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RIO. 17 (nleriã,)3 - O sr,

Z. :fo'reitas Malman, l'residen
te dt. Simliq,lo da lndílstria

�"armacl'ut.it:l\, desmentou, hn- i
Je, os rumo cos fIe que, 'CQ.tnQ J
cO!lsequência. ti;!. modificacão I

da l�í cambial, .to pTeço, dI):; Imedicamentos .s�t·jaln majof.rt.-
dos de setenta ii cem por !
cento,

. I
Acreseentou que (J g.WCUlO I

certamente indl1irã a' impo r
tação de ;produtos médicos e

maw1'1as primas para o mer

cado oficial, motivo porque

� acrcuita que isso aeonte-

I

9RGAQ' DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS

blocos. trno prpcura
regionais latino-americanos são Chile.
de um ridículo, que a nada P(J
dcm resistir. Sejam os que resul

tam de intensões sInceras. como

i01 o extinto ABC; é'jam os que
são produzidos por ambições per
sonaustas, por va"daded,' dita'.1(1!
como o que o presidente argen-
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CHURCHILL �E TITO: ERIAM PLANEJADO SEP RAR
O �fSOVJ

contentes com o regime cafilUDis",'os 08V03 �ulgaro e al�aDês,

UNI t(A DOS. PA�/SES SATELITfS

Ia
·11 Não tendo mais para quem apelar
lfizeram suplicas· a Jesus Cristo I

MOSCOU,16 (UPi - A

�e';';ãO,
Em sua ma.ior .a, os mcmbro s

I RATIFICADA A REMODELA·
RIO, t 7(Mcl'irl.) - O Minlsté- de abertura da IV S d C

-

rio da Marinha aceitou o convite
� essâo do o arpo Diplomatico ass.st r:W1 ÇAO GOVERNAMENTAL

i
. Conselho Supremo da União 80-, á reunão destaca'ndo-se O"' em I O Conselho SUjJremo 'Ja Unlão

. etto pelo Governo Inglês para
mandar um navio de guerra bra-

vlétíca realizou-se na presença; ba.ixador':s Louis Joxe da FI'an-: Soviética ratírcou a rcmode la-

f,ileiro participar da revista naval
dos 51'S. Malen�ov. Bel' a, Melo- ça; sir AI\'8 ry. G�scoign�, da ln, [ção do govc�n� soviético j)I'OP')""

.que será levada a efeito em Spi- tox, Kag'ariovitnh. Bu lgan n. glatcrra.: L'�OpOdO Br-avo. (I,,! ta pela comrssao cent ra l do p"'"

'1head, a 15· de .iunho, durante as
Khruchtchev, Vorochilov. assim Argenti.na; Arthur vVó"rutcrs.

(:"j'
t;do Comunista da Un ã.n ::;Q\-:P'�

COn'Ci!:;"TilÇões.,-(la. ccroaeüo -da�:,r.ài_ cerno .'Ou'trds::rnembros.. :do :rI;'res'-:- ·Bl\1"'ica.;. ·Stefano. da ..·:ftalia .. Q, tica, pelo Corisethn d: .:M nist.rne

ll'lía' Eljzàbl!th rr.
c '&"i11-;> 'pr'�{en:' 'âfunl" di)' Parlfd�:"Com:;i.l{i:3tã"""'cl<ã: °gcfi{ve,"diL t1ué�f1Í:�:'€:'(Í� n1�1�jf;t;·'ó;( li velO. "Bl""elilci-luftj" ,�� l;oJi::",Úío

rlem as autoridades navais designar União Soviética e ela ma ora doo da Su'ça. sr, Camille Gnr",-e, � Supremo ela Urríão Soviética,

)'ar<l essa comlssão um dos nossos membros do Conselho 'dos Minis- dos Estadso Unidos. senhor

Ja.!
Sabe-sc que em virtude desta

cruzadores. I tros. I cob Bean, r<'modelação o sr. Majcnkov tor-
nou-se pres'dente do Co.nse'llro

Não possui (:Constiluição'� dispositivo �]�i�;i�::::��:::'
que i. peça a for ula parlamenhlrista �t:;:;�f�m�::!:��:�:�;�:

o DISCVRSO DE MALENKOV

Esclarecimentos do sr .. Raul Pilo

N, IORQUE, 17 (UP) - Os I cou ainda que � nacíonatíaa
cidadãos norte-americanos que ção de in.dustrI�� estran�et:
teem relações comerciais com ras nos pai�es la.�o-amer1ca
as demais repúblicas america- mos tem Ú;lto mais. mal qu_e
nas devem cooperar para con- bem aos citados paises ... Jndl
vencer êsses países que o sis- çeou que as companhias n.orlt;
tema de vida nos-Estados U- americanas na .Am.enca Lati

nidos lhes oferecem vantagens na. foram .as prunelIa� � con

tangíveis. ceder malares benefl�loS a

Tal apelo foi formulado pe- seus empregados. Por fim,"" ad-
10' sr. John Cabot, secretário r,�ertiu que' nao se ,deve· per
dJe :Estado adjunto, a cargo mítír que os comumsta� se a;
dos assuntos Iatíno-amertca- diantem no mundo ocidenta..

nos. o sr. 'Moors Cabot índí- reformas SOCiaIS.

Plano da Carvão IlIacioDal
.

. �,';�' ", :

Na mensage .. ao'Congréssoopresidente
ressalta a produçãO de Sanla'Catarina

"

T E N ( Ã O. B L UM E NAU E N SE!
NÃO SE DEIXE ILUDIR POR PESSOAS ME..

,NOS AVISADAS OU MENTIROSAS! o lEITE
PASTEURIZADO "FRIGOR" NÃO E' DESNA�
TADO. (11)

Deixaram ii embaixada
da Pelenla na Suécia

JI
II
II

Kellermann - o seu

Alfaiate
Rua 15 de Nov., 681

II

N
ESTOLCOMO. 17 CUP) - Dez

pesoas. entre as quas cinco mu

lheres. deíxarnm, nestes tempos
a embaixada da Polônia nesta

,Capital. - anuncia o jornal
"Swenska". Está última í.nfor

mação foi confirmada pelo Mi,

nistro do Exter'or, Neóse grupo
se encontra o· prop1'io ministro
Mihlker. Todas as outras p"sso
as são israélita. Trata-se parti
�ularmente do primeiro secretá

rio, conselhe'ro �omercial e um RIO, 1il (Meridional) - A

I
mesmos .níveis dos dois anos an

a!tli.do, Alguns deies levaram suas n:en�agem, do presidente da Re- te_:iores, mas. graças à, coordena
famílias, A legação polonêsa se publIca aSSim aborda o problema çao de esforços real'zada pelo
recusa a fazer qualqucr

comen-,
do carvão nacional:' I Departamento Nacional da Pro-

t"rio a respeito dessas part, c'A pro'dução carvoe ra nacio- dução Mineral, foi possiv�l me-

das. nal manteve·."e, cm 1952. nos lhorar o fluxo ferroviario e ma-

--_._-----

l�fO, t7 (Mcl'id "1l,,11 - O 'ir. samcnt.c prusldcnca l lsta e O" 1'''- iSO da. Inglaterra" da monar-

1:aú: Pila. Ia lan.Io i, reporta- pt-cscntan tes uma trnnsncâo, em-. quia braeiletra, índcpendentc de

�el,ll rliss". qu: a �llD formula não bora i�etlclentc, com (I

parl,a-I f�rmu�aç�e5 legais. A constitui·

c mool1stlluclOna I e (llIe a noss," menlarl!>IllO. Sob o ponto de "I � <;80 nao Impede ao parllimenta'
carta ma;;na não jmped� o pl_H'- ta do sistema. pl'esidoncial clã�- riamo. Tudo dBpendo do pl'esi·

lamenl.al'is'2lO. '.�Niio "ugcri C(WII" s ,co. sii.� con'Ynáveí" as mu tas d�nte ,'da RepúhI'ca. A consl tu'·

'luer soluça0, 1<.,n1rel11nlo, t.am· dlSposlçoes do nosso e 't.atulo ha· çao dIZ, nm seu artigo 87:

!'em tenho minha formula, pú· Hico. mas no ponto de vi ta com; "Compete, privativamente, ,w

1,1ioa (' ,notOl"a., formula qUe ro' titucional nada há para opor- presidente da Repúbli_ca demitir

"presentada no .cliscuri'o de no- lhes, Coisa sC'melhante sucederá e nomear seus min',tros. Entre·
,'embro. com ii qual r"spondia corn ii minha formula. Ela é o tanto, cons:derando a conven ên'
Ilmplament.c ao �r. GPlul.o Varo fator da dúviUa ant'-pr;:lsidcn- da 'da situação no pili� e ab

b"a»". c'alista, mas não é incostituicio· conveniencia,5 do �eu propl'io go·
O que per;" :-;implcSll,,-,nt{) é nal, porquc " constiluiçii.o lião \'CI'nO, nada impede que pj� ado-

que 03 politico" !'pspoll'õ;'i."\.'eis [o· po�stli qIIlLI'IUf!l' di"!l(n,'Uvo, IH. como regia nrJP.lB'lr;!io' ,I,

mem um"- rP;;oiu';ii.o, Não p05G' A J)('011osiln do pal'lam"nlul'iH' seus tnín'slro5 qUe '!8t.CfJ rti""pn
participai' rI.o julgamento. para mo di:;Cifl 1][" r]u" 1."111 acont.ecido nham ,h conf "111:'" I' aro'" ,'"

rnim especialt11enfc respeitH.vcl e )a!'i i1<1ses britanicas COlHO no ca- 'Conclui n;l 2,,a p:jgitUl lef,rrl F)

atribuiUo ao hr:gaf[eiro Ecl.u<lnlo

(�olnes. A nl�-'U Y�r não Gonsti

f.uí iocost.itueiona1ic[tldc '-' confu

f�HO f'ntrp o l·f'g:nl� 110\ ��:;r) ��

cnnsl.:tlli(;ii.o, NÃo 11;' tlil\';rI� ""n

o est.ahclt'cimcnio no ]Jais do

rn�'II'�" .-j-, ".:,ll·nt•l" '·ej" (.'on-

t.radítol'ÍO ,lO CIUl' S,' tf�11l geral·
mcnt." por regime presi'dencial's
ta., jii. que nr.'ste r�g-'n:t. não pa'"
'�:t1n os minist.ros de méros se

('retários do presidente, Mas a

constituição ,não é (I regime e a

Com a Segunda Divisão Norte- te ferido, Fo' então que surgiu
Americana na Coré'a',-17 tUP) _. o soldado, Colocando-s,� de um

Um soldado negro, não identifi- pulo ao lado !do coronel· coms

ca!do, foi um dos herois da luta çu a matar chinêses "à, d ee.t" c

de hoje pelo morro denominado à esquerda", sfgundo declaran:j
"Gibraltar Pequena". Vendo seus 05 outros ofic'ais, O coronél
homens EeveramPntc acossados

poude finalmente l3er rctirado
pelos ch:nê":s, o comandan�e le

para. um hospital 'de campanha,
um b.atalhao norte-amerIcanO onde' já. foi condecorado com -a,
con't:luzIU pessoalmente reforços I .

ao local. Mas aí, na v'olênta lu-I estrela 'de prata; mas a'ncla não
ta corpo a corpo, foi atingído, se conseguiu ident:ficar SIm 5al

quatro vezes e caiu severamen-I va!dor.

Em seguida o sr'. Malenkov
fez uso da palavra e 'declarou no-

tadamente:
.

"Estamos Inetrossado, num»

politica de paz, Pross'gu'rCI]'c03
na nossa polit.ica externa pal';�

preservar a paz, Queremos c()lll'

I>orar com todos os países. Que

remos t.er relações amislo'Sas
com todo o mundo, (iu'rem''''
contínuar a 'desenvolver [l,': D'B'
sas relações com a Chin� P001'
lar, ass'm como Conl os pai>e,
da Democrac'a Populal', COrll"
no passado".

tê que a sua racionalização 5l'ja
-empreendida, com a execução do·

PlanQ do Carvão Nac:ónal.

o's estuaOs realizados, pelo Po�

der Executivo, em 19�Q e 1951,
com o fim ·de encaminhar a so

lução dos ptoblenias com qu:-" �s

defronta a. 'economia carvoelra -

consubstanciados no .referido
Plano, encaminhado ao Congres
50 'Bm 3 'dé' àg,jsto de 1951 "

ainda não .propiciaram os fr"ut'JS

a que visam; pois o GovênJO

não foi dotado.dos me'o� fIc.·ação
de que necessita para atUar d<l

forma eficiente .nesse campo. d�

ativi-dade. '.

EntretantO. no decorrer do ano

fi.ndo, agravou-se d,� al;ç,)I�'1
forma. o problema do cv,rvaO

nacional, não obstante 05 f'sfor·

cos 'do pode'r Executivo. no i:eu

t;do de encaminhá-lo para a fiG'

lução adequ'ada às necess'd!3.{�N
do' País � ;"s íl0ssibili�Jades. de'3'
se combustível.
A propeeçâo das jazi,his car

boníferas de Santa Catarina, rc!'l
llzada pelo 'D.N , P , M ,: em. ca,
operação com as el"!,pre,as carvo

eiras regionais, pel'mWu r"avan.
Varo em ba",es quanto pósi;ível
seguras, ,�s reservas do ESÚtdo
em 1 bilhão 250 milhões �(le lo,
ne1adas. das' quais 900 mi]hQ�s
na cam"da "Barro Braneô.- e

350 mi1háe's na camada, "'R'a
Bon'to",

".1á rlefi.ninw,; -- pI''', '''fC'tI
.

Malen]{nv �� �1 nOGsr-t pt:l:::ti(�fü.J Ptf�

n.os50 rli"�lll"'i") na Pl':H:�1 \':-e1"II"
llJ:t.. A nO>:C;;1 pnJili..:R p""",en',,[
a P,Il' f' cobborar com t.odos í.'�

países, Ni.io há quc�tõcs q\1(' n�l'
possam ser resolvidas paCIfica.
Incnte conl todos os pnÍ"c, e en'

partIcular com os Esta·-.\o:,; U,,',
dos, Estamos interrss3.Jo,'i ,numa
politica de paz",
Em seguida o SI', M81"nkov.

desceu da tribuna. :iendo rIl 11" (,'
aplau'clido.
Antes do sr. Malenkov faz"r

uso da palavra .. o presidente tia
Camara da União, que é presid'
da pelo sr, M chel Yasnov. pre

feito 'de Moscou, havia pedido d
a.5sistencia que qe levanta"ise Cf.]

:t'it'mo 'do carvão catarin�nsc.

Nã() tendo havid(l meIhor;a cm

s;deráv.el na produtividade da

indústria,. quase totalmente ti.

cargo a iniciat'va privada, v:u-_;e
a Administração Pública compe·.

I'da a rever os preços de rendq_

{lo produto, �de. ,há muito rabeIa

dos ,pois a elvcação dos custOfl

nom'nais ameaçava levar tal
1ndústria fJ .uma situação insu�-

tentiveL O l'eájustamento dI!

preços c().nc�cli'jo, a par de me

didas destinadas a pos'õ-'bilítar fJ

liquidaçãodos 'débitos rIas ent'da
des ofic:ais. que. consomem I)

carvão, para com as firmas 101"

n�cedoras, facultará o prossegui
menta da atividade produt.ora.· a-

Um soldado preto na frente da
Coréia salvou seu comandante

fltual constituição é rigoro-

Mil SOh'd�OS DQrte amerpcanos
, ! sis ti; am a explosão atoRlica
Yucca Flat, Nevada, 17

IDF) -:- Na madrugada de

hoje o capitão eline, espe
cialista em "armas secre

tas". passou em reviE:ta mil
soldados qU2 iríam particí-

par da primeira experiên
cia atômica de 1953. Decla
rou o capitão:
"E' o mais formidável

espetáculo na terra, Espe
rai e vos divertireis bas
tante"· As trincheiras es

peciais aguardavam os in

fantes à três quilômetros
da torre, em que se encOn

trava a bomba, Declarou
ainda o capitão aos seus

soldados:

nào

INao casará aUUDa) �o ex-Dnce
com o 'J� presi�eHte lJI;J030 reron

Camara Municipal

Dulorisada a Prefeitura a ad uirir
terr nos para as ta as po, lares"Séde bemvindo5. Ja�

mais soldados norte-ameri·

canos estiverlam tão perto
de uma explosão atômica

quanto os que se acham a

qui, presentes. Entrinchei
rai-",os dez mínutos antes
da h�ra". As trincheiras são
sólidas e profundas. Dois
minutos antes da hora "ou
vireis um som de sirena, A

joelhai-vos e baixai os o

lhos, Na hora "H" vereis
uma luz branca, como luz
de magnésio. Depois de ou

virdes a explosão levantai
vos auando eu der ordem
e olh;'í às núvens". Os sol'
<bdos foram avisados de

que logo dePois da expIo·
são sentiriam uma corrente

de ar múito quente.

;,:lgul1l tPlllpO está na

argentino,
ROMA, H I UP} - O "Gior'

ul«l", D:lali;l" pahlkolJ 1I1ll" decla.

rnçô,o frl:�l $l'a. Rachelc rvlu�soli:ni
l;\riÚ,..a do ex.-Duee qtH� deSnle!1t�·

C3tC'goric:amrnt,c, Os )JOátos que
teria nt corrido na Argentina
t5"�lI11d{1 os 'lun's " ;-iúva Edrl"!

Ciallo, �tlfl. [ilha. f'slar'a a l'0nl"
de se ClIBal" COlll o g-enrrnl .fUll.n
jJ(,l·ón. IG:5tieo.: boáto� h�lYitl 111 �i'l")

divul;;.a(Ios hoje, cnl :)-1 rI icul��l

por 11m jornal !lc N"polís.

uE�nlhora_' huja ti)clo d'M,,"ulgr!fl:J I
hojf.!, � fleelarou a sra. 1Hu5�:o11- {
ni - posso garant.'r ql]{� os hofl.�
t.os sobre () noj,\·3'._!O da cnn(k��3a

Ciano conl O g·l.'neral pecon sito

ahsolutanwnte d.;stituidos d �

fundamento". O "Giornale Dita

lia" acredita saber ou,- a �r;L

Edda Ciano, que reSIde ha\)·tual

mcnte nesta. Cap·tal. partirá. pa
ra BUf:no,.-;_ .Aires, ondf� visiLP'�i

l3eu irmão. sr. Vittol"O. que há

Capil.al

--I Sob a presirlência do H. logo HIOriog. reuniu-se üntem, ;'8 11 ho- aprovando os projetos de !... is nrs, 10 e 14,53: parecer da Comissão de

1'as: a Colmara Municipal, com a prescnçq dos seguintes vereadores: Finanças. aprovando as bai;:ncete3 da Prefeitura Municipal, referentes

João Durval Muellcr. Ge"h'Jrd Neufert. Antonío Reinert, Ary Taborda, ao mês de Janeiro; pare�"r da Comissão de Viação e Obras Públicas,

Christiano Theiss. Emilio Jurk. Federieo CarlCAs Allende. Wladlslau favorável ao projeto de 1", nr, 17!53; indicação do vereador Gerhard

Constanky e E, Baumgart.-r, Neufert. pedindo aO sr, Prefeito Municipal a criação ôe mais um car-

Iniciados os trabalhe-; da scs,ão, o segundo secretário leu a ata go de guarda de trân�ito "'TI Itoupava Séca; requerimento do vereador

da s.,,;são anterior, que l' ,j llprovad" pelo plenário, Seguiu-se o E,,-.,e- . \Vladi31au Constansky, pe..'.mdo providencias ao sr. Prefeito Municipal

diente. que constou da sC:�t'itlte nlatéria: Fonograma do ,,�ereador Vic- sobre um cinema enl Rio'do Testo, de propriedade de Víto:r Zastrow.

tOI' Wecge, pedindo disp<;)!u'" d" presente reunião; ofício do vereador que está funcicnandn em '�ma sala sem segurança para o público. :Exgo

Arno Gielow, pedindo lic('�cça - p-01' 90 dias; relatório da Comissão de tada a matéria do Expediente, o vereador João Durval MueUor reque

Construção do Hospital Sal"'to Antonio, referente ·ao ano de 1952; ofícios reu à Mesa que se teleg""lasse aO dr. Nereu Ramos, "ongratulando-se

do sr. Prefeito Municipal. dBndo resposta ao requerunento do vereador COlll B Sua reeleição pá.r� presidente áa Câmara' dos -DeputadOS, Em

Ped�'o Zimmermann. com referencia a conservação da estrada' para nome da bancada uctenista. o respectivo lider, vereador Federico

Itoupava Central; dando ·�unheeimento da indicação 'do vereador An- los Allende, hipotecou solldariedade à. s�gestão, que foi aprovada
tomo Remext, que autoris'lU a Empresa Força e. Luz a _jazer a insta- plenário,

.

lação de iluminação públi;:" na rua Vi.tÓria; anexando os balancetes. Passando�se à Ordem �j<, Dia, foí discutida a seguinte matéria .pro-·

do més de Fevereiro do <:<,:rentc ano- juntandO cópia de UIll telegrama jéto de lei nr. 11,53, que autorisn o sr, Prefeito Municipal a doar. ãc
da COAP. relatando 05 a�tigos que serão proibidos de exportar do Es- governo do Estado uma área de terra em" Ví!a Itoupava, para a con.s-·
tado; juntando a oferta ,lo sr, W. Medeiros. referente a permuta de trução de-"um Grupo' E"'"',�,ar: o que [ai aprovado pro.iétõ de lei nr'

terrenos enl Ponta Agud"l; .luntando unu! petição do sr. Vergilio Cor- 18;53, que autorisa ·0 sr. Prefeito J\.1unicipal a doar ao governo do Es.,

n�a, pedindo uma ajuda c;n cu�to para a manutenção da Guarda No- tado uma área de terras no bairro da Velha, para a construção de

turna: Parecer da Comis";,, d ... Finanças referente ã indic1'lc;iio n. 3!53. Um Grupo Escolar. o que foi aprovado em La discussão, com uma e-

do vereador Pedro ZimmNmann; parecer da Comissão de Finanças, ,Conclui ná 2.a página letra t;)

Prepare
o futuro de
seu filha
dando-Ih, fi

IOFOSC4L

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CION QUE! v
Visitem as vitrines da M O DAS C·H A N E l e verifiquem os preços. desta sensacional liquidação = Artigos com

mais de descontos = => ..

'"" UIA ESTA RElAÇÃO.... por 130,00 Capas de 580100 por 430,UO
por 220,00 Ialleurs de 1.100?OO por 800,00
por 300,00 Ialleurs de 980,00 por 750,00

Bolsas Verniz 250,00 por 145,00

0111 DO INICIO

PoHland

,

In·e

CIN

useh
E M A'·SIviso� Convocações I

domingo no Cine Busch.

Ine lu enau
HOJE 'AS 8 HORAS __ o (Ultima exibição) - O Filme reve

lação do cinema nacional:

«Era uma vez UIlI Va�a�Dn�O. I.»
com RONALDO LUPO - NELY RODRIGUES - EDMUN
DO LOPES' - MARLY SOREL - AUGUSTO ANIBAL �

RUY R;Ey E SUA OR<,1UESTRA - AS TRES MARIAS
BALET PIGALE E UM PUNHADO DE LINDAS BRASILEI
RINHAS! ... "ERA UMA VEZ UM VAGABUNDO" o inimigo
Nr. 1 da tristeza e' aborrecimentos; .. Irmão gerneo da felicida
de' e bom humor! "ERA UMA VEZ UM VAGABUNDO" uma

estupenda comédia nacional!
'

.

Acomp. Cornpls. diversos - Preços populares: Platéa Cr$ 6,00
e 4,00 - Balcão Cr$ 4130 e'3,OO.
�mánhã: Sessáo das moças.- Divirta-se ganhando com o sOr
teio de Cr$ 800,00 e: .. MEU CORAÇÃO CANTA, em techníco,
101', com SUSAN HAYWARD.

.

N. B... Você aplaudirá
" P A N D O R A rr

(Estabelecimentos JOSE' DAUX S. A. - Comercial)

HOJE 'AS 20 HORAS: - Espetacular noitada de téla e palco:
N° palco, única apresentação das sensacionais artistas cubanas:

LYA RAY, a rumbeira .nfernal. dansando e cantando!!!

ELECTRA, a rainha do mambo!!!
Duas grandes artistas irternacionais!'! Musica ... Alegria ...

espetáculo que agradara a velhos e moços!!!
Um

Na tela, lVIICKEY ROONEY, TERRY MOORE e WILLIAM DE-

MAR�;fraêd'dy :md"õ
Vejam o "baixinho" rnr-t ido em mil e uma tranalhadas!!! ]\1[1-
CKEY ROONEY, um rr.ágíco das arábias, que -tanto tinha de
mágico cOmo qualquer um de nós ... Não deixem de assistir
"FREDDY, O MAGICO", uma comédia maluca!!!
Preço único da platéia Cr$ 15,00
Preço único do balcão Cr$ 10,00.

ógico»

(
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CONTRA O ALCOOLISMO ELEGANTE _ Reunidos em

assombléín. cardeais e arcebtspos de Françadiscutiram um pla
no de combate ao alcoolismo, condenando "a servidão impos
ta às reuniões sociais e familiares nela abuso de cock-tails".
Os prelados acentuaram a devastação que vem sendo causa
das em tedos os meios sociais. particularmente as de mais ele
vado poder aquísítívo. l'}elo hábito de bebericar levando em
conta estatísticas alarmantes sobre o alcoolismo' na França e
na Eurona em geral. Durante a reunião. os oralados salienta
ra::ll_ os males advindos da mania elegante de preceder as re

feições de aperitivos. cujas consequências têm sido, a seu ver,
pessímas para a população. Eles acham que o martini (seco ou
doce) é tão p8rigoso quanto certos bacilos.

O ENTERRO _ O enterro desfilou pelas ruas de Mont
p��I?a.sse, num ambient.. de tristeza, e tomou o caminho do ce

mítér!o, onde tudo se ,;_"'reparou para fazer descer o esquife
ne P'rornarr, está admirável, apre

para o túmulo, A esta :lltura chegou à policia e impediu o en-
suntando mats de 25 canções po

terr.o detendo 'a família enlutada. E' que dentro do caixão não ourares, -como "With a Songo in

havia nenhum defunto: mas apenas uma coleção completa das \iy Heart", UlXct for T\'Vott, Em

obras de Sartre. O enter-ro fôra organizado pelos adversarias
braceable You", e muíras outras

de Sartre. os Jarivistas. canções Inesquecfvaís, cantadas pe

.
ERRO -- Yvonne Cheva'lícr, que por ciume, matou o ma-

la. própria l\'liss Frornan e é ím

rfdo, o .ministro Pierre Chevalier, foi absolvida pelo Tribunal possivct deixar-se de ficar encan

de Paris e recebe uma f_'cnsão mensal de 18 mil francos. Acon-
tado com a perfeita sincronização

tece que Yvor.uo errou ,)O golpe: se ela houvesse esperado mais
dc seu canto com os movimentos

�lm dia l�ara liquidar o marido. estaria recebendo '-54 mil, que
nos tabíos de Susan Hayward. 'Nês

e fi perisao nara v iuva de ministro. Seu esposo tinha sido no-
te ponto de vista, o filme se asse

l1:_cado ministro e quando ela o matou o pobre diabo ainda
me lha ao "AI Johnson story".

riao tornar-a DOSSO. . _A história deste filme evolue

•
C.Ll\ÇA ....4.0 TESOURO PERDIDO _ Uma expedição vai

maneira snrp recn-ãerrte e adrnírro

dclxar Perth (Australin ) para se dirigir a cerca de 150 quilo- 171'1, começando pelos teatros Vau-

metros ?,l norte, perto da ilha de Lancel ín, com o objetivo de
devillc ame rtcanos, com um terno

descobrir um tesouro. :'''teza a crônica que uma caravela ho-
romance e estendendo-se até aos

landesa teria afundado .laquele local. em 1656. Os sobreviven- hospitais de s�>!lgue do exercito
,tes do na�fr�gio terian,- en�errado um tesouro que valeria per-

aliado na Europa. onde mi,s .Jane

t,? de 3 mllhoes de aust'·ólranas. Embora a região não sejà ha- Proman, cuja vida é contn:da, atúa

bItada. duas pessoas. durante os ultimas 20. anos. assinálaram com'o enfermeira. depois de alean
a prese�ça de um. ci�cuJ? traçado com pedras, acreditando-se �ar- grande popUlaridade e fama i

-�

quo �erJa es_sa a lndlcaçao do local do tesouro. A expedição
.êOmO cantora, em seu país •

le':'il �r�strl.lçoes para ve_i�ifical' a informação prestada, levando, i\Iiss Froman sofro, tarnl;ém. um
I !

pa�a I�SO. contadores G1Iger, detentcres de minas e todo o lna-
I cidente aviatól'io, nas proxirnlda- :

tenal moderno necess"trio a
_

execução de suas pesquisas. des de Lisooa, pairando. depá;s,

j,��, d' ",. "",
_por muito tempo, a ameaça de_ fi- :.

Drl!""3';;Z�=o�-�BIIJm:-n9�:n·;tIl!!§ I:;:�:�:;:��!:;��:H;'�::':�:�:: Iu

(:nl:�iIi:�:� � :e:'ef:n!::e'sO� ,:ó::;S I ���;�j�J;D;��;::tf� I,Responsaveis: Dr. ARMANDO BAUER LIBERATO
� "Mell Coração Canta". estará

Economista I
c·m projeção hoje. quinta feira, às

GIL AURELIO ROCHADEL
8 horas, na téla do Cine Bnsch,

Contador
Contratos, �,istratos, Registr.o de firmas, Informações
sob�e \) Imposto .de .Consumo, Impôsto de Renda e de
m}u:> assuntos fIscaIS, Org:anização de Sociedades A
nonllnas, Causas Comerciais, Pedcias e Contabilidade
em geral

QUARTAPA'GINA ..-

cla viela ,
VOCE, como Dona de Casa,

acom certeza já se lembrou que
a Pascoa e5tã às portas. Qué fa-
zer? Preparativos?

Susan Haywa rd, no pape! de .Ia-

para.
des despesas?
Lembre-se', que para dar ale

gria aos E,ntes quertdos, muitae
vezes um pequeno saci-íf'Icio va

le mais do que dinheiro.

'Experimente, pois, este ano

preparar você mesma o bolo da

Pascoa. p'ntar os óvos depois
de cozidos e e.sconde-Ios pelos
recantos ela casa ou '�lo jardim;
verá com que aJeg-l'iu as crianças
os procurar-ão c a relic' dade

gra.n-

adro irado se voco, -apesar 'cle to

dos os seus afazeres domest.icoz

ainda encontrou. um pouco- de

tempo para 'dedicar-se ao prepa--
1'0 de uma surpresa para ele?

Os seus olhos não brIharâo de

alegrin faze'ndo-o séntír no' inti-
mo::urii�'�licjdade' s\"cteta '

por,
.

ter cas!!'i;10 t::óm vocé Não é um

objeto cOITlpra'.1o que, lhe dará
.esta aiegha. Não, E' uma cais').

feita pór' voce mesma, a fim de

conquístá-lo, eliás .rcconqutstâ-
ia ... para que, ele se .torne ama

vot e enamorado como era. quan
do o conheceu!' I

Apenas urna sugestão' __;. você
mesma terá multas outras
para uma prenda

-

de Pascoa pa
rá "éle". Um porta-rfvistas e jor
-na:S. Conforme o desenho você

''poUe cariar as par-tas em pape-
'lão e torrar tudo com gorgurão,., '''''__: a sra, Maria, Kutsclíka, mês, acha-se
enfeitãndo com um bordado ou esposa do sr. Roberto Kutsch:,
.uma aplicação: E' 'uma prenda em festas o lar do Sr, lVIaiío

sini'l'iles e dé muita titili'dade. ,O
' ,

�' - -

-

"

Torres e de sua virtuosa es'

,tamanho deverá ser o de o rile�ino �osé �andid�,
.

posa da; Ena Torres,
.rev'stre, do Cruzeiro por d� ,sr. Inacio Toxna.selh;_ Acha-se enr'iquecido tam
plo. - o lavem Renato Wander- 'bem de um robusto menrno.. oE a sua filha? id

lU lJ

Que tal, se você Iích, reSI ente em Jaráguâ do
lar do sr, Leonardo Cabral e

-ma 'laia em' algodão moiderno
. . . -. I sra. Vilma Cabral, tendo o fe-

toda franz da, que ela F'str',ar; o sr. Jose Faustino dos liz evento: se verificado dia,12
no dia de Pascoa? Óu um chal � nesta

-

cída .
". .

em Iizí.nba, branca on'de você

.

, -

'dó mês em. curso, na Secção
. porá franjas pretas, que servirá de 'Maternidade do Hospital
t.para 'qualquer vestido nos dias

Alfredo Limger, re� "SautáIsabéF',
mais "friÓs. :sidente em Jaraguá do Sul;
(, COtU ·um retalho' m<smo, você. _ o sr, João Roncki, ',resi-I',p<lüerá faze-lo. E quanta alêgr'a dente em Luiz Alves, e

_

1\ e I:!',,atidão brotará num coração ri E
.' .... d d�

_ o sr: José .oruner, 'resi-" _ stlveram �"ospe a os nó
.coín . estas pequrenas surpre-

I sas? "

- ,dente em .Curitiba" 'j.
cidadé'

_ ..,;....---'---.............--,._��............,...-._....._---------...'_.: _ HOTEL RÉX: s1's. Paulo

:;tnlfllllilltUilJtnutll.mUIUllmmnímUJlJnnn'll'lUnnUI1Ullflltmlun· Alves Silva, Jordano Setimo
=,

. -
-. - ' -::: Cé, Leonorio Oscar Secchi,

D R. SI M E Y E R �. Raul Trentín, Ewaldo Rei-

CIRURGIÃO DENTISTA ,_

cher é sra.� José Mariano de
.

RAIOS X
,,,

_
Oliveira e sra.; dep. Cassio

Medeiros, João Graque e sra.,
Antinort Mes&uinl1.Q, Aldo

Macedo, w.. AdIer, Hans

Georg
.

Vassmer, Adolpho Pi-
,res Vilches, Antenor _Batista,
Armando Blurn., Frederico Ni�
tzsche e dr. Jorge Canaan.

_ H&.'tEL HOLETZ: srs.

Armando Peretto, Mario Sch
chteng, .Wàldomiro Lorenzer,
João R. Leitner, SatiI Rech,
Luiz LQsso, Arnaldo Labate,
Retemo Pinto, Antonio Lico,
João Locão. Lauro MueUér.
Noé Nascí�ento, José Perine:
João Gus<;t!vos, Osório Rótiri�
gues e Ivai1' C: RoSa,

VfAJAR'�S

�4âlEU
Walter

CORACAO

me "i\'Ieu Coração Canta.", uma.

rtupla que, sõmentc pela sua pre

sença, pode-se antecipar a classe
e notoriedade da pcrícuta que ín.,

terprctam; Susan HaYward e Ro-

ry Calhoun, formam o par roman

nco desta película em tecnicolor,
'1ue Walter Larrg dirigiu para a

F()x.

H· E, H' I. t QUE
PROTE'Tfco
PiS·S O L D. f ILHO

REPRESE NTACÕES
COMPRA E VE.NDA DE' IMO'VEIS

PRECtlTO DO DIA
QUINTAS COLUNAS

Relojoaria, Schwabe
o melhll'r sortimento e melhores preços de joias e relo

gios de marcas renomadas. só se encontram à venda na

PARA que o seu tapete fIque como novo, tire-lhe, em'
prim�iio lugar, P pó, cvm uma vassoura' de piassava ou um as"
pIraqQr'. Em seguida, p,?sse por todo êle um pano embebido
em água C:qp'l vinagre. Depois de sêco, derrame' sôbre a sua

slJperficie, uma boa quantidade de sal grosso, para avivar-lhe
às côr.es,. .',_

LEMBREM-SE de que ter jrmto a si uma pessoa maior de
sete anos, que não saiba ler, é claro 'iridício de egolsrriõ e' de
espírito pouco cristão.

'. .

..
.,
'SUPONHAMOS que tenha sobrado carne cozida e que

você quer aproveita-la, para a refeição seguinte, mas sob um

aspecto inteií'ámente diferente. Prepare ,então, unia boa niaio
nese não muito densa, (':)rte em fatias fininhas à carne e dispo
nqa�a: numa traVessa, cDbrindo &�pOi5 corri a maionese e guar
necida com fatia!> de pepino e algumas alcaparl;'as..

.

Poderá' tamBém se.'vií: a sobra de carne com um molho
verdé que pI'e!)arará a:osim: torne 'um pouco de miolo de pãó
molhado em vinagre, junte um punhado de salsa finamente pi�
cada, umas fatiazinhas de alho, duas anchovas amassadas com

algumas alcaparras, un·;) gema de ovo (cozido) esmagada- e a
clara bem picada. Ponha pouco a pouco sôbre estes ingredien-

Pequeno"s conse"lhos \ ���:�.eite, me:l!:endo bem até obter um molho mais ou menos.

.
-

'

.

-

Também poderá, n-..1turalmente, utilizar a 'sobra de carne
,

.

'j coz!da fa.zend� bolinhó; e, para ficar mái� gostoso, acrescen-

PARA a,lJro·.;eitar em outros espuma QS carreteis com a lã, te a carne m�Hda um p,mco de be�ham€l lIgada com um ovo,
. forme os bolmhos oas,s'!-os em fa1'll1ha de rosca e frite-os emPor HAGA SViAMl lrab:dh'Js a lã empregada em durante uns trmta ou quarell'

I
,gordura bem quenÚ�. Df>ste modo ficarão mais delicados.

19 de Março peças que você, por urna ou ta minutos.

I Lua. lVIercurio, Sol e ,Tupi- outra razão, já não deseja u· Antes de tirá-los da agua

Se ,.v e
.....

esIIIIIVer-re.sfr,rjaoIl8f111"�el� radiam magicas flu.id.os. de ·.ar, desmanch2 o trabalho re' com Habão

I
!)XltO cm tudo! Em dmhcll'O, colhendo a lã em diversos caI'· (,sem sabão), mas sempre):rias,
iUi'tiça, propaganda, publici- lTlois vazies e amarrando bem mesmo a que foi preparada
dade, jornais. livr�s, assllntos

I as pontas. Prepare então uma com o sabão. Depois de bem
rh governo, cartonos, esportes boa quantidade de agua com enxaguados os carreteis, mero

e viagens. ! sabão de côco e mcrgulhe na gulhe-os em agua e amoniaco,
usando, p<rra cada dois Ütro!)
uma colher de amoníaco; dei-

xe os carreteis de molho nl:!
agua assim preparada duran'

te algumas horas. Sem enxu'

gá-Ios ou espremê-los, pendu
re-os ao at, deixando que en

xuguem à sómbra.

Depois deste h'atamento a

lã ficará como nova. Para pen

durar os carreteis, enfie neles

São numerosos os indivi
duas que, pela simples convi-
vência com doentes jnfeccio

"os, mesmo sem ficar enfer

;nos, se tornam portadores de

ganta e das fossas nasais cons

titui valiosa recurso contra e:--

germes e os transmitem a ou

tras pessoas. E' o caso daque
les que trazem na garganta e

'c
'.I

.

E SIIIII-SE BEM !
Sim. se nãó esquecer de -1"qrte a·M:agnêsis'Bisúiauá:
dev� .eSlar, sempÍ'e ã

niâ(). .,para elÍlninar .08
sintomas de uma diges.
_tão imperfeita: azias,

cólicas, náuseas, golfa-
.

das e, mm·estar.

no nariz o germe da difteria e

o d meningite cerebrospinal.
A desinfecção da boca, da gar-

, ces "portadores de germes".
Inclua em seus hábitos a

desinfecção periódica das
fessas nasais, da boca e

d�\ garganta. - SNES, -

RELOJOARIA SCHWABE
Rua 15 de Novembro. 828 _ Fone 1546 _ BLUl\iENAU

. !liltb_L.�

ASTRAL DO DIA

. to
um cordão com o qual fará u

ma alça que será segura pelo

gramp<?_ de prender roupa.

Geralmente, .quando esta- zer uma digestão normal.
mos resfriados ou mesmo �ri-I Devemos auxiliar o orga�
pados temos pouco apetite, nismo na sua luta comendo
Comemos alime'ntofi de facil menos às refeiçóe;
digestão e o nosso organismo, I lando o seu numero ou seJ'à.

.. I '

envolvId.) '10 combate da doen enriquecendo a alimentação
ça precisa de energias, não com alguns lanches.
,podendo. preocupar-se de fa' A alimentação

-

durante a

';.ripe deve ser constituida
principalmente de

'

alimentos
leves como frutªs, legumes li

�arnes brancas. : tiII[�.[.�
- - -

.

As batatinh�, o

"UIIIUIlIIIIIIJIlIIlUlllunllllllllillmlllllflllllllllíllfUllmÚlJl!11IIllflnlllJ'.
ª DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS a
� Dr. Arnaldo Gilberti ª
ª DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. ª
I:: _- DA GLORlA _- ª

PF.OBLEMA N.o 791 :: CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde :::

HORIZONTAIS ::: de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39 ::
[ _ Scrv<l: 2 _ !".llmcioso _ Abrev. de esnccial; 3 _ :: Fones 4212 e 3055 ::

Poynac1n de arVOi'CS; 4 .- Simb. quimo do aluminio-- Idem do ::: __ C U R I T I B A - E
1'lltp!lio _ Gra<;a: 5 - Milha marítima _ Duas consoantes _ 7ImnmlllllllllmmmmmmlllllllllJmllJlIImmUlIlIlllmnllmUlflmh-::
Letra grega: 6 _ Extrconidade de um tubo (1)1.); 7 _

Reze-IMembro empenado das �l\-es: 8 _ O mesmo que marfim.
VERTICAIS

1 _ Cubro de naÍé" 2 - Homem rústico: 3 _ Em um _

Universo; 5 _ CrI' ver",lelln: () _ Signo do Zodiaco _ Famo
sa esquc.drilha de avia:.�30; 7 _ lVIoeda de ouro indiana; - 8
Que tem póros (fem.).

arte

J!.raque.t:a Em Gera]
VINnO CREOSO'fADO

S11v,�ira

mel. deverão- estar presentes a 1------�'-,-.......__�---

todas as refeiçõês de uma for-

_...._-_

a Eficaz!
�\\.

\

BANCO INDU'STRIA E (OME'RCIO DE SANIA CATARINA s. A.

A ciência moderna de
monstra que o creme

dental Kolynos combate
efetivamente as cáries.
A espuma concentrada.
suave e penetrante de
Kolynos élimina os áçi
dos bucais, perfuma o há
lito é rende muito mais,

ma ou de outra. A carne deVIi

ser evitáda o mais póssivel.
As trutas de toda· especie �ão
reconstituintes ótimos; pois (J

uçucar nelas contido aumenta

a energia requerida pelo orga··
nismo. As vitaminas de qúal

. quer espécieÍ apesar de servi
rem como ,fonte de energia;
não deverão ser ingeridas em
grandes quantidádes, pois a

aua assimilação pelo' organis
\'uo é tratabalhosa nestes dia&
de gripe.
O mel de abelhàs tem g�an·

de valor dietetico nos càsos dq

:resfriados e é muito' apreciado'

xxx

Está atualmente no cartaz presentação: SE você não tiver tempo de
do "Ambassadeurs". em Paris. _ Sabes, minha cara, an-

lavar os talheres que acaba de

F
' r I a peça "Evangéline�'. de Hen- dou tud� :nuito mal, dur�nte usar, mergulhe-os numa

vaSi-1e 1 ri Bernstein. que conta 76 a- as reIletlçoes entre Damelle lha alta. cheia de farelo; des
nos de idade e já escreveu vin- Darrieux e Henri Bernstein...

se modo. os talheres que não
'Escreva detalhadamente pam a Caixa Postal 7 9 1 1 te e nove peças de teatro. _ Brigavam continuamen-' são inox'idaveis ficarão livres

- São Paulo - Junte envelope selado com endereço. Eis o dialogo ouvido duran- te!
Não utilise registro para evitar demora na retirada. em te um dos intervalos da re- _ Um dia, ela chegou com ele marlchas.

x x x

horarío improprio.
dois minutos de atraso a uma UM bom meio de limpar o

repetição. forno de fogão a gás, eletrico
Ele lhe disse: _ "Mademoi-

ou a carvão, é esfregá-lo quan
seIle Darrieux, em casa de do ainda morno, com folhas de
Henri Bernstein chega-se na

jornal; isso tira completamen
hora". Ela respondeu: _ "Ah, te a gordura das paredes do
sim?"" com um arzinho desa- [orno e facilita a súa completa,
pontado. E foi-se... deixando limpeza.
todo o mundo com cara de bo-

bo,
_ Eu acho que ek tinha ra

zão.
_ Sim, mas no dia seg'lin

te, Bernstein convoca seus co-

Total dos depósitos ein 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00 mecliantes às 15 horas. Ele

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAf) \8 DO ES- chega às 16 horas. Danielle

'fADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA
lhe mostra scu lindo Teloginho

TaXl,�s d� Depó�tos
de diamantes e lhe diz, num

'.tom muito decidido: "Senhor
.Depósitos a vista '(sem limite), 2% DEPO'BITOS A PRAZO FIXO Bernstein, quando se tem Da-
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112% nie11e Darrieux como interpre-
Limite de Cr$ 2í>O.OOO,OO / 1.1/2% Prazo ntinimo de 12 m&esi. 69'; te, não se chega com uma ho-
Limite de Cr$ 51:)0,000,00 j 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO ra de atraso. Na próxima vez,
DEPO'Srros POPULARE? Aviso de 60 dias 4% eu irei às compras!"
Limite de Cr$ lOO.OOO,tlO Aviso de 90 dias 4. 1I2()f_J'U O eSI}irito da semana

."

e RETIRADAS LIVRES Aviso de 120 dias 5% Pergunta-se a Buster Kea-
CA,J?ITALIZAÇAO &,EMESTRAL ..

-

ton porque ele nunca ri. II Acabamento aprimorado II
ABRA UMA CoNTA NO UI N C Q" E PAGUE COM CHEQUE - Porque nunca tcnhovon- \1 Alfaiataria Kellel'tnann II.

������������!!�����!!!!!!!!!\!!��!!���������!!������tu�d�e���r�es�p�o�n�d�e:�_e�l�e�. !:��R:u�a�1�5��d,e�=�OV��681 �I

Sófre? Tenha
KOLYN05eombate as cártes

Fundado em

- Matriz: I T A J A r
23 de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg "INCO"

Cr$ 22.500.000,00
27.500.000,00

Fundo de reserva .. "'.. ... ey •• ••

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

xxx

corno rerriédio,
fermentos aos

büem efeitos

pois
quais se atri'

medicinais, E.

Capital integralizado
Aumento de Capital

Total do não exigível Cr$ 80.000.000,00

PARA limpar as teclas

piano bastará passar-lhes um

pano macio molhado em agua
,

oxigenada e algumas gotas. de
eter. Depois, convem passar
em todo O teclado um

bem limpo e sêco, mas

não solte fiapos.
xxx

OS objetos de borracha, co
mo bolsas de agua quente, ga
lochas, etc., devem ser conser'

vados em local escuro e fresco,
polvilhados de talco sem per
fume,

Senhores �Comercjanles
RECEBEMOS

SABONETE DOP.LY PO' DE ARROZ I,ADY
--- oum A DONA-;

CEREALISTA
Ci'A T A, R I N E N S E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



sU· e do Exteriorl·' PROCURIl DO C�Rl!tlEL �Iwcm IReunião dos diretores e léeni-

OS T,ELEGRI 5 ...
;00,' 'o'llIl Nova exped, lç.. a� a selva ���.���::����t��,,�:!;s�����;�;��:t��:�,��!:
,H

B I
,- Nacional de Estradas de F'erro ai de metodos 'de trabalho e de

I aSI eira
meu Iltlerido Chefe e muu u rande amteo Dr. Getúlio

,

r Gosto muito do !,:encn1 Zenóbio da Costa. E' urn magnífico camara-
convocou todos os diretores <1. críctencía.

CUPJTJ.BA, lU (Me,rid.; .)_ Informaçõe;> recebidas de Pitanga, reve- "

,

da c um cxccelentc militar, que honra o 110SS0 glorioso Exército.
ferrovias c chefes de Iocomo- Os parttcfpantcs da reunião

Iam que foram assàssirmdos a facadas e-tiros, o sargento Washtngton Isso. entretanto. não me impede de éomentar seus atos ou atitudes, ção do pais para uma rcurna- irão a São Paulo no rl'a 23, v a-

Cardoso e o sóldado João lvl ..rio de ,Oliveh:a, 'quando cumpriam um man- Versnes contrabiitorias _ Bllm' lII'ao H'''rle que, no meu modo de vê" e-stejam errados,
conjunta nesta caprtal com li jande em trem especial da ,C n-

dado jUdicial de despejo c-n terl'ioís disputadas por posseiros. lU II ii II U O general Zenóbío da Costa foi o seu grande padrinho na questão
rína.íoade de assentar as bases trai do Brasil, Visitarão no d'"

O fato está alcançando grande repercussão nesta capital. LONDRES (Por Laurence - Se não voltarmos, ilão da maioria absoluta que al�'uns generais, capitaneados pelo velho Dutra,
do reaparelhamento das estradas seguinte as orctnas 'da Lapa. (l

BELEM, lB.{Merid.) �,Altas autoridades da Martinic3. e da Guiana Meredith, da: UF) - Brian quero que enviem expedi- desejavam fazçr vingar, parn atrapalhar a sua vida, 0\1 melhor a sua vol- i: de suas ofíetnas Durante se de Santos a f TIl ele ver'f1c�" o

Francesa vão ao Rio ,Propnr ao�g�yerrio brasileiro um acordo comercial Fawcett, O filho rnàís jovem ções a nossa procura. E' mui- ta ao Cateto. Entretanto, o premio que recebeu � que chegou a ser con-
dias Os engcnhetros ... técnícor fundonamento do sistema UE

com aquelas possessoés da, França:' A d';legaçào da, Martinica é chefiada do coronel F. H. Fawcett, ex- to perigoso. Se, "com tõda a vidado oficiosamente para ministro dó! Guerra - na derradeira hora. foi \:lebatcrão os a ssuntos em foc premias, de serviço. Vis�larãH,
pelo prefeito Cristian Laig'et, e a da Guiana pelo sr, Jean Boussol, che- plorador britânico, que desa- .mínha experiencia não

c

10- o de levar unia capoeh-agem do trepidante Estillae J,.eal...
' devendo a reunião instalar-se n: lambem, o oleoduto e n" p la.no.s

ie do gabinete do governador gerai
' parecêu com seu filho mais grarrll'Qs nosso objetivo, ' não Mas, não se dando .1'0'" achado, Zcnóbio, digno e elegante, continuou Contadoria Geral dos Transpor inclina'dos da SCl'r::< c numer-o '''s

Em tr'ansrto por esta capítal, declarar?m os 11ustres visitantes que velho e um outro companhei- há muita esperança 'de êxito tranquilamente 110 comando da Primeira Região Militar, até que lhe ehe- tes. sob a presi dr nca 'Jo mnís cidades do interor-, onde exls
entrarão imediatamente em entendimentos com 'as autoridades federais 1'0 no sertão de Mato Grosso, para outros. Por esta razão, gasse a hora da desforra, E venceu galhardamente! E Estillac, o meu tro Souza Lima. tem entroncamentos Frroviario3,
do Brasil. para consegutruru um acordo, , ,e111 1925, projeta outra expe- não forneço dados exatos' so- grande e bom amigo Estf llr-c, naufragou, recebendo a notícia de sua de- Haverá uma sessão prcparato c grandes oficinas, como Soroca-

BELEM, lS (Merid.) _ Cóntinua intensa nesta capital, a campanha díeão à selva brasileira na es- bre o 'nosso rumo. ! ii missão. quando estava pes",wdo xh-ís na Barra da 'I'Ijuca.. e lendo ver- ria para recebimento de traba cabana. Assis, BaUl'u. Rio Ch, 1'0,
em favor das populações, do nordeste assoladas pela seca. A "Folh,a do perança de encontrar'alguma V-ersôes eontriulitórlal{ � sos de Mata Iluminada, de Catulo Cearense. com parnnstanos do' grande lhos e conhecimento do ante-pro Paulista c .'fundia!.
Norte" anunciou que contr.uutu com a quantia de 110 mi! cruzerros, 01>- pista que esclareça defini ti- Depois do desaparecímento },:<lmundo da Luz Pinto. : crama eh viagem a São Pau- Dov et-âo comparecer. cu' rc
servando-sa agora um movimento entre a numerosa colonía portuguesa. vamente a sorte dos desapa- do grupo, muitas versões eon- Retomando, porém, o fio deste Bilhete, o que C1I desejo hoje foealisar . lo, outros, represcntantes 'das :;c-

para o envio urgente de' generos alimentícios, roupas, medicamentos e recidos. tradítortas .chegaram ao n;t.un-. é " entrevi�t� de �enóbio. )�nçada como fog:,ctes luminosos, sõbre a re-I OS .�S�UNTOS , , gu'ntes ferrovias: São Lllíz--"f'-

dinh,eiros pa�a div:ersas íO('_':'lid,ades
nordestinas.

Des"tacada,S
personalida-

'I
O coronel Fa\�cett, acompa- do ext�rlOl sobr_e o �suceC!l�o, i f?rma a�mmlstratJva e exa tando o fortalcclln_ent.o do regime democrá-

i A�suntos t�clllCO� da ma or I:' rczinha. Etrada, dr' Ferro Cnn"
des da cotonía Justtana estco. em .granda atividade angariando os 'dona- nhado de seu fIlho Jack. de mafl ate agora nao ha uma ln- , tlCO, devulo aos scus esfor<:<>s, para man1er a lIl\'lOJabIl,dade do sistema portancIa scrélO objeto de deli-

d 'P' .

R d tI Vis.<'áCl
tivos.

'
"

,

,

Raleigh Rimell, amigo de in- íQima,ção decisiva. Há coisa constitucional� ,

,

berações de reunião: locamo"
traI o IEaUtl. ,de ,tl' Feerro "1�e

BERL d' 18' f rj't '. . . . - Cea1'ens,e, S 1'a a te' n

IM, 14 (AFP) - Martin Kielbleck, deputadó-libe1'al-democ1'ata fancia dos :r'awcett, penetrou ,
e meses oram enco ra- Lendo-se, screumncnt<> a entrevlsta. vemos que o general Zenoblo "as a vapor. reVIF30 das b:]se� ,

t d d F' Sal'llp',io
d B 'd" d

.

h I -. soro Es ra a e Cl 1'0 ,- ,

'e r,a'.'denbUrgO, na:C"âm,
a"a, dO" Povo, foi detido pelos serviçOs de

segu-,no, entã,o
inexplorado EstadO",

' os ,espoJos umanos naj zo- teve a preocupaçao de aíll'mar, que a sua presença no govêrno é que ga_ 1)ara a deternlinaçã.o dos tipo; "

"
'

d F
'

'al'ia do
, d AI

'

, h b·t d
.

d' lo> 1
.

d
' . ., -

' Correa. Re a • errovl

r�nça a
,

emanha Orientúl O sr, Kielbleek teria, tido a intenção de fu- de ,Mato Grosso há mais de na a 1 a a ,por ln lOS -,,;a a- rante o regIme emocratIco ou, em ffimdos, que se ndO fó,a Getúlio Var- nlais aconselhados, r"classif ea· '; '1 1 F Na-
glr ,da zona soviética,

,

27 anos, em busca de, uma su- Dalos e supondo-se que se 'tra- gas no podcr tudo já pode-i" estar lo ,
'
,. .' Noroeste Estra', H (C erro

, t' 'd t d'
., l' IJ' 'd t .,;: b

pe sares. ção 'das locomotIvas, of c na. "
zaré Estrada de Ferro Ilhéus-

, SI�?APURA, l� (UPl - Um malaio, cego e desdentado, Haji, mas! posta civilização I?erdü,!a. E avam os res os O corçme .a eVI en e exagero, '-' em verdade que o senhor se transformou parelhamento existente suaR (Jô '. t d 1 F o
Bm Ha)l Abdul MaJld que t d tI-O I d' b dI' 'Fawcett, a ossada foi traHda em virtude de circunstânc'Lg especiais. Gosta da democracia mas não é ' f,'CI'eOnc',as e 111a' loca,lização índi-I COnqulsta,"

Es Ta a d( e..., 'Ferr.'
" pre en e er ;> anos e reivindica o título .na a maIS se sou e e es. em-

L' d •
.

'tvr' 't 1 (_
. _." "

Bahia e ],flUas, Estra a ue 'C"-
de homem maIS' velho do mundo. celebrou ontem seu aniversario, reci- bora tivessem sJrgido diver- a ,.on res para pesqUIsas. as mm o, e se pue esse nao podemos maIS, .. porque Ines c morta .... ) invés cações da Comissão l\'[ sta Bra- , .' d u'

-

o
tando pr I"

' ••

b d d
.

't
-

t t t d
.

ro de Go as Rede c y laça
,

eces muçumanas. ' sas versões sobre o que lhes os prInCIpaIS mem ros I o e lrn açao cons an e no l't> ar amento das leis, preferia estar legislan- sil-E-tados Unidos formas de ." C t
.

.

'

E 't da
Este homem, que dechm ter nascido: em 1803, espera viver ainda 10 ocorrera _ inclusive a de Instituto Real de Antropblo- do, baixando os seus decl'etv& leis, sendo ao mesmo tempo, Executivo. Le- ."

, Parana-S,a.nta a ar:n.�. ��r�_
anos

" que foram capturados e mor- 'gia determinaram que, os' os- gislativo e Judiciário ... E .'<,sse particular. a obra do Estado Nacional

fOi! I,i Traje-se !'Oni elegância II d", Ferro Santa

catal,l�:t,.
�S �

NEW �ORK, 18 íUPf � A imprensa comenta as notícias ,de São tos por índios Kalapalos./ sos não eram os do coronel extraordinária, é preciso irisar mais uma vez. II usando ternG� confeccio' (I Ua de Ferro :rereza. Cu" ma,
d
9

Paulo. Brasll, de que a "General Matam" dispensou, nessa cidade, 1,400 Brian Fawcett decidiu! ago� Fawcett e que se duvidava Ainda reconhcço que é contrário a toda e qualquer agitação que pos- li nados l�:>' Alfaiataria 1\ trada de Ferro NoroestE'
d

�
de seus. 3.000 empregados. SE'gundo as mesmas notícias, a "Phillips" sus_ ra organizar uma nova '"expe- qUe fossem ossos de um ho- sa perturbar a tranquilidr.tl(> nacional! Tudo tem procurado fazer. No 11 Kdlermann II Brasil e �stradR de Ferr.o :Ma e1

pendera seus trabalhos no próxímo dia 20, deixando 1.100 operarios sem dição para no ano próxÍlno men1 branco. entanto, náo temos sidn rt!!'zes, porque o povo está esperando e o povo ii ;::tua 15 de Nov.. 681 li j ra.-Mamore.
trabalho. Diz'""n: os jornais de, Nova York, que tais fatos são dE'correntes embrenhar�se na selva mato: está sofrendo ...
da atual neceSSidade brasi',eira de restringir as importações. grossense com a tenJ,le espe-

O intento dn general Z('nóbio foi o de ser agradável a.o senhor, dan

rança de encontrar seu irmão _ _ __ _ _ _ _ _ _

do-lhe UIna poderosa solíd"r;edade militar. Mas, o poderia ter feito de

Jack ainda vivo.
/ outl'O modo, e de o\ltro jeito, menos' espetacular

'�r���n�""������$:l���,,,����������3(;3�J I Rumo ao norte) II Feridas, Espinhas, Man- 'II o general Zenóbio n;;;n pode estar ausente de seu govêrno. Precisa
II (lhas, Ulcero e Beumatl. ter I

.

I d ., t '1'

I Falando hoje à imprensa,
' nalS ao seu a o ,o 1 \'� re mI Itar, dando-lhe, porêm, carta branca

Brian Fawcett declarou: ii IIlO. I! não para conceder entrevü;',aS, fazendo concorrência ao P. Góes (que fi�
I _ Não me sentirei tran- II ELJXIR DE NOGUl:mA

II,
levou esse bicho?) mas para alijar certos cafagestes, inúmeros extremis- ._

I quilo até que haja, tentado II Grande DepuratiTê tas que estão criando as lT'aic>res dificuldades à sua administração.

I encontrar o meu irmão Jack. Ii do IJ&nrue II Ontem, h')jc, amanhã e sempre, amigo certo das horas incertas,
'Era jo

.

d f t d
-- - _. - BARRE1:0 PINTO

I boa 'sa��� �ua��&u e'1�� me�
pai e Rimell desapareceram'
na selva em 1925. Hoje Jack
estaria com 50 anos e, afinal,

I há uma poo%ibilidade em cem

de que ele haja sobrevivido.
O jovem Fawcett disse que

durante muitos anos ,sua fa
� milia intencionalmente ocu�
� tou informações a respeito do

������������������������������ verdadeiro 'Objetivo da expe-
.. I dição, que ena verdade partiu

em busca de fabulosas minas

POVO , rus'so li_de�u��m�r�ia:a�:�e que o

• grupo, partindo de Cuiabá,

chorou a morte de Stalin �i�::�'::::�::::::t::
que a famlha ocultou as

lU-IA pergunta _paira I 10l:m,ações a pedido do pro

resposta!
""'-"'--. prlO c?ronel Fawcett, que

advertIu:

Atençao snrs.Oficiais
Estofamentos ! !

A FABRICA ALMOFADA ,.â:UTOMOVELt sita a Rua
l\'�a.rechaI He'-:,mes, nr. 11 (Perto Centro' Civico) em Cu
rItIba, nece�tll:.'-'de of!Ci�is e meio' oficiais estofadores,
para AutomovelS e l\f'OveIs estofados-

'

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
OS interessados, deveráo se dirigirem a Gerencia com

o Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por correspondencia par,a C. Postal, 1.242.

'o

n
•

IS

RLUl\fENAU, 19-3-1%3

•

I
III

Int r

LESCOPIO MIGlCO
...

�AROPE ,

St?ANTONIO

l.ONDRES SlP - Se-

f
soviética?

gundo a pi'opagand,'i, verme
,

no ar, sem
lha, -,Ji"jf!l,iamente distribuída

'
.

----�------�----�--------�----�----�----------------------------�-------------

TOSSE
BRONQUITE' �

.....�OUQUIDÃO
no mundo Hvr,:, para alimen
to prc-dileto dos chacais ver

melhDS, o povo ,russo chorou
a mort� de ,Stalin, Analisan6!J'
se a cat;sa �lessc dl0ro; ve"se
que p,JGe perfeitamente ser

verdad<!, porque, (;m princípio,
reconhece-se o' chôro como a

tradução de grande sentimp,n
to, quO! ,no entanto, póde ser
de alegria ou de côr. Ora, 'o
povo da União SOv,iética que
só come pão de centeio; que
'Compra r�PQlhq, por folhas;
que adquire trigo no cambio
negro, duas vezes por ano; que

est4 na espectativa: das reali
'zações ,do comunismo; desde
1917; que móra em aparta
mentos eXÍguos,- juntamente
com mais 8 oI), 10 pessoas num

cubículo; que é perseguido
slstemáticamenie pela M. V,
D.; que só lê' e Só escuta o que
a proPFganda do partido pu'
blica oü transmite;' que "vota
em eleições livres", das quais
cón:stam somente· candidatos Ido governo; que, infalívélmen
te, durante largos decênios su- I

fragou o nome de Stalin. CO'lmo senhor absoluto da R�ssía;
que vê dia' e noite a polícia Ipolíticà transportar para cam

pos de trabalhos forçados, pa" I

,ra a Sibéria ou para as ilhas I
i�óspita.s do circulo Polar Ar-Iüco, mIlhares de compatrio
tas; que já se acostumou a ver

suas mulheres labutarem em

h:abalhos pesados, que no oci"
dente, é feito pelas máquinas;
que, enfim, sente perto de Ú a

opressão, a onipotêJ;lcia dos di
rigentes do Kremlin, e que
sente também. que algo de
mentiras existem em todas as

afirmações bombãsticas de
seus líderes, tinha de forço
samente de chorar, pensando

q�e Stalin morreu na dôce ilU-1sao de que estava efetivamen-,
te na condição de um homem I
infalível! �horo�, a. ?OYo� rus-'so, pensanao na ilusaoda pro"

Ipaganda vermelha, e .porque
não podia expressar de .outro
modo seu sentimento de pa
vor por esse homem terrivel
que matou milhões de pessôas,
por esse assassino. potencial, 'e
que agora se prontificava a

levar avante um extenso «pro�
grom" contra os judeus de to
do o mundo, jqntamente con

tra os povos cristãos. Quem na,
,

Russia, pergunta-se, em tal

circunstância; deixaria de

de�!bulhar algumas lagrimas de,

sofrimento, ,quando' a fome
bate-lhe nas portas e seus fi-

'. , Ilhos são arrastados nara as

eS-1colas do

gov,erno, para se tor-.
llurem cobaias da experiência

"

.í�
,�

_::-=-

..

anenJ9CO(J1c�$l
sem entrada e sem mais nada

sua bicicleta ERI.AN
sueca Monark

00
--

Você pode ter �
da famosa fábnca

VOCÊ GASTA PELO MENOS ISTO COM o TRANSPORTE, POR MÊS �

Ida para o trabalho (25 dias) $ 25,00
Ida e volta no almôço (25 dias) ...• $ 50,00
Volto à tarde ('25 dias) ...• " .....• $ 25,00
Posseio aos domingos, ...........• $ 20,00
Tempo perdido em "filos" .•.•.. ". ?

$120,00

PEÇAS E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PERMANENTE

Acrescente à sua despesa obrigatória
apenas 30,00, para ter sua condução própria.
Sem emrada, sem quaisquer complicações e

,

com uma prestação mensal reduzida, você pode
adquirir imediatamente a sua bicicleta ERLAN

- a andorinha das bicicletas - agora oferecida

na "Venda Especial" de Hermes Macedo S.A.

Organização especializada em

bicic:letas, Hermes Macedo S. A"

possui estoque permanente de pe

ças legítimas e conta com pessoal
altamente habilitado no ramo

duas garantias para o sempre
perfeito funcionamento de sua

bicicleta ER1AN. IMPORTAÇÃO E COMÉRCI\O
\
\ .

CURITI!:lA: RIJa Rt!füO do Rio Br{H!co, 139/209 - PONTA GROSSA - LONDRINA - M\I\IUNGÁ - SLUMENAU

\

\
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QUINTA FA'UINA

o, Li,.

emz tice e n ii u' e ·n s e

clesp
campeol1atos de valei e basquete

Finalmente na noite de representadas na ocasião,

I De�p'brfiv"ssegunda-feira reuniram-se iodos 05 demais reuresen- ,� U li II
os clubes filiados à Liga A- tantcs dos clubes compare- portistas:..

.

tlética Blumenauense, na ccram ao local dos traba- Renato Benito, Werner
séde da L.B.F., quando (:'11- lhos, elaborando, em com- Eberhardt, Joaquim: Floria
tão foram abordados os panhia dos principais dírí- n i e Vitor Pedro Garbe, to
principals assuntos reteren- gentes da Lf�13, Q calenda- dos diretores da entidade
tes ao reinicio das ativida- rio desportivo para o cor- que orienta o esporte ama

des do desporto ernador 10- rente ano, bem como as ta- dor citadino; Edgar Arruda
cal.

I
belas dos campeonatos lo- Salomé, Gilberto Meireles,

Com exceção da Socieda- cais de Basquete e Volei Orlando Pamplona e Kurt
de Recreativa e Esportiva I

Masculino e Feminino. Arno Krause, representan
Iplranga e do Iberê, agre- Estiveram presentes à do, respectivamente, ao G.

miações que não estiveram reunião os seguintes des-I E. Olímpico, Palmeiras E.

d., CYRO GEVAERDu a 'ii) Começa: .2 empolgar. justificatiam��1.�� (;. Ca(ltlpeQn;!to rEstéc}ual de
Pr.:Jfisstonais r-rrde , já dpnli]1go� se regiFtrr.:i"farit as ,ptúneiras surpresas.

Enquanto C Atlético H"m:;ux passou folgadamente, peli> Aüadós de
LaJes. o -Arrrét'íca tropeçou cm CLlIlOinhas peh ci-ntõ'g<'In mínima e o re-

t
preserrtante iÍa Ca;_,ital capn utnu ante () time dos grnlc'ros repeeseritantes

P a' -r a eS
.
e de.A.l�af�:g��'5pertinO BIumenauense·noHciJl1 apôs o pr-élic entre os Es.

.

.
tívadcres e o tricolor ))rusquenFe. que êste �cÍljunj(l já -'''de cara '. resserí-

. Ou a aus<_ncio de Leléco. Evidentement<! não é nada·:. nconscl.h(Wel um .

a 21 de �brll-'Em maio os nw."'meiros 1"'0'g05 U<;.:l>irh" abanderrar seu time à,· poi tas de Uni certamem d�'lal imporfân-"
_

B
_

U p' I .cía, Quanto @ qtrest.ão de ressentimentos r porém. acbr.mos que an�lou B-

d "'1' es Trabalh,"slas· 1\:IAl0 - g _:__ Iberê-x penas regUlar a notícía. pai" se é que houve o que publi.,'ou, já agora D-aS li a55
-

P;_·1yn:iras (Basquete e Vo- Atlético não. mais sentiu a falta do técníco. pois derrotou amp�am"'nte
.

D N.... t d um conjunto mentor ::10 que c Estiva. assinalando riada -mcnos doe 7 "te.n-C., Oremio Esportivo U-I· iao cons am-- esse ca- lei); tos, dos quais 2 anulados, e seus avarrtes fiZ2r�m nIcta menos d� 4 vezes
Que de Caxias e Sociedade [Lendário, as provas de ci- MAIO - 12 Olímpico .. .

�
� tremel\ o trave-ssão dQ qujper Iajeano.Esportiva Bandeirante de clismo e motociclismo, cuja 11: Duque de Caxias (Valei}; Ess�. questão de resscrmr, de fato, é meia complexa. Até o Brasil

Brusque. programação depende da lVIAIO - 16 � Duque de �e'ie estar ressentindo a 31.·5ência de .alguém� pois TI"S �ois u!Um��: pr�-
Inicialmente falou o sr. conclusão da pista que o Caxias x Iberê (Basquete e 11lO�

do Suk-Amer'icano o ataque Nacional nao conseguiu assinalar mais
. ,

'B
'

di M t Cl b d Bl .'

O·
-Ó» que 3 tentos. .

.R�nato 'enito que, apos 1- O O U e e umenau Volml; Palmeiras x I1m- ") E por falar em Léh""'). -andou mal o nosso "n.o. 1 do apito", i:!u.,.
-:>;e1' da verdadeira finalida- está construindo' nesta ci- pico (Basquete e VaIei); pIamente, em �oinvile. PrÍlfieiramente na cxtréía inter-estadual do seu

de daquela reunião, tratou dade, 1Vr1\10 _ 19 - Ipiranga 110,;/,0 clube e pos'teriozrnerrte na do,el2.ração que fez a "A No'tící a ", ale-

imediatamente da confec- Logo a seguir, em vista x Palmeiras (Basquete):
gando que havía sido dispensado por um "diretor" 'rio Atlético Renaux�

._. por ísso udesapareceu"?- COIY. R .�··gaita-· -e ficou em Brusque .. aliás, ficou_çâo dos .·.'carnets" para , , de 'estar marcado para os IVIAIO -- 23 - Ipiranga com a "gaita" c desapareceu de Brusque. Desconhecemos qual o diretor
1953, Primeiramente foi or- primeIros· dias de Julho o . x Olímpico �,Volei); que havia díspensado=os sel'\,jçm;"de Letéco. pois que, de acórdu.com O

ganizado o. Calendário D8S" inicio dos Campeonatos Es- 1\!IAfO -.26 __ palmei- contrato seus serviços sÓ sertam dispensados após o Estadual e nessas

d condições era interessante sobrernaneíra ao clube sua permanência a tês"portívo .. O qual é o seguinte: ta uaís de Basquete, Mas- r<CIs x Ipirauga (Volei i;.

_,
- . ta da equipe, não estando rringuem, ou, nenhum drrotur autorizado a dis-.

ABRIL, 18' -' Torneio culino, Feminino, Juvenil e JUNHO .- 13 - Segun- pensar aquele profissional.
Início dO-C�peonato de Infantil,. os quais te�ão p�r ::la partida entre os mesmos Nestas condiçÕes faltou ('om�pa:lavrà: novamente, o poputar coatch

.

p" Ico Blumenau fOI ali 1b' 1 catarinen�e, R nâo ser qU{! {>õ)nsidera dir�tor do Clube o Massagista Cer-Bola ao Cesto Volei Mas- '" ,re -

CiLI es, pOrem COln seu 0-,

d t· d t b 1 1
.

+

•

d
.

t
' vi ou o roupeiro Teodoro S�biã...

.culino e Valei Feminino -

za o o sor ela a a e a pa- ca lnvertl O, IS () e, em Blu·
') o H. OsnY Mello "om seu -'[ranq1lÍ"ffio" costumeiro declarou _a

Lccal: Quadras do Grêmio ra os certa�es de, bola ao menau, r<oportagem. abordado sobre o caso PalJú"i�"s-Àvaí. que o time. palmei-
ESPortivo Olímpic,1. c:sto e, vaIeI locaIS, �endo As rodadas ..de basquete I l'cnse sempre mereceu e <'<J!1.tinua mere:endo a. sua_ "specia� .conside:a:
MAIO, Lo, 2 e 3 _ Pri- 'esta a ordem das peleJas: comprendem apenns jogos I çào, dai, não ter sido éle. (1 motivo ela nao ,,"ut?nzaçao <i0-pre:lO ,;,-',,:, .a-

AB .. ria c011tr" o time ilhéu no E·;tádi<l da Rua Bocaluva. Alegou o 'chefe' da
meircs Jogos DesporÚvos., RIL - 21 - !?almei- entre eqlllpes mas:ullna�, i. mater catarlnense que o p.l-lio não foi reãlizado, simplesmente por ter

das Classes Trabalhist<.;s· Las x DuC!ue de CaXIas (Bas "uquanto os de valei reunI-Ia Avaí "esquecido" de soFei,ar licel1<;a no deVIdo temp,;,.
.

JUNHO, 14 _ Circuito 'quete e Volei); Ibere x Ipi- ·rào sextetos masculinos e,'
··í A propósito, falanrlo em Osny Mello, nos�? repOI:ta�em ficou '�-

d" B-lumen'a'Ll (pI'ova df> !)e- ranga (Basquete e Volei l' fen'; I i s te:rada couyenientcmente, :relas palavras textUalS c prOpnas do ·Presl-
_ _

"" " •

J - � 1. no .

àente efecedeano, que na 1edera--;ão acabou a '''lnamataO' de. todo _mun-destrianismo) - Promovi- ABRIL - 25 -- Ohmpl- Corno vemos, terelnos nO J do �pitar. Agora, com éle :. téEta, a única palavra de ordem é. .IU�TIÇA..
da pelo Gremio Esportivo co x Iberê (Basquete e Vo- próximo lTlês sugestlvos es-! c "justiça,� afirmou. não .;(' faz olhando só para Avais, Figueirenses ou

Duque de Caxias. lei.l; petáculos de bola ao .Cp.sto I outros_afilhaios. da Casa ... Qu: D,;,�s, o guarde em bom lugar sr. Osny e

1.0 a 7 de SETEMBRO ABRIL - 28 - Duque e voleibóL Qoortunidade em
que nunCa o (jelxe esque'!e. ta� belr.s pa:avra:.,.

d C· O
' .

.
. � 0j .Justiça ..

- palavr2 bOTIlta que ha mUlto tempo andava "eclipsa-.
_ CAMPEONATO DA JU-. e aXlas x hmplco (Bas- que Os admIradores de am-

, da" nas hostes'oficiais rcgentes do desporto em nosso vale.

VENTUDE, quete); bas [s modalidades esporti-j' Nosso orgão julgador, Jp,ÓS u'm longo e tenebroso inverno, apareceu

OUTUBRO, 17 e 18 _! MAIO - 5 Olímpico vas reviverão as emoções de em cêna, há uns três meses, julgando a ··tÔrto e a d�reito':' \�tôrto e a

,

Campeonato dAI' x Ipiranlla (Basquete' outros tem os. direito" é o termo usual. da gíria qüt! re�l'esenta ·'��lta cOIsa ). Voltou,
e t ebsmo � ,

. P. .

como éra de se esperar, Jag"ndo clubes, Jog3-4ores, )U1Zes, torcedores, en-
da Gidage de Blumenau, II__ __,. :-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ fim, ., "todo o mundo" deu (·om os costados na entidad";. da Rua 15, Até
II

jogadores que haviam esquecido que foram expulsOS tres ou quatro ve-

I��.s.��g��x..�����x..��--:xs���.
zes de eampo foram às' b"rr"s do tribunal do Vale,

.
.

O màís interessante, "'Jrém; dessa novela, foi o julgamento do "Caso�%_�"'" .
.

4' de janeiro" muito conhecF1o nas ródinhas espOrtivas. por "easo Gor<;l.i-

I I
nho", Quando a expectativa de todos estava fixa na ação dos MM .. Julga.'-
dOi'es elebeéfear,os com 'vi5ta� ao Gordinho, após 10ngas.demarches e cnn-

� tra demarches dRS falanges interessadas diretamente no' caso - Olimpico
�. .. _ .Palmeiras - JDD - Atlético Renaux - Marg'uida _;__ eticétara -

I�QU'E' L: ft'O'ldSeL'aV6leUfõ"oLFAIO'T-E· . ::1:�;Jf�:��:�ia�;f���::�f��:����:�,����;�
;;. .

d2 LBF, nlc':;lJ1(!o 0'; maIl'ad:.dos comun3-acôrdos, justificando téses. de

I elninentes j1!rist?s fut�bolistic(J$, enfiu"'l, na? l'esolv� nem �i�er. ter eido

um dos casos mais raros em matéria .de jUlgamentol despcrhvo ..BASTA

â R :15 dA UOV snl 1 ",> A�.l!!I 81.UJlFiJ AU - ISSO sim - BASTA que Sl' diga que o julgam·ento da JD� da Ll�a BIll'.
• \# 11 ., '7

.

.\3 9.\,,\!uf M :1.lUfft,.;(';!!\
ffienaUense de Futeból. ÍOl "in totum"· refórinado' pelo Tnhnnal Ue Jus-

i'! � tip;) De,porti�'a de Florian';poJis onde' o pÍ'oéesso ·foi bater. ..

.

"X%"x..��X)l."'-��'!l.:._""X"��,",;��,%:�"'--,..,,��-xXXy. _

. -'L;to (;uer dizer. que a doula Junta Dis,:lplÍnar, 'andou injustificadamen-
te JustiftiC'ando sua jUStiÇ9_ (Offi -errônea deciiião..

.

E o l'esultado, p2.r8 n{'� 0utros agradaveL e para outros decepClonat:
te, não é out�·o senao o j(,smoronatr_"ento dós r€sponsave-is pela D'!.oral�

z�""ão jUdiciária de nosSO desporto.-5

1l')' lIa pouco t€!l1.PO, respondendo
-

a uma C2.l"ta. de ,-,m Hin(l.ivid�O:· de

B!'t'3que. o _lVf_l\([' .Juiz da �Jl)D, nossO amigo" Baungarten, fervo!':s.o. e lrre-

2_•. grande prems"o Prftsdóc."mo sistivel �.detlto grená, tent(JU ensinar ao mi5sivista a!gtrmas lels ao fute-

11111 V bói, querer;do justificar o julgamento recente do caso "4· de jan�o·.
con1petlçõe3 programada01 Q S.o Senl cotnentário3, sugeritnfls ao nosso amigo julgador, um aperf€l�;Oa-

lnent0 dos seus estudos afttn de que possa concluir s.eu curso �oln me.ri-
Catar' - Gr:.indc Premio Prosdócimo, TIro cr

-

ti
·
...'.TD ti.

.. ÍQ3 Sem pretençoes. suger;TIlos como professores os ..U1Ze· ó:'" , e

da fi r- va ii. qual con,,'orrcrão os melho- Fiorianópolis.
ma Pro5dócinw S.A .. cu:j;) n1'!-,I'eô pedalifltas de tL'_:O o pais.
triz está �oCallz'LJ� em cu�·.tibc'l A entidade d'ríg;t1a pelo Sr.
no qual sao co?-vldl)dos tres d"l O;3111ar Cunha, ao (lU� fomos in
seus 111clhores c'cl'tita3 pa ra l'�-' forluados, J,jf'sIgnará. COIllO Sl�t;;)

pn,,,'entá-Io no Z.o Grande Pl"'-. representallte (J conhecido ckl's
i lUio ProsúóCÍmo o qual !lerá' t.a Samul'l Sant.os e mais dois

� Il'ealizado nl) capital paranaetn�: Jutros astro;; do cicl'smo joinv'-

I�II dentro ',.1('. al�unw.ti. s�nw.n:Js. ; jr.t::c, esta�rJo todos eles em con

rfl
I

A refenda mst.tuH;ao eonu:l", cl";oes 'dr fazer boa figura no a-

I I c;al,
uma .das mais p:ltICrD:'Ja� de iudido cCI·tamc, cuja t.nalidade

Santa. Cata!,'na. f' (la ter;'a tbs é a de incrementar li prática,
araucár' s. pronlo't.')crá o Torneio; 2!l1 todo o pa:s, ·Llcsta intcrc,i:::iôl�

I· Extra Nadon"j ':.:" Ciclismo. ,dp,", t� modalidade esportiva. qual s--
tacan'lo-se, d ntre as V;.ir:a� JS a de cori"da de bicicletas.

I
.

seu calendário r t i v o
Inicio dos

Três Ciclistas catarinenses
Ho

A Fedcra�ão Atlét.ica

"') Enquanto? caraV;Jnê". Passa, o Renato Benito. além de ter-se es

qUEcido que náo tinha autoridade para assinar comuns acôrdos. anda

esqueeendo tambem as rC'.mÍões q'ue convoca na elitidade que esforçada
c brilhantemente vem di .. gindo, FOl'ça de hábito, não é Benito?

"} Ar,iJra, borüto sim foi o ato da entid�de presidida pelo grande des

portista Sebastião Cruz, rec!,lisitando para uma competição realizada há

pouco enl Blumenau o ári ....1Ü·O Wilson Silvf\.

O gésto em apreço re,c"'?scnta muito·para o esforçado apitador e ini

ini"o numero um d3 .iDD. ; ois, assiril, viu-se reintegrado no quadro de

árbItros da L.B.F.
'j E hã tamb�r.l !) l1i51,,-in do nosso colega Wilscn Santos.

Em seu "acatadíssimo" pr<>grama !liárió na ZYT-20, o locutor-mór
da Araguaia, criou, d�t'.tr-l de Esportes TIn. Ar, a "coluna'" IMPULSIU
NANDO O BALÃO.

Tudo vinha correndo muito bem, ".té· que \Vilsor. focaÍízou no seU

im9ulsíonando o balãoy U::-ll1 recepção regada a vinhoS' e marrecos que
um apreciador do futebó! ·c.r..receu a vários politicos prusquenses,. e, cu
jo "revelion" nRda teve a ver com futeból, nem esporte e muito menos

bai�o. Foi um? simples ret:nião político-administrativa cujo anfitrião,
um dc'portista local, gosta bastante do futeból e de criar marrecos,

Porisso, seria dé bom ,;Jvitre, que nessas ocasiões o nosso cc>léga, em
vez de ImpüIsíonando o B'IJi':o, denominEsse sua secção de "Impulsionan
do o Marré90".
Convém éssa medida, !:Vi�. do -cóntrário, está o \Vilson qualquer dia

desse. {""enó:> .um nécrológio do· St?lin, simplesmente porque. êle gos
tava dor:::' 'apostar no Dínamo ...

•
I Leléco recomendou-l\c) seus fans e admiradores de todo (> Estado:

que, para ganhar o Olaria, r;asta que o adve'i-sário utilize. O jogo de pro.
fundidade ei outros· bichos .

Enquãnto o ex-tricoliro distribue os ensinamentos de sua cátedra, o

.Olaria continu? invicto err: Santa Catarina.
.

E por sinal o clube de:',-otado, mais amplamente pêlo time bariri, foi
o· próprio Caxi?.s, onde Leléco' está atuaimente minIstrando suas aúlas
\íe futeból profundo e c1ás�jco.

Por hoje é só .... oport:.[_1emente voltalcmos! :.

1 ----------------------.-----------------------------------------

iv fi t e r a n o

IV e t e r a D o
I

Pro::;st'gue em to'.:O o. Brasil a jl'aucar:ano3 sei'em enviadas 1:<0

campanha tendentea minorar os nordeste do país, onde a misérl:l'
30tr:mcntos daquelPs que se tal' e=;;'-fô�- pr-;;JoÍninam:·T�ta-�_;,
naram vitimas do flagelo da se- de um feliz iniciativa, à

�B �. �ataríDa·l
�o r a r a D á

no hinterlantl >!ordcstino
� Quer nas 'diversas cap:tais do

l [:la-Í::; quer na scidac1cs Interiora

nas" rc'alízam-se pel"jas C\lj'f.S

nã.o devB faltar o apoio dos bor.s

desportistas do Estado.

J�I��/. ,

8

A MARCA DE CONF1ANÇ�

RlT<êcadaçõcs revertem e:n lwnc- li
ficio dos f1a.glados. Aqui cm Rlu- ii

II
ii

,
.

Escreva detalhadamente par-a a Caixa Postal '7 1) 1 :;
- São Paulo - Juntc"envelope selad{)-com endereço..
Não utilise registro para evitar demora na retirada, em1 horario improprio..

Elegânc1a e bom gosto, IIIsómente trajando'"Se . na
Alfaiataria KellermalÚl Il
Rua 15 de Nov" 681 II

rnenau já tivemos um torneio Cl'

mistoso de futebol. que ren' .leu "

importa.ncia de 4.5·1fl cruz,"il'of',
----------------------�-------.-------�.---------

!mportan')Út que foi entn'gU': "
..

:::--tllmjmnlfIflJIIIJf_tllinIIJínllÍlnllíii�lllitlmnilíllmmtJlIJIJnllllln.lninlfmí�lí.irillttíh"ií'f"' 1i1;�lIiIlUlm'.se;-
::

.. .

': ., .�_.
,,..,, =

� = =
= =

§ ,bO,NÇ4�"i�E.VO$AS E "M6k«TAIS, 5
- -
- -- -

� Casa de Saúde Nossa Senbora da"'Glorta IFlorianópoIls in[tn'n'!p:.nl ;'�. i :: ! i
- .

que umFL �"'-f) tio: tI'O::,; P'F- E ASSlST1l:NCIA ME'DIC A PERMANENTE A. CARGO DE ESPE{1!ALISTAB S
terá lugar cnln, '1:< :;;"!E- � ABJl;�TA AOS ME'D!COS E�TíHt�º� . 5

ções de veterano3 dto: Santa. C;- � ª
tarina. Ic do Paraná, esta ncllJ U'2rn \ 5 ==
adiantados os enteo',:linu:ntot: n':�:; � ELETRICIDADE .:r...fE1DtC:a4. 'REPOUSO DESlN'fOtiCltçilES �. J1_LCOO� !
te !3�nHdo, devcildo u:; quallt''1S

t � LISMO - TRATAMENTOS ESPÉCIALIZADOS, _;_ I
-- ti

nos prélioi3 entre Ul\ª AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N, 1241 - Fone, 3055 ,rrlj 11
barriga ·",,,rele e " � ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

'" -L .t.

�
" i;:: C U R I T I B A ;p A n ANA' ::

VENDA DESTEmARIO-IS. '.0 .�
NA ENGRAXATARIA � < •

•

' .,. !
PONTO cm:c �1�I!E��III"IIJtll(l�nllll"ll1nIJIIUllnllmll'lfmlilruIIJnlllrullfUUlfllml1!!lliflnllilomfUlí;mll'�I����������������

angariar \lona Uva para o:..; in[p

hab'iante5 llo nordeste do

país, (Js quais muit.o neCf!:;3'tam
de nossa ajuda,

Distribuidores:
P R O S D O ( I t� O S. A.
Imporfacão e (omercio

,

Rua 15 de Novembro 900.., Blumenau

Oficina complé!� �!ra fabricar qualquer Filmes e máqui,nas ;fõlttQtáfitas
-"';" Ihoras q:uàlidades _' �:� �

RUA 15' DE -·t�OVEMBR(), � :NR� -.1.436

.. - - tipo de lentes ..

COMPLETO' SORTIMENTO DE

O'CUlOS PARA SOfl E DE GRA'US

-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



III

merecer apoIo

I.. LIMA, 17 tUP) - o Pe-I comunistas, estes não ad
TU suspendeu o intercambio

1
quirem produtos peruanos,

comercial com a União 80-

vietica. e .05 pa�ses d� orbí- ATACADO P O R
t.a soviefica, inclusive a

allGS UMChina Comunista, «M 15» Empenhado !:OIlW e�t!lV'1 em

° decreto a respeito dís- _

Q
resolver a Questão" {J ar. Hercil o

.

ter' bi AVia0 IIN UE Deeke cnv 'dou o� matores esror
s� qt_le o

ln cam I? •

era
ços.ten"Jo consult�dn a Ca.ma r»

Intelramente desfavoravel 1,Vashington, 17 (UP) Munic:pal sobr-e a a.quisição de

para () Peru, devido a que, Um avião da Força Aérea dos terrenos em local adeqtrarlo j)'lr'·

enquanto se incrementa a
I Estados Unidos foi alvo de a construção de um g-rupo d'

importação de pro�utos � disparos por .parte de um ca- casas populare=. Est.uda'·lo o '1."-

�

. I ça a Jato "Mlg-15", pela ma- sunto pelo Podcr Lejrlslal.Ivo
r1anuf",turados, nos palses nhã, scbre o Pacífico, O apa- constituiu-sc uma com'ssão parn
-- - relho norte-americana realiza- escolher o local prôprlo par-a '"

P R O f E S S O R E S va �Im vôo c?l!lum de obser- construções. Depois de marchas

vaçao atmosférica, tendo par- ii contra�marchas, foi encontrad:'
11-----;1 11 11 tido de uma base do Alasca.

a área de tcras em ItoUpf\V�
r H, K C. AZEVEHO I A Força Aérea informou que

um -

:, 1
. CII-mo. hodl·nodftI Reg no Ministério da Educa- li f d

.

"M' -15" Norte. de pr-opr ie'.Iade (O sr ,. ti � OU U
,

"

,," _ oram. OIS OS caças 19S
,_ Leo oldo Hartman. com quem

r

.�aol·� i'!!Xdte, I',rt"iuces, tP()rtuguf�s.\ que interceptaram o aviao prei"itura Mun·c�pat entrou orn Barbaramente esquarlellJladas-· pe'lo.rl.g les, ma ema ca, Es enog,l'a ta, norte-americano. Mas sõmen- " �
c ida com

I Datilografia, Correspondencla II te um dos "Mig-15" de

fabri-\
negoczaçoes para a d v" '

"

_..1 e Geografia, II I
-

f s d', O pra, o que acaba de SCI "PI ov�cacao russa, ez o isparos. I C Mun'cip'tl CUJ'

I, 8::S'�,,::�:,:=aRu:l�a�::�:: \1 ; �����on���e;a�l�ri�::C�l��S���� !�ufS�G�O ��:r:'ta em Cr$ '"".

I a'ss a·sS "Ino a mu· ther e a· c III-ança·I CP'a, 119. li se em fuga. 164,3,67; 60. i.-
.

-Camp�n'hg Escol'___a'r Pro' -� :f;�',:�as'çaaasa�a':o�;��ap·�r::I�tOo:!r'l·�e'��I,lnl�- RIO, 17 (Mer-idional)

.

" . ."

li 'I I
e- �

- Ccmplícou-se (J caso da i certar parte da bexiga. O cri-
e ativa e a operosicI->rI" 'lo SI' Novo e barbaro crime o mulher esquartejada" cujos t me vem assumindo aspectos

Flagelados 0'0 Norde'ste �;ae�,��oc��n;�:���oql�'ioY��l �, ���in��r���oadgpr��o��t� ��i��sIt�1�::,n�� :;�i��trt�
problemas urbanos. mas tambem blica, ocupando- os melho- rio Jacó,
está com o pensamento volt.ad- res esnacos nos Iornaís de Quando examinava as pe

. para a questão socal, procura')' hoje, que descrevem a es- ças levadas para o necrotério
A Sub-Comissão encarrega- Esc, Munic. de Ribeirão Wun- do dirimir a cornpléxu situacãr túpida tragédia com luxo de Petrópolis, o médico .le

da de angariar donativos pa- dervald, 57,80; Esc, Isolada das habitações para os operários de detalhes, embora o rnís- gista, dr, Gustavo Monte.ie

ra os flagelados do Nordeste, Munic. de Alto Serra, 50,00; de Blumenau. tério, até agora, continúe gro, constatou a existência,
junto aos estabelecimentos de Esc, Isolada Munic, de Ribei- Em tas clr-curtstn.nca't, é Jr impenetravel. entre elas, do tronco de uma

ensino, agradece, penhorada, 1 rão Herdt, 50,00; Esc, Isolada se crêr que, 'dentro de um ano Itaípava, próximo à Petró- criança, fato que passara de

ao sr. Inspetor Escolar e a to- . Munic. de Pomerode, 39,00; serão iniciadas nésta cidade as polis, completamente esquar- sapercebido aos que rccolhe

dos os diretores, professo-res' Escola Municipal de Ribeirão primeiras construçõcs de casal' tejada, foi encontrado o cor- ram os referidos de:spojos.
c alunos e demais pessôas que, j Souto, 18,00, populares.' po de uma mulher loira, Es- Proveniente do dito exame

com tanto carinho, concorre- te foi o· pri-meiro alarme. A- legista, verificou-se que o

ram para o bom êxito da mO!s- ::,.lIl11l11l1l1l11l1l11l1l11l1lllllUJllllllUlIlIIlJlllllllllUlIlIIlIlIlIIlIlIlIlIIlIIlIIlL gera, entre os pedaços do pl'i- tronco se achava cortado na

ma, Arrecadou-se a quantia':: :. meiro cadá\'cr, foram encon- altun da região lombar, ten-

�in;d!: 8,953,60, assim discri-

I § A T E N ç Ã O MO R A D O R E S ª �:d�:n:e�;{!�oç� dJe t��ü�utroLl� doDS�d�e����n�a�:i�nf�o�;r�e�I�
Curso Primário do Colégio :: D O· V A L E D O I T A J A I' :: menos dez anos. Vejamos os rada, como· aconteceu· com a

"Sagr. Familia", Cr$ 2.000,00; :: ::, d_e_t_a_l_h_e_s_: . m_u_l_h_e_r_,_o_s_i_n_t_es_t_i_n_os, além de

G, E. Municipal "Machado de.:: Ui�, 30 de Março abriní suas portas á ru::. 15 ele Novembro. 411U :: I -'- ---'- _

��c�f���it��itd�i��!r:� i�
om

",nmA,n, '"('Ã"S'";,"n('Õ'Ê'L'«";)'
p'""

Chio),�! Vem outendo amplo eAII'lo 3dêlo "Pedro II". 713,00' G, E'I
=

ql'� recclJcr'; d t' t d T 'd d dl'retanlA�- =' U ,
. , - ç n gran c ;;01· IInen o c cc, os compra oS =, -,

' ..

��:,'�,Z,t�,�:�i�n.;i��:::��*.:f�i,�l: ! ª== ��s�oass e��el��;;��;;:���S do Pais, e vendidos por preços jamais �_-_ ,; )'U'·CI·atllVB �'o· - �arlos Gomes'

Retalhos dc Seda, a:;;odão, brins, chitas, riscadinhos, etc,. a me-

Jose (Garcia), 423,10, G. E, = tro e a quilo, ainda !In' grande sortimento de sedas, voiles, brins, = I '
"Adolfo Konder" (Velha)"., =

ehadrcs, caserniras, linhos, chitas, riscadinhos algodão, casacos =!
382,00; Esc. Munic. de Fundos ª para senhoras e crian-;as, roupas feitas para homens e crianças c :: i
P.omer�d�,. 1,;5,0�; G. E. "Jo- :: uma infinidade de outros artigos. S I A feliz iniciativa da 50-
se BOl1lfaCIO (RlO do Testo), = d b t d C A S A = I .

d
• . ,

160,00,' Esc. Munic, de Testo;'
Não façam suas compras agora, aguar em a a cr ura a

=_: ,c.]: ade DramatIco-MuslCal
.. , c o E L H O, que lhes venderá por pouco o que hoj", lhes pedem C 1 GAlto I, 156,00; Esc. Munic, de � muito, :: i

•
ar os ornes" de promo-

Testo Central. 120,00; Escola = C A S A C O E L li O, de lirmãs Coelho Ltda" sita :: I ver o "BinO'o da Pascoa"
Isolada Muníc. de "Vila Nova" iS ' b 86 I

= '

d t d
:

8500' Esc Isolada Estad aI = a ,rua 15 de Novem, ro, 4 em B um�nau, a que = vem esper an o, como e

de' T�sto Rêga, 83,00; Esc�la ª maIS baratos vm-..dCl'a e melhor atendera. ª natural. intensa e particu
Munic, do· Vale Selke, 60,00; ;'jHlilWlllltIllUlIIIIIUlllllt_UlIlIIlIIlIlIlIIlJllllllmlUmUIIIIIIIIIIIIIUlIlIll lar espectativa e interesse

No tocante ao prootem» do trânsito em Blumenau, um dos aspêc

tos que mais merece a atonção das autoridades competentes diz respei
to â falta de fiscalização na rua São Paulo, onde o tráfego de veículos

. é dos mais intensos, se ('qnsiderarmos que aquela via pública em

Itoupava Seca representa a pl'incipal via de acésso ao centro urbano

de todos os veículos procedentes de várias regiões, transrormando-a

num verdadeiro escoadouro de produtos transportados por caminhões.

Eis porque, '1inguem desconhece as razões porque torna-se írnprescín
divel a presença ali de um guarda de' trânsito, que ponha um paradei
ro aos constantes abusos ·,'erifieados cotidianamente por parte de mo

toristas imprudentes e mesmo porque, tratando-se de um local onde

se movimentam, dlàrtarncuse, centenas de eseolarés, torna-se aconse

lhável essa medida', G que viria, sem dúvida alguma, evitar desastres

de eonsoquôncías Imprevtt+vcls, como já tívemos oportunidade de la

mentar, quando regist.rarnc-s o atropelamento de u'a menor. NJessa

ocasião, houvera sido de�:gnado um guarda para manter 'I- fiscaliza

ção na rua São Paulo. em Itoupava Sêca e a SUa presença naquele lo

cal foi de grande utütdade até que, por motivos extranhâveis, aquele
runctonãrlo deixou, há meses, de prestar 05 seus serviços.

Na reunião d� õntem da Câmara Municipal, o vereador. Gerhard

Neufert, encarecendo a necessidade da criação de mais um cargo de

fiscal de tránslto em Itoupava Seca, fez sentir a urgência da medida
como um imperativo ínadtavnl fI segurança da população daquele bair

ro. Acreditamos que os l'<.deres competentes reconheçam a .utilidade
da providência que vem ti,. ser pleiteada. tratando-se, como se trata,
de um problema de vital' :mportância para a tranquilidade e a segu

rança da coíettvídade .bluDI<'nauense,

VENDA DE�TE DLARIO
NA ENGRAXA'l'ARJA

PONTO caro

Rompe o Perú com

Cortina dea Ferro

A' tarde, na margem do
rk" próximo à uma cerca de
aram2 farpado, o. ;sr, F):ancis
co Joaquim Barbosa E!ncon
trGu, pouco acima do local em
que foram recolhidos os pri
meiros despojos, uma parte da
pema, Era uma tíbia, à 'tIual
>:e achavam, ainda, agarrados,
restos de carne putrefata. O
lchado foi remetido para pi
'ropolis, tendo o médico le
gista verificado qlje perten
�ia à mulher esquartejada.
Continuaram as autoridades

interrogando· os moradores nas

reãcll1dezas. O motorista ·José
Figueira, empregado de uma

empresa de transportes cole
tivos e funcionário da Leopol
dina, sr, Calixto F, Cruz, am
bos residentes em Pedra do J

R.io, quarto distrito de petró-l10lis, foram apontados como
;abedores da prisão, ha dias,

VIENA, 17 (UP) -:- Ape
sar de precisar o artigo 72 ,da
Constituição tçhecoslo-vaca, a

tualmente em vigôr, que em

caso . de morte do presidente
da República a Assembléia
Nacional deve ser convocada
dentro de quinze dias para
eleger um sucessor, não exis
te ainda indicação alguma a

respeito da personalidade que
será escolhida para substituir
o sr. GQttwald. Não será ne

cessário conVocar a assem

bléia, pois a mesma está. pre
sentemente votando o orça
mento. A eleição- do novo

presidente deverá ser realiza
da, país, antes do dia vinte e

oito do corrente,

por parte dos. seus sócios,'
numa evidente' demonstra
ção de que todos os empre
endimentos do aristlocráti
Co grêmio d", rua Quinze
!>empre mereceu simpatia e

apoio dos blumenauenses, o
que bem justifica a enorme

procura de bilhetes do sen

sacional e interessante

"Bingo de Pascoa", que dis
tribuirá três valiosos prê
mios, sendo uma geladeira,
u'a máquina de costura e

uma radio-eletrola, além de
mais um prêmio de conso

lação oferecido por Ladis"
lau Alfaiate, constante de
um terno de casimira, no

valôr de Cr$ 600,00.

Ma/enkov é clt2�conhec;cJo" e njnguem sabe
qua I será o rumo elo b loco comunista
Mas os acontecimentos não são· de bom agouro para a paz mundial

JOÃO DE ·SCANTIMBJ.1RGO cou a importancia do cargo de se- to de Stalin não morreram. O mal prc�so, Pelo contrario, o seu suces-

Nove dias depois da morte do cretario geral do Partido Comu- .,' originado pelo homem sobrevive a sor é totalmente desconhecido. Nin
chefe supremo da União Sovictica nista, que Stalin cntão já ocupava, seu criador, e uma tirania pode guem sahe qual vai ser o rumo do
e do cOlllunismo mundial, podemos Foi longe, como se viu, o secre- 'I ser mais perigosa e mais irrespon- bloco comunista, que engloba 1100
ter uma visão mais ampla do acon- tarjo g-erill do Partido COffiUl'tista, savel depois da morte do tirano, milhõc' de PCRSOllS. Em todo o ca- Tratandose de Uln em

tecimcllto historleo ",uqnildrado 11;:' GCI1"r,�:'i5Silt1�. � chC[c do governo

I
Enquanto ,S��lill era vivo, havia SOo as Jwmena<:ens prestadas pelo5 preendimento de vulto do

marc!n da lli:;(oria e no panonnn da Umao .sovwtl'.:a. mantendo sem· certa pos�lb!hdade úe se preverem t"heIe,' comunir;tas dos p;J[ses siltell- Carlos GOlnes, visando án
gera! da politica mundial. A morte (-'rI" seu "argu, o seminarista geor- acontecimentos na basc de estudo le�. e principalmente, por Mao Tse
de St?lin seguiu de 2f1 anos a mo'- ],lin'l[] n181\01;011 11m poder absoluto. cio carater astuto e cruel, mas, ao . Tung, chefe da China vermelha, gariar fundos destinados a

te de seu predeec�sul'. Leninc, ["n- superior ao de Luiz XIV em Frall-I' mesmo tempo, cauteloso e flexível provam que o bloco eontinua soli- introduzi.r melhoramentos
dador do regime �o\"ielico, A pra- {'a ou de qualquer outro ditador e ·10 lcader comunista. Por esse mo- do e .que, embora Stalin tenha mor- em seu palco, cuja finalida
jeção internacional das duas per�o- ,hefe de Est:,do que o mundo te-

I ti,>;o, é de se recear que, daqui por rido, continua vivo o stalinisffiO de não podia deixar de me
nalidades dominantes do comuro' ;- lha conhecido. O ditador soviético I diante, venha a ser ainda mais pro- . Ve,iamos agora a situação interna�
mo mundial c ela história russa ,to, JOdcria parafrasear Luiz XIV, di- fundo o mistcrio que envolve o cional, que forma o quadro da mu-

recer encomios e os aplau
século XX, torna oportuno cstabc- >;endo que o Estado c a sociedade !{remlin. I dança na dlreç50 do Inundo comu... SOS dos blumenauellses, O
leeeI' um paralclo entre as reaçõ�.; �ram ele. pelo menos "sociedade O mundo uciden�al aprend.eu a 'nista. Continua estagnada a situa-

\ "Bingo
da Pascoa"�, deve

e 05 comentados rIa ilnprensa in- �omuni,ta. "onhecer a ment3hdade, a atitude

I
ção estrategica no Extremo Orien- t t d

.-
d. , " , , con ar com o o apOlO os

ternacional. em face dos dois ac"1'- Podemos agora colocar a scgllln- cio chtlildor sovIetleo, medIndo as te, Chiang Rai Shek ainda não a- " ., , .

tecimentos, Comentando a morte tIO questão: que signifiea o desapa-, numerosas conferencias internacio-· prove,tou a sua liberdade dc mo-
I SOCIOS da slmpatlca SOCIeda

de Lenine, cm 2t de ,Ianeiro de �eeimento do ditador. verm,�lhO pa-I �ais das quais ele p�rticipou. Tam- ,vimentos e reina calma na frente de. _?s bilhetes à venda de-
19H1, escrevia "Thc Times": "Leni- 1 a o �lundo dos nossos dIas e do .

,pm ln,u os seus a�tlgOS, eonfer�n-: eoreana, calma que talvez preceda verao ser procurados com
ne foi mais do que um simples re- futuro, Devemos ter presE'nte, des- Clas, dIscursos e llvros. Conheela, I o estouro do temporal. Entrou, d' t d 5 D M
volucionário e conspirador"... "o de logo, que a vontade e o espíri- pelO mcnos, o seu pensamento ex- mais uma vez, em fase critica, a �s Ire ores ,� .

:
'

comunismo será divididO por uma luta interna no Irã, entre Mossa-
Carlos Gomes , n.a fIrma

luta aberta pela sucessão" ." "o

A P R A ç A degh. a monarquia, os fanaticos' Hen:nes Macedo S, A., na
gearsiano Stalin tem chanee, lUas.

I ll1uçulmanos c 05 comunistas. Só C;:-'sa Willy Sievert e no Ho-

���;e:���:,t�(:�"'rev:�7a t:��: �::1O(� I T. A. (. E CRUZEIRO DO SUL �;}o��':�;o:o�a ��;�pa van�:��:�t=� tel Holetz,

,nist·· perg:unfH\t;\ se O capital c�- f'ontinua H. dClnorr\ n:1 rO:::ll'ln�-f7;:jo do

;!�:�:::;a(�:ri;e�(7C�::��� (�:��m�l"a�; I Comunicam à praça e aos seus clientes que �;:C�:e;����P�U�oN" :;�:;sa[���:;���: �einiciado o exercicio
jornal frances "Le TCIll.ps" predis- dadHs as divcrgencim-i nncinn:tis '

"d f I��11SaadreVcc(r11l5�ril!0i;c.'Ç,·ii(D)1'''(elel'so::roJ�oslr'nY"I'� dentro de breves dias iniciará novas linhas, Por outro lado. o tratildo halcani- ·lereo na lona oel en ii
�� ".. v " .. .. "O de amizade constitui {!onsidcra- d t ",. I�:���:;: �:r����:�a�,n na-OseOb�etna��� com aviões OC-3 de 1.a classe ligando Itaiaí a vel progresso no entendimento en- I) ern ono a emão

• 'TC os povos que o subscreveram.
a autopsia feita por 11 mcdicos,

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, diària.. �c�:�:e;;n t::tar!toe apo���:r:�e;�:; LONDRES, 17 CUP) -- "Np-

Numerosos jornais publicaram ii I
nhúm bombardeiro britânico S(�o

d
'-

d f ! d L· mo te
nflucncia sohre o andamento geral aproximará menOR de '2;5 quPô-e:;cr�çao 08 unera s e enme,

I Vn '. las negociações de defesa eonjun-
mencwnando que o icretro fora -

:", A estada de Eden nos Estados
metros 'da fronteira da zona so-

carregado por Ramenev. Russin.

li"
.

d 81 'J 'd d realizam eonfe-
viética da Alemanha ·no

BUkharin, Zinoviev e Stalin. A im- _(lAnela e umenau
mos, on e se .

(:ur"o do exfrc·cio aéreo que .:-e

:li'"
_

'.meias entre o chanceler - britani-
prensa mundial tomou conheci-I .

'o e o secretario de Estado e ou'
rc·nicia esta tarde na Alemanha

mento do (ato de que o triunvirato Rua 15 de Nov 459 oc;dental" - d.eclal'ou hoje
,

.

rafi personalidades do governo do:;
assumira o poder. mas não desta-! .,

".:5ta<lo.; Unidos, tem caratcr econo-
ma.rechal do Ar, sir, Hugh!<

nico, mas problema.s politicos vjrão Loyd, coma'dantc da. i viaçao
'l ser ohjeto de consideração, Os britânica <le bombardcio. Acr"'�

lrimeiros fatos ocorridos desde que
centou sir. HughB!

� novo governo soviético assumiu
) poder não de bom augurio para
, paz mundial, Os ataques sofridos
lQr aviões americano e. britanico
iemonstram que o novo regime é

talvez mais agressivo do que o an-

I
terior. Esse estado de coisas vem

mgerior ils nações do Ocidente e

�uas aliadas. que devem se unir em

lnr"no de C'OJ'l1unft inl,l·rí.�S�{·H {. rcftn�

l ..::u· �s �uas defesas,

SALVADOR, 16 (Meridõn'l.!l

I
co-p"iloto o 1;[", José Cat'los Cat

- O avião da "Ct'uze'ro 'do Suj" mono
acidentado nes�a capital, condu· Um do� p::u;sag·ciros, pl'ofm"�('l'
zia 12 pa�ageiros e t;nha como I Renato Sampa {l. sup r 11' emLll
comandante o sr. João Pano, c te !do En3ir.o Secundar'o no E,;,

d�

Camarada
DE 16 ia 31 de Marco

na

c a s a
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