
Depu. dos e populares empenharam-se em
TEERA, 1" (tlPJ - 1'''PII-
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'Lados I' !Io:,nlarcs �"l'llll'e_'nllilr:un hoje em tremenda

lnttallla. de :O;fJf'[J� e llHI{:U}t�S,
no recinto da. {'iun;:l.,r.a i f,j' n ia ..

Da, quebrando janelas c mo

veis. Este eonfltto foi no va

lU{�ntc em cunsequ êm-ia da

Pl"etl)nsão tio primeiro minis
tro Mossadegh, que pediu

prorrogaç:lo dos -'scus IH)(leres
dita.toriais I}Or mais UDl

a.nU'l
Já na Semana passada se ve-

rUicaram fatos iclênticos
quando o pedido de l\'I()ssa- ::-__..__� --::"

,,;,,__�..._� .._..__....;..,._;� ------ ....._�-
--.....- .....-...;..---.....----

de�h foi ap.rcs�nta(IO pela p rí-

J \
Red. Aod'. II OtldDa. Blumenau, (Santa, 'Catar Ina) ..2., Sexta-feira, '16

meira vez a Camara. ANO IX aua "Ao Paulo, ',1.1
(TOUPAVA nUA JANEIRO DE 1953'
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O'RGAO DOS DJA> RIOS

Assis

12
Reuniu-se o Ministério: sábado,

:Utlmó; segundo se soube aqui em

São Paulo, 'para tratar dos orça

mentos da' República, tanto o des

:te ano. como para elaboração dos

;planos do que' -terá 'de ser remeti

do ao Congresso. para 'o exeréíeío

vindouro. Tem o executivo, numa

j,o,

Est,:Jriam es riquezas cio MlJndo
ma I distribuidas entre o,c; povos
hteresseotes cederecões de um bispo

[

'l'lvo-de· violenlos ataques·· por· parle1 •.

Ida imprensa carioca o miaisfro lafer)

I Convoca�as as elejçõis��ara�
es&ol�a ôo prBsi�eDle �araluaio

'Fócos de bandoleiros obedecem' 8,0 esforco
. "

, ,

comuniste paramanter o a Iarme na Co lambia
'Moscou fompeu o silentio sobre a conspiração dos medicos

LONDRES, 15, 'UP} _- Mos- ESTUI'ARA' A ONU 0

v I"f;ii.o que exíst c no pais, nítida ';OU ron�peu, hoje, o 'silêncio "u' A.t\.1TI-SEr.rITISMO
mente comunista c bandotetrtsmo vinha mantendo, d'l<l�l,e quo arrun

c'lára a dJscoberta de uma cons

r;ração [11" médicos: e �f'rmoll

r,ue O "desmascar3mento dc',<,,"

bando de envene,nadoras constr-

DOCOTA, 15 (l1P\ --, "A Sub, o ACO 1'0 EGIPCW
SUDANES

Um' proGllfo GO

lia. ucua DE CACAU XAYIEI S/I

é apenas um melo de conservá-
1", laténte", Declarou ao jornal
HEI Siglo" o coronel E'Juard')

Escandon, comandante da Forç:;
,\,ér"a Colombiana. O Ministro da
Guerra. sr. .José Maria Barinal,

por sua ve<!: em entrevista o;

ctusíva ao "E! Tiempo" í'r-izou

que "focos de bandoleiros obede

cem ao psfon;o comunista, pC·F
le outra forma ,não se poder-a
explicar seta decisão 110 sentido

eh: mantm' em alarme 3. na,

I.;ão".
PRENUNCIOS DE EX

PURGO NA' ;NIAO
SOVIE'rTCA

NAÇÔES UNIDAS. Nova Ior

que, 15 (UP) - o surto de a r.t.i

aímísmo nos países comun'stas
Ti, possivelmente, um .. dos as

suntos mais 'debatidos na proxl
tue UDl golpe·' .antqu'tador Hf.JS

ma assambtéía geral das :r�ações
f(,mentarlo":'es de guer.ra norte-a-

Unidas, O governo iaraêf'ta }d. a-
.:a-�ericano� e brãtânicoa", O '�Tzvs- ,

t" ., t
. .

'aI' fd' Ll
nuncíou que sua delegacã::; lcvan

la e ou roa J91'na:5, -c {mi lSS,
tará a oueatão ; 'o caso se conrir-

exor-tam ,.� russos [1.' aurnejrta- 't.
-'rr·'

- "

l't' T

.,',
me que a guerra cem ra ,JS JU-

r-cm sua_' 1. J,an�Cld, pO.1 lC�, '3,1_
deus constitue a nova !loliL'Cá QC.

declaraço(JS ,estao consolIdando Kremlin" os israélitas te;tarão
cada vrz mais a conv1eeão

Oel-,'
inCluir {) aSsunto em sPparad:t na

,ttntál de' nue o mundo ,assistir.L agt>nda .p�ra u. assembléia; 'q;,�e.
eOI breve, aos malOl'nl; processo',!:

\
st. reunIra. a VInte e qU:It.i"O de

::1ú expurgfl na Rlls�:n, desde f(,vereiro.
,

�,f'36. ESTUDAM OS INGLESES

LONDRES, 15 (UPl _., o 'gf',!H
nete br'tânico reuníu-se éiot':m
�ob ,3. presidencia do ch<tnceli'r

Eden, na sua condrção
primeiro ministro, para
as retações anglo-egípcias com

1 '!t::tção G o acõrdo conserí.ado. pc-,
lc Eg'to C� m os' paruu )" poütf
cos do Sudb_o. Sabe-se que ') SI"

Bden, que substitui o sr. Wins

ton Churchill durante a ausencia

ASSUNÇÃO, 15 (U,P,) --lr;uo do atual presidente Fre
Atraves de um rJp.;r�',:o dado derlco Chaves para um OutTO
à puol icação. ontem. foram período de cinco anos, A
convocados as eleições gerais constituição permite a ree let
para o dia quinze de feve- çâo presidencial sem limita
reíro proximo, afim de eleger cões. O sr, Chaves assumiu a

o presidente da República e presidência provisória à onze

os deputados, O novo periôdo de. s�tembl'O �e 1.!}49 e nas

presídencial terá início a 15 ale icôes post':l"lormente reali

de agôsto, já que a constitui- zadas fOI, eleíto para comple
rií'l paraguaia em vigôr esti- i tar o penod? que �ermin;;t �m
pula que as eleições dev02m I a_gosto pr�xlmo. ,Nas elelÇOeS
celebrar-se seis mêses antes I Cie fevereiro sera totalmente

Ida nosso do novo mandatário, renovada a Câmara, que é
-

composta de quarenta depu-
O Partido Colorado já procla- tados e é o único poder legis
mau a candidatura em reelei- lativa no Paraguai.

"tt..tl-Ytr

...u.&et«o

....kà ...

lL&1aI. lo..

lI&1to:r: • IlJo

..4,tnll,el).te.
H�("!�as -q_ � iriformaçôes rer; ..�t (�,f:�

1',0 C"a,iro c Kart.u'1,' Ç'i·' tal' ,r,1

Slu:ão. soln''! ° aC;'i:CO, feih' ,peJ?
gcvêrno do general ::-r:'lg!üh ('tJ!r:

0>: quatro principa\s part\th)'; F<;
micos suc1a.nêses.
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P;rOc�á..�se�' com urgência, sódo, inf;el"�,.sado, que (I$5po
nha, d"",Cl'$ 30,no;Ó,õô ii 50;()()O,oo, ou que i;tmeira realizar um
emprésflme" ness� totàI,. com -garantia de bléns iínóveis no

valol;,nc' fir$J4'O·;.ono:oo� .. ... �.

. Informaçoes e c!Ü'ta'S. à esta. re(}açap .>..,.... Ca,ixa, Postal,
�a,.�, �o�L··l?I�í;J9'0c;�S.:ot!�io:'•..'

SEM p, R f
AUIOMO'VEIS USADOS

Qtltd."tÕS· da: f:tente:para .Ne
gócio, o hÍais.,'1ttitlga ponto:de
:neg-óéio na ru«··H�:tmàDÍl Be.'
ring; n. 850.
'fiatal' no, m�mo focal,

com
"

0. ;prupl'tetário Fritz
Preiss.

U!\fA .CASA. .de �oradiai situa,clá
à. rua' VietOr': :'KóÍlilei'� informaçÕes
na Éii:Ípresa, Corilêrêllil. Adlítilil.Str",,;
dou. P�dlaC$C� LtIU., 1\ua. FIo
rí:ul.o PeixotO: '1,&;- 1.0 andâr:" sa

!a.:�4 ,- ,Te�eton.r" 0/. J't5�.

'FÀI'oU R fS fA
D<11 110 GRA re
.. " F'

-

. _- "

UMA. CASA de Jni\deira na. praia.
de Cam�()riú. Preço de ocasião:

Cr$ 45.01l0.(ll). 'Tratar com Za

gu.lnl, na casa. .

Buerger Ltd;i.
Blumena.u.

Aquecedores de Agua sui
ços "CUMULUS" suíços
:3oiler - Heísswassez _ Speícher

AIiililléJ.S e, PJ;'od -; Quimicbk
suíços. "E1%IGY" Sl!iÇÓS

.

-I',,_!�
MAX KONRADT
"i BLlJ.MENAV. "

'Itua' 15' de NoVembro, 679
- defronteao Banco Inca -

Um dos melhores meios de

êvltar um resfriado é tomar o

COlllÍac de Alcàtrâó"Xavier,
que átua"comó preventivo das
infécçÕes brõ';quica� é

pulmonares, desinfetando e

. fortalecendo, os .órgãos
�i1 ;_:,; .5:L ...:.., ',' :_.'

-i ",'i>

;:Uma .
casa com 'tettéhó

l'i�� x7{}:Na r�.Joãó·Petsôa
Velha. Imormàção na Cà!la
Nobís Rua 15, com Ewaldo
·Werner.', ..

'ROOOVIARIA EXP,RESSO BRUSOUENSE S. A.
'. �c;spira.tório, .. Antiç,,�árral,

�
.'

expectorante e sedativo da to•..:..

! MOLHE.Si COAlO UM PINTO,

" <: 'Levamos 'ao
.

conhecimento da nossa �l'czaG.a clientela e
MAS TO"'" o cC ao público em geral, que a partir do dia 15 uo corrente trafe-

:-';: _t,�_ =: <;
cOGrJAC Dl 1l&.'CATRÃO XAVnlt gará a nossa linha de modernos MICRO-ONIBUS entre Bln-

A· �L "u' '6 'A:
.

S· ·E·· I fiM PRODUTO DO menau e Flodanõpolis via Itajaí e Praia de Camboriú, nos se-

:���:Z()!;::�ir:�!:v�:��::�:r ��: ",
. ..... .

I � .. U!��.:�!!lf�.�._I:c�;,;!.��R �.� �li��.A,� UVIE�_ S. I!� gU��;�a:�;:�\��enauàs�tl }l�ras c. ... ,

� _.' " Saídas de Fn.olis. às 17 horas (SiJm�n.te nos :dias úteis","]3.·a opinâo dos <tua o der-am. .Uma casa de moradia, situa- \-�� .

.

.....

t:un dissipar. a impressão de que da .. na. Alameda Rio Branco, ;
AGENCIAS:

05 grandes. aliarl'1s democra:tiCos. Informações na Empresa Co- l BAN(O SUL DO BRAr:n f/A
Blumenau j-c- Rua Floriano Peixoto n. 26 (Ed Mútua)

do oeste, especíatmente G5 al1o.- mercíal Administradora Pre- 'l' .1iU. .J FlôrianopiÍ1is - Rua Felipe Schmidt nr, 42.
A, . IHRETORIã ( Primáriodos ;10 .Iíngua. inglesa. tão car-os dial ECAP Ltda., Rua Fl. Pei- i.. ---:-......---;..-----'--'---......'-'------'----- ......._.;____ CURSOS (Admissãonó ('c'pitito de CbUi:'t.hll1, não se' xoto, 18_�·1.0 andar - sala I (FUNDADO NO ANO DE 192G)

(IU'U'OU (OUFue-o HnntBn.Gem Irem mesmo sobre. a or- 14 telefone n.o 1150. DEPóSITOS (JUROS ATE' 6%) I A J jl UJA f
( G!nasial

i�bnjzáção dos seús c'GtiiandOB

TRANSFERENCIAS!
.

A lU O V A LEI cf� à atitude �:or eh;s assum�- I «
Tecnico de Contabilidade

ni;màres. Até 1i.gota o 1Fdlterra- -' - � ... -- - - ....._ - I COBRANÇAS n n da. O sr· Lodí considerou es- I ( Internato
:nec n�(l_ 'ti�ha u_n1 comandante. Fraqueza Em Geral !' ADMINISTRAÇãO. DE BENS

RIO, 15 (Meridional) _
sa atitude., perfeitamente le- • SESSõES (Externato

"'-11: ('hef�, por-que . os inglesea, CREOSO'I'ADO' ALAMEDA RIO BRANCO, 67/75 - FONE 1068 Telegrama de Aracajú infor- gal e patríótrca. (Semi-Internato .' ..

>:;'?ElO'�'; d� sua ·trad�l<ãÍ) .
.de m\li{)I'·

Silveira
-- --- B 1 u m e nau ----

.;, ma que em virtude da prl- Os setor�s de, malharia" Dia 19 de janeiro, início elas aulas do. Curso Preparatório.
»oteneía. do chamado mar lath,'l meira publicacâo da nova lei pa�san:anana e la foran� .

os Dias 19, 20 e 21 de fevereiro, exames de admissão. ao Gi-

�...:.n,�.,.·.�s,··aistuih.!n.m... ,·... ·.:�.oel.m..y,n...!..·rH.·6.'t.a.,...eo�:�J.l..Oi"t•.S.aluól.c..�oO,Ule).[�.�'. �..,unmJmlmúJllmnnmillllnHlnlmYlllflillnillmlmíl1lmnmlllmlllmnlUlliluümininiunuJJllm!llm!i.§ de, segurança .. nacional,. como prtlmeblrlo1s a ter nor�ahzad,o uásio.
.

'.><" :"' ,"Ue "!' _,� ::: efetivamente ócorreu sem {) o ra a 10 nas respectIvas fa- O Ginásio Dom Bosco é dirigido !leIos sacerdotes salesia-
11oí:te-.aniét;icgui)s que 't«m. lá à ª .. .

ç.... S'
.

V � � � 1JCt. '�;áí ....�?'...:i':I1Ir>....A··· I ..S ª v�to do artigo 37, o juiz cri- bricas. nos de São João Bosco, que possuem mais de 2·000 colégios.
l}1aio.ro,et;quaàra, �.!l;I ..serviço ar· ::_ DOEN ,A. ·:NEIt. O�ft'S,.&:J· � 8..""a,;�.� &�. . i;. minql daquela Capital man- As fábricas de meias tam-

,
Situado no, centro da cidade de Rio do Sul, goza de todo,

gv.mentai(alll ,qu:!.', �ndo as re ... ;;:; dou soltar iodos os presos co- bém .estão. desde a semana i o conforto de um colégio moderno, ótimo clima, estudos efi-
gras:. ê.sta não j)odLa ....er !)<lIoClJ,- ._ª ª..munísta� que se. achavam sob passada ém funcionamento \ cientes, ótima alimentáção.
d;l.$'ób·q('.orÍ\ens;àe Um .,ahÍúran, t' .fi S '.jj � S h'" GlftfllldR.i;;..o, - o processo numero cinquenta normal. : JUatrículas abertas.

!e.cQrn::!n:ehO$,na�·:ios, e,�a�i!}s § ..,asa �e . 'aUuf! ��ssa en�.d,:ra \iJa U&.!1:Z E e quatro.
merros,.pód,<;l"Osos. POl' ,seu lá40, a _ - No dia seguinte, com a re-

França, �.u.jOs. nlIÍ1irã.llt,�s a1'und,.l. E_ ltH:'Dm A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS �=ª. publicação da lei, já com o

raro a. sua eSQuadra precisamente ASSIST:gNCIA
_ "éto aplicado, aquele antigo

em UI).l dos '�rtos do Meditel.'ra..-! ª ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS
:: magistrado solicitou à Polícia

�n.,=.•..f.r..'.é�:�.,.•.e;.,�.i�;:..�.n....
�o

...
�.t:.l..i!�.rI..�:b.n.�:� 1,.1i _i_. �frr!�Y� t;��e�e��!i:����j�'111� �ie$ejáva,. i os seus int<t\resses· == :ELETRmIDAbE ME'lUCA REPOUSO ,_.;.. DESINTOXICAÇÕES _ ALenO- =

ptêsi'rvadós nessa ã.rea. '= Aracajú;
Não sei se Os interesses franc�,.. :: LlSMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, - _ª_....ses,.fei:�m.;p�senr.?-d!J' Mas, ,��-. é AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone.3055 '·N·.' ',,5 O�. �.J. ··I·.',Ap6i.s.:ae. d.?i� 1:titQs �4e ,ôe1jberà.çô€s:

r-

END�nEçO TELEGRÀ'FICO: PSIQ-qIATRA 5'· I�
e,it�tfd�;'à ehegarlo a a-\raíi�i' e cunI T I BA. P A R A N A' -::=::-mais -Um passo,. na. reumao de: ::

. Paris, �ó �aiwrrane(} em .lugar I ª
. .' .....

.

", -.., ". . '., ... �

'ff:er:-:e���:��ecocx::�a.nt:�t=:: I�dnnmnlllÍtJlUlíllímllnllnllmmmlllmUmmmnillnlllnUUlnllmllllllllnUIUm.11rUnt.IIOmmnUmur.'
o � ,R'i'it.a.nj��i· Lord .I;.;ouis 1.1oun-J _'. ....

. A
battefi :e.um norte-americano, al- j '.

.

nií.tã.'ri.it�· Robert Carney, Lord'l t '"

t d I 'o'"nn ."
...
5 c�·tegorl·a�, Ontem u d po o s l'.

. . u a pela .sobrevivencla. 13 os e es L u=> n � � ma o V., eu governo e suas c 1-

;l.\[01111t�atten ter� ,0 cümando d�s f.não estão querendo produzir sem- Jovem professora primaria do Dis- tes

0J:er�oes,J>l'OPl'l�.�nle naV3.1S',lpre. :tru>is barato, pa_ra nos vencer trito Federal passou a ganhar. no -----__

�!!:r.:�lá,1roe:?-te,do.t17af �O �e CO;lll o.a. competição mercantil, lá fora? primeiro posto da carreira, 8 mil

�o�o.s ,�; c(})sas d'Cste. tipo, nao

I
O caso do algodãO é 13 exemplo j). 400 cruzeiros. Tudo isto não pas-

·.ter.·.ií. .. J'JO.•.!'ê.n.,l.' .

.o

... c_o.m...
àn

..

do da

�sqn.� tíPiCO. do

p.reço.
duro

.

pelo qUal,
"a de' um deboche que politica e

4,ra. nór��a.roepcana. ..q�',\ Justa "aga a econonua nacIonal a des- Ildmínistrativament� não nos dispo-

;t'fl�n�:lõ' !i �.,f0'Cça.tnai� "podero.sa, �oralização do seu meio eircu- mos a enxergar na calamidade das

J:Il?qÍlelà.ey. fi,gúas .. O almira;nte.Cat Imite Temos um marinheiro cuja ,;uas consequencias .

.

'"" ': :
.. ' " ..

..•. : ...
'

:."
' .

pOde� ti" compra se avilt� cada Que possibilidade de concorren-
bertaria do oeste. Portanto,:t,léY" oo,ijs�rvarã ..p:�:C���l1'd.o '

...
do dia maís, Pretendemos levar a vi- cia vitOriósa pOde escalar um país lião sería surpreeildente' se o

fréatrf.� ;eo.pe17Wõ�s ,do ::1>�Dditer- da faêil do mundo, dando-hós ao que encarâ o seu padrão de vida. (. comércio entre a leste e o

..i;-p;ljeq•. q�é.teye at� !l.l>�r.fl', e. nc-s- luxo de despesas públicas, quê sãO pôr todas as formas. de ma.neira oeste sofresse novas restri-
1â_:'l�.ifl�t!� ·;99P.tiP.Jl�ã. a,.. ter (Im contraste com a situaçãO de mais demente? celaria Francêsa não iquiz ções". O jornal acrescen-
ii;lé!uJ;li� aj,direçãp, �a'., ,forças lodos os qutrQs país�s do. lllundo. comentar a notícia enquan- ta que "isso faz parte da o.
d� téri-â. quÍ". op,eraJ;em nas, I1.iar� Emite-se. sob tQdas. as formas. pa_ A llbra peso do nosso algodão

to não chegOassem informa- fensiva dirigida pelos sovjé-
g.m8:dç,,�'a-i-: A;��Üà�e��S:POl1saIHIi- fá PllÍ,lIU·. um denrafite.. i!rogrllma tipo 3 está por 48 cruzeiros. quan- t' t' d t d E
dli&.: e�:ptciti�jwa. ,setai-â, .ao"qué

. de a funcionados de ,10 a l<arnak egípCio está por 40. ções completas e aliciais. lCOS, a.l'a�ei e o ala
I u-

.:p�t�cp, .ui t:teteSa 'do.1itoX:a1,...Tu- ,

o pima peruánb por 38 e o Midling Mas os circulos políticos ;�f�rJ����:á�'i��r: :�: �r��n�
. '.

'b t· j;
..

1· 'dO e I ameticano por .34. Que espcrança l'ndl'cam que a descoberta ferência. estuda.rá a situação.do issp >lo lls,anp·,c.QlllJ> lCa, .'

ft'���������:!S::a:��:::::::�\t haverá de .nutrir um país em ven- ,

d.1f1dl..d!l cxl>.liÇ�1-; -porqu,?.é difi- der uma ruim lÍlateria prima .. que dessa écmspiração prejudi- que reina em todos os paises
cíl Q.e, ,�cHüp};\':etÍdcr. Os .prÓprlQs· do "Cominform" ond::! '} ü=.r- ,

;íxõun'tba.tt.e,ri' c ·c.a;��e�.· nKn p'ar.·.·e- BAR 'E RESTAURANTE b:!m agia destes sobre oS eomjJe- cará seriamente a coopera- ra deve ser naci.onalizada da- I'....V+ ';J �idores estrangeiros? Se os níveis -

f I
- I "

cnm.· t\!-lo. compreenllido; limito'

M A RUM B I 'ligentes dos preços. estão 12, 15, çao ranco-a ema. qui até o fim do ano .

Ibem, Í\bÍn RidgW.aY:�r i$so exa�
.

10 e 30 % ab:'.ixo dos nossos.; o que ."";,,,!i!ifti,

�a:��t�a��q��t:hr:e�i���w�� defleinz Ricardp.Ziegler.

!
�;s p:��t�;o�a'��a:gaiI:àl, cl�r:a�I�:�!�

__-'-lI-U-'-II-n-U-I-u-n-l-fl-n-,-u-n""r""u-u-n-t""I:.""u-mniIlnlll�lnnU�nIIUlnllm'Jlllnmllll'_·.lestraMgiCo; de,Méditerraneo ii. Rua São Paulo, 3110
I a produção interna, de tudo quan- -

,����� ..:�?!:d,�,r:r:?;tes
attihui-

�����!���!�. !�u:o�;!���lO:a��Ol'l�l��in��laco�� � Bolos .. ,C On feitados __� !- ..

pras. _ _;':!Jmnil�tlnmltmnmnmlmlmnnmmmlllmmmllllmlmlllllllmml� o cambio livre é Um caminho.::: MODELOS ARTISTICOS, PARA CASAMENTOS. -
.

ª='
},� i.: W"

:: ,Mas pão é o único. Há �outros, e.,. ANIVERSARIaS, PRIMEIRA COMUNHÃO, E § i

:::: ENCONTRA�SE '�M' BUJMENAUO SR. Kllft =1 entre esses n luta contran inna� ::: -. ,BATlSAQQS -. .

:: i
-

0,_',

'.R·'0'.'·.U·'DI(EK ª :�ã�n�a�ã:,n��e!m!�:;a!:;b�f:����
-

INFORM·A':i;.E··'S' ('OM ('11\.1. MOl.l"ER =_= I
_ E a t.odas essas formas dcsbragadas : ,U JKA

._== TécnleOr�es:pecialízadÍ) �m máquinas de. somar" calcular ê de desperdicio que a .insania (\0 E Rua .Carlos Rischbieter, n.o 480 ª_'estlt'êver' e,'(.'aixas.�stra(dQra5.
'-

legislal.ivo se senle tentado a
= T·elef.oone'.,. 1·....3-.0-"1- = ·fazer, para alimentar clientelas 1'-

-

.� .. Diplomado etn Viena, Praga e Ll)lndres. ª lcí1.orais.:: !: I;ê.:Ji" . '��l�ina ��R��' 15: '<lê Novembro, Edif: da Càixa'Eco- :: i. � salvação .d. � • prOd.ução expor: ª As e.ncomendas devem c.·ser .fe.HáS.' s.empre·
,

'.
.

� I:: nomica"';_ Apartamento 2'_;'; 2.0 anda!'. :: ,',:��l te:" que UI de n�s 1111'511105. I:::: \:!om al1tecedencia (tninirrta de. B 6ti 5 dias) =
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"tàqU�I, PCllpifa�õlIIs/depre,.
�o moràl, ágitaçã6, angOI.
tia. Maraval acalma a irrita

.

çdo; elimina o desas50ssêgo ta
as crises nervosas e doloro$C:lI.

MARAVAL
Fraquezà Em Geral

VINHÓ CREOSOTÀ1tO
Silvçira

CG1_nt. do. n.rvo.

I

-ou

A V I T AN
I T A JAÍ' - BLUMENAU JOACABA

��������������t$

fi I N Ar S.I O DOM
Rio do Sul

BOSCO

eumatismo?
evralgia?

Linimento
efeito

sédotivo de
imediato

SanàdOr é um báhámô'âe á!;iió
sedatíva contra a dôr' névrâl�Ú;a,
reumática ou muscula.r. Uma fricção
com Sanador estimula a circulaçã» >"

sanguínea c produz rápido alivia,

uM PRODUTO· DO

11B081108HI LICOR Df CACIU XIVIER S .. I.

w be
.

'

.. .... . ,_ ".- .-_ ..... ,
.

� �

NO SÊU 3.0 ANIVJ;RSAR:IO DE. FUNDAÇÃO, .AGRADECE .À SUA DISTINTA CLIENTELA A PREFERENCIA COM
QUE A TEM j)IS',rINGUIDO E CQNTIN.úA A SUA DISPOSI çÃO, OFERECENDO�LHE, SEMPRE, OS, lVmLUORES AR
TIGÕS DO. RAMO PELOS MENORES PREÇOS DA. PRAÇA,'4"�, .... '. � .' � ..' �W6.1

.
APROVEITA O J,l:NS1pJ() PARA CQMUNICAR QUE ES TA' mSTRIBUIND.O, A' CADA FREGUÊS QUE FIZER U1VL1.1

COMPRA, ClJPõES NtrME:ltA1>oS QUE DARAO DIREiTO A VALIOSOS PRÊMIOS, COM SEJAM:
,. ..1,0 PREMIO - 1 FAQUEmO DE 73 PEÇAS. � 2.0 PR·EMIO.,.....- 1 RELOGIO DE OITO DIAS DE CORDA,.

3.0 PREMIO - 1 DESPERTADOR.
OS CUPõES S:E:RÁO ntSTRffitnboS ATE' O DIA 31 DO CORRÉNDTE MÊS. O SORTEIO SERA' REALIZADO

NO AUDITORIO DA P .R.C.-4----
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ISllctu:sais: RIO: - Baa do Ouvidor n. 100 - FODelII
: 43-7634 e \3-7997. - SÃO PAULO: - R.ua 'j de
Abril n. 230 - 4.0' andar - Fónes: 4-8277 e t-41S}
BELO HORiZONTE: - Rna Goiás, 24. - PORTO A
iLEGRE: - Rua João Montand, 15. CURITmA: -
RnaDr. Murici, 708 - 2.0 andar - Sala 233. 101N
VU.E: - Rua S. Pedro. 92,

inclusive o funeral e autorizado

o nagt.o. da a.ps , venctda.': Após
até hoje' o numeraria não chegou
"Rosa Vellwock - pesquiza, rre

gatíva, segundo informação da D

Ad." Mais uma prova que multo

'depõe' contra o Instituto, tendo

'em vista que por mais de 4 ve

'zes solicitaram comprovantes e

'todos os pap-eis seguiram devida

mente em ordem .

BLTIl\!:ENAU, lO-1-lU5:!

•

I
(Corl'esp.) --,

Nossas constantes quaixa, contra
o !APETe, não agradam aos di

rigentes do mencionado Inst.ítu

.to em Sta. Catartna.

O�GA.O DOS "lillARI08 ASSUCfADOtO'
PROP,lUEDJHHl' DA:

ANUAL
SEMESTRAL
N.o AVULSO

Cr$
Cr$
crs

150,00
80,00
°,80

Estretanto, somente eles, os di

rigentes, do IAPETe, pódem ter

minar, de llll1a vez por todas, com
tal anormalidade.
Basta apenas atender aos recta

rr:.os justos dos associados para

que desapareçam por completos
a reclamações.
Enquanto tal coisa. não acont e

c". -cont;nuamos sendo procura

dos, com íncrtvet insistencia, com

processos que de iUi muito a

gual"damos soluções.
A ultima correspondencia que

recebemos do IAPETC, entre ou

tras coisas. diz o seguinte:
"Carlos Hemmermsíster

'NM20.Q74 _: concedido no dia

12-11-51 o bcuef , 20,001-20-02174,

"..,

NACAO
11

�ed�ção, Adimintração e OUclm13: Rua Sfill' P:auie L
lU! - Fone 1092 - Caix� Postal, 38.

Diretor: lU A U Y. 1 C I O X A V 1 :& Iil

Redator: RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES

I:XPEDIEN'l'lt
Assinaturas:

•
XAROPE

St?ANTON10

V!ERAM DA INGLATERRA NA ASA DE UM AVIA0
Viajaram pela primeira vez. Dor via aérea nara a Amé

rica do Sul isótopos radioativos: Procedente da -Inglaterra e

co� destino ao Cons. N. de Pesquisas, chegou ao Rio a preciosa,
porem, perigosa encomenda. Foram tomadas nrecauêões fo-
ra do comum para evitar qualquer ação da radioatividade sô-
ore os passageiros do aparêlho. O cilindro contendo os isó
topos, foi acondicionado-dentro de um rec�Dtáculo de chum-
bo. especialmente fahricado. O nrofessor Gabríel de Almeida
Fialho, assistente de Física Teórica, do Conselho Nacional de '"

P>�squlsas, foi receber a carga. que, se destina a pesquisas �.:
soore a radioatividade no Brasil. O receptáculo viajou - a aí f '"a nota curiosa - na extremidade de uma das asas do víão. �
de"ma�1eira a afastá-lo o mais possível dos passageiros.

.

l':L<\JORADO O PREÇO DAS PASSAGENS DE AVIõES I
MISTOS ,

O t.itular da pasta da Aeronáutica, baseado em estudos
p�:ocedidos pela Diretoria de Aeronáutica Civil e em suges
toes apresentadas pelas companhias de aviação comercial, de
terminou que as passagens emitidas para aviões mistos goza
rEO do desconto de 15 % sôbre as tarifas oficiais.

, _

A tê então, o desconto concedido para essa classe de
avroes era de 25 % '

TOSSE
BFONQUITE r
-\{OUQUIDÃO

"ASAS 'DO BRASiL"
Lançado ao ar pela Radio Nacional do Rio de Janeiro,

está sendo irradiado semanalmente (terças feiras), às 22,05
horas, Ü' programa "Asas do Brasil", que é apresentado sob o

patrocinio da Fôrça Aérea Brasileira, Novos rumos das ati
vírtades da FAB são focalizados nesse esnaco. onde - se fazem
sentir os inestimáveis serviços que o l'/IÍl'iistério da Ae roriau-

_

trca vem prestando à coletividade em todo o território ria

"'onaL
...� TELEFONIA EM VôO DE PJ"ANADORES

A equipe britânica ao Campeonato Internacional de Vôo

ide Planador, a ser realizado neste Inês nas uroximidades de
Madri, será pela primeira vez ajudada pelã rádio-telefonia
de �r par:: a terra, No passado, as comunicações entre pilotos
e tr ipulaçôes foram um tant� limitadas, mas êste ano qualquer

d id d '1'
�

pe i o
.

e auxi iojiara a terra será ràpidamente captado, e o

paradeiro dps pllotos mais facilmente conhecido. O equipa
mento de rádio que trará esse melhoramento foi emnrestado
por uma firma de Cambridge.

-

Cad,,: "e�oveleiro carrega um, rádio portátil Pye, pesando
apenas oito ,lIbras, e um telefone móvel, semelhante aos usa
dos nos taxis de Londres,

80 NilO E' .PROPRIETARIO QUI�M l"/'lf) (�l.HZlm
VOei'; :W QUEM {�SCOI"HE AS COl'mJ[çõI:�S
--- DE PAGAl\n:�NTO ---

--!}!}!)--

PODENDO CONSTRUIR IMEDIATAMENTE, APO'S
A ASSINATURA DO CONTRATO

OPORTUNIDADE ESPECIA'L COMO BRINDE
--- DE NATAL ---

1I,

Empregado com real successo nas

TAAOUEOBROtl9UITES Ef1 10005 _0S
SEUS GRAUS E SUAS t'íAHIFESTAÇOE�
CeMO SEJAM: TOSSES,CATARROS,
BROri!jlUITES E C09UELUCHE.

8squec8fl OR{!{{rtk,,��{j{l(j?
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Carla 'NÃO há muitos anos, uma

poetisa italiana anunciou a

pub llcaçào das cartas de amor

'lue um poeta morto em 1910
lhe escrevei a nos ultimas a

'nos de vida. O irmão (.'10 poe
ta protestou, afirmando que
herdara toda a obra Iiteraria,
prosa Q versos, e que tambem
as cartas entravam na heran
ça. e que !lor isso os direitos
autorais provenientes da ven

da seriam dc lc. Diante da <,l

rncaca de uma questão judi-'
. cial,

-

a poetisa pensou prosaí-'
camentc que era melhor um
pesslmo acórdo do que uma

hoa sentença daí resultou que
os produtos da Venda seriam
divididos, orn nartes iguais,
entre 05 dois: irmão e poetisa.
Poucos meses depois a' poeti-:
sa TI101Teu.- e não sabe-mos se

.1S cartas ficaram inéditas ou
se apareceram em volume, in-:
do a totalidade dos -direitos de
autor nar-a as mãos do rrrnão
do poeta.

.

Em nO"5:\ oníntãn, a carta
de amor é c;'c1',1.a para ser he ..

_

bida. come. c' sal de frHias, no

instante da cf'crvcsccncí a. A
cabado (I amor. da se tl'an5",forma cm coisa ele ninguém.
'c poderia perte-ncer, ao domi-l'n io publico, porque Já perdeu'
toda a magia da sedução. .

A car-ta cle amr.r node ter.
sim e não H111 mod,';;f-o valor
documentaria "C bem quc

'

a

docurnentacâo ':Oi11'C as coisa . ...;

de amor. tão esqualidamente
uniformes em LOeln� os casais

de enamorados, tenha pouco
a ensínar-ncs. Cada casal a
credita ter inventado o amo!'.

"De amores C01U() o nosso não
existem dois"," diz .uma Can

ção n-anccsa. E como no

mundo existem l.HlO milhões
de homens que' prncuram , .

1.100.000,(lOO de mulfi('-c·s, a

mores "OJÍ11Q o 110.J'iO existem
1.10Q.OOO.I)\j[} COl1l as mesmas

palavras, ;] H1(),n1i1 )JI'odigaJi
dade de a dj--' ti vos ,

o mesmo

gasto de supcnlat.ivos. as mes

mas imagens poéticas-

Elena Mendouza Sierra
, NOVA YORK - Há dias, no elegante e imenso sãlãõ7e

1J_aile carrnesín e ouro do hotel Waldorf-Asioría, com cozt-.
nheíros 'de todos os Estados Unidos se emnenhavam .ern ,a-,

rnassar os melhores oasteis cara concorrer a UIll total de
129,000 dólares de nrêmíos.

-

.

Trata va-sc do
-

COl1CU!':'� anual Pil.lsburv, desl.lnado él se

escolher os molhorcs oastelelros e fnrneiros dornésticris dos
Estados Unidos. Entre as centenas de milhares de candida
tos de ambos "fi SEXOS. foram escolhidos 79 mulheres e um

homem da Divisão de Adultos C 16 meninas e 4 meninos da D-i
visão, Juvenil 9:íra a !_ll'ova final, qúo deveria realizar-se nes
ta cidade.

Com o fim de se dísnor de equipamento ncccssario para
a prova final, foram instalados no salão de baile do hotel
100 fogões da G211Cl'al Eletnc e uma centena de mesas de co
zinha dotadas de todos os accessór-íos necessários. Cada um

dos concorrentes recebeu ingredientes 'suficientes para pre
parar até quatro vêzes, se fôsse necessário. sua receita favo
rita. E é interessante sc assinalar que todos os purtic ipantes
do COnCIl1'SO. inc lus ivc 05 .gerdcdorcs ganharam o fogão Ge
neral Electric cm que orepararam o prato escolhido,

Naturalmente, todos prctendíam ganhar () prfrnelro prê
mio, A ccncorrcntc ma i;; velha, uma senhora de 77 a110s de

selava obt cr 11 nrôrnio vara !!ncl�l' oferecer assistêncla médica
a uma neta. O candídain mais rnoco, Pllili!l Dolham, de ]3
atlas, QUE'!'ÍéI comurar uma casa para sua avó, Cl11 cuja COl11pa
nhía vive. i\ senhora Luther G, Pigç'H confessou que ela e

seu marido desejavam. há vinte anos. ir à América do Sul, e

até já haviam escolhido o Itinerár-io: ele Miami a Lima, pela
Branífí' Internaí.innal Airways.

O único homem da Divisão de Adultos. Franklin Zock,
solteiro de 31 anos. não havia feito muitos projetos sôbre a

maneira de ganhar o dínheiro elo prémio, mas estava conven

cido de que seu pastel de queijo haveria de ser o triunfador.
Quando chegou o grande dia. dez juizes, entre os quais

(Conclue na 2 ..l pg., letc't B)

tenha mais um rádio G-E em eese t

Doutor em Méd�cina
-

·.nela
Janeiro. Medic{)-Sanitarista pela �IJnive1'Si.âade de
Paulo, l\ledico-Chefe do "Serviço de PrO!lilaxia da

berculose" no Centro de Saude'-de Blnmenau
reiniciou suas consúltás particulares

,
I' 'l.',

•
,-o

� ."...-

_- de
.. ,,' .-,

,
,-_tLINlel

- A efeméríde de hOje
assinala o transcurso do
aníversárío natalício da
srta. Maria Olinda Krieger._
filha do sr, Frederico Au
gusto Krieger e emprega
gada nas Lojas Chanel,

'���eime"nu
� Acham-se em festas M

seguintes lares:
.:_ do sr. Leopoldo Lóes, e

sra, Magdalena Lões, com o

nascimento dê u'a menina;
- do sr· Claudio Gofasso, e_ '.,0.

sra. Anna Golasso. com o na' 'i§
cimento de u'a menina, 'e }!Jj

- do sr. Curt Kjnzer; esra.
- Guiomar Kínzec. com o nas-
cimento de um menino.

- Os nascimentos acima o

correram na Secção de Ma
ternidade do Hospital "Santa
Isabél" .

Uma carta de 'amor � uniu

explosão de anarquia _ do

------. -------------_------

Viajanfes:

! Este é o classíco modelo es· Este gracioso conjtifito é pl'U

I !10Uivo, abutoaílu na fl'ente �e
I prio Intra .mocinhas. A bh1�a,

I
muLtO haf<Íante u'ígínaI, sala em cat?:!>rala branc� e a §al�
,em 'lano. Pala nas costas. I em tcrldo de alg'odao _

quaclrl-_
,

- .

culado.

Potente aparelho de Rados X com moderníssimo dispo
sitivo .fiara tirar "Foto-radiog'ràfhisl�-do-'torax) '(�u1miu;s

e coraçã'o). Chapas de tama'nho.";m,n,t>l"-'e dê -lll�Tfeita-
-- nitidez - Preço rediizido' --

'

- Certas lesões dos pulmões PQdem�ividiür -
- se1.1l_ sinal �I2'run�_�as não. esc�ma:.Q1 aQ �1Ql'- -
- me ·de RalOS-X. '.-
'- Controle seus pulmões periõdicamente

" ..o-.oo..._
. DiSPõe tambem de: ., _,

modcfllo- apar�lh� de �'V+�i\S6NOT.EinA.rLJ\�'.
espeCt�!mente mdlc!ldo n� tr;'ltam�t� d� IlQ"nças
r�I���bcas; das arttculaço�� e d9� lI1ttsé�Io&; :tieu
ptes. ulceras das pernas; m��m.ilções externas e
mtérnas. etc. .. -

CONSULTORIO: rua Bru�9ue. 52 • BLUMENAU
HORARlO DAS CºNSU�'TAS: das 3 às 6 horas -

excepto aos .sabados. .- -- . o.: - ,_." .'

Conselhus de Beleza

E q!Jo�e fedo Que olguêm do íomd,o
tenho prcferénc ia por Ol.'jro otroçôo rod,ofõ
nl�o E! i(ot':u71entc no l,crÓT'O dr: !.eu programo

íov,-rito .. Isto acontece frequentemente ... Re.
�(1I.,.('J o problema Jt,vando para cosa vm novo

'0'_"0 G E. t5tÇ) modélo ó vm dos mem otrQ�

ente:; <3 d�1 maior capacidade da linho
C",ner'::JI Ehctnc; pnr'.1 -19:.2. €: um aparelho ;:0.

P.J: de -:qt:::;':'llCl () �nd-':JS O!i 5Ül:!� \i·;.d9�nçiÇl� ..

Alio. Falante pe;odo
de 10 polegados: Dial
vertical; 9 válvulas GE,
com (unções múltipla.;
7 faixas de ondas mé
dios e curlas, sendo -4

ampliados; conlrS/e de
lonalidade em 5 posi
ções; ligação poro fo
nógrafo, com reprodu
çôo de alto fjdelidod�.

DR. PIRES

I, maca e uma das frutas Ines e sucos de maçã
,mais preJeridas. Tendo sabôr leite não tem esse precioso

agradável possue, ainda altr) elemento mineral que é o fer-

v<\lot nutrili 1'0. 1'0.

E' rica em vitamina:; A. B. I E' aconselhavel que a ma

e C. Urna das grandes pro- f çã seja ingerida com casca,

rriedades dC3sa fruta r�side pois nela é �ue se <.'o.ncen- P�����E�����������������������
llU fáto de ter um alto valor' tram, - em méllOr quantidade, I

em cc111105c. principRlmente suas propriedades alimenti-

na casca. cias.

E' c�sa a raz<lo peia qual os Al-ém das anemias e consti-

;mcdicos aconselham a maçã pação intestinal, ou outras

para os individuos que 50- I molésti�s se indi?ará, ainda,
Irem de cOl1stipar;;lo intcsti-. um regIme exclUSIVO de ma

n;:Jl. (\,_, :)UiS�!,lS anêmicas
I r;ãs, como: - diarréias infan

t;\lld)�'1l1 ,;c b��ncflci;JI'ão muito ti;; (nésse caso descascadas eL
HNHA flH\IS
YM �Áil.HO

TogaI ••u�1l1a a �lilllinaçãQ ilo áciqo úric(). Não exerce qualquer ação
depressiva. O. comprirtHdos d� Tog�1 dh50lvido. em agua são laceis de
tomar. f'4.ilh.res de médicos atestam a sua e.ficácia. Togai é medicamento
que se pode tomar com abso1u1a conHJfn1;a.

195.00
180.00

BANCO IIDU'S1,IA E (OME'RCIO DE SANlA CATARINA
� Matri:l: I T A J A l'

Fimdado C$ 23 de Fevereiro de 1935

Cª"pit�l iIttegra�a.d� '.. Cr$
,Âu�entq -4e:_G�pital

. �2Ãi:;';;ff,L�..

l;;l��-�-'
A poesia consagrOI! O olhal' Á.
cOmo o maior fator de sedu- _-)-
ção

-

pessoal. Pc ra isso, de
vem'os olhos ter o brilho, a
limpide� e o expressão (;0-

,pazes' d'e atrair e seduzir.
I.AVOLHO mantém a
saúd e e o befeza cios

olhOS. Algumas go
'tas diórias bastam.

Frinqo dQ'l'�efVa -�.

Total dó não 'exigível

- ...

Cr$ 50_000,000,00
30.000-.000,00

CHEQUE

Seulleres Comerciantes
ItECEnEMOS

BOTh'J;-BRU.. - CimA PARQUETL'\fA
�-- FERMENTO FLEISCHl\'Li\NN ��

C E R E A L· I T A
CATAR'INENS"E

..." ._--�- --_ .. - .--- �--

Telegrama...,..:. "JAI,AUS"
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Surge ao Psmeues magnifica oportunidade para confirmar suas 'últimas e brilhantes atuaçõe) Interesse ;,,:����>;c�:���0.���������������"��������
Andaram. bem acertados os

j
que conquistou servem parad

.'

I' "b····...
.

dto... d Z b t' a maior categoria da rcpre- g'"p.róc.eres p.alm.ei.r�ns:;,s, ao en- confií.'mar, n�a!s um.a vez, o OS malares.. pe a.' eXI Irao O. Im.e '. . e a o I s�ntat;ão americana, mas C011-
tabolar negoeiaçoes com o grande prestígío de que sem- .)'

.

fia plenamente no Campeão �Ameridi
..

Futebol
...
Clube, de ore desf1:.Tutou 0. C.IUb.e p.resi- ,De�I?ort?s, sem perder um tempos. Está em ,"pont� de

ImaiS
sua torcida se entusias- do Céntenárío. que defenderá �

-Joirrvile numa tentativa de dido nele sr. Rubens Lobo. prélío siquer. bala". o "eleven' tremado ma, mostrando-se mesmo es- o presfigio do futebol citadi- �trazê-lo' até Blumenau, onde Venceu com raro brilho o úl- Este mesmo América terá pclo técnico Lírio, vencedor

iperançosa
em comemoràrd �u- no.

��ambo.
s

nír.ea.1izari.am.· uma parti- til�b camp�onató e�ta.d.u.a.l., o'.u ,.ela f.re�te, domingo vi�dou- do Olffmpico por 4 x �. e que tro feito

esp.etac,
ular dos �tli- Só' nos resta aguardar por

da 'amistosa de grandes pro- seja, de 19n1 e mars recente- ro, o rejuvenescido conjunto domingo passado caiu .em eados rapazes que emprestam estes magnífico cotejo anun

porções- Foram felizes, pois mente levantou o certame ofi-I do Palmeiras, que muito tem Brusque, diarrte..; do Carlos seu concurso . ao clube perí- dado para domingo, quando �
o campeão de Jo1l1.vÍle aceitou daI da Liga Joinvilense'c de se projet'auo neste.s· últimos' R-enaux,' !lor 5' xA., Uma vez qU!to.,c 1}econh€ce, é verdade, América e Palmeiras emo- �
as condições propostas e as-

. .

danarão os rn il.har-es de as- � &' ir Ud d

I
sim Sendo, depois de amanhã;' E _I _I L lL d'

ststeutos que naturalmente
� precos epresema a ih.una novl' aae em:

.

�ttl�����ã ��quees��tác�í� . stêo em coodiçôe« ae ori-oar: .. ,qming,o em d���i::'�laaSpl���erd:s c:6r��; � ;. i��d'�"'�' 32000a���lí���j�s ��r���:�s en:ã�g��
·5 cI cl M I A L

��l�;li�i��� na antiga Rua

das�. (�'" Ii_��. ;.. n.p,;zs:.;i�a ;as a

'.' '";0:n.... 0'· .

���arJú�idà��;sf����, goza

.

ii aula os rema,
o

ores o.�
'.'

ar:tine' Iie . uz· � �g8�� ��!�� � ;J; /J
o campeão de Jolnvile de um P R � fEH O I� E S ,,� laias Bangu ii 90,00 I�:���h��e�;v!����n�oos�n�,n��;' \ Outra «prova de fogo» parã os barriga",yerdes. I H. E. c. AZI;VEDO I � Blusas Nailon ia 110,00,quadro que índíscutívelmente Domingo pela manhã, 'na Martínelli e pelo Clube de

.

tassern com representações as rigger a. 8 remos da Associa- I Reg. no Ministério da Eiluca� li 'I,tem proporcionado ao públi- .

d J b t b f' R t Ald
- . I ;

d
.

d
.

t d B cão De ortiv Floresta pois �ão e Saúde: Francês. Português,! "'." Riu.:!'!:". P!S ..ls a' cu' "Oco blurnenauense belíssimas rara e uru a u a, que ica .•ega a.s_ o .L.UZ, cujas ln.aIS po erOSÇlS e.· ,;) o. o ra-u cr .sp. a "

�

I�
l\lI.H!3 I!;tJI g::J,U-

d
-

IIlDlgaltii.êISO'grl\alafltac,mãtcicoar'reEssptocnnod:.nraCf!:a 'I I!. 'I;�'. RI"usas' Ana à 1S'",00 ;::,exibições de futebol. Possue localizada no quilômetro 29 guarmçoes competíndo recen- sil e outras do Uruguai. cornn e sabi o, o campeao ca-
.

� � 'I; ,

;:um exc..elerite padrão de jogo da Vila Anchieta, em São Pau- temente em Porto Alegre, ob- A embaixada do Martinel- tarinense de 1952 não possue I c Geografia. II : �.e formam-no cracks de muito lo, terá lugar a sensacíonal tiveram explêndidas coloca- li [á se encontra, na ·.C.apItaI barco dessa espécie. IRes' Atamêda RIo Br.anco III � �I � ....
,

,

58 00renome do sóccer catarínen- ." e ., • � � usas B,!mam a ,.�se, cracks estes que, por sua 'Regata dás Forças Armadas ções, quais sejam, a 3,a e 2,a, bandeirante devendo seus re- Já o Aldo Luz, cuja dele- ! nseo depois da Rua Maranhão, II

I
� .. f

I..
.

.

.

'tt I Casa, 89. II ."
�on lecida experiência e clas- do Brasil, u qual contará com respe'ctivamente embora lu· 'madores correrem num ou. -

.

gação hoje partou para a (Conélue na 2a. página :etra E} � MOIl'? iH' (UAur.1 r. ''''se, teém repí'e�éntado. honro- a participação de numerosos Paulicéia, é apontado como a

I � �. tJB-\J n l�tL nara, sua eleliiinCla �,��m:!tem�rC:�ã;e�a������:�� 1 clubes náuticos de todo o país, �'era" Junl·�o Ille'I,lco '.le03·01 maior esperança do remo de
A R

-

O R r: BEL O �
� 'e1

�
interestaduais e até interna- inch:sive de Santa Catarina. O Santa Catarina, embora tenha ,I' A L � ii\ r' �CiOS:�s·bagageI1l. de títulos é

O bom nome do remo barrl- .

que se haver com guarnições I t }\dvogado � Rua 15 de Novembrc 13�3 Pr01.fmO �
qualquer coisa de impres"io- gaverde será defendido outra "onsequencia aiftd� do campeuoa,te de poderosissimas no páreo

prin-,
J

.

� CE
�

nante e os dois mais recentes vez l)elo Clube de Regatas li jll��nis �����a::s, �e:t:�a a�a�l�:�;Ç:;. í A�l��:a��oqt�:!l:U CS·

r � me B�rmenau' �
i���������·;:.�--.;..,..�

'E t d'
, ,I I - BLUMENAU I���":lo."'li;"�''''':>;·-�'''·'''''''''''·��·'''''�'�'t.. "·,,,,,·.,.. ..·,...��.." ,,,·,..·· �.

" . 'Muito embora tenha !lIdo o à sua agremIação. rraram, encon ram as os prinCIpaiS I Edificlo "INCO" !;J...
, -,�, ,�"....... .'<., ,,-, ,,�. ".,'>AA, v ,..O ,.,,,.'> !..

INSTITUTO, DE primeiro organizado pela Li- contudo, pois remeteram o re- clubes paulistas e gauchos, I
I "".�.

ga Blumcnauense de Futeból., curso diretamente a Floria-

Olhos .. Ouvidos Nariz e .. Garganta o campeonato de juvenís de nópolis quando os regulamen-

d D 52 transcorreu dentro de um tos indicam que. o mesmo de-
Os:, . rs. I Cli.'ma de nervosismo, culmi- v�a �er encal11il1hado pela Li-

I li.il nando com duas partidas eu- ga a que estão filiados.

In!ft avare's 1 tre (s finalistas, C. Renaux e Em vista diss.o, a F.C.F. de-

I
.

IV . .

.' . Olímpico, as quais não tive- volveu à entidade presidida
Formado pela Faculdade de Medicina da. Uni- ram índice disciplinar' dos pelo sr. Benjamim lVIargari-

.

versidade do Rio de ·janeiro
,'.

melhores, principalmente a da o oficio que recebêra do
Professor Catedrático de Bio]ogia da Esco� que .se travou na Baixada, i.s- campeão de 52, à ela pedindo

Ia Normal Pedro II
Assistente do Professor David Sanson

to dentro e fora do gramadP" '.'.'
.

Chefe do Serviço-Otorino do Centro 'Saúde ue' I A entidade local designou ainda, que advertisse séria-
Blumenau. : o campo .dos alvi-rubros pa-I mente os dirigentes atletica-

F· i'ilJ ra o match final; porém os nos, devido ao seu procedi-

erRa � SI brusquenses não comparece- f mento. incorreto. O caso foi

"'" Ilu � ram com sua equipe, envi'lll- levado ao conhecimentfl da

do um 9rotcsto à Federação .J,D.D., que, segundo informa

CatarÍnense de Futeból, a� i. çÕcs .precisas que. recebemos.

)Jontando as irregularidades deverá aplicar ao C. R2ntH.1x

que consideraram prejudiciais sevéra punição,

r

Diplomado·péla FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidad€ do Brasil,

Rio de Jalieií'o
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia d,o Prof: Dr; Raul David de San
san. Ex-assistente da Clinica de Olhos Dr.

Moura Brasil
__0***__

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS

Moleslias DE OLHOS - OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

Este Instituto Especialisado' está IVlagnifica
ménte Montado e Instalado cum a mais
J.\ioderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Todo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirido e Importado da Suil!a
Alemanha e America do

.

Norte.

reunir na Capital do Estado
todos os valores convocados

por Edgar Arruda Salomé c I
Hycriguar quais suas vcrda- I
dcira:; �)('ssi])ilidadci) técnicas 1

__o*�.
__·_

GABINETE DE RAIO X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CÀBEÇA.
_e •.�.__

Gabinete dê fisioterapia
BISTURI ELETRICO (para operações selO

sangue)
ONDAS-CURTAS mÍtraterm Siemens·

modelo 52).
INFRA-VERMELHO

AEROSOI. (Aparelho ln-
gIez para nebulísação no tm,tamento das sinu

sintes sem O}leração). EJectrocoagulaçào.
Diafanoscopia.etc.

congrega os trabalhadores

·para a conquista efetiva dos

SEUS 'fi II
I
I�
I
I
I

Gabinete de Refração
Trabalhador! os teus direitos políticos não se

exercitam somente em épocas de eleições. De·
PARA EXA.ME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH-LOMB)

PAnA RECEITAS DE ÓCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE.

DAS LENTES RECEI·
, TADAS C/VERTO

MEntiA.
Microscópio binocular - Lâmpada de Fen·

da - Pel'imetl·o).

ves lutar por êles todos os dias porque todos

os dias precisas fazer sentir as tuas necessida-

des e lutar pela conquista dos teus ideais da

viver com dignidade e justiça. A vitória tra.

balhista que conquistaste catravés da Legislação
Social do Presidente Getulio Vargas, precisa ser

consolidada e ampliada. Ela não pode fugir àsGabinete de Traumafologia Ocular
suas finalidades nem ser desviada a serviço deEXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI

DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
eIAS � CONFECCIONA LAUDOS E DESMAS-

CARA SU'IULADORES.

ihterêsses que não sejam os do trabalhador. Pa

ra isso tens o teu Partido que é a tua trincheira.

Para isso tens a fôrça unificada de todos os. tra-

balhadores sob a bandeira do FTB para lutar

pelo bem estar social, o cumprimento da Le-

gislação do Traball,1o, a casa própria do trabalha.

.. dor e.sua }jarticipação direta no Govêrno dQ País t
_' ��

.

, -,

II

I
!I

I ii
I

A rainha das Modas e imperatriz dos

Consolidaeab-dos
direitos 1ra-balhistas

Não trastíras a terceiros, .a falsos de ..

fenaores dos direitos do trabalhador,
a tua �epresentaçã& e participação no

Govêrno I Só a .indicaliza�ão �rn

massa e a toa filia{;ão ao Pl'B permi..
tirão que represczitantcs legítimos do
trabalhador particillcm tl atuem na

composição do govêrno do teu paIs I

uiiiâllSÕdal
Este é o grande objetivo dI) l'TU.
I.embra-te que nos Estados Unidofi
da América do Norte os trabalha·
doreB� mais uma vez, vão decidir aiJ

eleições presidenciais" porque c!tHit:.
unidos em sindica!". iine'l c !I"
derosos!

Trabalhador! O Sindicato é a tu.a fôrça: sindicaliz3ute!
O PIO é a tua· defesa: alista ete!

!
:

�
:
·

:
:
·
·

:
:
:
·

:

: �rai alimentadoi \'Ít·cndo t'in lJah-i·

•::::.
taçõcs miseráveis, sem al;sislência

_4.. revolllt_:ão social em henefício do Dlêdica e soda], o trah:JJhador r.f'Xo)-
trabalhador não terminou. Em mui· tado niio poderá produzir para enri·
tos casos até retrocedeu, ou se des. qnecer o país e melhorar {'uas: pr'l-
viou de suas verdadeir3B finalidadcB.

: prias condições de vida. No dia ('Hl

SODU a hora de lutares para que as

=." .

que todos os tra.balhadores sindiea·
conquistas sociais do PreBide�te Ge.. lizados. se uUirCnl'l encontrarão n'l

tulio Vargas sejam aplicadas e t'g-

:"::.=
Tangnarda ()PTn lutando para a ('on-

tendidas, Bem exceção, a t.odos O" que quiBta do bt",m egtar social: f'alitl p:H�
traballl:.lm .. Trabalhador dô BraBiI� todos. lialárioFi digno6� cSl:olas e ho:;;·
aindicaJ.iu.·te 1 IUBcreve-te no llTB! pitaie na el�ad.e� e nos campoA!

· '
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·
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·
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PARTID

tmnp!é!� !!�ra fabricar qualquer
tipo de lentes ....

COMPLETO; SORTIMENTO DE

Oficina

O'CUlOS.

TRAS LHISTA BRASILEIRO

Filmes e máquinas !ciográficas
'" .. w ihoras q uaHdades

DE NOVEMBRO, NR.

me ..

1.436RUA 15

{Defronte ao
n(ine Blurnenau")

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o que revelou a parteira nD seu depoimento à policia
!

o e .scabrnso case de anõrto de se a examínar a g est.an r e e cerne [uose ue "Cardiazo]-quiniuo" t: que- A(;rescent.OH;1 parteira. cm seu

que foi vítima uma jrivr-rn ope rá- constn.tasse qu e a vltima achava-I nu riia seguinte! terça_feira, a l1epoinH�nto que a vítima lhe dp-

ria r esirlcnte nésra '�cid:tdc, que no- se g'l'avida de dois meses e meru
I �{�stant� :l��rc!-;-ent;tva sin(l,í� de -...:larara que antes houvera tomado

,(leiamos em primeira mão lia e dí- c o a hôrto j;i se encontrava cm i í.ensil'f'is melhoras. Entretanto, ii remédiux para p rnvnra r .. anõrt.. ,

\ ção de ôntem, vem de tornar novo andurucnm, re cusorr-se a atendê\-
i
�arde. cerca da� 17 noras, �sth'e- tato (LUC' tamucm foi confirmado

1 aspécto, com. os es�larccime.ntos Je5, motiv.o porque reccmendo u o ra e rn sua ca sa uma amiga da \71- pela amiga da jovem.

• ' ".'j sur:;id05 ante o laudo pericial (OI- internamento da moça num 110Spi- t�m::t. ocasião em que o estado da /\0 cont rá rlo do flue .noticiamos

SUQ 1·mpor-mçõo ! necidó à.. potícía pel:� junta médica tal� onde lJudcssc re ce h e r UJn t.r-a- l,a.c!ente denotava. agra\' •.ctse, ant,{'ri(lnueJ}(,el eonro rm e informa-

l e o depotmcnto prestado na D.R.r. tament.o adequado. q uan do ,
imediatamente. prov1tÍen- çõr:s fornecidas peja pofícia, a.

5: PAULO, 14 (Merid�) - Este com o chefe e o assistente do La- troca. suprir as necessidades de todo o I pela parteira,. em cuja residência ctou para que fosse chamado um parteira possue seu diploma torne-

ano o Butarrtã .contará· com uma boratório de QUimioterapia, res- O sr, F'ranctseo Bcrtt, presente Brasil. dispensando-se, dessa for- faleceu a Irrd
í

to sa moça. I Persistiram os dois joyens nos médico. que comnarcccu â sua re- c
í

do pela repa rt.içâo competente

verba 'de dois mühões ..: de eruzaí- . pectivamente srs. Francisco. Berti ii entrevista. interrogado pelo pelo ma�' a importação desses agentes Rcsp')l\dendQ aos quesitos f()r_' seus anêto s, diante do que a.ca- .,idencla momentos após o faleei- de F'Io rianopo lfs.

ZOOS, dotação do; �overno Fcdezaí, � e Bernardo Rueckrnarm, Disse- o reporter. disse que as sulfonas são ant.í-Icpróttcos. São Paulo deSde mulados pela poUr.ia, no laudo pe- bou por permitir qu e a jov cm ges- -nc.nto da jcvenl. D cc la rou ainda

I
Ean face das declarações da par

par,a' ativar: a f?Íi:ri.cação. de sulfo- li diretor do Instituto Butantã, íní-: fabrica·das atualmente no Bràsil 1951 deixou de adquirir no es- rf cíat, aquela junta médica cons- tanto ficasse em sua casa. Afirmou que I'nec rrt'in ertti comunicou o ra- te
í

ra , depreende-se que a mesma

nas. O projeto Iníctal fOI de auto- crando a entrevista, que os Servi- -to Instituto Butantã: e pelo In5- trangeiro esse medicamento, bas- tatou o seguinte: A morte foi pre-· mais R pn r re
í

r a, que, jj a ra. fa.dli- to " l'olícia. isto é, momentos de- está isenta de responsabilidade no

ria do deputado. .Carripos Ve.rgai e, I
ços

.

daquele Instituto estão' bastan- ututo Tecnológico Industrial. de tando a produção do Butantã pa- c"dida de provocaç;;'G de anõrto ; tal' o ahô rto, der-a á vítima uma nots de ter ocorrido a morte. caso.

com esse numerária, o Laborato- ; te desenvotvídos.. tendo a curva de Belo Horizonte. Será aumentada ra o Estado e para atender ainda causa da morte provocada por a-

rio de .Quim:oterápia poder-á fabri-.\' P:octuçãO sobrepujado a da preví- essa produção e o Butantã poderá aos pedidos ti," vários outros. nem ia aguda po r hemorragia; a --------�-

car maior numero de 'untdades an., sao em muito. Todos os departa-
morte d:;t. gestante sobreve lu em

t... t d�::�ót�:as*n�e;ep::t�u::!�;� P:� I ���::�e�n�:Lr:o��sea�:;::nc:el�- . Tr-'lgra' O "overogo" r' Ollllnelllfo de :::;:;��no�ia do ahõrto ou do meio ra Ica en. e s p ra a
;=:o���::: �;:�o�::::� i !�;��:[t:�":�t�:i�::2 U II

I li
li

•

I
U o

d M'
,,,�:��Ê.��:;::��:;':'�'�;�:' a «p " tede» d!Js tecer es

C·�p".· 'J�'.f:.·e' ·C· :��;�:s,P��:�'lt:le.c�:._:ei:t:n�i!aSSUD OS Ue 10 aresse ue loas :: P::!:��'id�:lj�}ejl:ql�:!��a��á:;:�l(�
�. .. ,�w ., tera de fornecer a Unlao o equl'"

Gomes, a,parteira �fírmou .flue no

. .

.ri
.

S·· ·1'
valcnte ii verba dotad:: "m medi- dia 12 do corrente, pelas 9 horas,: RIO, 14 (lVleridionótl) - A l"Ú;!)é;rO d:: empiI:ga(!.-:5 0lí1 ,:- cedeu à class(� ll,n &wn'_!I1;o

li e .. a e·s camentos vari':'s, afCfabr,lcaaos. ,'lO .�. HORIZONTE, 15 (Me-� I cogito:1do �e, remodelar o ?í}ra p:'ocurarla l,or um Casal de greve dos c'l1erários h:xt,�i::; tividades. A qU2se t:;talid2- de 42 por cent'), qUfi'1do :..5

entanto. no ano passaao, mesmo ndlOnal) - Momentos ante:> seu secretanaao e que o jovens, noivos, 05 quais solicita-· está 111'aticamcnil; suncl'é,d3. de dos empreg3düs em em- p��'ões haviam soliut<ldJ

Procedente ·.:Ia Capital da Repú' sem <>.5sa dotação. ° Instituto for-I de sua partida, hoje, desta!
preenchimento da Seeretai-ia ram-lhe llfoccr!pr um pxame; !lO- CompJ:e2ndendo a inu'tiiida�le p"'esas texteis eS(;1 plena'.1t:l1- 1:J "I.

bliéa. encontra-se nésta cidade, " neCeu a OU'Lros Estados do país na- capital para o Rio de J?r�ei- d� '.:_iaçüo. vaga c_om a de- rem, como oh�(lr:i1s�c que a moç.a da continua�ão do lTiJvi!l1f:n- i,e esclarecida de que <J greyc Cerca de 40 fábric:1S :ú (�

capitão José aérardo de Sales, fi- da menos de 22.166.311 cruzeiros rO, o. governador Juscelmo mlssao d,). sr. DJle

..rlnando. I
apresentasse smals (te doença gl'a- tO. OS tecelÕes vnl.hll'" aos não lhe pode tr;;zer (!L!a1tlLH::r tão em funciona 11E:Lto c tlioo

lllO do professor .Joaquim de S�- em medicamentos. segundo estima-' Kubitscheck informou que na Cruz, está dependendo apc- ve, aconselhou-os a jlf?�l1rar 11m seus lo�,1Ís de i1'a03111'). n,jlll- benefício, tendo sido (Im mo- I faz crer que nos pl'ó:li.:mas 24

.1"5 c de sua esposól dzo. .. Idazínü ,tiva pro-forma. calculada' com JL Capital da República tratara I
nas dos _!)ronunciamenta3 do I 'nédleo. Declarou que, diante da cianlia ns tarefas 'oi'li"étis, Em ,imento dirigido contra a) horas a situaçã') este�a eo:n�

de Sales. .-, F'eü'o acréscimo sobre o custo de de assuntos dessa administro- ·Partido Republi.cano I :nsistencia dos jO"ens, prontiIíco\l- todas as fábricas at:n',cntou o' Justiça do TraDal]):! que con-I pletamente norm,.lizada. Ql!a-

Servindo no Fork .1,' Copaca_ produção, sem nada receber em ção, devendo almoçar, sáha- se todas essas '?mpl'C':;>.lS (:(n-

bana. ria Capital. ·da P."pública. em 1 do, com ° presidente da R!"-

I d
.'
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"" !iii
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1am com a ma;'h'!a dos �cus

cuja guarnição é muito benqui,t", pública, com quem tral.lfú de
.

e n a UI,. e r o I' In I)rm �.' (.o
�,.

a· pr Isa'o
ernpreg�dos. N'.'!'lhl'm

medIa·

c. distin. t.o ofiôal do EXC·l'cito· N"" II '1
vRrios e importantes assunt'.1s I

.

I Ü· .

dor esta, no lnU;.11f'!1'. "l. ten-

-, Fertdal'o. ES'Plnbas. Man- II d
.

t d M' d
' .

1
- T t

.

CIO.na1 frequentou.. o. COI.égio Sa�-
'. II h UI Re· t._ II

e ll1 cresse e mas. .csta- , .', .;. '

.
Üll1do so uçao conCl la 01'1:1

I C as, ct:ras e. uma .... -
. d e f lt 't ..l

1"'- L r '

te Antônio, onde se é'Js'inguiu com. ,!
can o-s O as.·;] amen o ..,a

d
fIII

para a greve. ,ao 2m unr.3-

b 'Ih t··
I mCt.

. "rodovia Rio-Belo Horizonte.

OS Se IS C
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t
rnenLo a infOr\lldção de qu.e
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O S P I r ii (I o r e 5 n iiZ IS a ·N�)��Csel.io�l�la�l��doa �.!llt.jlcu:,�1t·J'�1��,de;'i�_çl·�1'�a'
qu" durante a 'iua v' 3i �a ans seús .

afirme que o _principal ObJ8-
-

� -
"

b�nitor;'� �em sid) "b.:> de mer("11
tivo da visita govermunental

T f. 'I .

.

• l
feito demarches n'�s.';� scnti-

cldas homenageús P"i' parte de "'iSINEM ESTE à_ cctapital do país seda o,anl1l:- rn n � erI (lOS rln r (J f"). t �rISo o ii os in g.1eses do. O pres1id,:nted dn Ç.N.L.
seus .inúmeros ami,Ns e ,tdm;rado- f ela o. anrovelíame.nto .jr, sr.

.." � desrle a ec osao o mOVlll1Cn·

res.· . . I mARIO Mario -Alqüimin,·· S2r:rct{lrÍo BONN, 15 IUPI - Rp.ve-
I
sr. Gh<.:vdrd lvfon·np.

pr!:..-,
p2nhé'llt'_s exila:::!)" !)'=lw-I já está no Rio de Janeiro. to grevista manifcsto" aos in

das r;nanças de :"\'1: l<1S, par;., la-se que o a1to comissàno tendia penetr�'r em ierri- trarem CD 1err:torio equa- tendo antecipado sua via' dustriais texteis e ao Sindi-

.. . . a presidencia do BaJlr.J do b
' 1

�3to das Indústrias d'� Fiação

�_ Brasil. Revelou r.ind'l o Che-.. ritanico, sir YOI1(. Kirwd- torio equatoria'lC', dirIgiu- I tori;:J1o, serão presG: pOl' I gemo Pouco antes do lTIcir.
e Tecelagem do Rio de Janei-

fé do Executivo mont-lnl1f'z trick visitou r, PL-imeiro do-se ,J')ara Guaiaquil, o' ordem eh gm'erno". dia, esteve em palestl".l com ro a sua -irrestrita s�lidal'icda-

que não está absolnlamente Ministro alemã" AdenallcT sub-secretár;r� do. inverno, I Fi:aram de so!tre- I -,. pr:esiden:e �i�a�avia (CQnclui na 2a. lla.�. h-:tra H)
- -,- ôntEm à noite, para infnr- sr. Jorge OrtIz, disse: aVISO as tropas \

Correa Mp)'er 11:' !eSl�eJ:- _

Desabou ii consin.u:ao má-lo da prisão iminente "Se Moreno e seu; 3com-! RIO. 15 (Meridional). -:---
Cl_a do sr. A:[more. O tecl1l-

S" d" d
d
.; dos três conspiradores na- -I Anunc�é:-se que a Püh'::Ia co e o preSIdente estavam In !C6te OS

so�erran.o operart05 zistas. Ade1:,.uer fei' infor- hufaloM-�e c!!"1em fi I
Política não tomou nenhli- j d� acôrdo sobre_ a organiz:-t· Gra' fi:tl",.n., �.'

RIO. 15 (Meridional) _ Ao
mado que o.'; seis forcam -d. lu. ma r'l.edida excepcional 1;,111

I
çao da delegaçao e os p1a- U" �J ..

bdo da matriz de São Fran- tra.llsferid)5 ainda ducnie Sen�do d3 ��n�I.ft..I;"!lI �orno do comíci.) de hoje, llCS para a disputa do caP1- No próximo domingo, ils 9 !tn-

CI'SCO Xavl'er' esta'va sendo a 't I a 'li'
nVM," UII1}.,çu ...-.

1
.

d 1 C t I t '·a,.<'.·. r ...·l'nl·r-s·'·,c,o cnl S.Uil sédc. so"

nOl e �O) pes na eseo '", ., na DSPL'!1<l a c.o as (;' o .. pevna,.o.
., -� -

C'onstrlll'do Uln pre'dl'o para a
.
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''2iai. Ú Alanlcda Rio Branco, os

.

. para a I-.l�· [sa ) iH!. e os in - r I C .', "

1
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instalação de uma créche. Bo- _. .

n n 1� I �ll·,·id'r-n·.l) :-:;,-,10" OlhUc,(l, la a-se enl Vl..'�:-I· "�'.ociados d·) Sindic�,lo dos Grã-

je pela manhã, depois que os gleses marâ.er':l seus cn:i11 p!'eidf�nc·n.· o :T. M"""an(h,s F'i-' lanc:a ref,Jrcada, fic:.::ncl.). (icos. em (.._,;" rellni�!) scriío ven-

. ,. • nosos de 'l.I""'}''' aI I
- '1�. )) .... "('1"',-"" ""."e"t" o '-'1'.di'

J

P ,.. Iopcrarl:S

comc.çar�m
a
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".1'a-1
h --.. ".2

11.
a,.. � e so Jre-aVjSO a O.lCl&

balhar, a construçao desabo?:
..

Serão llres(.;.; se llt'ue-
Joii,o ('.,1'':' ["í'ho, instn!:l·,;e hoje, Política. No Exército e enl.

Quatro trabalhadores Ja
< ." • extl'aonlinarianll'ute o Congresso

foram atendidÓs no Pronto tran:rtl no Eql1ador ;,bc'''!1al eOn\'oca.c1o pelo Pod".l' cada corpo de tropa, have-

SOC(;llTO, en�l1anto Outros· oi- I QU.ITO, 1') -:

�'�)l -- A P.x.ccu' h'o. D,.' acôruo com a me'), rá sobreaviso e não pron ti-

amda esta

..

o soterrados,

des'l respeito
d:.-•.-, l)Oíl:::El'5 propa-

":l.gem convoc,ató,:a o assun'r: "ãn crnlü S'" poticiou
-_.-

'onhocencto ·se a sua sorte Os pr�n!_".'n:,-1 �u:�rja a rf'fOrnHl nchni-
',' ��.... '- l ."..

feh g ai· n· RiR fi ur S dabombeiros � a Polícia e�tão ladas no exLerior de que o nistratin. Entretanto, não e;;trrn
Como se sabe, foi orgL�lli-

--

e aruo «lu lU lJ 'f ii ii

no local.
.

ex-prefeito de Guaiaquil, do d"oncluido o exame do projeto zado para esta tardA '1m

d P Q t-- - -- � _. -. -- -- -- - pelos dif'rentcs partidos. todflS cemício' contra a r;tifi�a- administração o Ollt ti ua ro

Tnfl'a fi sr Velasco I�arra,' perdllldo' ��n�r��:",��o::� ��(:\l:e ��'1<Zl��I��'l ���d�e��il���g:���� �oBr:� r-UO. 15 (Mcridional) - brc� do Banco Mundial de

.. .' sessao. volta.1'ao a Ordem do Dl:l.·1 . .,.,,��, r � 'U.·' ,�. I'Altas figuras da administra-! Organização elo Ponto Quatro
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.'1

.
.

,

.

.

SOme"n1_c scg·unda-f"ra " Cama!'"

I
SI e os _t;:>LaJ"s I1lC,O,c,.

ção do Ponl::> Quatro chcga- e será encabcçado pelo sr.

·.·lo�a a· pu'pularll�a�e DO
. E�uador ;�:�l\�l�:;rln��'�;J��::n:;:� P��!l�:.� ��f,_l��l�C��l�:l�) : ���c�Od�iod�ZeOi��:1���ug�:��= ;f����p d:' f:êl��?'n al1,��pJ���li�

nagem ii. D'(!moria do deputa'!"! 'RIO 1-:: '11:1 ,'d' .1 'forma o Instituto Inter-A-. da Comis!ôiio Míxta Brasil-

Dario de Danos, recent�ll1cn�e i �','." t". eIl �ona.1 .-' merkano de Negocias. O Estwl,);,; Unidos. U �T. K'1ar'p

I
falecido. 10 teCl1lCO Aln10re IVl:or(�lr;·l grupo é compos10 de

mem-,
é atualmente chefc da Divi-

LIMA, 15 (UP) -- Ao

I
sr. Carlos Ghc:v:'ira 1',1oreno _. --- -_._-_.-

f'ão do HemisfériQ Ocidental

h ,.l P
.'- c .

'd t
._ "" . � no referido Banco e se fará

. c� egar \,.�o anaffi::t, em reierm-se ao preSl en e
'

P A R A F E R I DAS �

I acomP.anhar,
em sua visita ao

companhia de outro:: eXila-I Velasco Ibal'ra com os mais
I Brasil. dos S1'S. Richard

dos políticos eqnatoriaúos, i
duros qualificativos. E C Z E MAS, Quant, Lars Bengs10n e de

O ex-prefeito de GuaiaqUil, .

Fal2ndo à imprensa o sr, I N F L AM A ç O E 5 i um cngenl�eiro espe.<:ia.lizado
-

I Ghevara Moreno disse que
, cm op('raçoes fcrrovlanas. A

.'
.

C
..

I di· t
I

visita da missão urende-se à

'(.( . ·'0.0·.". ,C,·..a"v.'e· . a'· om..e)}II1111 se e
ü chefe da Nação equato- C O C E I R AS, necessidade urgente de novos

. � riana ihventou as acusa� empréstimos ao sistema fer-
.

. I ções de que havía prepara- F R E I R AS, cvi�rio brasileiro, particu-
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'
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d·· p
do

.
um movimento subvei- r Ir larmen1e à Central do Brasil,

naç'oes reUDI as, em "raga ��;::op���:,e�:':;����,be: ---.-----

ESPINHAS, E_I_� �;;md�eh��;����l�rSl�b�:�����
.

. oposjção, Reiterou as acu� I IDiscussão da crise eCI!!lomir:a que assola toda a Europa sacões aue formulou em

I. ,lIst,"nC
CIS

t:e�laraçÕes aos J'ornais de e IJ ..3
.

VIENA. 1<l (UP) - A La- gria, Bulgaria, Rumanb: e hoje comentando a informa- - "fi' g
dia de Praga informou que Alemanha Oriental, assistLrão I ção divulgada ontem pela ('- Bogotá e Panamá, afir- .

J
uilla coniercncia de técnico" à reunião. Estimam os obs'�r-! missara de Praga e segundo a mando,..,.cln seguida, que o!,·
econômicos c agríc01as da .vadore!>; que a conferencia foi, qual uma conferência econô- sr. Velasco Ibarra perdeu '

Rússia e de várias nações sa- ('ollvocada 'para lima urgente. mica do bloco oriental. se a- I
télites se realizará em Praga discussão ela falta especial- brirá amanhã na capital tche- tüd;:J a �u� popularidade em '

entre 13 e 15 de janeiro. Mente <'lI> 'lHurntos ClllC are- cGslovaca, dois mêses de govêrno.
Na Iugoslavia, -Q marechal tam a Europa. Oriental. "Stalin convocou os técni-

Tito comentou atravé3 da Ta- Os estadistas dos países co- '3 agrícolas e os economl;,- Quanto aos seus planos,
dio de.Belgrado· que· d Kns- JYluni..,tas rcrentemente admi- tas de toda a Russia e dos f B

. â�aVid��n��caI:ac:ss�O��t:�{'l�(�� t:����ei�elelI�2�vo:,al�!tat�� rei����í�até����lt��a u�;S���I� �L.s��-p;�ee��r!�n��:�:q�� I D�rige O c,u'dlal II. lugusto Silva nu�osagem ao rasU
Estados .!'';.télites nà tirodução l('g'1nwS e pasto para o gado,

.

que o objetivo dessa reunião LIma esperando sua espo-! Cidade do Vaticano, 15 torgada él'a dessas que ele-,
com mais um cardial. Ao do com o decreto simplifí

de quantidades sufieienj:e, fJe c�IlpaJ�do a sabotagem por ta11;8.
o eBtud� dla crescente Pdem�- sa que Se encontra enferma < (UP) _ Numa mensagem vam e engrandecem um po- finalizar o cardial D. Au- cado baixado recentemente

alimentos.para.o com;llI�o in- srtuaçao.. . . rI.a, especlam�nte no omt-
em B t'

"

terno e para exportaçao à Crescente Penuna mo do abastcenDcnto, que aS-I
ogo a,. aSSHll COlTIO ao povo brasileiro atn::vés vo, apontando-lhe () cami- gusto Alvaro d� Silva sau- pelo Papa, vestiam roupas

Russia. ! LONDRES, 14 (UP) � 1301a toda a Europa Orientar, suas duas fllhas que per- da r8dio do Vaticano, o nho da vitoria e do futuro I' dou o presidente Vargas e de lã.

A Rádio de Praga disse que "Stalin convoca o conclav? di- :'linda o jornal liberal. I manecem em Guaiaquíl Cardial d. Augusto Alvaro 11lais radiante. Acrescentou 11S altas autoridades brasi- Martelam os aviões as

representanfes da RU5sia. P�l- .1., fome" tal é : título de um

I'
Por seu lado, o "Daily Te- F' 1

-

t d'
. ,.

1 S'l d B l' B'1 SPd 11 1
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dI' 1 d
. -

1
lonia, Tchecoslovaqui:l. Hun- artigo do "News Chronicle". lebraph", con�er."ador,. afir-

I ma DIen e l�se que. maIS (a 1 va, a. a lia, r2s1. que °
. anto_ a re ac? le eH'as o egls ativo e () lloSlcoes venne hus

'. .... . .
.

.
ma que o prmclpal ob]etivl) tarde resolvera o que de-! saudou EmOCIOnado a

na-I
com sabsfaçao as mandes- judiciário. SEoui., 15 (UP) --

·Inu· l.a·O·:.O'. 'o'· ma·tc··oh de asp· I·. Id:ssa �onferênci� é o

e.,�t�dl) v.
erá fazer do ponto de vis- I c�ão brasile:ra. Disse que a tações de entusiasmo 'na- Cidade do Vaticano, 15 Grandes formacões de ca-

.

.

. .

.

.

.. �;� ú����:iu���;::açõPe�atlcg: ta político. I distinção que lhe fôra ou- cional do Brasil por contar (UP) _ Envergando suas ças-bombardeiros .aliados,

.
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.
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.

.

Stalin sobre as questões eco·
-- ---- vestes de purpura, os lnem-

veltara111 a martelar, hoje,

rou·l·e'. s·
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p
.. '

'8·Y·/s':·a·n'·d·u' x TUp't ����}���.;; c���gI�ljJ!Ü���11::;1�� -- br05' Co Sacro Colegio dos cinco pontes que formam
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d'
Cardiais reuniram-se hoje, verdadeiro "gargzJo" rIaS

.

.

,
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'
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. �v�cln;le�n�t��\an�al�utCo�IUI!0·�mft11'a:ile·f:s!��1!1:_= diant2 do Papa, em consis- linh3-s de abastecimento ao

� c tório público. De21essete norte de Sinanju. Esse ata-

No dia 18 nova lufa na Cidade de. Brusque (t:'r.nc)ui na Z.a. pág. hltra J) dos nevas principes da I- dg�e'cornels1eOcVuatdl"VoO,ree'!o<>, sl'('1:1tvl.·��.. ,�.;;reja compareceram à ce- ,� -

rimônia, juntamente com
tida mais concentrada dos

dezoito- dos cr:rdiais mais últimos tempos na Guerra

'lntigos. O mau tempo, ew da Coréia.

tretélnto, reduziu a assis-
---

tón�ia l�ública à brilhante

I VIRA' A SANTA (ATARI·

c:erC"'�dl()ld1Ja. 1 V v 1�
,t�A O GREMIO PORTO-

1 a e CIO a,lcano. ;)

IUPI - Durante a cerimo- ALEGRENS'E
ni2 ele hoje, em que os no- Informações procedentes de
vos cardiais prestaram ju- F1ori�nópolis adiantam que
ramento e receberam o e�n. flllS deste mês ou prin
-chapéu cardialício, os ob- ClplOS de fevereiro, viajará
.(.", 1 ri • .' ,para Santa Catarina a equipe
S;,< \ a_ ores notaram unla de profissionais do Gremio
:'ifel"ença sensível entre as Portoalegrense. Os tricolores

indumentárias dos novos
deverão efetuar alguns jogo!'

'.

dI' I nos gramados do sul do Es-
prmclpes a greJa e seus, tado, sendo qu C't 1

1 ,.

E I
�

, ,

e na apl .a

I cO.egas maiS antIgos. n- eabe1'a ao Avaí enfrentá-lo.
I quanto estes últimos ainda num r:spetâculo que desde a

I ostentavam. trajes de seda, I gora e. agua:-dado com enor·

d·· d
�

me expectativa pelos torce-
I u!:; novos c<:r !aiS, e acor- dores ilhéos. c

, I E

Su Jlonas .: Do Butantan
L.

" •

As Necessidades
Pãra Suprir

De" J-odo O Brasií
Não .. . .. ,

sera
.. . ,.

mora neceSSarlQ

(A SA

"A

·Ar.figos para

$enhora'i e

rnpj"�n.;-H1cia phr;l a classe.

Pür nOSSQ inl{.·rmcdio. a diret.o

:·!a do Sin.:Jicfit·") solicj1� o COH1--

triancás.

i1ad{l� aSSltutfP':; de: transcendental
-.�

lH!rccilnent0 de tI dns 05 sócjo�.

ra O ve?ão, V. l enconfrará na

·c········· '...
,

"A CA ITAl"asa ....
. ..

xv Novembro 415

en Ta rasileiro
--

Finalmente a Junta Disci- A J ..D. D:; ob�ervando at�n-
plinar Desportiva da. Liga I let;lte 0. prQces�o. que di;da
Blumenauense de Futebol

deu·1 respe.lto ao...
iato a�lma apon

o "ar de sua graça". Ante a tado optou pela. anulação do

aproximação das eleições que encontro' que terminárà em

ôntem deveriam ter lugar na
.

patada em dois tentos. Dian
séde da entidade local, que: te do. acórdão. proferido pelei
esperavam ',!:;cu pronuncia7 "seu orgão punitivo, a Liga
mento. .

I B1umenauense de Futeból
"

I vem de marcar a data de 18
,Dentre eles, dcst<lc<I,va-se o do corrente, domingo vindou

que fôrà provocHdo no prélio· ro, para a realização de ou

de. f'-spirantes
.

Paysandú .
x ,t1'O. embate entre paysandua

Tupí, referente ao turno do i nos e tupienses, no !Esátdio
campeonato qlte há pouco C :nsul Carl.os· Renaúx, em

tempo terminou, Os gaspa- Brusque.
.

'.

rénses, conforme haVia sido! Ambas as equipes deverão
esclarecido amplamente, lan-' adentrar. ao gramado com os

. çararil durante o match
.

um elementos cujos nomes cons

protesto em súmula, contra o tam' na súmula da pugna anu-
erro. de' direitei cometido pelo ,lada. .

conforme mandam os

. juiz Amaro Julio Bento, que.· regulamentos. Depois de a

deixára de consignar um manhã. como vemos, poderá
tento legítimo dos, bugrinos, decidir-se {' certame da cate

súrgido' ,na cobrança de 'lIma goria. de aspirantes, no caso

i)i!llálidade máXima. IIe ,,[Ih' vencedor O Tupi.

f:ELI{ITA(õES
,A flA N A ( Ã O"

,

i\1'uito nos dcsv�H1CCCd a g�nti
·Jeza da mensage'n de fc]ícita·;ó(:s
à� Nata�,·'c �no" No"V', enoJ; :l�ja re
.1() senador Carlos Gmr.es da Olivéi-

a cerveja preferida peloscatarinense I

Malte, lupolo E Fgrmento Sgleciona�osr�, que. I:lü alta caCJ.1 Ct..} Con,E!�C5�O

.ten) Sé e�ddf:�ciad"') ftg:'�·a da; ""'.)(=is
desíacndn�.: ·como Jt!.;if:j,:�� -, p.,J:.(_iÍ
no das, àspirações -ln P(::V�1 ::atEt.ri ..

.nen.se, na c"efe"sa lnt��.lnsi.t.;C'nte dLoS

�deai,s :�' dOes proble -na;; ·qu�
.

:t;r:, is
intéressaIll <'l cole;ivl<Úv·:e (lo 'E:�:
tado.

.

Cervejarit1Cafarinense S.11.

Joinvih
Ao emin�nte· l?a...·l:al�:!:.enter ap'e

sentamos i"":;;ràdecbnp.u·Ú3i e· retri

buim�, os votos ie !eli:it;.�5e�.
Tambem recebemos as feliciü:

ções de bôas festas do, dr. Armi.nio
,'Tavares. que óra se enC"ontra tm.

excursão pelos Estados Unidos 'da
América do Norte, a que.m I:Ul1))l'l1l

agredecemos e retribuímos.
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