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Nós 'mesmos damos gran- sultos o seu rei e C0I!10 um

de divulgação pela impren, transeunte o aplaudisse,
sa a certos fatos nocivos ao V'oltou-se contra eh, grí
bom nome 'do Brasil. U:_:.n:do: "pó e13;. posso Inju ,

O nosso ponto de vista é

f
rrar o meu re.1 .

d 1 ld d Ih Sucede. porem, Que os
o aque e so ,a o ve o :

"

.

"' t b
.

d deJ outros la fora se aprovei-- que es uva co rrn (j e m,-'
1�"";;'-,-";_"":---_._�....:.._----.....,;"";'--"";'--';""-";_--,-_..-------- ....._---------

:--
tarn das nossas pa avras e. .....,._;_-..._..;_-....;.--....;.....;......;.;,;.�;;....-_.........._--_....._�....------'"---:'""'-.....

;' a� àpresentam como prova.

OS 'M'ERCADOS DEPOIS'��:ad�af:erem
atacar I)

,

Ainda agora vem sendo
,

publicada, a história dos
j "

nordestinos que estão "es-

l ..........T IV'OS" IDO',l G ICO ,; ��a:ij:�1��:�,l�n;,::1���d�;:?S�
, '�. vários senhores.

Sabemos que isso não é
exato mas depois que aPa
rece em letra de forma, o

ocumento fica para ser

exibido contra nôs em es-

NUMERO 43·

.rangeiro.

Quando eu. representava
} Brasil na ONU, na as

embléia geral de 1948
''2alizada Em, Paris, fiquei
sw:preendido com I) rorn

da

coreanos

prisioneiros não
comunistas, vários jornais
Enquanto isso contínua- que cOnÜtVHlU a situação de

ram os combates 1103 selo- trabalhadores nordestinos
res mantidos pEJos fuzilei- no Amazonas.
ros navais norteamerlcanos Custou-me desfazer �l ba
e não longe de Pau Mun Iela. O testemunho dos jor
Jom, roi teatro de comba- naís," invocado pelo orador
tes mais vio,lentos. d'::s�n-! vermelho. t!l�ha calado Iun
rolados na ire", .e da Co- do nos esmrrtos

réia. Deslocando seu impe-I· _- ._,__�_

to na frente c=ntra� (�S chi-j Ad@tani a eo�feu�ncia
neses 1:.nca1'2111 l�Od ho-

..

J ,ti , 1 •

meus para ocupar ElS duas so ueo $i1M$tam:ma,
posições mantidas p<:-105 a- '''r''''f..

'

'B IG�l iados e denomi.iadas " (':1'- L01'mnES. 21) (Uf' J , __ Ini-
Iim" e "Berlim Leste" 1'(1

I" d
.

1 .,"'.. tlrJ hoje sua :segUI1( a "emana
:!'renb OCidental, ao norte de trabalhos a o: l1;','rencia
de Kornpori, Na Iren!e een- internacional do açucar. A
tral tropas sul-coreanas fo- credita-se agora que o con
ram contidas em sen avan-. clave durará menos h'mpD do
ço para � norte, sendo obri- qUe éra previsto, já que vá
gada 11 bater em retirada rios delegados, especialmente
em consequencía de um a· latíno-amerícanos, pretendem
taque desfechado, hoje de regressar aos SCliS J;l3.1H'S na
manhã cêdo, por um bata- .ernana víndom.'a. Â Impres
lhão chinês, são geral é de que a conte-
,O comunícado do Oitavo rêncía adotará uma solução

Sera� :revefada mu,,'ta ro,'sa ,cobre
,I Exército citou que ;10 res- conci1iat61'!� Para manter

O iogO de azar n; pa ís" \ �o3iO:!��o�e�:�:':L;e;"e�:'!:' s::�:r,�:e:�u,,: ��'dU;;�
D!a 22 - Chegada na

ae-I'
-. �

reporto do Galeão. às 14 ho- ,'.,RIO, 20 (Meridional) - magnatas dos [ogcs de azar. I V�I � longressoras e as 20 horas Jantar na AInda na semana em curso o E' pensamento ainda de re'
'

.

, ,. '.
general Armando d.e ,MOl'eís cruísitar o comparecimento dr: ctlrri(dndoEmbaixada dos Estados Um Ancora, compar

..2�era a Co- outras autoridades, prijje i- ...,dos com Os representantes da missao de Inquértto, encarre- palmenLe daquelas _ acres' I , P.fll'{l.f'Camara de Comercio Amerã- �ada de, apurar sobre a pra- contou nas suas informações I -0'0. J;)
cana do Rio c de São Paulo; tl5!� do J?go em todo b terrí- o deputado Osvaldo Fonseca: RIO, 20 (Meridional)

I
"dia 23 - às 11 horas, visita tOrI? nacional, .0 Chefe de - que se destacaram no cor". Nossa embaixada em Parfs

r -a o ao ministro do Exteriol', CDm PohCla a,te!l�e�'a, ao requeri- bate à J'ogatina e que rcpenrí- não será preenchida pelo s,r-quem almoçará às 13 horas; menta d' mIC at d d-

1 Oh' te.
1 !v·� o epu-

J namentc, 50111 maiores cXlJli· Lcuríval Fontes, como ínsis-
I
as 5,3 oras, VIsita ao pre- laa{jiao,Lafay.e,1.e R,odngucs. c �c._

-

cações, foram removidas de tenternente vinha correndosidente da República: às ra a SItuação no D str 1 r - c-

16,45 horas, visita ao minis- F�àeral,' 1 I,' setor ou afastadas das funçõe3, nos próprios circulos oficiais,

Itro da Fazenda; à" 17,3@110·0titula·rdDD"",)a'"t"111ellf.APara ocupar aquele posto, de
,

_ ....... I ,...tI4.'.,'" �,

, �" ,'J

.,.te""h ,.10, lulu tillln.no,ras, visita ao miilistro da E- Federal di' Segu.:-anca PúbH- grande responsabilidude, .u
.

d
�

d' 24 '9 h
. RIO. 18 (Meridional) _' A 'b 'IOF O R E N O

ucaçao; la - as 0- ca receberá o questionár:o. n?sso governo aca a oe 50]- I'1'2s, entrevista coletiva à im- prévio CO:01 perguntas elo ca-
Mitra Arquiepi5�opal está cltar o agreemen� para n�- .

'

prenSa, na A.B.I. e às 11 ho- r;_ter geral nesses próximos
movendo ação para reintegra- 'meaçã.;) do emba�a'dor e �iras partida Para 'São Paulo� dias, afim d� que se muna dos ção da posse comra ledo Fiu· plomata de carreira, sr, CalO
za, porque o diretor do DeparApós ó .eu regresso ele São elementos necessários nu De- tamcnto de A'guas mandou de Melo Franco. Assim l1á:>Paulo, de automlJvel, no dia legac�a .Especializada e então, captar o fio dágua localizado haverá complicações quandO26 o sr. Milton. Eisenhcwer no maXlmo dentro de uma se- nos terrenos do palado do . Senado tiver de se maniterá a tarélé livre para, o re- mana, s_eja ,des!gnada a data cardeal Cârvara, no Sumaré. festar sobre a e;>colha, Não

-ouso e passeios, A seguir; da sua Ida a Camara dos De- A Mitra alega que o questio- resta dúvida que em ação vi-
.

desenvolverá nesta capital o putados:. _ '" nado liquidn destina-se ao a- gilante, o Congresso ';ai cor- rseguinte programa oficiài�"':- .' ps pallmn,entares la �et::m bastecimento da resid':l1CÍa do rigindo muitcs erros 00 EXe-!Oia 27 - às 10· horas, visita mumer_os �aaos sobre o Jogo, cardeal. cutivo.
'

•

à Universidáde do' Brasil; às �.('gunao mformr.ções do de-
"- .. -,--------- -- _ _ _ _ ' --,-- _ '--- ,_ _

I;11 horas, visita' ao IDstittlb pu1adJ Osvaldo, Fonseca, há
'

- �

;Brasil":Esfados Unidr:;; 12 uma ext�nsa lista de 'ban�

C "d d t#mpftt"'1 De osl�!)ras. ahn�co n.'l. COl11is�ão queiros" e Para êlucidar mui- OOSI ora 9 com SI ti .

IMista;. 15,30' horas, visita "0
ta coisa a esse respeito ser:,

, ti ... "",' jvice-president� . da República, convocndQ, o general Alcides "
.

�� �O��:k��'lgoh&��Jf:�; :���;:nPoIG:�l g!ri::�nd� ·Istados Un I"do's a'�o,:,�:l,s·,luaça-o d�,o 8'·, r;�, ::, ii .'I.�.à,s 17 horas, ,v�síta ao Insti- envergadura contra os mell�

ii i) I ,tuto Social e Cultural; às 18 tores da contravenção. Ao que
horas, reunião, oom {;) presi- se 'sabe, o ex-Chefe de Po1i� .",

_. ,_,

�.. "".'_.,_

dente Getúlio Va�gas 110 Pa- cia tem em seu poder um ar·
. RIO 20 IMetl·d.) _ O I vendo s:g'uirse outn.g fOi-oj' d,e sete milhÕés e trB?:_:ntv:>lado do Catetà, e às 21 ho- 'quivo secreto, organizado em , " I I c

,

d 'I ,_ Im"';>ras, jantar oficia! de' despedi- sua gestãei, C'Cm todos os l'!(}' sr, Mário Câmara, diretor 1 mas de contrate.
. , ' ! l.l�Il. o .ares, , ��ra. .a>�.da com a presença' do minis· mes, locais e ramificações dos do Tesouro Nacional em

. C? .Brasil .lem. dll1:111tlldt! I c�al' a usma e��:d:a ue, Itm�tro do Exterior � altas auto·
vVashington, declarou,

re-l
mUlto suas lmpo�t�';: lêS nos tm,ga .. co�ced�d.() a Co.n�arid'ldes,

..

.

rzr'essalldo "O Rio de Janei' .Estados Unidos. Ha l:m. «,.1.0 l,1h13 '.de ,l!;letr,ICldad� "d,O .A��,Cr;mforme dissemós acima, A S M A �
-

'G C 11hUI&'1\1 '/
-

t atraz acusavalU en1 I1l.edla, i tO RlO ranCle e <"Cada ministro tem a sed o, sr· ilton Eí_:eilhower vísi' •

1'0 quo na sua Vlacrem ra- c
..

'
•

'

i ' '

G' :. O . _ .�

lado sob a forma dp. simpa- tara t::mbem ,Sa� Pa,:lo e Ou- rOLT I\RAM OS F t
'

d" t d' t· 100 milhões de cioIares, Hu' i;lC 1\01ma::; -ela,::;. �ovet, -

tras CIdades do mter!OJ.'. Par-
1 A A- 10U d,e 'd3ssun os et- I? ma

je a baixa é de 33 milhões i 11(> de 1Vlii18S l_?arG�1tlU (1tisantes, uma corrente ude-, tindo do Rio às.1! horas do MADOS COMPRIlVU- c.a iV1 a que con ra1mos" •

S 1 "" r; : t' _ r do fl.ü,do";la-<::-ynista. O govêrnoJ não po· dia 24, () sr. Milton Eisenho- DOS "E U F I N" DE o empréstimo de 300 mi- �edd?fl,are1sd Pdor, 1'!1e�'mb�;�"" , ��11.pr(:o� ���z"'i'.'-'"'
• '. �.

dendo conquistar a ·UDN, wer. meia hora depois do 'Seu ROEHRINGER, ALE- !lhões de dólares (!'il11. o 3� d ieu ar es c" h, tO en _ J� l�, l' '-1 ,'t d desemparque no. aeroporto de MANHA .

EXIME I\NKdI'
r disse S.s .. :P,rocurou m.na a o o. CO"lgonhas. .cone'bder"a' Ullla

• , "'!.. ...., í) epa Ja
.

,L ..

"Os homens de Lnançastranse, entrevista cnletiva à imrJren- --- ,-- recebemos 60 milhões, de�•

dos Estados Unidcs cOllsiq
-.------

deram as 'dificuldades de-
.

me aspe"elo sensac' 1l1li0'nal o eas correntes da situação canr

bial no mundo :inteiro e ('I)'

nhecem as nossas püssibi-

ros do
'

;-1-oro-ai . "UIII-m'a Hora" lidades' Por Íssn 11:€5111'),
•

foi posto em fóco hil di:is RIO_ 20 {]\.J'pri�íonall - O
em uma reunião de hOlnens Serviço de Mdeoro]ogül C{/!1'

. :flrma a pl'evisão feHa pàra
- RIO 20 (]\'Íerid.) -- AtcU" g:mento de Cavalaria' da !-o' ficar sob guarda daqude co- Logo que foi pr{}so o sr. de negócios, os m1.eresses ".,,,, proxiln3s o11�!'ent"l e oil.odúido a intimação da Justiça, lícia Militar, lia ':rUa Frei Cl.i" mando. Do Terceiro R€gj,- Samuel Wayner, compat·ccc- do Brasil c' pode-sQ dizér" horas. adiantando que a tem�
apresentou-se hojP ii 1õri;:ão () neca. Esta ma(ixugadu7 por mento de Cavalaria .":1 jorna.· rum ao Quat'tel da Polícia Mi'

que ü nosso pais teem ir)' .. uerat11ra deverá sofrer boje
jornalista Samuel' Vvayner. 9 volta das quatro hora�, o .�l', Usta Samuel Wayner foi con' 1itar o advoga�(I H{OI'iber�o mado medidas certa.::, cujos acent.uado declínio. A ondajuiz Emílio Pimentel de Oh· Samuel 'WaYl1er :foi prf!SO pC' duzido para o T<;rcciro Bafa- l Mirunda Jordao, o n·. LUlZ

resultados só se farflo sen'
r'"�: frio nrevista ,il'i se fpz 8en

veio, da Sétima 'Vára· Crlmi- lo próprio Juiz E.milio Pimen- lhão de Policia Militr:r, no Fernando Bocaiuva Cur.ha" ih-, desde ôntem. Cr:Dl suasnal. havhl �ecrej-odé),. sábado tel de Olíveira. O jornalista, Meyer, e está ocU�)ancl;1 a sa' Marques Rebello, p)'es�dente til' futuramente. Citou., co- conscquênc;as no Rio Grandeúltimo, a nrisão do ·j(jrnali.�. tendo �onl1ecimento, :por in' la da biblioteca, lJrovisoria· da Radio Clube e Nonvaldo 1110' exemplo, o caso das re. elo ,Sul. onde a temueratm;J!,fa SarÍ111cl�Wayner, utenden' termédio de· anl12'o.'1, óe quo mente. Lima. O sr. Samuel Wayner finarias de petróleo. E,. rm v{!rios pontos, dt"sceu ado ao·fato de c,il;!"} o rderido estava sendo procurado pela, A reportagem 'conseguiu recebeu a 'reportagem no
l:m gnw cenHg:rad:.. abaixo:fel"nalistá,' 'em dcsobecI!ência .Justiçá, . foi ele proprio n- entrevistar-se, cO.ln 'O sr, Sa' Quartel da Polícia Militar às presseguiu: 'cl� 7érn.à lei, deixára de comparecer! pfcsentar-se ao Ml1gis!.l'udo na .muel 1Vayner na prisão. Mos· seis horas e trinta da manhã. A' demonstras'ão da situa' Em, Sunt.a CatEtrinu. em S.'à Comissão Parlamentê:l" de residê�cia deste. .'.

•

+ra-s,:, o diretQ�' do "Ulthna E disse o s.effuinil?:
•

ção do Bl'asil está sendo Paulo (> no Paraná. admile-:;eInquérito.' " ' O lltular da. Sehma Vara, Hora" calmo'. Ao seu lado eu· "Apresel1te�·me, pessoal,
.'d d

.

'p 1''' que ocorra iambem a quedaO m'andado d� prisgo CO:1' depois de efetuar a,' prisão do. cOntram-se 'scu� auxiliares mente, sem aguardar o recc· CO�Sl era a co_n:: SIn, a i«.

-Ide
grande temperatura, entra Samuel Wayner é de quin' sr, Samuel Wayner, 'solicitou imediatos, s1's. l!'"'rai1Ci.l'co As· bimento do mand:ldo judicial. ! FOI O que verlllCou';,e ha auarito o tempo, .até (lutem,ze dia?" determinan�o Q ·Jui,z ao COlnan�o . �b Regimento sis Barbosa, �a?::' SirDtc�lky, ao Juiz, P_im�ntel Oliveira em poucos dias, quando foi as- J.r<. t'lUlVOSO. N� Rio de .lU"Que oflcraes da Ju�tlça da Se- de. �ava1arla a. pres,:nça do c:lefe de publ1cld�,1de �lo 'UI- sua resldencIa" ac?mp�n.?3do, simd.o com o Ban:co Inter- ""iro "ão prevl.stas chuvastima Vara cumpnssem a Dr- oflclal da .corporaçUl) para tuna Hora" e maIS dOI.,; reda· colocando-me a i!IspOl,ngao da

• (1 Lle iii comeCa1'3111 desde a�{lrm recoJhesr:em ao He- conduzir o preso, quq devt:i'.í;l teres do jornal. (Cunrlui na 2.a página letril Mi nacional outro emprestimo manhã de hOJe e >O ide.

ta Brasileiro no Rio Gran.
de do Sul, 110 Senado,. Mos
tra ele como o governo,
"clandestinamente", tem
c:mcorrido para a depre·
ci&cáo da moeda e sua con'

seq'uencia para a ,:arestia
da vida, não sendo :neces
sário ser profeh p:.ll"a ver

o que se vai p{l�sando ern
matéria de greves pró �a'

láríos.

o m9dcrno IfOlamento dOI

fvnç�e$ feminino.

,..",..b do

..... "'rfiando Mcgolhôer.

U.. pro�.. l::J .k,

USOUióA,a .. coa OE

UCU UU[!i � ..

"Se a inflaçã(\ contlnunr,
Cllsse o sr. Pasqnalil1;, algo
mais gráve p:.xlerá .<;.(:011;:;-

PREVISTA
MOVA ONDA.

Df fRIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2a.

_. Matricula de alunos na Escola

Diversos lotes e C:f:

,I de C<\mboriú.

......�;�

41
':

De acordo coro as instruções e�nstantes da Circui�r �r.
-

'

• ln de 29.1,53, da Uireforil1 de Aeronautícá Civil. do 'M:inisté
riQ da Aeronautica, turno IlÚblico que se acham abértas as

. d. ão en- tnscrtcões lJara a matrtcula etc alunos na escola de pilotagem
UM RAPAZ de lS"a 1'7 anos para SerVlç?S de expe lçaaixas désta eutldade. devendo os tuteressados: atender ao seguinte:
calxar mercadorias leves! b�m eomo abrIr e marcar c ' i Lo _._ O Minist;!rio da Aeronautíca, na -elreular em epi-

E' nece9.iário que saiba ler. e _escr���r.b�m�" ?_- 19rafe, r-urnurricüu ter n(fntadt) (' sistema de subvenção tntal,
Apresentar-se psseo�te a rua ,S��:.P�ulo, 2:í�'-S -:- .. isto .i, o curso de pUc>t:lgl�lU llbsolutamente gratís, para os

;,'-,lT,9VP.AVA S��.!\ :-;---:- candidatos que satlstírerena os req�isitO$ 'ábaixo:

A ORG�11 A '.i ,O (ASA·�.��5!'!��� :� �:; :�í�l��'�7u�t�;lImas de 25 anos de 'idade.

BLUWENAUEN'C'E" II-da'-. c) Ter- Instrução secuudáría completa (2.0 dela).
1'1 J L Uma de madeíra no

come','

- -' ,',; :: -

"d"
- ço da Rua .

.roão, pessoa, Beco •

05 camlh:l.atos�c1fn'el'ão reunir os seguintes documentos:

\ lemj',pa,,_,ra Ye'_t�- a,: r ASl,la_hoe.rt S_tein,.:·P�,,�çd 'de,oc;;r-'I a)-C-ertidão Lle idade.
. .: _

!J) Certificado de ('Hudl.lsã{1 de curw científico.
Informações corn Osvaldo "C T

" Diversos Iõtes na Rua I de Se- ,. Fiedler _ Praça Cine Blume-: cJ ertí Icarlo de .tlistam.HlIo ou quitação militar.

p tembro. O'timo local para mo- \I f' 14-6
(1) Atestad« de bôa conduta, nassaüo p01" 4ntoridade policial

II radia e comércio., I!
nau - one - a. 'c} �utodza()5.u paterna, qu�ndQ rnen:�r. 0_ "andidato· '-'

'I'
f_} Exame médico" em duas' :v:ias; seiüTo -a primeira

:,' �i·terrenó'n� :::a::ro da' Garcia. ;, ------- Jil"nw.s z-éconhecldas.
' -

: à Rua Engenheiro Odebrecht, II, E m b r ; a g u e" s '

g) 24 fotografias, 3Ã 'icm., de frente, cabeça descoberta,

2 t d f t I'
� colàrinho e r,raváta. .

1/ medindo 3 me roa. e re.n: e , ,',

h) "'cqnerl'mento ao III'«".·dn,nte, dollAe'ro-Clube.
li P,dÍ- 60 metros de Fundo. II Preparado contra esse vÍ- s:" � - '" "

p x x x
-

�' cio,
produzindo aversão ao aI- do matrícula.

"

,- ;
.

li 1 terreno de' 15 metros por I cootísmo, Vidros: Cr$ 40,00.

II 50. no Bairro de Bom Retiro, i r,edidos ao- Laboratório .FaI' i�S fichas ele exame n:u'.dico e os modelos de requerhnen-

:1 com uma casa de material, li. .maceutico, em. ca!=ta reflStra- to. sao entregues pelo Acro '(;{ube,' aos interess"ldos. ,

ii _' x 'x x
,-

II. da, Ayenida Get,!Jio Vargas, ,'2.0 - A mcnctonada �h:cular, do 1\1. Aer, autorizou,

': 1 bela casa residencial no ne- ,.' �7 5 - Belo ,Horizonte, .: En- Igualmente, aos aeró'duhl\5, a formação de pilotos sob sub

: co 'I'lmbó, situada num terreno I Via-se pelo Reembolso Postal. venção parcial, quando os candídatcs não oferecerem os re-

i' de,,116 metros de frente por 11' : qulsitus para o curso !�ratt1ito. Tais candidatõs deverão preen-.

:, 28 'metros d� fundo, Preçó 4e II' \N ,.

d O
.- cher os seguintes mínimos:

_" ocasião, Facilita__
se pagam,ento, 'I ,'egoclo .e CaSliO

I \
- a) Ser brasileiro nato,

, :X, x.: x. .. ",,_, PROCURA-SE comprar uma

Il 1 casa na 'Rua :safa, POUC? a- t indústria pequena ou negócio
b>Ter mais de 17 e menos de 39 anos de idade.

II Iém do ponto fmal.do oníbus II .em Blumenau ou municípios ....
c) Ter o curso, ginasial C01�pl,�to,. (1.0 elele),

'; da Itoupava, �onstrUlda há pau-li vizinhos. ''Propostas com deta
"

, co tempo, ótimo local para 1- -ltes� por carta a este' jornal
-

Os interessados reunirão {IS documentos indicados no item
"

bar e restaurante oe o,utr!? ra- rt d d A Z
• J .0, letras a, c, d, e, f, g, b, juntando certificado de conclusão

,

mo de negócio. Facilifa-se no II
e ereça as a . .• de "Ul'SO ginasial. Os c;mcJidnt()s- que forem màtrtculados sob

" pagamento.
-.

III l'ELEG,RAMAS Rn,,IDOS
(} regime de subvenção 'llUl'ciál. pagnrão Cd 40,00 par hora'

x x x II
'

_!;I de vão- (45 hol'as) . , ,

1 Bungalow no Bairro da Ve- 11_ -3.0 - 05 interessados em cbfer licença de piloto aviador

lha. em estado de novo. 'I'erre- ! que ,�ão sati:,Fi'{l'l�ID ,OS'_lJlíllim�� exigi�o,s. acima, poderão se;'
';0 de 240 metros quaqr"'dos..1I i

Por deficiencia de cndere· matneula.dos se nuo Inn;l11 nbstaculos 'a formacão dos 'alnnos

f)'tima situação, 1! 1 ço, encontram-se retidos "a' subvencionados, dc'\'cnclo -.;:,;;g:!l' Cr$ 150,00 por hora (le ins·
• Agencia dos Correios desta truçâ'l prática de vôo. (45 horas).

'

;lI�gocio :e xse�os e molha- \1: cida�e, telegramas pa!,a :lS 4.0 � O' CUl'SO (le lJiJo!agem, equivalendo ao servico mi·

:1.,,' ":l nla 15, bem instalado �egumtes pesS'�as' M�llJes & litar, p�l." objeto �a :Leí nr, ,,1�8, de 1.8,.10,48, outorga aé" que
e com bôa freguesia.

Fuchs, Arge? GUerreIrO, B�g- o (!(lnclmrem, o dIreito de dltm' CertIfIcado de Reservista da, ,

::< x x �ann. Rauh?o Scharf, Jom- FQrça Aérea Brasileira, por llttição e resliéctivas provas (do-

DIversos terreno� e casas em yilense.,. Flavlq Aug�sto A,?�· cumeIitos) ao ccmando da 5.a Zona Aérea. O Aéro--Clube "for
'0, Stelmo Montenegro. OfICI"' ne<.erá os elementos para

-

ésse fim.
'13 MecâniCa p. Ha:-01d.o, Er- I _

5.0 -' As' matl'icltHis
- lIroéeder se ão no: decorrer dêste

n_a Ehnb�rg e SerglO Stanes'! Ill(,S., \'e"u;;adas �\'; lii"1.loo,iI ües {',nutririas, const,�ntes das Nor-
ko.

1-
milS Gerais de ASão do Aóo-Clube de lUum�'nau, devendo UIIl1������!!II;iIi������;e:

'�,�� , "�.. .

os c_and�datos a�eltos reaÍlz:ll' exames, para olJtenção- de licen-
--�----: ça ue PIloto Avmdor no mos _d", Ja�elro'Ae_ 19!;>'K

B . IUllmenau, 1.0 de ,Julho de '1953.' __-" ' ,,'

, I (u§s.) CARU1S R.,MEDEIROS - Presidente,
UNIÃO - Lauro, Curt e 1 <l.o.o.�.o.a.O.O.01t{}.c.O.08D.!:l.o.o.o�.oso."'IK).n�o.coo.a.o

, l. r.:.J",.::;.o.o.,-,.v.c.."c�.o.".o.o.:::;ao&O.-c.o.o.ai-..:.o.(-.o .....o.o*O.�����i����!O.i.O.O�.<:;liiIo.r.)O('

Lula; Donner, Araujo e Et- � �
_

" """

o.o.,.o.o"o'G',-.�

ti; Gessner, Mengarda, Wer; � -"'�",
""

FnU�m.41�t; '�r'I ". �1'iJltII:� Bt_ .._ ,'o

ner, Albano e Chico_ � �
� ���� �
�

-

�
�

.� i� ,-

. �,
�

�,

00
.",

o.
o..

.r;
-.o

O. C t
U.

�� onceI' amos:, �
il� Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Oer:!l ��
\l! Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Pó, ��

D Enceradeir2.s, Liquidificádorc5 etc .. "c �
�� Refol'mas i'Ínturas t.�
�i CAS.ll DO, Al\tIERIC�i\N() Si ol"\.. �
�:; "" SeciJ,iio DOIll€"tica' , r,�
g • ,�
�

�
�

-

�
�

descera a 22 anos e sete � Rua 15 de Novembro. '1'13' iel. 1532 ��
h 20

�� ,� NOSSA DIVISA E' SERVIR �, �
meses pa_ra os omens e

I ��
,

��
-anos e cmco meses para as I �'lI i.r

Ih
f "�.,·.�e::.'-.".�.O�,,"'.�.:).C.r".C.O.D.�,,,.,::�.r.ot:f'.�CO().-o.c.2·0.(I.O.C.C�.:).?"'�"..l".J.C._,...

mu eres. t
-oav.c.o.oeo.;::;.C�Q.I.l.G .....ooeooulllrnt";.Q.'.J.l."'OWCHIC�_�\i)eveoeo.�.o.o.o.�.�o.(J'*C.�.o.a.n.,..,,t,:

Deixaremos a cada um'

'

I "'�.._,..�_,

que nos lê o cuidado de ti- ! ,_, '

,
''(i'' ..�,J .ti ' �- f r1zaçao para uhl'zar as l'as"-

ra� ele mesm_?, suas_pro-! �r�ia�O �e ue ela mU"'ln"":lh" de lVlahon, Cartagc-na,

pnas conclusoes,., I __
' .,,1, _ 1:""

-

't. Cadiz e El Fenol; e que os r:�,

i t��3 ��hre ii r.;;S�ltmUa I
tados "Unidos prêtendem conf'-_

����'''Iõ''''--''''��,," )' ,

• . ,truir uma estrada de, ferro e

. e Estados Umdos' I outra de rodagem através (la pc'

A G E N T E t 7.( I I ninsula Iperica, uninq.o o Medi·'
.

J �: RC?MA, 20 (UP) .-
O com',,- terrâueo ao Atlântico.

. �"i I pondente do "Cornere De I....

1G d f b
- 'd J :1$ j Sierra" informa de MadrId' que

'

h" t·'
.

ran e a rIca e p acas,,;,,, t t ' d _, f -t _; RIr< 18 (M 'd' ') �O con ecl. a e agora a a,rtIsta PONTtll C'iUC

de esmalte metal bron-" 'o ra aCLO e ue esa mu U::I. en
I "-', sn lOna, -

TA' C'
-' .

,

e, c-a- • 'b
I,

d "b" h ;; i Ue (JS EE, UU. o a Espanha j3 ,prefeito revogou o disoositivo onla arrero, Esta claro

I
Vli:NDA DES:rE DL-iRm

z. rIm os e orrae a· ... l .

,

.' d
" .

h
" - � "",

e metal,-
,

datadores pará} 'está pronto para 'der l:1.dSmallo: que pr?ibla, O �asamento dil:s que areI � �m a opmlao -

-.-
---- ----,-

--

duplicatas e' out!'os' fins.:� ,Diz ele que a Espar:na concede� norm�listas ca�'loeB:s, A _:nedl-

\
l1-a hora da escolha, mas o artIgOS para Homens,

reçam infórmações a _ Fa-'� 'na aos norte·amerIcanos auto 9-a fOI conseguida atr�vez.d: nosso diretor Budd é quem I Senhoras e Crianças
�.

'," I --------------------. mtensa campanha pe.a nn
d" Ih

.

CASA CAPITAL"
.
_'

'" '. '; I prensa.
e. era escO er a protago-

bnea (Ediflelo proprlO)":' 'M '-''\\l':- nista do fUm" - I -"---""-__.----'-'-'-'''-'''---
Alexandre & Cia." Ltda. � I

. ,

a
Rua da_ Ço�ceição, 116 ._'� .Justiça. ,Assi� o fiz em hom,e'

_ RIO D.& . .TANEillO �.;_ ) nagem a Just,lça do meu p�ISi
��� J embora C,oDSldere, a dec�s�o,_.
.,--�---�-"'" -- ,-_ .. -- .. ,, __

'

I'
que resultou na lnmha pnsao,

,

O'
'

um ato arbitrário. ' :'
.

.

Por isso mesmo 'llIlpeirei,
_

-

'-
_ 'através do advog;;do, um pc-

na!ao. Enql1:anto por res- I d:do de "habeas-corpus", ao

(Fot'I peltada"_Es�rltamente 1'elos i Tribun'al de �tlstlça" certo_ d21Wheel Drive)
, I r.rü::! es�ao l.gados pOl.' e),a, que essa medld� "era revl'gà'

';:n:d'OR'ES' L H, B_

PJeselll'�" pôde este paIS nem da: Quanti:l ao fato que d�t:r-'
- - ',. mmou o mandado de pnsao,

Peças e Acessorios: qualquer outro da A;'nn'lca desejo acp.ntuar que jamais
!?ORD - CHEVROLET perder a amizade d,�s de- tomei qualquf2r medida que

- Linha - ,mais". ' ! pudesse ser j_�tcrpr�t3da co'

O d LI ' f' (
: mo desacato a .Justnça,

r, eras a lrmuu 9-ue I Logo que rec-;:bi a intima-
a carta da OEA ofereCida, ção, para comparecer lia Co·

en,tretanto, um camp:J ili-l �1issão Parlamentul' c�m, '�
mItado ao fortaleci!'1ento I fIm de .reY'elar nome .1ustr('�

d 'd'
. I de brasIleIras que me forne'

a ar..-llza e nlteramencana

J
ceram recursos iniciai:- para

espeçialU!ente no dom:inio o meu, empreendimento
-

jor
da coop2ração eC'onomica, nal�tico, respontti pO,r intcr' I
qUe permitirá aos país�s da médIO do meu advogddo ao

I
America 'Latina se tksen- .Juiz Emilio Pinwnbl de Oli

volverem e aos Estad'Js 'Uni- veira, dando'lh(� todm' sati:-::
dos escoarenl p�:

.

fações, assim como declareI
,

i;il.t es!,!es que nunca 11:1e negara;; com-

palses um ,�rescenle ,,"blume parecer à Comissão para de-

de sua"pr_oduç�o-. "EB�a aju- P�ll' .e, �rue c'Ontínuava ness� i

da não uma condieão fla a- dlsposlçao, contanto qt\e - ah I

'd �., d" r
",

..

fosse para rsp'onder as - per'
mlza e, m",s t\,e ::oer seu guntas relacionadas CO!'fl o b·
iruto legitimo", deçJ�rou o to que' determÍncu a forma·

dr- Ueras," l' ção daquela comissão e não
-'. ,�

para violar os princípios qll'-'

a propria lei proíbe e que <JS

mais rudimel'ltares regras ju
diciais obrigaram a respeitar',.

. Adiantou 6 sr, Way"er que
não Sé apresenbra imediata'
mente ao .ruiz Emilio Pimen'

à SUa tel de Oliveira, -log) após a

tradicional orienta- decretação do mandado dEi
es4\rá. nesta prisão' porque desconhecia' à

cidade, nos dias 23, medidà, Ausenial'U-S2 f:l0 Rio

2,1 e 25 do mês' em na sexta-feira passada, inda
para São Paulo, SOroC�1te ng._

curso' o sr. ERICH: noite de domingo é que, foi
G. �ERHRl\-1ANN: informado per -amigós da de
técnico em pernas cisão judicial.'
e braços artificiaes. Imediatamente Vlajel
bem como especíali- para o Rio - frbou o jarna
,zado 'n": 'fabricaçáo lista - afim -de apresentar- íde fundas hernili_ me ao .Juiz da Sétimé'l Vara ICríminaL Não" me apresentei
rias, em Condições '

d
.. . "

d ImalS ce o, porque VIaJeI' e
Ide solucionar o seu autom'ovel, chegando a e,�b t

",iso._ (f sr. ERlbI Capital por volta' :das' ql.lÇltro lj'G. 'FERHRil-ÍANN h�,ras_ O deputado Frota A-,
estará hOSlleda.do guiar, ao ser I'llvido -'na 'ma,:,!
no, HOTEL '\VUER.- nhã de hoje, esclareceH' que I
GES. ItDupava Seca, a Comiss5o uoderà ouvir o I
nesta cidade. �r. Samuel Wayn:"r ainda h�-l

Je llwsmo. '

l' x x x

tnrlnc n<;; hairros da cidade
_

I'
\I 2 engenhos de serra no mu- ,\

"nicipio de lbirama a 11,5 qui· II
fi lometros da estação de Mata- II
II dor. II
II x x x II''I 1 casa residencial com um

li terreno de 750 m2, no centro II
li da cidade, II

q x x X h

II 1 fecularia, 1 fabrica de oleo II

ED,-JJAl

" de sassafraz, 1 serraria 'lua- II
� dro de centro. 1 fábrica de fi,
I! pasta mecanica com 2 sarra- li
ti rias "Tiçot" e reserva de ., [I
" 30,000 pinheil:os 'adultos. 1 Ir
'linda fazenda com 50,000.000 I:
'I metros quadrados, tudo situa l'

I! do no município de Tal"õ. I),

II x x x II
II Lotes em Curitiba situados Ir
" em diversos pontos da' cidade, II'

i! Terrenos de grande e rápida I

!I valorizaçãe.., Otimo emprego de U,
II capital. II

1\ 'x X"X
' 'lf

I 'Consulte-nos quando de

I'i I sejar efetuar _ qualquer I'I np.-goeio irnobiliario:

':111 ORGANlZAC_íiO BLU- ii
MENAUENSE LT:r:JA., r'Rua 15 de Novembro !

111 870. 1.0 andar, sala 5, I
fone 1572. H

maneira em sessenta anos:

Em 1890, o noivo tinha
�,6 .anos e a noiva,.22; em'

1940, o noivo não tinha
,:nais que 24 anos e 4 meses

enquanto que a, idade da

esposa _ fi�ava invariaveL

Enfim, ,em 1951, a media

Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente, convoco os senhores aSSOciados'gdeste Sin�ii;�to, para contit,:�rer,n �'A�sem?léia Geral

Extraordmmra, que se realIZara dIa �l tvmte e um)

dI) mês corrente, -ás 13 horas, em sua séde social, sita
a: Travessa 4 de Fevereiro n. 2rf3, para ser tratado o

seguinte:
Escôlha de U:(U associado afim de

este S�ndicato, como Delegado do mesmo, para parti-'
cipar do, Congres'so referente a Previdência Social,
,qüe d2verá real:zar-se na Capital Federal, em

,

de 4 (quatro) de agcsto proximo.
'

_
'-B�um.!in_au._, 1� ,de ,Julho ,de 195p,_ '

,

José Jayme Pereira -'President�,

rEMJRO ,J)E
A UT O M - O" V ,'� I S

Automóveis
Caminhões
Camionet�

Usado�
Usados
Usados

6,00 horas

6,30 ll'oras
7,30 horas

12,00 horas

16,00 horas

16,30 horas

17,00 horasTROCA
VENDA
COMPRA

Ooncessionárlos:

CA lVrTNHõES F, W, D,

MOFAR

.J:!LUMENAU
Rua 15 de Noveqtbro. 983

os quais vcnceranl por 3êx�L Boro
trabalho dos árbitros Moraes e Ri

saqa, Equi�s: S, Ginastita: Fogo'
(1), Fanh;:t (5), Martins (';), Pola
co (12), Zart (8) e Reinei (4),
Olimpico: Nelio (8J, Sei1er, Hoet

te(8l, - Mário, Cangm:ú (,P, ,Chico_
\6), Rebelo (6) e Nadinha.
Encerrada a parte eSPol-tiva� na

séde do G, E. Olím.,íco foi ofere
cido um jantar aIne!"!cano ::!os atle

tas e dirigentes dos clubes que in

tervirem noS diversos jo:::os. oca

,sião em que falou o sr. Benjamim
Margaridâ, presidente do gremio
da' Alameda Rio Branco, o qual
dirigiu uma saudação aos inte

grantes da embaixada da S, G

Santa Cruz, agrãdeclmdo. em nom�
dela, seu chefe, major Newton Ma-'
cJ:lado vi�ira. Ani1Uaàa soirée etan-,
sante' foi realizada, efctuandá-se
ainda .0 sorteio dos brinde;; a que

concorreram os portadores de in

gressos vendidos para a temporada. IEncerrando as nossas aprecia-
'obre Q :festivo Iilci:m1ccimen

to temos a salientar_ que Sábado
à noite 'o Cap. José Lopes de Oli

veira, presidente do Duque de,

Caxias, fez a entrega ca Ta�a
..Santa

-

Cruz do Sul". ao chefe da:

delegação da S, G. Sant� Cruz,

màjOl: Newton _ Machado 'Vieira" .

após, _ saudar; todos ',os "se!t-�
,

co�po-

'11nentes, t�ndo este' ultimo respon
dido com palaVl'a:_ ,de ag:�:lC!eclmen- "

to, ;_;,:";":r�H�

'"' ' .

..
" .!' .- ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



sitantes se extasiar diante

Idaqu 12 encuntacíor espeta-�'"

cujo da natureza, sem qual-
QU:'2T saorí riCln _L:l :::·�_·L�" con-

BR'OERIN ---- de

SANTA CATARINA

F. G. ELLINGER. - �}<'ormado pela Faculdllde de Medicina do

Paraná) com cursos de especiaL nos Iab, de Curitiba, Sã.o Paulo
e Porto Alegre. - Exrunes de Sangue, Urina, Fezes, Escarro,
Muco Nasal, Liquld:l C-eíaloraquldlano, Culturas (Esperma). -
Diagnóstico Bacterlnj()gkO e cultura da Difteria - Urodlag
nõstaco da Gral.-:idez - Executa com a malar rapidez todos os

exames requisitados pelos snrs. Medicos eüníeos, para a etu

cidação de DiagnõStlws
Rua 15 de Novemb::f> Dr. 58S-5n - 1.0 Andar (nos I altos da

Rua 15 de. Novembro, 1398
Caixa Postal, 588

End. T-el.: EDUARPÚ
BLUMENIiU

COMÉRCIO � J(. J5 di Nev. 900 ·BLUMENAV

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



:� �:{;-:" l:':'L tz _lfl:lüa ·r11.�'t!;G-� úe cínco cobras

s, ��i.'"1 quase 1 metro de comprimento.
... - ":.. menína Marta de los Angeles Mulet
.' & ;!'o�<l '-�'" 9 anos. q1'2 mera em Madrí

�. ; L\ _ cu.::ar. c 111 as' SU.:1S bonecas, quando,
,', ._'-C· ç!iJOE ;J ;��� ...�j'!3 Z-:.1 r,�!to. Levada

: �' '. t � _8. � rro, .... er ií . <2r;::HTt -(lue a agulha
l... ···' I'" !'� n,) " I' 'I :.;::bi-�1e�iú2 .a urna

r�;t��'��'::'f�'t�;�5l�'�._ ;.:-,;.���! c , -_-
t_�e4.U;2i!2.. lvI��rh� {lo: !v .. :__

s: .J.'�';_"':" t =-.._

Lcpcc' -- �L�� .. :
- t5�é', �!�',.

d�U1(:!; :_,,�".,

as C(_i;:r�:::d.t..-'_ '.

lii�,T�}�i'I!l 1J1: li�' _n� �:.:j3r cotombta-

no, !iuu! Suurez, iflt-.!:rt_.�.... ,:..: c �a.-:D.{; da ! -;;ouTa p�...ra

_\ ·lliJ.i'�i� l}rag- .. c, �. _.::..:._ .... i;;:J, e.El ff!m1.;�llj:.h! de
,,-;.lttl0� tres a víad res ;;�i� ""':L-�l;l�d..r v v;'�-Jt§ e trazê-los para
seu .país: Feita ii. compra, vieram eles satisfeitos, descendo
em, Bowlíng ·Grccn para re.ao2!;tecimentQ. Suárez esqueceu
de freiú' o seu ápúéino, que,' pouco 'depois, deslísou pela
pista e foi de eneuntzo a outro avfã.e, As avarias foram vul
zosas e Suarez foi' processado. Sem mais um niquel, Suares.
víu esgotar se o prazo 'de permanenCia nos E.itados '(Jnidos�
E:�.ava numa situação dificil. Mas -aí houve Um movimento
.le simpatia e mtorno dele, iniciativa de clubs de aviadores.
A ecmpanhía de seguros pagou indcnizáção e, de uma hora,
para, outra, a e�reia de Saarea.o ajudou muito.

rl<�CNICOS E COMERCIAIS
';� "; ,f\
".: 'i '!i,

de ia:', ns, garagens,' 'li.tel'i'1res de fábrica, etc.

iOTEi �RESIA(õES
,

,
"

em diversos pontos da cidade

�<fiElll(ÕES DE IERRAS·
!,NFORMAC()ES cox

..1' IJ

OSNILDO CERQ-UE-IR'A L-IMA

Rua 7 de Setembro, 1893 -- ou Edifício L�CO, 'Sala :t

. �,_.
P�1!�1 � Q:_11c.1:.-' :: cerca :i noi- Ii'nl:L;�;'�.

ip" _-'P�,i espiar os mctodrs
rcvoluciónarios t1&7.id ,�.; ,:_�.

Salastíano., Salgado, Capital _;_ HORIZON'.rA1S:
".1 ,_ Lrnhss da nalmn 'da mão. Heroína francesa. 2 -

(Bras) Língua d11S Indios Cnr íjós; Animal 'domestico. 3 _:_

Mclanc<:<lia,· indigestão. 4: - Dar a conhecer-sé. ;) � Grande
oceano: Habitaçá 1. ti -"- Di? do cavalo pequeno c fraco. 7 -

Viveiro
('afr: ;) ... _ _,I.;'�d! r latim). �:��� nha

-

-. �- -
..

1-' ",
-_ f , ....� , �.

I

I S:'W"l� ("'11 0'.]
- ,

I ',:_''_'U_:' L gi auu» I:Si}CC-. mae aprevertou a trégua
tah-:. a observa o arrojo de: F,)1'a ir tratar de outros a

J�l<;� em coloc.iI mais um ; fazerrs, os duis f�ç:l'otos nem

h_�Gco. quando a torre e;;:.â! oerccberam S1.1:' �u� encla,
bo "rmensameuic" �:]h. 11 I A�sÍm que J(isé \'d em-

'r·_., ":"c!f? 2

_ _

.c: �T .'('l�:�iÕ�t:'eH�� �i{ ll�h�
",_- l':�' ..' :." :, .,i"d. :�, -- d3iug 'j Erudito escritor bra

"uç nasceu no Rio de .Ja:10Íl'o 1650: ,101 roma1lo:,:. 6 �

1.:accrclGL<! r:rnano .. 7 - Peixe do Bras:l. 8 - Batraquio (an
Ug.::): ;:-=L�l'U:H' :.it' frui. '.:" :-1 - -- Fl .._-"tlCirdr: r-LjlTIOradJ .sc�n v:;n

'li'{-

<\SSlSTENCM IlifE'DIC;r. !'·ERl'/í.,;;,NK':l""'i'E i! CARGO DE ESPJ!:ClAU'S'1'A5
UM '!l:F!'l�· !õ.{V, ";�';'i)WO� f;X·l.'Ellf;;O�

a.E'f1fi;!« 'H�!� fé r

, fi">'\'W
""'-;":1 r""�WAç(.fES - ALCUO

ni' \ �' "l v: ' ; I' L" I"t.. l'''<\ (.etAnO;"
'.'J�Nl.o.E; ;;IlU,�HOZ DA ROCRI. N. 1247 I"'ou�, :500ft

":_,��REÇO fELEGHA'FICO: PSIQUIATRA
'_ if R í l' I B ::;., P A li ANA,'

�., ,_.'.:, -��'.:_::1l�
,�

.. Cr$ 50.000.000,00

total drl não exigivd Cr$ H;; .OUO,OOO,OO

Total dos cepósitos em 23.2.53 mais de Cr$

..":,GENCiAS, E �8e!UTOmOS NAS i��UNCIPAIS !�nr",ç \S 00 ES�
I't\DO DE SANTA CATitRINA, NO RIO DE JAJ.'1f!:ffiO g CURTrn�lh

PARA O AUMENTO D!�S' POSJ4B1UDADES Di:l...

DA PRODUCÁO,
J

FRIZ'ANTE l\IICHELON
.�--_. -- �-(�Gto I�AL.WO

,GORDURA DE COCO CRISTAL-
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�s 4"[;p'l{·hOr. triunfá- t-rud
"'"

lGinn�')' C:iseJ:'� _J.\rl�·'1rli3 e

l"�m com extrema facilld::de. pnr Huth, S, Gma,shca: 1\1a1'1"1\.' Ruth.
Ü:.5. No segurido, Cl"?.,11d,;> todos <)-, Tecla iMitianI. (Sor,al. Ue:! lTru-
t·r�di1,l.'n,n'U nUma heil ccnqu: ta de}, Nubia e Aurôra.

, •

pcf" parLe da turma de - St<,!, Cruz! A etapa final da. temporaría võ
do Sul, os trtcotores ag�antar<L-n- l�ibDlistica e ,certQbolistka ern a

se � apôs soberba atuzcãc, avan-
.

preço -teve IugE_l' nas' <!U3.C.rU3 do

�jaralft, -se -pc'r 16x ..8, ?pÓJ· lnna Olímpico� ante-ontem � .. ?'lvite� CQ--
luta _inte.mament� rl\sputl\�la, I te,lando. primeir�ente os, sex;tetos:Yeio 'o terceir::> set, e então. sur- : de volel masculínos do Ohn.;Pl('O c'

preendentemente, o Bandeirantes. i Sociedade Ginástica Sa!1tll - Cr;,z
pe l3ru,sque, construiu sem maio- i ':n:re?udo-,e briltr<!ntcmente 05

res. dinéuldades I) pluearc de 15 1 �h'l-rubros, após três setr,< ieons
x a. Otim"- atuação "tivernm os I namente disputados per amncs os

juizes, Capâtâo Olivaira c Ron;:,t- I clesladiant,:s" not2.damente. " 1.0 e

''',en'to. Equipes: Bllndek,mte
.
-. c. Í'iaql.1ele a rapazrec a g�,!-

"'roi (Borbq), Herbert. :-;1.,:)oc;!".
� ?�·)("r-:.:.! os lCC'31'1 P"'l' 1 �:,'

L ;''[D segundo szt o p�acar(i X!:::'

'JS voleibolistas da Ala'

p .. C 1 co.
h.o . �,. L" C'a",ntf::· _::;'�_ ..

G. Santa Cruz� Mantendo be�:n�' �:�.";P�5: Olímpico:' Zt Li:l:
to o prestígio -de qu," destrufa ern ,

'

,,'·:d". Tico, N::dbh':' ",

1.1UO o Estâdo, e porque tamuern.' ".retzschmar. S. Gínastíca: J"eses
n âo dizer, no sul do paj��. as JC- 1 �r:>:!o, .Heinei, Plurnier. �'�::rtiq,.
vens defensoras do clube brus-". ;�i.':lrla e Lucio.
qucnse brilharam em toda linhs,l Jogo rínal: lla:õqueie, entre S:

c: Senta Cruz e G, B. Glnnp,'ico.
P.,.-t'da íntcressante, equ:i-librada,
cem ambos O� quintetos cumpri�t-!', pafúrman·::-es destacadas, insis
tindo 110S arreme-sos ii Cilsta. scn
-1') 111clL, felizes os santacruzenses
(C"nr!!11 .,: z.a vig, letra p>

\�'lY t '

Vlt-lOR
OS hpn�

�;��R:;ON'

r,

j

..

m,nS!1!S
. f�lTr'� 1399

Eild J�!eg, '�(��uliü»

..o-:�'---. --_ -
_
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Outros lateressaetes dados estatísüees

com IJO'O
zi, que tevdu consigo uma fje-a localizado no quintal de I ros por meio de cordas, usan

de guarnição do Corpo d� Bom- lI.mà easa abandonada há cer 'do ainda máscaras contra ce

beiros, plois o cadáver - s::!

gundo � primeira informação
- esta'-*:! no interior de um

}lOGO, e, era muito dilícil

:,.E .
.fl.r *' "'c.'�{� ...

'
.......

�

';.. .

'

..... l _

• •

;<1.'11'" c..... �-...;j'·,�«-!i"'� A�";;'
tarde, soube-se que t!h..tJ�· �!�'�'i�!J.:.. t;.Il,;,:!

':,1 �usa em apreço mor-rva n-:C). 30 Ir�r"l� dional) __

José Rocha, de cor preta, que .• Tríb r�' ""'
_ ,1-""1 :�T d11l""i .... amazlado cem uma D1U- :.:: -- _uU_la.1. .lr._ldct 1 ;'t.� e

;',,'f de cor branca, ambos de I �_3n!pL�1aS, conforme já dí-:
meia idade, Há três meses, '�l':;'m}lJs, decidiu que 03
"�" me'mo casal ',A"O'l ....�l'" t

- - ,

�"- ,,'o s., ,o '-'... r. pa roes nao se pcdorn ey'-
'SI um homem de cor, conhc- '_ d

'

rido por "Bugre", que tam- n:-!� o pagamento d.is 52'

c,,'m vivia àmaziado com uma
I }ar1�IS aos seus pmpr,:"g:1dü':

l:;:da, sendo ambos relativa ,I>; ::� I}'-1':: o �,r:lbalho S2',;

:n��1te [c vens. E3t� d.o�s CJ- suspenso por mo+ivo teta'-
"'15, segundo seus vizinhes, , .. - "

'" indeceodente
-

costumavam embrlagar-se to-
,'.

1
L �1' ". 1 ,_ na

vontade da empresa, no ea-

o advogado Viveiros
Castro pronunciando-se,
. arribem, sobre o contro
vertido problema, afirmou:
- A jurisprudência não

e;r{, muito cristalizada a
.. -', !'_ sneih, Há d ivergên
cías Em julgado, mas os en-

'�'>. até certo pon

fO dominantes, ccnscituem

Na Avenida Ipiranga,
Glenn Ford ces1:.erta aten
cao. Está de úcu.1ns CSCl.l-

A decisão fel contráría ao

.q�e d�spõe a l:oi, A indús
tr ia nao pode pagar o ira
"�,ll!" (1112 não houve, Isso essa paralizacã» do servi-
,

-

'f' "E I
'

l' eq)(:�c! .co 110S tribuns ís ço'. < cone um:

rl'3b;-:.lhistas e squi "10 Rio I "Evidentemente nesse

já hi iurísorudênc;a l1P5Sf' C:iSO a acâo apresenta-sea : r < �", ,H -, -

com rito �specbl sendo o-

brigatória a nctifcacão da
pessôa de direito público",

l\'faduxeira 1 x Amêrica O.
Portuguesa 2 x SlumiJ1t'ude
Bangú 2 x São CristóVM O,
Bot'oJogo 6 x BOnBucesso ;l,

CO',!l a r'�r,")lid<lC';;o
para n,l ! r '" "() I, mericauo" agra- das leis d�' trD.b';l!��;: d��.::�- ( TERNOS

2 :.: Brasil' "O Americano" é i dará aos brasileiros ! m.inando a recuperação do
Sn I urna boa história, e procu-

i'
- Tereruos êxito, por-I 'flTI.PO perdido ;-'-:.'::0 aumen-

\ ra em seu "scrpt", enalte- «rue a histeria não tom na+] to do tempo ("'c
í rubalh

Ú ";j" cer este pais, Tanto que no \�OnclU! na !la, pú:;in:1 letra A)
,

logo que d =sap: :'e'::1 a for:

:n�:� I ;r'e��f:2�:�:�:::�i� Estados beneficla"(ü� 5�-n�-pt.'i e' d,·ns doDCI'Ilha da terra", ,.. "" ......, ii di U li
3}. � r:llqU::;l1+�' encheia os, RIO, 20 (Meridional) id 1

I pu.mocs com a fumaça do lo titulai da Viacão em -; I ne;: T�sdPepaICO}TIjssão Exe,
I cerca de 36 por cento com

1 , r�l< "" '[iI' c
L � ,.,

- CU.lva D ano Postal-Te- as construcões de diversoe
"
,C11;UiJ.·/·, ,._':!r'lJl ..l' ar" su'?-' tendímento a U111 pedido da ;

leg'ráfico.
.,

v d 1 prec '''S destinados às a.'

'leu e.a ?onversa, para 0- Câmara, enviou a essa Ca- ",,' .. I,
• '�'"

go apos Olzer: ..(;.5 _k,ades contempladas gênclas posta:s·telegráfi'
"E' duro vencer em Hol- sa do Congresso, as infor· com Prédios constnlidos ou cas 118S vários Estados da

lywood. Quando se chega mações que lhe foram for ln construção com os re5' Federação, e o rpsü;nte com
pectivos recursos prev:sto� :l realizacão dB vilri,;;s Ó'
pela Lei 498, sáo em núme. bras e aq'u:siçã0 de mate
!'o de 3, no Amazonas; de riajs e equipamentos pre'
7 nu Pará; de 5 no Mara- listas, tais como 6 grandes
nhão; de 7 no Piauí; de 7 �dií'ci.os destinados às ES'

reara'· d 6 I n G do taçóes de rádio de Serapuí,c _' _ ,e .10 ..... _

":, r::?: de 9 na Paraíba; ae Maraponga, AlencalJina,
;3 em Permanbuco; de 6 em �")au Ferro, Pítuba e Gua

-i.i_a;�oas, de 16 em Salva- 1'u1h::5; e, bem asslffi, 8

';01'; de 9 no Espírito San' wnstrucão de linhas e ou

o; de 13 no Estado do Rim '1'05 en�pr;oendLlT,entos de

'" 4 no Distrito Federal; de mportancia para o neT,
;) em São Paulo; de 9 no

"araná; de 7 em Sal1ta Ca,
arina; de 19 no Rio Gran-
1e co Sul; de 21 em Minas
Gerais; de 1 em Goiás e fi
em lVIato Grossv,
No quadrienio 1!149'53, HANOI, 20 (DP) Os

: I no totnl de créditos c0l1ce' frall('cs::s estão preparando

I
didos para a execuçã<; ?ü boJe r:o:rog golp�s cont.ra ,os
Plano Posta!-Télegrafico, comUlllSWS, depo1s da vltorlO

. � I ascende à importanda de, ! 31.1 cpcnl<;ão em que cinco
Qua€:ll"adas .145 .450,?OO.OO,,�da ,qual fO" ::1i1 !)[tl"aquedistas, arrazaram! nnn apl:cados Cr$,.",.. ,base de abasteCImentos de

1 1 -o 1] ,I 86::;70' "l't �
'

-'----"__....._ ---" ...... _..:1Ú,'i ,':i: u, , ou seJarr: 'La!1;;;sh�n.
,

Dlzcrn os mIl a

_-----...,.'et!-- t'es franceses que essa opera"
.

'PEIIII,:,�III BnnH DEMAIS ;::J;1!�:���t§�;�:�
� da a sU'J tática, Doravante,

.111 lEI �I :.:::oçc�!��:. íjfff:�I:I�i;��tf�E}�
'----�::::=::::;;::::::::=:::�-==========================����

FEnos )
Sapatos para, tl!:lnens.
8enh1)1'1lS e Crianças
CASA uA C.\PITAL"

i
"

I Bola, QU:Jdrodas ... (1)
t Das prCiecbs que fiz. domingo p' passado, so�

I
br6 a fef;ta do Palmei:ras, uenllluna se realizou ...

I Minha falha foi diréta
1 E a' velha verdade encert'a

i De que llinguem é profeta,

I
.tlinigos, na sua terra, ..

Com as encrencas havidas na última roda�;
do camIlcouato, estão aparciCcndü inúmeros "abaca"
xis" na Liga ...

Aui!aün os clubes encrencados
(O Presidente que (} diga!)
- Apezar de filiados.
Nenhum dos clubes é «liga", "

�1ep�ré!m OS franceses
nO\'O$ golpes ton
lãa os comunistas

(Tnll?�lf�ddm; (h� dia 19 tlc�
,Y�d!1 ,',I> l�1:ni Ü'U11l01

�f;.�����.,;j

seu anivers tii io de fundação
PROOOR(fO��.ADAS AO PU'BU(O! DF.SIA(A�DO",SE niTRE ElAS A R�?!UIA (10 Dr. DIVERSOS
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