivas realS,
" 'lU'1ntes, Ou, detalhando melhor, ,se

......:-"--"-...;_-;;_;___.�..,...-'-....,..__...__�__'- _:_-.-"'"Por nreco de ocasião, 4 ! Acredito que, trabalhado pela todas vinham de um mesmo dis-
margos

-

de' terras em Nova I Na hora das explicações i Embaixada no Rio, o Foreign Of- trito diamantífero e de aguas ma

Bremen. ]\l[e11101' ponto da vi-' pessoa '"UPOU a tribuna o i fice fez saber à embp.ixadh bra- rinhas, ou se provinham de mais
la 11ara qualquer negócio, I deputado Cassio Medeiros, li- I sileira, aqui, qu<! sería grato ao c,e uma zon2, Morta, esta penúlti
Ver e tratar com A,' Cardo- ,der do PRP, para emprestar! governo de S. M, que' o 'diretor ma curiosidade, S. Majestade for

so, Nova Bremen, - Ibirmna.! seu apoio á saudação dirrgida 'dos "Diários Associados" fosso um mulou a última: - Se o colar fõ-
i ( U O B � It' I: I á QJmissão prol-emancipação dos entregadores do' presente 'do ra' trabalhado dentro ou fora do
A fi U";; � I de Presidente Getúlio, e asse' sr. Get(rIio Vargas, Esfá claro' que Brasil (á etiqueta da CaiXg Mappin

de senhora, I gurar-Ihe o maximo interesse ,o' embaixador 'do' Brasil, logo se Webb é que deveria ter levado ag��oI�����ocontra descrição I de sua bancada no exame das omitiu da pe<!1uena "'delegação, ,pe- soberana à dúvida, pois que os es-

1 ' ,

't Z I t 'o gente critórios centrais da grande ouri-perfeita e pagamento (este E;mendas 'constitucionais, Ii,ois di �o �,ms ro U ue ?'. a

anuncio.
_ I é do programa de seu p.,art!do de llgaçao en,tre' os .nos,sos dele.ga. versaria inglesa são aqui em Lon-

d
-

-

F 0:J'f u ao seu dres) e se' os r:rtistas eram nacio-Informações nesta re açao. ,j�] "(!I'pntro das aSPI!açoes dos'.e?, orelgn
,

ice, ,q e
�

V Eu n E' (D: '1 do povo. Renovava, a�Slm sua MimsterlO comunH�asse que��de5de 11ais _ou de fora.
,[1 III ".li L

promesa anterier, de não 1;lO�- o ruo h,aviamos �ssentado �om o Toa:� as suas perguntas, a R�l- [ K,,.,

;t', par es"orçar para que ,Presl- Itamarati a' doutrina ,dos dOlS ,de- nha, ,,;hzabeth '1S fez, em frances,
. la janela, c 'iIH� lVIaria somente o'Uma casa oom I q�a! ?S, d" t .LG �t '1'0 10 I'asse sua legados � ';�mbn'xador' Gracié' e ,como em f,rancês respondeu à, So- quinta descarga, as 20.16. ""rasd 1 g revl11g1a e 1 e 1:'1 - LL 1 g � � cu.

defelldel'a� P�H' tClnOt" de l"epre�ia ...
sitU? a num u a� p ,- t ,-'

e bem' merece ,Marechal' '.Mascarenhas de Morais berana o marechal Masc?renhas de

(lOCaiS, {fue ela rai, consjdel'a(i�dada Rua,. Pe�II:Oes'tSaldl:as' m15�ho_ ap'�l�n��:apí��resso 'agriCllla, _ com p assentimento do terceiró Moraes, morta pelos dois m:dicos pre5on.
lias..

'1���ESSI��" ��';;on e serao,� U
,

,.

I '

'd 'n, , , • tes ' ,'nforIna Ões' comercial e IndustrIa, delegadO, para' aqUl, VIn o, VIa "a- ,Por ultimo, sempre com o sor-

J
'

RUFIANISMO
res 1 "ç,

shington, 'almirante de esquadra I riso atraente e doce com o qual A noticb d:: e_'{e,cução ',l"s ee-. _"Apos ouvir todas as ácusaçoes,San, Tiago Dantas. quanto ao nú- cativa seu povo, e todo o lIlundo, posos Rosenberg fOi, acolhIda por
o' comissario Iraei determinou queD O ...

F li r I (' 11 E R V O S A S IMPOIENCIA
!
mero de entregadores do regalo, Elizabeth, II concluiu essa parte

I
uma in�iferehça .geral P�l" par�e f"ssem reduzidos' '" termo, todos osI'i! Q.. A .li I'f!

'Uma vez 'em Londres, não tinha- da sua nal('stra com o chefe da dos aSSIstentes que estavam atras
depoim�entos,

•

'mos razões nOVaS que nos indue Forca Êxpedicionária Brasileira" ,das barragens policiais, á, beira da

Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia" ansiedade, 'zissem a modifiCar o nosso quadro com', estas palavras: prisão de Sing Sing. •

fobias, idéias fixas" ir.ritabilidade, esgotame�to nervo- Os delegadOS do presidente' da Re� "Peço, 'marechal, que com1:lni-j NOVA IORQUE, 19 tUPI - En
so, insônia, falta oe memóri�, neur?ses c�rdlac-as� (ner- pública eram' ós que já se tinhàm que ao presidente Vargas que vou quanto'seus põJs morri?,m na cadei-
vosismn do coração), digestivas (dlspepslas ne;�osas), assentado, E' não podia haver me- escrevei' a s, exci?. para lhe agra- l'a ·elétrica. os dois ,filhos dos Ro-
etc: - Problemática sexual e afetiva. Narcoanahse. lho1'es, mais idoneo: e m?is ade- decer a rica jóia com que me I senberz -, Michael, de 10 anos, e,

E I R' A quados: o general, que peleou la- brindou e me comoveu",

I
Robert. <1,;: 6 .mos - er?ffi' guar-I) R � t� A P O 1 E Ã O T E I X

,�',
'do a l?do dos ingleses, em 44 e 45, O suce:so aqui, da joia brasi- dados por amigos em uma casa

na Italia, "e o ,representante per- le�ra está send� fora do comu.m, I de New JerseV' do outro lado doProfessm." Catedrático da Universidade do Paranii.
_ manente do Brasil na Grã Breta- Nao for:\m mUltos os que fomm

I Hudson, divisól' do de longe osHorário: Da 1 e mêia às 5 e nlêia dá tarde. Pela, manha: nha, vê-la. ,em Regent Street, na Ca�a muros de Sing Sing, As du".s cri-"ó conl hora marcada.
Para quem administra ê um pra- Mappm Webb. Mas

L

os que a

VI-! anças SOUc,er::'ll ã::l morte de seus
.........

(
•

°b Sábado: Dás 9 e meia às 11 e meia da manhã.
zer constatar um esquema de tra- rar:1, leva�am a c,,:,eza �e que a

pais pc,� um boletim especial do( I (ozinheira Para uflfI a Consultório: Rua José Bonifácio nr. 92 - }.? andar.
h

'

t t d b' Ramha Ehsabeth 'nao podia ter re-
radio

" "Telefones: 3326 (í'esidência) e 4436 (collSultorlO?, balo. prevlan:en e :aia �:: �-, cebido um rcr:,�:) ITO!is à altura do I
-,

--_ De preferencía que fale o C U R I ',r I B A ':�e::ta���c���o,o ���
o

ac�:te��ue seu chO!rme "Ld:' SU�' fllceiric�. Uma I 'n '

alemão. E que tenha boa

I I dR' h d Iugl nora do sr. Churchlll me adiantou:
It!R O D·, E

; pratica de cozinha. com (j) co ar a 2m a a a-
_ "Quero dizer-lhe que o êxi-

_
= ,

.

"

( E N T '

"
E UliTIa empregada domes- l' 'li .. J .. ! terra.,. ,to da dádiva do presidente do Bra- que houve opressao 'Sobre e el'l.- qual cumprIU o '.seu dever cer-'

A', U�l- O' ,M .o" V 'E I S tCÍCural'tPl·baara. casa particular eln n
..

Ao abnr a caIxa que contmha
sil foi definitivo na Côrte Todos torado. cado de to.das as garantias.àições de jogo 2.0 referido atleta mites traçados

..

e eXIgIr I' a d�diva do chefe do go�erno d? a apreciaram imen"amente: a co- O, deputado Tenof='J cavaican-,l A, proP?sito, o d:putado Julio

'

" ' ,

Paga.-se muito bem. recebido às 13 1101'2.s e 30 minu· ,lnaior responsabIlIdade e, BrasIl, o Marech�l, �a Corte ,50 meçar da Rainha", ti dIsse que apressa0 hO'lve, ao Coelho oe 80U:R mformaAutomóveis Usados Informações com o' Sr. Curt tos nesta mesa,
•

n 'me'ra suspeita I achou, para claSSlflca-Ia, um adJe-

O menos indiretamente, sendo, a luta do lJresldente da UDNR It" 1310 ' .

d 1')-" aue a - ri 1 'i '

't' b
'

'd ...... "'

t '

Caminhões Usados 'i Koch, ua aJaI, • Brusque, 14 de JUI1I}O e ,JoJ, �, • h· _ ! tIVO, que, lU o repe lU o em aIxa-
porem, contestado pelo de;ntt.ado

I
e .,._alO ?on ra fOI uma luta deCami&netes Usados \ Blul1'lenau. (a) Gustavo Oscm' Kricgcr, repre· seJa pratlcado ato erOlCO! dor Gracre:

'.n' 'd Celso Eamos Branco o �lual bera], P'.)IS naquela c:cIade lutar,',,\ "eutante da LBF", Ora, pergunta- demante-losportimides'ÜUj' - "Mas é fabuloso'" (It is fa- tre. No choqUeb.LICOU ferI o

d' t b" t "','ontra::. famili'> Bertoli éI
' ,

d' "
- '

-

b' levemente na. ca eça um sar-, a jan ou que se o am Icn e eu')', -
,T R O c: A i ",' mos, havel'la nccesIdade e ser

es-, indecisão numa atmos�era,� boulous), A eX.9r�ssao nos la I,?S
� t ,_', . '

b', I
..

t'
'

.
'

d :" 'uma parada difícil e pe:r;>:;OSIl.A L U t! A S E ta resolue50 publicada em Nota '
.

'.

de um latino pouco ou quase na- g,�n o que v_aJava na ca IDe TalO lvesse SIda e coaça'J"
. ,

V � N D .A
, ", ,1';,1, - ,Oficia;?

-

Niío, pelo menos assim de desconfiança, a que /Sé- da diz, M?s nE! boca de homens do motorista. '

a�n:da que 'indireta, a PSD teria Basta dIzer qUe ,essa famlha
'

I.. " •

d'
'

.
, ,

M I d d '" -do 't inclus'V" mandou' constru,r uma pon'.e d�
C Ó M P Ii A ,. � U 1 d não se procede. Abas, segundo na hmnIlha-los aln a maIS' disc11etos, usurarios de adJ-CÍlvos, usa o e seu", ll'elOS, 1_,'

.'crl'tomrI,aO soau aLogJ:aandee FPaazreandeass- consta do parágrafo Lo do artigo f t' -I' S
-

st que como costumam ser os britânicos, requerendo força federal. C:-$ 600,OOC? 00 por conta propl'lu,e a as a os. er JU o, '

E t d P '"
P

.

'd h rd 1 UDN so porque não q' n' d
c 'Armarinhos, sito a Rua São 62 do RegUlamento Geral da FCF,.

'f d' d " significa alguma. coisa, Temos, as- x ra e rO"ls-', rossegUln, o o 1 er c a Á

, , , Ul� c�ncor, a1'Paulo 2.922. a inscrição póde ser feita na hora, e a unlca arma e po er
sim a primeira reação de um sionais, amistosas e oficiais, acentuou que ao contrario do "'li;l a 'sua IQcahzaçao em' outonf

_

'S hr de O referido Parágrafo está assim ser forte tambem e sem, representante � da soberana r.o re-
sem c'ondI'co-es l,?gal's p"ra que se, ouvira, atraves das .acu' pento, de maior intereSSe ,para

I ormaçoes com c a 1':€1:
,

b't
.

N- -

d b' d .
- �

a coletividade.& Cia. ',Ltda. Rua 15 de No- redigido: "O atleta que tenha oh- ser ar I rarlO. ao esque - ".,oe1' d�s rnao::: o em aLxa or

tanto vinha dando sérios iri- saçõe>s d'.l PSD, Os at@s de opresvembro" 828 sobrado, fone tido inscrição poderá jogar antes
cer que o serviço publico é 'Gracie e do marechal Mascare-

•

•

,_ , I são que se reg1straram fo,ram FOi a conduta dessa 'familia,1149. da publicação do respectivo ato , nhas a dádiva presidenciál, coplOdos nao apenas a LBF, r justamente contra' a UDN, Nar- pertencente ao PSD qUe levouno Boletim Oficü:l, mas a rel'eri- do pOVO para que os'maIS, A reação da Ralbha: Elizabeth como tambem à Junta Disci-' 1'a o caso ,de' qUe mãos cr'imi, o desgosto ao povo, 'como. noALFAIATE da resoluç'ão sel'á feita no mesmo 'necessitados sejam mâÍs II foi mais detalhada, Ela se pas-
pli,"lar Desportiva da referida nosas, ap,roveitan:do"Se do am-

cam ,do leite, onde obrigou pc'r
.

I d' 'h
'

d' b f'c'ados Fl'nalmente so' saria dois dias depois, da cerímo-
assim dizpr 'os colon'os a assI'n'ar'

la, sem o que nao moera con 1- ene 11.,
entl'dade' . biente de calma e ordem rei. "'.

, '
d 't' f' -

d
' ....

J t t f' t nia da entrega, no proprio Pala-
t t

'

, ,
Precisa-se e um o rmo ,o 1-

.\
çao e Jogo , tiS amen _8 01 o

permanecer no D_os O en- ,

'nante, nl> município, tentara,m, um con I'n. o permCIOSO flue lhesAlf t I cio de BukJngham, no' almoçá que Urgía portanto que '() de.s '

cial, na Silva N�t? _

ma e, que aconteceu, A reso uç�o, qtl� t dermos ser mais "
, •

inutilizar o carro G!o Secretar:o' vem causando eum'me prejuizos,"A C I S A" - Pane 1324 - eln Itajai. GratulCaça,o de se encontra em nos�o arqUIvo, fOI q�an O pU .- ."
S, Graciosa Majestade ofereceu às tacado apitador preencheSSE Não <1dm1ra, �J.",,�im, que tendoBLUMENAlU fim de ano e seguro de aci- feita no })lesmo dia do .iogo, dignos pela lnd.epe1!denCla; delegações estràngeiras, Cada qual

as form,alidades exigidas pe'
de Segurança Publica;, coI',Jcan- de um lado, UIll governa lloues�Rua 15 de Novembro, 983 dente coletivo no serviço ou I .... fim de que fosse o asunto de- moral e pela eflcacla de: a-, tinha que se fazer representar a- da aGucar .dentro do tanque de

tli) e trabalhad'Jr, (lue vem aten-
EMEE"'E 'd tI" I' I R p." . ""cnas por um delegado. Os' três los regulamentos' eSportivos, gazolina.Telegramas: VANL) "

J." fora dele. , VI amen e eba 12<\( o, o sr, e r",- cão do que por sua propr1a ..

dendo com 'Sinceridade C', pre;;-
--------------------------- J sentante da Liga, endere(;ou o Se- ""

N-
'teriam que elegcr qual o compa- com a regularização definiU- P,rovidencialmente, ü fato foi

I guinte telegrama: PRESIDENTE I dIgnIdade.
ao J?OSoQ� prOffi,: nheiro que deveria representar à

va de sua situação perante a descoberto pelo motorista e d!?- teza os 'inte.resses 00 lugan, eLBF - BLUl\iIENAU, referente ter, mas 'uma COIsa e certa., corpo d!' delegação no ágape real. nunciado imediatamente, sendo, doutro lado, pessoas que só pro-A d 1 d h 1 M s - LBF, com a apresentação de "

curam pl.'eJ'udica-Ia's, () povo ha-
ainda jo,gO ,óniem r�óllizad� aqui enquanto aquí estiver, se-" e ega o marec a a ca.ç-

a respeito, ,apP.rto inquerito ePld P I I f o V
- nhas de Moraes é quI" estevc no um documento provando provada a oexii.encía de acucar ja votado em massa nos ('andi-

a!San li ct amem 5 1ll orm rá O lVIinistério da iacaa
almoço d�, R"Iinh:'l, Foi portanto, 1 f't . •.

datas da Unifi'J DemoO'ratica
Bipt atleta Patrocínio Avila do

,

9 �," e e e1 'o o curso prunano, no, tanque. Se (j, automovel' ti-Paisandú jogou com minha auto- COrDa O de 1 30, uma casa com ,ele que S. Majes�ade conver-
sem o que não estaría apto a vesse sido postoriz<!c"ão V[! tendo cm vista iclegra- de trabalho e, sobretudo, sou, dando' a sua primeira impres-

t�, ',te.rl·a ficad!Jl
�

formar entre os demais 'jtú� '"mit' Fede1'aqão para LBF dando, uma casa limpa. são dO! <ládivO!, Observo',' o mare-
inutilizado.condições jogo U1CS1l10 aneta pt Os- chal Mascarenhas que a Rainha E-� zes inscritos no Departamên- Alem disS';), houve., 9utro casocal' Gustavo Kricgcr Represcntan- lizabcth II estava deveras cativa to de Arbitros,

.

doí� eleitor::, lldcnbta�te I.BE', -com o colar, Sua vaidade femini-
S' t f' f" 1 t' atacados na e,'!.rada, cor)'Sapatos para, Homens, na' cstava cnternecida com a ]em- ex a- eIra; 'ma men e, IS-

ta foi feito, para satisfação de de 'proibi-los de irem àsSenhoras e Crianças prança do primeiro magistrado do
A violencia foi ,confirma

'

"t Brasil. todos nós, pois Wilson SilvaTernos FeIos
IJreSença

CAS'A "A ""CAPIT'AL"
Quis Ela saber, primeiro, se ê, ,indlscutivelménte, um dos' Leobert."aguas marinhas eram de mina ou • b't" t' ãde aluvião. Satisfeita a curiosida- ar I ros maIs competen es que,

de real pclo marechal Mascare- I militam em nosso futebol. Como se 'isso não bastasse,
(, • • • um fiscal da UDNi, quasi teve

seu carro vitima de uma sabota

gem: tenâo-o deixado defronte
,ã;,:resia'encia de um amigo para
palestrar com o

descanhecifla dele
com mas intenções, tendo sido,
]louco. depoiS, surpreendido"
quando levantava a capota (lo

Descoberto, .delt>.:lU a corcer

ocas1ao em que a referido fis
cal ,fez dois disparos, sem atin',

'gi-Io. ,
,

Foram -esses fatos ineg,'Lvel
mente graveS, que obrigaram
as autoridades a fazer um re

forço JX)licial de seis hO'nen�,
os quais, entretant>J, recebei:am
or.dens '.severas de se conserva

rem na Delegacia de Policia 'e

só' sairem mediante ordem �t1-

que o atleb estaVa em situação
regular, O que foi verificado pelo
juiz da partida, fiscal da LBF e

demais pessoas prcsentes, No en

tanto, "como quem cala consélltc",
lá diz o ditado, fom03 forcados pe
las contingências, muito a contra

gosto" a prestarmos as presentes

Ideclarações,
2 �- Certo da vossa acolhida

\
para o presente. subscrevo-me a-

IN_ tcnciosan1cnLc. Saudações cordiais. I,1 dente". {

.

-------------------------------� -
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j
comerciais, publicidade. clí-

tem n�lfa wnda: chês etc-•.Dou sugestões sem
, " , ',' . compronnssos,

Diversos lótes na: Rua. 7 dI! STOECKEL _ Rua 15 de

:::::':\ C�!::l:'OcaI para

1'�'V�,.mbp',rRo�.03,p8R9,I E-DIA>',ODaEnsda::_1 terreno ele '750 llnetros qua-
drados, no Bairro d� Bom Be�
ttro, preça de .ocasião;

I
<,

1 ter!eIÍ"l no JardIm Blume-' Vendem-se duas, j}ln�as,nau, lD"dindo' 1: l�etrol por, com 'um'·total de' 30 morgaos
40. ,Luca! de grau'de ,futuro. de terra, com árvores frutifew

ras, plantações, pastos etc.
Possuem duas casas. As pro
priedades' acham-se localiza
dÍlS no Bairro do Canta Galo,
em Rio do Sul. Tratar na

"Alfaiatada Estrela", com o
sr, Nicolau Bôder. no local •

Firma estabelecida em Itararé (São Paulo) aceita pa
diversas cidades da, Baixa Sorocabana e sul do. Paraná.
Escrever pi Paulo Ferreira Junior, Caixa Postai, IS

ITARARE' (SI PAULO) --- (ine

Lotes em dIverSOll pontos
da cidade.

1 bnngalow no Bairro da VP'a
!ha,' <luásé novo). 'rerreno de
420 metrO!! quadr;ados. Otlma
sitÍIação. �

.

1 casa na praia! de Cambo
riú; com 3 quartos:. 1 sala, ba
Meiro; cozinha' e ,quarto lÍara
émprellll.da: 'Terreno de aproxI.
Jnàda.m'ente 28m'x 30m;' Dista
'70 'metros' da' praia. tltIntaDÍen.

I
te locáJizada.;

, ,

, niversos lotes e ca5aJJ na
pr;,'iia. de' Camborlú.'

I'

2' engenhos' dê lerL� no mu

nicípio' 'de lbll'a.ma. 0,5 'qtillo
metros da estação de Matador.
Areá dé 10' milhões' de' metros
quadrados. Terras CÓln grande
quanttdàde de madeira de lei e
que -Se adaptam:' a di'W"ersa. c:ul.
'turas. Preço de oêaslilAo.

Uma casa residenocial
um terreno de '150 m2.,
CtlDtro da cidade.

1 fecularla, 1 fábrica de 61eo
sassafraz, 1 serraria quadro' de
centro, 1 fábrica, de �pasta' me
cânica com 2 serrarias' "Tiçot"
e reserva de 30.000 pinheIro.
adultos, 1 linda fazenda com

50.000.000 metros quadrados,
,tudo lituado no município de,
Taló.'
Lótes em Curitiba, '1Ituados

,

1 Apartamento qompleta�
mente novo sitó a Rua '15 de
Novembro no edifício HACO.
Informações - ECAP Ltda.

Rua Floriano ,Peixoto, 18
1.0 andar .;_ Sala: 14.

ra

3,0) Uma bomba de gargalhadas:'
,

"PICARDIA DE (OW .. ROY' n
com Noah Berr'v Jr »Ó,e' Jimmi Rc ger's.

NOTA: Será ainda exibido o ""trailer" do novo

"0 D l S (O V O .i D O RU
FRITZ UlRENl S. A, � Ind. Comércio e Agricultura

o rr

B
d,:> a Inglaterra em que se

aumentasse as suas com

pras, n'o nosso país, Ainda
nãa foi passiveI demover
os inglesses, tendo o em.:.

prestimo figuradó no tex
to do acordo, em ,sua pri
meira formulação.

.::!. queix:":., o

b::.rio·�Iraci; d.e serviço ao 6-.0' dis..
ttitn 1,olIciaI, ordenoi.I a prisão
do motorist:t, o que em r�alidade
üCU1'reU minutos depois, ., ., ."

, ,Conduzido para 1'.quela ,delega-
"ia, \\'ilsou, cinicamente, ,refutou
10'das �:; acusações, . -dizendo que
Joana fazia aquilo ])Q_-r viilgança4-O
. .Joana então� voltou á carga,
acusanuo-Q de atirar sua irmã pc.

Artigos para Noivos
CASA "A CAPITAL"

fAVORAVEL (OlOCA-
çÃO DE CAPITAL'

Diante do exposto. (]r,ve, portan-

I?ssas palavras ,
clui o deputado CO'alho de
za, - ()'3pe,ra ter tleixado
esclarecido senão Ilara todos, ao
menos para. a maioria dos 'pr�
sentarõ; >,) caso da'S eleIções de
Tàió, contra cuja, lisura nada,
a.bsolutamente nada' se pode :a.le�
gar.
Como dissemo'.s no começo, a

maneira elegante como a depu-:
tado Julio Coelho de Souza sou
be conduzir os debates; mante-",
ve-08 num terreno se.reno e� H�'
vre de palavras a'speras e v'o�
lentas,

PRECisa-SE

to� '03 desportistas de Bnlsque per
manecerem thmquilos, de vez que
o assUnto s"rá resolvido satisfatô-
rifn:nc-nte. dentro das sagradas nor

mas do direito e da justiça.
Estas explicações não t�rirnll o

menOl� cabimentot não fosse a in

tranquilidade qlle reina entre to

;;los, dada a maneira infantil e 05

motivos frageis <"presentados, Es
tava a Diretoria do Paisanrú no

firme propósito de não tomar co

nhecimento do referido protesto,
quanto mais que todos os elemen
tal:' da embaixada do Palmeiras a

qui presentes manifestaram� unâni.
mes propósitos. ao analizar a do

cumentação existente na mesa, de

•

P.or motivo de doença,
vende-se parte da sociedade
em pequena industria (Fá'
biica de Pentes de Chifre),
em franco desenvolvimento,
por preço de ocasião.
Tratá-se de excelente ne-

gocio. '

Informações
Blank, à RUa

I
der, na casa
Cunha· '

com Erich
Alwin Schra
do, sr. Laertes

DR. WER.ER KLEIN
Apezar de não te,r sido '('ssa

a sua. estreia. como ndCl� pode
mos dizer qUe foi a primeira
oportunidade em que poucIe re.,.
velar 'Sua cultura e seu subtil
poder de argumentação, no de
sempenho de sua delicada tare'
fa,

em diversos pontos da cidade.
'rerienos de grande e' rápida
valorizàçáo. otluio emprego de
capital.

BLUMENAU,
Te!efone: 1597

Lembre-se que 'Você realizará'
os seus melhores negócios Imo

biliários na Organização ,BIu-·
menauense Ltda.,' à rua IS.
de Novembro' 870, 1.0 andar,
sala nr. 5, com telefone 15'12.

ALUGAR uma casa de mor
radia, próxima do' centro ou
em Itoupava Sêca. Telefonar
à tarde, para 1179 - CARLOS.

Esped�lbado em protese 4enlaria, ,dentaduras anafomica�, POR
les, ,fbças' ,e.,��y,�i$r �o,ôasf pivo! elc.

R A 10 S R O E N T G E N• � '�' " , - � • - < ,

R
E faca 11':ljc um banho '.'cuhr

de acido borc:o para. dar !lOS
seus olno'_' soude e·brilho E vá'
ao dentista para que. ele exami
ne seus 'dentes e veja o. que é
preciso corrigir' 'em sua ,dentadu-CONSULTAS:

Concessionários:
CAMINHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. Diesel

Peças e Acessorios:
.FORD - CBEVROLET i"

....:.._ Linha -
MOPAR

OFICIAL DE

Liquidaçtio fi.nol ,QJ! ,Qrt�(g(o!? para home.ns
DURaNTE OS' 01,15 18 :á 30 :DE JUNH,U

T�rnO$.Cãsacos-(amisar�CQI�ClS�,��US9�:;SIClEs-.GrayCJtc:1s�Meias-.(uecas-Etc.
IDescont()$ d(! 20 á 30°10

..,Visitem as ,Urines de MODAS GRANEL e observem os seus pr�ço�-lIua '5 de Ho,e,mbro 1393-("rox�mo ao Cine Blumen3uJ"*&���S��������';.%��%"'S*�������������'iõ;'§'jQ.

.

SULfEtO LlMII.ADA
<,

"INDU;SIRlA ;[' .COM,E'RCIO
'

BLUMENAU
'

s,� CATARINA
Para P;ronla Entrega:

BETONEIRAS
GUINCHOS 'de

GUINCHOS de

ROLANDAS
CENTRIFUGAS
CALt\.NDRAS
CALA1'1,'1JRAS

Tornos mecânicos "&T.ANSER"

"MARTIN", "GAUTHIERP', "V; D.
F"," "AMA' e "IUITT()".

'MAquinas �para frezar
Fu:radeiras radiá!
Furadeiras simples "GIRARDS"

Furadeiras multi\Plas "STEINEL"

Máquinas de rosqju!ar' '''STE-INEL''
Plainas "JUWEL" e "RECORD"

Rebitadeiras
Máquinas de serrar e limar

Serras hid1'aulicas "THULE' e -- x --

"PETZ", "VAS'rO" e i'RECORD .... Molas "MAXI!'.!" amortecedores

Soldador 'de pontos ,ou ar cumpri- para portas

Empraia�cm
Trição

de calhas multi-'

pIas
CALANDRAS de rolos

M..t'QUIN'AS de Lavar
ESTUFÀS 'para seca;;-em

!nido -- x--

Todas MAQUINAS TEXTEIS<resouras "WEIGEL"
Tesouras gUilhotina "I'IIERKLIN- -- x--

DECALCOMANIAS
Todos tipos de SACOS com im-

GER"
Motores Diesel "DROTT"

500 - SOO v. p. fi, 7 33 HP pressos

Máquinas agriculas, - cxclusivas

da Alema!lha.

Semeadeiras, Arados de discos,
Grades de discos, Arados de to,-;
dos os' tipos, Cultivadores, Corta-'
deiras, Classificadores.

MA'QUINAS para beneficiar ma

deira, em todos tipos
rodas n'láquinas estrangeiras em

estoque com pronta entrega,

x --

Todos Instrumcntos, Aparelhos,
Máquinas para. Laboratõrios
Cientificas.
Balànças, G.eodesia., Meteorolo
gia, Vidraria, Porcelana, Pa.pel
filtro - Utensilius em geral _
Material fotografico.

-- x

OFICINA :pa]'a
JECTORAS,

BOMBAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Propaganda d e s t ruí d o r a
agentes subversivns para quem
interesses da Palria não lem sentidos
RIO, 19 (Merid.) - São cabotagem aos navios de

ban-I população
ante as consequen

do ministro da Marinha on-! deíra estrangeira a fim de cias da cessação do comércio• J 'd ítímo"tem, as seguintes declarações' salvaguardar o interesse a mar uno .
.

sobre a greve deflagrada pe- ....... _ _ _ _ _ -:
-

-:.'''_''los marítimos: �,,���u�
Tristes sinais

- E' um triste sinal dos
tempos que vivemos, o indi
cio .ínegavel de que a propa
ganda Qéstruidora dos. agen
tes subversivos, para quem os
interesses da Pátria não, tem
sentido, está procurando ga
nhar terreno; até mesmo en
tre aqueles que nas águas do
Atlântico, das Caraíbas e de
outros mares, lutaram pela
salvação da terra cujas difi
culdades estão agora contrt
buindo para aumentar em

proporções imprevisíveis, mas
de qualquer forma, extrema
mente danosas aos interesses

Atençoo snr-a.Oftcío+a
em Estofamentos ! i
A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua

Marechal Hermes nr, 11 (Perto Centro, Civico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores. fpara Automóveis e Móveis estofados.. .;;
PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS

Os ínteressaãos,
.

deverão se dirigir à Gerencia com
o Snr. Emanuel l\lachado em Curitiba, ou por corres
pondeneia para C. Postal, 1.242.

Fabricados em deli

cados tons rosa. e

azul, os Cobertores

de Bel'ç'o - c o m

desenhos Walt

a

- "lVI·t:],ey Mouse"

do,

Disn y - apresen

tzm-se em,3 mo

delos: "Bambi"

nacionais.
As pretensões dos marítí-

S'lhmcs de forma alguma autort- I etezam agreve a que, impensada
e ímpatríotícamente, se atira-
ram; as tabelas de rancho fn-

• _

ram revistas com a aprovação

I SAUDAÇÕES TRABALHISTAS

I
dos representantes das prm-

M íd Ch f de amig . dr Ge-cípaís companhias e do síndí- eu quen o e e e meu gran e amn o
,". '.'cato dos marítimos e. se al- túlio. .

" :':' l:1I
gum detalhe s.e te

..
rn?� mere- "1 Até que, seja organizada em definitivo.a nova trí- .

ceder ?e. repa�o, e_loglco que pulação da náu governamental vamcs conversar uma admínístraçâo nao se nega- _'
a cíd dria a reexaminar o assunto' o pouco sobre a questao dos telefones na ci a e.

Gôverno estava em vias 'de Joãosinho Vital, quando prefeito, embrulhado pe-
de�e:mi?ar _o atendimento das la sua equipe de técnicos, preparou um contrato de
relvmdlcaçl?�s. sobre vanta� ..

gu para a companhia concessionária. Con-gens pecumarras que a LeI prrmerra a � ,'. .. .

permite conceder, não haven- vocada especialmente aCamara Municipal. surgJIat?,do, pois, motivo. J;ara uma desde logo, os mais veementes protestos. E tudo nao
greve cujos preJUlZOS .repre- poderia ter caminhado.�enta.m um. encarecll;nento D' t de it zrande prefeito que é noi.ímedíat-. da VIda do pais, re- ian e essa grr a, o I:>

"S A N T E'X l' caindo sobre os próprios .h�- cidio Cardoso, deixando esfriar as críticas, no seu ga-
.

. . S. A. 5 A N T O A N D R. E T E X TIl. ��r:,_ssados que dela partící- binete, que por coincidência é no mesmo quarto onde
P�ndo de parte todas essas o senhor dormia, no Guanaãara, procurou estudarCaixa Postal, 1.228 S. Paulo considerações, a greve foi uma fórmula que atendesse aos reclamos do povo e

declarada. dando nitida im- 1s conveniências da Municipalidade'

adeUS' da c·,·dade a' N S 'de F8timg ,f:�lS:fosd�n���,:�:aecrJsã�lad�eer:
'

Estão concluídos cs estudos, e o pape16rio, acaba.

.

.

,

.. '..' I ii 111
turbação ds ordem interna dJ' de ser enviado à Gaiola de Ouro. Li, ontem, com pes-... país. O caminh::J natural

.. s�n- simismo, a nova minuta do contrato, e. fiquei satisfei-outra apoteose, teve outra �ato. PC?nderado e patriótIco, as cavacões estavam preparadas e os tru-e o retorno ao trabalho para ,0, porque
.

• .'consagração, como à sua a normalização, dos serviços: 'iues cüntratualS, foram P'?5tos a lunpo.
, .chegada, \�bm aquelá me," é o caminho, que se impõe à- Todos aqueles que se lnscreveram ato 31 de maIO

moriall1oite do Estádio Ma- q�eles que amam a. sua Pá- último, pedindo instalaçõss de telefones, .:yão se!-' a�enracanã, como em cada dia �rla e a C'olocan: aCIma dos
d'd D t c' do prazo de 8 meses serao saÍlsfeItosmter'esses peSSOais. O Gover-

11
OS. en r ,

e em cada noite à sua pas- no

1.1ãO
deixará de defender 8.800 pedidos; no prazo de 20 meses, 14.920, e de 32

sagem pelos diversos bair· o� direitos legítimos dos ser-
meses, 83 mil.

ros
.

pelas dl'Versas nl�S da vIdores do mar, �nas o pros- .

d
..

. f o O contrato a
' a

seguimento da atual situação, Termma a essa p�lmeu:� ase, n v ,ll1:::!trópole. agravando as C'�ndições de Vi-I C. T. F. obriga-se, entao, a lllstalar, anualmente, 20Que consiga 'levar aos da da populaçao. pod'e forçá !Uil telefones.
povos amigos e irmãos o lo. à adoção de m�d�das 1e-1 O que há de positivo é o seguinte. Sem espalha- !mesmo confôrto, o mesmo gals, embora contrarIas a seu

f' d J'o dos gabi- fgosto, como a convocação mi- fatos, sem as conv,ersas la as, ou o �rran . 1reforço de fé e de esperan- litar d,:.s reservistas navais e netes com portas e tranças de ferro, a luz do dIa, cOm
Iça que soube' trazer ao a abertura da navegação de

O direito de.largo debate, Dulcidio Cardos.o co�s;gu.iu!Brasil! Que tenha fôrça pa-
. "esolver eSS.e palpitante p_roblema, com mtehgencla, id f 1 d f' 'I Fraqueza em geral II <

11'2' reacen e1' o ac 10 a e [' VINilO CREOSOTADO II defendendo os interesses do público e dos cofres m·.
,no mundo descrente da a-,' �n.VEIR.A
tualidade! nicipais.

.

Devo. contudo, fazer uma ressalva. Falamos mUlto
mal do no'sso sérvico telefônico. Injustamente. Conhe
eo todas as princiPais capitais do mundo. E sem ex;

gero, posso informar e falar, em alto,tom,_ que temos
» melhor servico nesse gênero, e que, e mUlto SUpE
ao de Nova Io;que e ao de Paris.

.

.' .

O nosso mal é o abuso do telefone! Falamos, mUl
tas vezes de modo exagerado, entupindo os cabos. E
mesmo e:n serviço, gastamos as nossas cordas vocais
em demasia. Somente, poderemos desculpar o uso do
telefone para o amor, porque o amor já dizia o gran
de cacique Dom GetúÚo Vargas, só o amor constroi

para a eternidade. _ .

.. '. ,

Nesse, particular o coronel DulCldlo fOI tambem

generoso' Não haverá taxas especiais para as telefone-
mas amorosas _ . . 1-E é doloroso que o senhor, só prá não' se compro
meter não faça uso' do telefone, ao contrário do ve

lho D�tra, que acordava com o fone no ouvido, despa
chando pelo telefone, demitindo pelo telefone, e na-

morando, depois de viuvo, pelo telefone.
.

Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu laldo, amI-
go certo das horas incertas,

.

BARRETO PINTO
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BiRASILL1lINlSCHES PETROLEUl\-! NUR I].\2" 500 J"AHREN
Herr Brasílío Machado Neto, Praesident der Con

federação Nacional do .Comercío, erklaerte Pressevertre.,.
tern geg.enueber, in Bezug des -oekónomíschen Problema
Brilslliens, dass eine� .der wichtigsten Probleme fuer Bra-,
silicn, das der. Pétrcleumerzeugurig sei. Weiter erkIaerte
er, dass Brasilien ha�tte an jehem Tage trauern muessen,
an dem vom Senat, das Projekt des Senators Ismar de Gois,
welches auslaéndisches Kapital und Betefhgung an bras i
Iíanischs Untemebmen der P.ctroleumerzellgun,g erlaubte,
zurueekgevdesen wurde. Die.se Ansicht des Senators, wur
de von das grosse Interesse bewegt,. wirklich brasilfaní
sches Peiroleum rm Lande fliessen zu sehen, womít dem
Vaterfande eín oekonomíscher Fortsehrítt zug-eschriében
waere, was ohne Beteiligung',allslaendischer .Techriik und
Kapítal nicht so leichtmoeglich seín wird. 1Vfít dem gover-
namentalen EntscJ:>.Juss; eíner dírekten natíonalen Petróleu
mausbeutung, \Vira. nur erst in 500 Jahren mit Petroleum
zu reehners sein,

e "D 'llnld Du k"

Sua qu al
í

o a-

de extra ga-

rante-Ihes maior

d u r a b i l i d a d c !

A vel'do no loi::J de

sua pnF€'rêllciJ!

GASOLINRATIONIERUNG WAHRSCHEINLICII
��:!f;or:"

At,g, der Bundeshauptstadt berichtet man uns, dass
Herr PEno Catanhede, Praesident des Nationalen Petro�
leumrates, Pressevertretern gegenueber erkla.erte, dass . e
ventuell eine Gasolinrationierung angeordnet werden muss
wenn der DevIsenmangeI anhaelt. Da keine Aussicht be�-"'
i teM, '.dass der Devisenmang:eI sobald ueberwunden wer

I den ·ka,nn., ist 'anzuellehmen, dass die Gasolinrationierung
, sebI' bald in Kl'aft tI'eten wird.

I

Alvarus de Olivei.rla ,crença, a saber rezar, saíu
A cidade viveu formosos às ruas, com o entusiasmo

dias. A cidade agazalhando da sua alma purificada. As
em seu seio a imagem da ruas de barulhentas e m-o

Virgem de Fátima, demons- vimentadas em, qUe todos
trou qu� a fé é fôrça e ge- têm' pressa e todos correm,
ra milagres. Foi' espetáculo passaram à calmaria dos
lindo com as ruas emban- veícu1.os parados e parados
,deIradas, iluminadas, com

I
com prazer, sem aquela 8.�

I altares às sacadas, com lan- .fobação, sem aquêle buzí
I ,ternas coloridas e com pro- nar irritante e enervante'
cissãode velas acesas, dan� N. S. de Fátima já se des
do aspecto diverso à cida- pediu da cidade; já deman�
,de, que, �ontrita_ se ajoelha- .... <dou em busca de outras
va à rua, à passagem da terras na sua peregrinação
;imagem em coche de luz a- mundial. Nunca ·:foi tão -0-

zulada, com as ,bombinhas -p7)rtuna uma viagem, _ co
bran,cas, suas cOmpanhei- ,mó mensagem de fé ao po
ra� de peregrinação. A me� vo do .mundo int'S'iro que
tropole tomou aspecto de parece divorciar-se das coi
província em dia de festa sas, do espírito, que só trata
religiosa e não só o seu la- do corPo e dos assuntos ter
do externo voltou aos bons renas.

momentoi7"purant€"nte-es- Na sua despedida da ci-
pirituais das cidades

'

cal- dade N. S. de Fátima teve
I

mas e pequenas do Brasil,
também a sua alma se

transformou. O carioca que
chega a'esquecer :a crença,
a olvidar as palavras sim"'
pies das rezas simples, pela
agitação da sua vida diá:-.
ria, pela luta de todos os

dias em prol da subsistên
cia, voltou a recordar-se de

que é católico, voltou a ter

BAUMWOLLl\'IARKT
"',q.ll'",,��'

Der Baurrlwollnuirkt ist augenblick1ich zur. Zeit der
.

Ernte zufriedenstellend. Ein geringfuegiger Rueckgang in
der Püduktion laesst 51Ch im Vergleich zum Vorjahr fest_

I síellen. Di.e augeribli.CkliCl1e Ernte sche�t jedoch tu.ehr fei]1': Typeu l�t;,rvotgebracht zu haben, já{man nimmt an dass
>
etwa 30 Pro�ent mehr vou deu feinen Typen geerntet wur

�d�n .

aIs im �l'Jrjahr. D�r Ex?o.rt bet:aegt �i1llaehernd 20
i lVIJlhonen KIlo gegen 1f),6 Mlllione� 1m vergaIlgene� 3:a}1r;
Der Stock an entkernter Baumwolle soU 212 MiUionen
Kilo betragen. Diese Angaben stuet+en sich auf die Mel
dungen der paulistaIier War,enboerse und lassen vorausse
hen, dass.Baumwolle tin stabiles Produkt im yerlaufe des
gegemvaertigen Jahres bilden wird: Dazu: 1st noch zu be
merk,en, .dass die brasilianische Baumwolle sich in guensti�
gcr Position au! den ausl1wndischen Markten befindeí.

,�, '<,�·-:'�1J:����'§:tk\.�iBRASILIAN!SCHER 'KAFFEE-EXPORT NACn

ARGENTINIEN
..

_

.
.

-

..'t-''':.,t:''t',�.,�"",-�--,:,��Li Um eunge Um�egelmaessigkeiten attfzuklaeren, die
I bei den SenduÍ1gen' brasilianisehen Kaffees vcn SantosI nach Argentinien vorgekommen sein sollen und die skh

I auf seinen \oVeiterexJ;lort nach den Vereinigten Staaten be
i zieben, kam. Herr .J,psé Soares Mareiel Filho,. der Praesi-

I
dent der Suoedntendal1tur des Amtes fli"er. Muenzen und

. Kredite, nach san�p.SU
.. J1.d.. stellte do.rt Nach,for.schungen an,

El' wird sich in diesen Tagen nach Buen.os Ail"es und nac'h

IIVrontcvideo beg<!ben, uin 'dort die Nachforschungen, zu

I denen 81' vondm' I:3t:.md�sregierung be:a.uftragt worden ist,

i
zu vervollstaendigen. . .

mE RUECKKE�;�D;R��;�:d�;;;;;��) ,

IUiVIALAIAEXPE])I���Ni�

Sófre?Tenha Fé
:Escreva detalhadamente paM a Caixa Postal 7 9 1 S.

- São Paulo - Junte e;nvelope selado com endereço.
Não utilise registro para evitar demora na retirada, em
horario impro.prio.

Atende em quaJlsquer .,. ,

marcas do Estad9
- BLUMENAU
Edlf.lo1f,

P. S. - Segunda-feira, se Deus quiser.
LONDON - Nach Abschluss

VARGAS

. ,

UI'1.lIQU/i)/I/(!A])012 .E11 SUA C'A.�A. f (/1'fA:.

N.EC':f$G'IDAlJ_EI

MEN5Ai5

VENDA DE:STE DJAlUO
NA ENGRAXATAB14

PONTO (lme

---_
..

� marca OROXO con.tilu';
Oualídadc. Eficiencia I) Garantia;

OROXOESMERISlA..

.

�__ SÃO PAU LO
Caixa 1?�51ílt 740

RISCADOS
Brins - Xadrês -

Algodão
CASA "A CAPITAL"
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PHllEB

PhHclJ tiopic·11101Í.3562·X
Ráclio�fonogr(Jfo. i 0(0 di';C03

!OP9�p'oyin!=! c rotcçõo nor

mal. Ondas curtos C tonqc s.
I\!t<, f"lm,f'! de l:�". M6vel
�rt{,dcr!1or todo de irnbuio,

Distribuidores elos Rádios Philco, não nos limitamos oponos a

vender rcidios, Continuomos o servir nossos clientes mesmo deuois
do entreqo do Rérdio Philco de 51)0 preferência. É que, possuindo
o+icino rnodernorncnte aparelhada, dispondo de técnicos especiolizcdos
e contando com estoque perrnonente de peças legitimns -

podemos osseçuror oos compradores dos Rádios Philco perfeita
assistência léçniço, inclusive o domicílio. Eis porque podemos ofirmcr i
Garantimos a tradicional qualidade Pnilco l E agora com moiro
maior amplitude!... Já não soo apenas 3 meses! O seu novo

Rádio Philco tem [l901TJ (I mai" obsoluto ÇJorantia por 72 meses!
�Aaís U01Q vcntcqem que podemos oferecer aos flOSS05 frcqueses !

Aproveite o novo piemo eh Vendas cios Rádios Philco !

M(l!1romos (;},:�oSÊçêí,;)
permanente de tecies os

modelos dos no�cívei5

% IMPORTAÇÃO
,

E COMERCIO
IlDe fonia

mundial pela qualidade"
MCl7r1Z: Rua [lw Õ J do Rio BI'Cin�C, esq. de José Loureiro - Curitiba

Filiais: Ponta Grosso londrino Moringcí 31'Jf118nc:u - [;istribuid�;;"o5 exclusivos paro o Paraná e Senta Catarina
Suntt'arJ

" ._ ...... _-. �._-----_--_._----

I
I
I

I
o REi\IonSO TA!GH:O -- A velhota t inh a, bem no centro Jdo capital fin lanrlr.sa, U111a boa casa assobradada. cujos qua r-

- ------------------.;._----�--

tos alugava. E d i.sso viv,a. Urttmam ante. norém. seus inqui
linos f.:::r:TI atra::andrl. � .. !�ag::L:1.::_·t1�.):;, não �)r�staHte os apelos I
an�ust lados. ela .1";rO.I)rJctan,,�. _ y enuo .

que
. :l�lcta conseguia. e�:" Iresolveu tornar lL11U provroencia urama: '1C8: z rra njo u se!"

cartuchos de dinamite c cocolou-os no c-rão da eJ3a. De 111a

drugada, cem mil cautelas. foi iú rem baixo e acendeu o este- I
pim. Mas imediatamente sentiu um choque: ia matar mu itn i
gente, con:�te�" tUH. crimc. D.ceu-nlC trcmendnmcnt : :1 cons- I
ciencia. AI saiu g:ltnnd0. avisando a t=J::;;< CF!� deviam cor- !
r.s r dal í. Todos 03 inqu il inos Iugtram {: salvaram-se êl temrx. ida cxnlosáo ....-'\. velhota. qu ; Jord de nevo 0.0 norào ·é qtt2 ,

1110ITeU sotcrrana, v itíma da sua n1�).ldade,..
-

1
n!VORCIO - A Ci<.IYSa (�O campeào de box TIm:dcljlh Turpin, I
obteve (nVOl"cin C!::l Lordres. ].':la Instaurou acâo contra {I atual

Idetentor do título ingii:.; {�e J!"�SO n·H�:f1i{J, acusnudc ... O de cruel
dad·E. e so!�ci:-all,11.J ch.sii��1ia d·�� 5:;1\ i'iUl<:. Sc!-§un_ih: seu tl.cl10i.
mente, Tur�)i::l é U:::1 :L;.'l;li�! i�ir,o que �'osta (1e maltratar. ruI')
havendo quem e �OlCi·[;. ,Os de:'} h�1 iam cvnLt'JÍ;jn- matrfrnó
nio em prtncipios d<: 1947. na 19r:cja C;1i!,lka de Silo Pedro,
e pareciam YÍYo' ;:CI':I.

, A ma n

--·DESE
T.tCNICOS E COMERCIAIS

A S f A l YAt�ENTO
intcrfures de fábrica, etc.

fyRESiACõES
:

INFORMAÇOES C01VI

OSNILDO CERQUEIRA LIMA

l�na 1 de Setembro, 1&93 --- OH Edifício INCO, Sala 3

A.ul?:lÇlüS�\ ;;:;·.�'::·:llf.o'l:1;,�. -,- P. N. :'.fik_ll.n> jc vcm al.pinisb
hlndú ce 27 �ni�':;. n;:g:!n:�:;GU 111"':"!a e:;:r':--:;;��i 1_} para escalar H

CUJne ihi Y;anch C!�UH, {�11� tr-rn urna aitUndr� ç}e 6 mil e 9tH}
metras. CHnÍi.llL;.�:} Cü�U a a.�tH�:j Hran{'e.h'í: de um �)\�nde iH'

����1���;l1�1��P�··;�f:Bf��:;�����������:��f�1��i
ja haviam aventuradr ii <?,jc�.d::; d�!. sem o conseauir. no entan
to," (uma exneciiçâa de {ljce;'(sf'�'; .• ern 195�}, '.rrn,[:- alerná no ano

seguinte e outra, i[\dki;L�, �.�j;j 1 �ijp]:.?',. I�:J:l�ç�r� !'H!Y:f:;!"�ijU Iev<1i..
a ilorn·trr1nn a SlLl ;�lr�;f'��"!'��L a�i���j�H�n €) f:h:'V:�H:t!� '!:tln-1C eln

condi\'õ.�s ex\.�;.:pchHJais. �]�! s�Y;E�a!l�.1.

IIojeT sin1, hoje lp\·a.nt�-sc a uma

hora decente. Nào lhe fa1.amos

do suge'Stívo f!;:petiíct:l0 do sol

que surge embora f"nh" ouvid'J
dizN' que vale' a pent\. vido, ITh�<3

aconselhámo-la :1 dp�pert31" ce·

10.' Que tal as o:to? O iU' é Um

pião fresquinho o· Cá íralheiro qué
mora defronte está muito ocu1>'l

do em f;•.zér a barba parà poder
ficar � �precíar enquanto voce

Se levanta a :::p' {�un-a para 3

frente, para a (lireita. para a ';5'

qt,€rtla. depois Bfe deita no, ch!'i.�

para fu'7.t\r um 'jmaginurio pas

seio de bicicleta giJfando Lll p�l'

nas eleyando as perna'" um pou
C) enfet·ruja.das \:. adipo=a" aié

HlHUZONTATS: 1 - Termino; conclui. 2 - � ulher
a altura da cabPccR sem dobrar

? entorpecente. 3 -- �\[acão indígena brasileira; boi sel- os joelhos; depo''o1 do que. virn'1-

f i v::genl. {p1.l. 4 - Cidé�de da Calc'eia; morteiro. 5 - ,do-sEc' sobre a bal'l'iga alcará as

�
.
Do yerbo rir: cor})Q celeste. 6 - Arredores de terra pernas, e praç':ts como se e·.-;tives-

1 inl'OOl'tante (p1.l; confusão. 7 - Segunda'investida do se nada,ndo�... .

.

_ . . Depois êle·toctós €."5f··" mov:m""n
·�ouro. g - Fr2il'a; ausencia {prefixOl; luz que ern.ana tos voee l;iéberá uma xícara de

)} � :1a ponta des dedos. 9 - Ilegal. 10 -. Guloseima. llg'Ua.· :ciú�nte COIn o »umo de

� VERTICAIS: 1 - Aspeéto; textualment.e. 2- Estar rÚ'io' lh'niió pehcl1do-n em peque-

! ligado ll'1tbiamente; C;':;lll0 ",.rai? 3 � Espaço de te...'npo;.. to pá,,;' 'a máquil'nge.
,

. Hoje:: <i' não aiTIan11ã segunoJ
esta!' feliz. 4 - Catedral; adverbio de �lugar. p -:-- Ci- a sua \:nndericia· comece' à limo

<
daele mineira; fraticida. fi - Fulgurante· 7 - Anis-

pal' o'rostó á' llÚidó: uma bela

I
cal'; sufixo. 8 - Duas vezes; choro, lan1entn. 9 - Cnn- esfrega,üela com pano. tuacif) e

tração: de Cin' rosea. espuma de mbonete neuh'o, UnHl.

_� �_--'-__�"-. ma.:3Sugeul· abunrla,nte :com c:::-C-

6.��rtrirrfK�$��1r��Dl�(�A�fiôMEôPítlUI·' I:.;�:�:�;�;;n?
i:s�;:��;: pr�J�,

"
-

to paa a maqUIlage. . .

� DR. i\1ECIi:SLAU SZANIAWSKY ----
.

Fioje e não' 'amanhã;
.

d.�(�idi1

'I. l\lédic.o do H!lSl}ital Noss:;>. Senhora da Luz_ _
. qual é a ma<lui)�ge adequa.da II

� Consultório: Rua JOSE' BONIFACrO N. 92 - Fone 2665 'iroce. Nào ·impp.rta que lHe te-

:#. Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529 .

nham dado"aque'lli baton qUt'
!! C U R j T I B A - PARANA' espanta a quem olha para voc'�

� Especialidade: DSlENÇAS NERVOSAS E ME.NTAIS e tarnbem se tem um pó -de ar·

� DOE:nças da !Jclc: ],czpnH�s, FurunculQse, Çpcelras, .Man" r07, escuro. resto de �ua temp";-
� ." d,w.". eSlllnhas, ele.•. -

...Glandula,;. �fillta de r.egFas, Exc::es• ,rada na praj� .$,crifiqhe tudo
� � En, Flores Brti;ncas. F�'!<:za sexual, ImpotêncIa, Esterilid,!- isto Nm des-prendimelltÓ_
i li d;,': Dcsenvol\"llTIl!'nto lls�CO c lnen:<ll, etc. - DOt�l!ç�s cr';?- Corra a sua -pele não, podl}

� Iít.
11lt:2S em geral: Reumaitsmu, Vanzé.s, Asma, lVlalana ero·. i- "

l' muito
� _----. t'ica

_ Hemorroidas, etc.� ma.la espe:ar. _po "", Ja
la

•

'I. ATENÇAO: Consultas em Blmnena-u nos dias 26 a 30 de tempo �stá re-SS(l<mudc: = cou

t � --- cada mês, no HOTEl, HOLE'l'Z .:__ ta��..
dl:r:e�o .co�-:o � .. ",d; a:rDz c

���,_���.�������������� ��������������� �1Oo1ndo pontos p�rc�D:.JS�'�.�cr��:,�:ro�s��!!!!�!!�!!!!!!!!!!!!!!�!!��!!�����!!�������������!!��!!!!�;

I .2 .....-,

'1 :5 C 7 8 9I :5

I I

\ z
.3

(../

�
�

b

Hoje, .não amanhã. FC

ficar aquilo que é ou fie 'luizcr
ml'lhol<l.r (J seu estado de coisas
E' b'J3., é como<la a preguiça mA'"

prejudicial.
Voce ainda. e::tá em teulpo, a.-

e corra. ao,," reparos. Casa Buerger1���d���4$.��..>-"':"'1'-
....
""
...-'(,.:� ...�J>-_''''�-.f ..;:-.��#��- �:..if>""·'.Ç � ç.,. '" � �� ��-4"'"�

<

- -l '", """" ."'. ;:?�:;".§-.�.P.:;!,;v�:.z·��{õ'

� H�ltáIOUfiU!t,��â

I;
v A.m;;:E� �� �;llA)t;"-,;,f:.!Ó.

� iJ;A� JPERNAi:-i; S'.lc '; .. ê<: :=" l'F.::��;'.'ii'··,
� i)i�l;,�'r:-í�k.e.Si l":{�B;�{�v ,.�j:�: �,�. ;� .. ,·"'�·L��j C��� .. lA�:...

,

8· Ar;!�BIANIl.. f'Q8S�;jf; :l�--:;) ��'i')O�E�[.::� i�i��� A.r�nG§

§ (JOUAÇAO, PULit:!f)W.�, �:';lN5, :íg��<;_f'3.:1 FiGc'1Dü

I
--- fti;.'. i; t '.' ; .' ;. ", ,� ". f. --.-

U I'. P. �\; ; .�\ U 'J' h í" -

�
--- \:iZ'D!VU EsrEml�,U:;;-: i!- ._"--�

�
ClínlClII Geral dt: JlIo.r;;;..�mI, Ji.'!;;;;;_" -:: "

;;:, .J?l ��:iUl

a ITOUPAVA SECA: 9 lU' H '" l.:> ,!�j ". ,. .;·.C.m�N-".:.U
�4��..,.�..

'{,:�;:,..x.x�...."":'I'>��... 'li'.-�""-:"'%,"'.'..."."'·" ,',," �'."'..�"'_<;o.:"t,-.:�'

��j� �i�· � :::··'�;�121i.ftti

ESTA' OFERECENDO' ARTIGOS DE INVERNO

7
8

q

PREÇOS JAI\'IAIS VISTOS, - VA' HOJE MESMO FA-

ZER UAS

10

AS MAIS UNDAS CORES

OS MAIS R!COS DESENHOS

- Matriz: ITA JA!' '-
de Fevereiro de 1935 E ndel'eço Tele, "INCQ"

.' �'I •• ,Cr$ 50.000.000,00
••.•....• , 35.000.000,00T fI

o MAIS VARiADO'
28.2.53 mais

Vendás a longo ·prazo

P R O S D C ( I M O S� A ..

Rua 15 de Novembro, 900 �- Biumenau
--
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, " "QUINTA PA'GlNA

Quatro
,8ãó"estes os prélios que compõem

Ia sexta etapa do certame da

segundOna, ' anunciada para

Ih�je:' ,

,

Vasto Verde x Bandeiran

tes, no bairro da Velha; OH;l'
raní x Bom Reth-o, na Ituupa
va Norte;, União x Juventus,
em ThIi:bõ e I'rogTCTf) x ?"ln'
l-esta, 'em Garcàa Alto.

DestE:> jogos, o que eu.cea- i

rá em ação os times Ilorestí ;
no e progressista é ,(!' maL;

ex'jpresstvo, vindo a seguir a pe- e�ir] 1
leja Uluão x JUVClltus, a qual

... Ii'f ,,::, r�M�, C li
,tambem poderá lwaporcionar C:m a 2IcLu:l('i],-: da �ic,,;uil-
lances de boa envergadura. 'da rodada do ca;nj)cunato oH-
'YI....__�,.... • -,------��-� ,�-._

v. _J de lD'::3! marcada para a

n
,

,

,

o Pciaundú placa sei mânt@r
quais toma-se" [amim' da LiÚ Bh�enau�; d� por José,Pêr�; dado' que

'

:1rri'3cado c Inccnverilente f'a- cnse-rdc Futebol' , aguardadas "nele miíÚam, alguns' dos': �ra·
zer quaisquer prognósticos, cem viva': expectaí+vá'," razão ques de mâj_o'r' ",ptóje;;âo' : no:
oois cremos nós ,que serão' di- pela qual a luta entre' ambos

�.
' :""',

" ,

.-.
"

"

t
'

f d ''''''u't j t' . ",u).arlO futebohstwo catarí-.
qua 1'0 c- e aoan a a com UI 1 a US 1-

- "

.•

'
,

ca '�(.mó a de maior Í1hpo.r� '�en;>e, ,m� óu\ros ..,:pref�rem
do tânchi. Há ',bs,' que }lÇÚ!�it�� .}ilopéiª.r ,çWn r�s:peit:Q 'aõiiiro"

num tr-iunfo do onZe prepara- i vável ,venc�dor�''dn 'Ponra;' a'

�ão cruzmaltína os

campo e torcida, contra 0,9

Quais terá o Olfmpico de o'

por sua-imaíor categoria téc-
nica. r

Em se tratando de um es-\petáculo que atrai dê forma '

oxtraordínárta as atenções do

oúbrico desportivo local, inú'-\
,ner05 são os ónibus c "outras :.'
conduções que farão o traje' I
Blumenau-Testo Central, -, le
vando à esta' localidade grau
.de número 'de especradoros,
Um destes ónibus partirá: de'

fronte à Gruta Azul, -110 íril
cio da rua Flcri.ano 'Peixoto,
às 13,30 horas, com destino a

Testo'Central, de lá retornan

do 'lOgo após o cotejo Vera

Cruz x Olfmpíco.
PAlSANDU' x TUPI

Carlos Rcnaux e Tupi de-
veriam pelejar ontem ú tarde •

'-�" '

��:�:����n���:�JeS';�LlVI��::Í�����:: � t��a se 11S ii r,',�iaria,I,'Cor,jd
.

a :fcôgU�8:�'I·!·,��·a','} �

oficial desta categoria dJ prc-
Ir,

::":�,�:7�::��� ,��:���en" qU3rlas>feira á no'ile em. FI rlaDul'.stis
estarem três de seus prmcí- "

�:�L:t��:d���Ss;(����l�l!��I�:��:'ll�IVa!c�,;�r(�(lr Th/iogo! ,fo'vorito absoluto d'a /pro,�a
com suas situações perfulta- T'lvcrnos há uma semana, I dispu\tI.

vcrdaderrumctitc cm' I alcançou êXit.1 dos maiores, "::1os os recantos 'deste Imenso
mente Iega lizadns, fez a ":1" cm 11'-'55;\ cidade, notável cc r- pol;,;antc. grande número de 1 apontando em seu final Val- Brasil tealiiam-s� os 1;r:adi
tnaga dos .!_lont')S ao tricolor rida rústica pl'omovidJ pelo c:UeLas. inclusive de Fi.orL1- domar Thiago como o vence- dOI'�Ís fest�jo:? jun,in9s,- E trá

Brusquense, comunicando os-, G, E. Dl!que d2 Caxias, dono- n:)pn�i�, rL";yc'sentada.' naquc-
:

dor, , dícíonal tem sido, também, a'

ta decisão à Liga BIU111eIDU-'1 m;n�d<:. "'! Cil:cuilJ ,.::!p BIt!' i 1�1 o�cl·l\.�nic1i1de, !JGr destaca+] Apro�ima-se agora a �ci';',' Corrida, da Fogueira, que a

ense de Futebol. !,!',011,:1.
"
a q,-��;� l'2lU1lLl lWTl1;11 dco� rundlsbs do 14.0 B, C" e te do dIa 24, quando por to� aualmente ve::::1 sc;>ndG riatrw

I ' � cinada pela Federação Atlétí-

itamenla O ral·san�u' a 3'1'llu'�g' ca Catarinensc uma ,pr
O C. E, Paisandú, que da'

1 cujo' brilho in'vulgar sem�:: ,!q
xá combate ao Tupí. em Brus-

I .

S' 11' ,(, 1, que, apresentar-s2-a completo
,

,

e' Espe la na massa l"l(1mana .

I � 111 P I
na- tarde' de hOJe, contande

II fi nl â I a � e �·o a 10 e II fa s i:�en:C�:Pi����os���:��nrc- com o. conc�:so, Íllch!sÍve,

!
.

i t
.

P
t _,

Um

'odOS p]aH�rs TIao e Jcrgê, am-l\
aCOll EClmeJl o ,ueveras -atra.-' .

'.'
'

' bos contratados no Rlo, en'

110 nG,I;Q, correspc'udellte, I Gerente da Rádio Araguaia ente e que s:n:pre provocou, quanto a egúine gasparense
em Hl'us<jl:e, endereçou .[J C.! J:-:esta, - em torno de Sl Interesse e ex- i

. -

E. Palsandú. o ofí�io que se- ,I - TC:ldO chegada ao conhe· pectatíva das maiores. A'-'GO II IA' DAgl!�, ü:·m, referenCIa ao pl'O- CImento deste Clube que o nosso Em 1953 se 11
ARNO S/A" Indús!ria " Comérdo - Av, do (01;,2-13 (Moõea] SÃO P!.UlO-Esl, lia São Paulo l�3tG lançado pelo Palmeiras, valoroso co-irmão Palmeiras Fute-

' "gundo se co-

�5'

FlUAIS; RIO OE JAflEl�O • PÔRTO AlEGRE. nWfe 11m dia após sua derrota 1101' hol Crube cntrou com um protes- menta, um numero recorde 1J ',,, *Distribuidora Exclu,;v" em nLUMENW, Cft" j\'E!lCHm. VIC!C!l p!lC2:r
to n� .JDD, pedindo a anulação de de atletas' inscrever-se-á pa-

Reo 15 do NO'lembro, 5i9 • (ui"" POliu' 126
.. (1:'10, Sr, Wilson S"nto,', l\1D, pontos dó jogo re�lizado domingo ra à disputa da Corrida ,da ,.11".·11 .... em P"u""$ 1\II:"u""'"',---�. ------ --_ -

,- - - último, - através de noticiário de M .. ih. .. ....v n. • .. "

pesignaçãü �uGa��il� i �l3 cm'i1 i�; S�� ��a��A���J9 i�(1 g�a @i'g�u�isaçãD ����;���mos C����':�d:l�����:ce: ��� . ��!�:ir�o�� a��n ��ndrs���
,

o,F.m ���da��O��rr���� �e��;:

d
� �

. � '11 -1 j �I
'
cu1ar �o san!,'ue, '"Uvianao os "ces·

O prOIIG,U,O ��H�U�UJ :H!�t1l! ��é1i)�����i�� �e iJ� S I�B�i�Uh U'lftHU tud" tomada por aquele valoroso úhéós, na mesmà intervirão ,��t�.,oi�tap'h��od�e�sF:nOa,:;:'puosbsrloVneJ
<a � :!lube, de vez que os nlotivos a- d' d

�

lversos corre ores do int€1 ' dornnr b�m reSplnlrlUo livre e ia-

Conforme teve "A NAÇÃO"
,
por lTEÜOl'CS que sejalD, 110

I
q ti e en'l Santa Catarina !��a�::'pr����:oden:�:iS:l�::U::�� dor de Santa Catarina, inclu- ��l���·oM;'�d�:í� .[�����:i,)�euse

oportunidade de adiantar, sentido d e demoDsti'a �':;'Sleln homens ligados aodI' sive de .To' 'I Bl idlssol,ve e remo'v" o mUClJS qu�
, I

amentos, p,,= os motivos qlle aca- 111V1 e e umenau. -obstrua as vIas resp!rató:-Ias, minan-
numa de suas edições pasta-: _ ,, . ._ I esp:rle, digno" dos postos de bamos, digo vimos de expor: a) a· sendo qUe -nossa cidade esta� >do,a sua ene"g!a. arruinando suo

das a Feder
-

Atl-" C: ,

I b'l'd d cu am
.

MUde. tazendo-'Q'sentir·se prematu-
,

, a-;;ao' ec'ca a-; ',nc,C7-':' "' �".,.�, {'c'f P�6'>-f'\\"" reEpODsa lIa e que o p . lega o P:clmeiras que a CBD ain- rá muito, beln repr'2sentada :ramente velho. Mendaco tem, tido

tarinense patrocinará no prcj-; ];��f.i�::1 EP�:t:I,j;l ��� .i[iJ�1J'�) Na Capital do Estado já da não havia dado a transferência l'
1:anto êxito qU& se orerc<'c com a

do "tleta, nO entanto na notrl. ofi, pe as eqUIpes do Duque de �rant1à de ,!<i" BO p"ciel).te re'pira,

xímo mês de julho '110 dia 25 : �'f' �.iJa"'_ �f,"

I
estão sendo tomadas as pro- ',Caxias e Olímp'ko este u'ltl'- IÇa0 livr<;!" MeU rapldame "" '2 com-

, : � �/jij..l i1F�N :{;.!� '.::ial nr. 41j53. de 9 do corrente, ) -pIem. alivll() do soirimf'llt.o �b asma

O Campe:nato Brasileiro de' i "'r,' " - ,;,�n ,.-iclént'Ías inici:üs tendentes a lê-se: 1.6 COMUNICAÇõES: l.oi mo contando cem o extraor- <em poucos dias, Peça M."rl"co, hojo

Basquetebol .Juvenil. i Fonm sorieéldos e esco:hi'l d,,.· todo o .brilhantism'J POS- A Confederação Brasileira de Des- dinário Valdemar Thiago, a-
t =���t?aualq�e:u�a;r���ã�a, !>

Já' falamos tambl?lTI elo:, 10:3 I.i,� ccmum �lc01'do, s>::xtn- siv21 ao Certame N:Jcional de pertos concc,deu a transfcr�n�i'" ao' pontada por todos como o I!. .'. �

,

! f.·�.-: "t ... c: (1"1 !-� t�..... . .
Atleta PrOf!�.slonal PatroClnIO A-

verdadeIrO slgl1lf1cado desta I ,e�j a a DOI €: �'" _e",dH10"':' Baia é1;: Cesto Juvenll, cUJo

I dIa;
vencedor certo- da etana es-

, _ ! -tUIZCS. nara funclonar-:iTI n�s , b' � t' d ,.....: crama foi b�ixada pelo sr. Repre- J

magna competIçao, de5taca 11 -,
'

, ", ,
dE:s,�nrolar tera por lacaIo) �eclar" "nota de protesto, por lva e quarta-feIra. O ! O!entante da Liga a seguinte reso-I'I dl,;:rersas ne1\-:'18s desta tarCie. I

en1. lOco, que o Péllmeiras e bcn1 1 f d" ti

do o interesse que há muito 1 pelos ca�peonatos da 1. ,"Estadia
Santa Catarina", de, �,s:;im o Tupí jogaram desfalcados

m gnon un lsta alvi-rubro é, !ução: uRESOJ�UÇÃo N 1 - 05_

vem demonstrando a entida- � ') D' r;
-

,
c'ronriedlde da "muter" dos I' para não incluir atletas fóra ,de tri-campeão da Corrida' da ,� ,:ar Gustavo Krieger. R�presentan_1:

d 'd'd 1 ' �
_,a 1\ .soes. . -

. condições de jogo No entanto es- Fogueira. ,te da" Liga Blumenauense de FU-l'e presl I a !1e o sr, Osma!; \Tc1'a C"U7 .. 011'1<U'1CO' rie::uortos amadcres b3rnga- u f 'd' t 'p ,

C ha "
,< • �"" -'.'- '

-\',._
, q eceu a rl?er, a noa que o al-,

ItepOl'
,no uso d: su;:s atribuiçõ<,s, '

un ,:1.0 que QlZ resp2ito ao: 'Wi!scm Sth'a, ,:erdes. Para as 20 horas de 'undú deixou de colocar e,n cam-

-'

3ESOLVE: 1,0 Inscrever 'o atlék'l

f'i'progresso do esporte arnüdC)T I' Pai",:ncL'! x Tupí _ Salva- am;:mhã, segunda-feira, está ,>0 3 ptletns, dos muis destacados,
'

profissional Patrocínio Avila. pc-

não só em nosso Estado, co cl�r I.etll('" do" Santos \'O;''''COF11 jlnt)Ol'tante reuniã:J
ou .sejam: 'Walmor �:fra, :Jorge çóes de jogo, é destituida de qual- 10 Clube E"p,ortivo Paisandú, 110-

"

�

_" " '" " .' -- (_ - (; - ..... .L '"\. de C.::uvalho c SebastlHo da Cos-
mo em todo o PaIS e desta-I, Uniã() x JilVCll�U'.i __ R(r G:i FAC, qlGi1do cntão serã�) b Cruz, êdes últimos eom gran.'

quer fundamento, de v�z que O a� i dendo ,part,c'par da partida que

o 'nd 1 b
. ,

t!éta t_eve SUa situação ragÚlàrf-' 'Ser.á, l,ev.ad,a c, efeito nesta data;
','�:::. 0, "am, em, o (;.;plnto d:.:! doli() Rosemek, 'm( 11'�d�s os membros qw'!

de c"rtaz, de vcz que vÍcri'!m do I .

, " •
' L.,t' ) CC" ,. • I t) 1

'
zada nao só pelo CRD. como tam-, :3,0. ' E oalxada a presente. tendo,'

i
InICIativa (h�· Eeu dirigente 1 GU:::li''1!11 ...., B.J.nd·";l'ail:cs �.. �,� . � .. -__ .. .

li �)O C::lrIOC�,!. E, por qu� ,0 :fez? b-e I FCF I' .
, _'

""" _0111pOlctO a C0111,58<\0 enCdrrc- �s <1esporHst'ls presentes 'que' o
ln pe" ' ,conforme telegra- em vista instruções recebidas {la

lmaxrmo, O qual !lan h'm

mc-,
Fr'1'1d"c' Ot'o Po(",\>:\ ..' ,ma entregu.. n,� mesa. aS' 13.31', 110- 'Federação e do Telegratlli'! dirig,'-

; ,,' � •• �..
- >_

F
� � ," l,_. l J 1. � .

gada da l'rg.Ç"ulização da dis-I (uganl.
CI quanto n (liCR"HÇ'ão de

d.do sacllÍlclOs '2 i<.�nl'.dC) li" Prl)l�r(',,5(1 X Florest'i , __ 1'<). , '

_

't d 'lUO o ull"!,, n;1o estava Clll "onrll'-
ras, ondc ," Liga era cientifica,la 1 do a est.a Liga, concedendo eon.

,

' '_'-ll:,1 aClIDa CI a ôl, (> que e-
.. dç" '1 situ') -() A' 't dê t I (C l'

obstaculos com qUe depara" bc:rfo Pnl1h de Linn,
..

,',
' ,'�,. •

ça,
. VAS a 55e; ,e e-· one III na 2.a página letra, III ,

__
_ '

"

�' I quivalc a d1zer. devera a
'__

-::-::-:::-:-::--::__._��--"--......;�--_:_...,....___:--------
�����....t>����"'��..4.,/.....n,./.i'ç?_�....;'5::;.':;.�����·Ó mesma deixar a melhor das RESULTADO DO,118.0 C',ORTEJO 'D'"E APO,'L'(fS DA �

a Y I S o � :mpressócs ,('r:t�e Hqueles q�e
�

,

I A

LADISI·,I\U o � '[,,'crcm a felICIdade de asslS- ',H j E QUI TA TI Y; l'lr.u ALFAIATE DO MOl\IENTO TE:',!!: O y,
5-'!!

� t.i-Ia,

�
�
I.
�
"
.f

Rdaçno lIas ; 'lólicés sort('�das eJll
15 de juhhQ de U)53

SORTEADAS CO Meus 10.000,00

PRAZER DE COMU,NICAR QUE RECEltlEU NOVO E

VARIADO SORTIMENTO DF. CASi::'iIlRAS DAS l'.:I::\IS

F-;�3,599 Al'i,lonin Carlos ele Almeida ... ,'"., ...

F-04.441 Henryk Alir(!d Spitzman Jordan .. ,., .. "

F-34.380 � Yeddo BCll('C!itU Goulart Bragança .'.', ..
F·(}2.477 - Sebastião da Silva Lobão "','",., o • , , ,

F-33,554 - Aroldo BcrnHdes Medeiros ""., .. ' ..

F-31.396 - Argemiro Costa ,.',.,
'

'

. . . , � . . . . . .. . . . . . , ..

Belo Horizonte - Minas
Mar ,de Espanha - Minas

.

Fortaleza - Geará
Limoeiro - Pernambuco
Piracicaba - São Paulo

l)r. Aires GonçalvesAFAMADAS MARG\:1 A PREÇOS BARAT1SSJl\íOS, SEGURO J<'AMILJAH

Trajano de Moraes - E. do Rio
Distrito -Féderál
Distrito Fedcnil

VENDAS A VISTA E A CRE'DI'fO � Y)",,�;�,A un ,

iS.csHlen'·!s. " (lj;crllj;6d�.
- BLt:!1<a;r.u!..U -

�,!,� >-'{!'tI!1iqU'!I. lI'li - :l'ou\,\1 I''''
Jl'AGAM SEUS ANlj\'tCIOB

t."'ES rE DLI\lUO

F-;W.8:15 Luiz Ivani d,::! Amorim Araujo .""""
• _F-34.829 - Luiz Hólland

'

. .
.

. . . . . . . . . . � .

Burity - Maranhão
Cod6 - Maranhão
Crato - Ceatá
Campina Grande - Paraíba
Poções - Bahia
Montes Claros - Minas
Belo Horizonte - Minas

Piranga - Minas
Tombos - Minas
Francisco Sales - Minas
Cach. do Itapemerim - E,Sto.
Maricá - E, do Rio

)
I�I �

II

Est.amos em pleno campeouato da L.B.F., Após um
�ürneio. início. monótono, em que o Palme,lra$ adquiriu c'

�itulo máximo, do CarIos :r�c.;,aux, em <ruas pr,2sta'

cões: tivemos, domingo passado; uma nl'i.meirá 1'OOa-
:18. ótuna. ., �lara o.S qUàrll"JB de Brusciúe:. .

J':gandü em Gaspar, o Carlos Renaux vence o

Tupí, colocando �uatro ':barrigudas", n,a "cóva dos
.leôes", porc"ue lá - é o que dizem -- não se achava
Daniel.: Come- se vê, aoezar do ditado contra ainda
'" i'

•••
,

,

alguern e nroteta em sua terra". , .

Em Brusqu=, o Palmeiras perde para o Paisandú;
numa, batalha "penosa", isto é: cheia de "frangos",
por expressiva contagem. Depois dessa derrota entra
com um protest:::, alegando "falta de condição de, j:J
go" do craqu co PatrocÍIüo. Ji_;' de amargar! Não sei a

opinião do leitor mas, du, de minha parte, ,não ;"pa
tr::.cinr:va'} a causa. "

'

'

,

'

Hoje - dmníngo nresente - teremos em Bn's
que, Tupí e Paissan::ú:' Espera-s2 que o jo'go seja d'-"
bâas ('ondições, Pelo menos que, us jogadores este

jam em condições de jogQ, para evitar Protesto . .' .

, E,. por �alar em pro, , . �0Sto, éi !léa lá que' o i
OhmpICO V&l, onde enfrentara o Vera Cruz. A turma
de B1llmenau que s3-.cuide, pois, sangue novo não é

. brincadeira, K segundo' afirma o "seu" ,'Cruz, a_ue é

�a _fam�lía �o benj�mirri d::- La Divisão (á Benjamim

I'
oa 2'<0 e o L1maJ, o Jogo sera de veras, o •

,) Quanto ao ma:s, tudo azul. Até terea com Bolas �

Quadradas, si as coisas n,ão ficarem. pr2t�s, . . I

Olhos'"

Fm:mado,pela Faculdade de Medicina da UnV
versidade do Rio de .Janeiro

'

Professor Catedrático de Biologia da Esco
la Normal Pedra II

Assis'teI!té do Prof_essor David Sanson.-: ",
Chefe do Sel'viço-Otori.'1o ao Centro Snúde<:k'"'

,

Blumenau,

f�,�������� 'lII', �,,,.!"�!::\! �\l
� 1.i!i �;!l r;�,,�� �� fi

PARA DIAGNOSTWO E TRATAlW,ENTQ DAS

Mo!esUas DE OLHOS ",' 'OUVmOl
r.HuuI � � '::l;r � "''iI' jilAKI e UAE(�J4.,hti�

1!:ste Ti1stitutll ES{lcci.aEsridi' f,,,tã l\ra�Ilifica'
DHmte i';-Ionfati,o e·lnstaado com a mais
Moderua Ap?�·f'rhagem pal'a todo e

Qualquer Tratamento da su.a

Tudo v seu lniOtrumental foí :Recentemente
. Adquirido c ImílOrtado da Sulca:

'
,

Alemanha e America d� ,

� ,

Norte.
_O•• Qr

__

(; A B I N E I E O f R A I O ,I
·_O$*"�

APARELHO MODERNO SlEMENS PARA
OIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN.

ÇAS DA CABECA,.
_0•••_""

c,."lk! 3 RI !!"�. J! •

urJwdUhe �r� �nU�O�elapla
EIS'l'VRI ELETRICO (para operações sem

sangue)
,

ONDAS-CURTAS m1traterm Slemens.
modelo 52}.

INFRA-VERMELHO
AEROSOL (Aparelho in-

gle21 para :nebulisação no tratamento das sim.·
sintes sem operação). Eleciroeoagulação.

, Diafanoscopia etc,.' ,

__ft*� ..�

Gabinete de Refratio
,

rARA EXAME DOS OLHOS
(,EQUIPQ-BAUSf)H-L01�lB)

PARA RECEITAS DllrOCl.7LOS E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEl
TAD..'lS C IVERTO..

1\-IE'l'RIA. ,.

Microscópio l;>inocular - Lâmpada de,Fen,.
da - Pedmeirn).
__8;'10;",

__

Gabinete de Tra�fl1af9Iogia oOc�lar
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR 'ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
elAS - CONF'ECCIONA LAtiDOS E,DESl\fAS.

CARA SlMUI.diDOREEt. : '"

___...._-

TELEFONES:
I RESlDENCL\,:

I Dr. TAVARES -- 1461 II
'� Dr. mmsr -� 10'14-

I lO L.tIDO D11 CAIXA EeONOlU:rCA

-_..... '����
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



<
'

• ,

P NTILHADAS E I (JII)E 'rES -1\8
ELEICOES PROCESSAIl-AS EM

..

DATA

e

H O R A' R 10

Dias 22. Z4 e 26 res.l�c.t�ente
--

Z.a, 4.a e s.a feiras:

Das O às '7 horas
Das "1 às 12 heras
Das 12 às lS horas
Das 18 às 24 horas

Haverá só Luz

Di'SHgado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz 1

Dias 23, 25 e 21, respee tívamenta
S.a e 5.a feiras e sábado;

Das () às fi horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 àB 17 horas
Das 17 às 24 horas

Haverá. 56 Luz

Haverá Luz e For�a
r1esEgado
Haverá SQ Luz

Dia 28 - DOMINGO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




