
candidatos elo Rio

I Um exemplo a indicar I
-.

RIO, fi - Conversava eu ontem

I
cruzetrcs e .ajuda de custo de �!)

com o ministro da Fazenda e lhe mil, alem de aumentos de venci

significava 1> desapontamento de mentes Pllra nposent:,dos e ",tetivos .

nós todos, que fraternizamos com nos cargos públicos. .

a sua obra de governo. com o ges_ Até onde quererá ir o Poder Le

to desatinado da maioria•. Senão da gislativo corri. exe:mplr-s desntina
unanimidade da Câmara, votando dos desses? Que é o que o Poder
subsídícs pnl'lamenÚl-l'es de $6 mil Legislativo. com os seus atos de

-"""!'-..........----......-\o<o-.......__--------...------__------.........-- ........--._-�-�....-�-.--....;--............... .........;._..... ...... ...... --------.........---...:..--.------ Insanía repetidos. está desafíando,
senão um'). revolt.\>, popular contra
ele?

Agora se t'''"I1 uma ndministrn�
ção que luta, mas que luta de ver

dade. por sanear ;:l eTüzeiro.· EStã
eta emgennada Dum esforço titâ
n!coJ paT� ("�ntcr as emissões de

papel moeda. para c'.mtrair o sue

to' infl..:!.c;onã�l", erue se desataya

eada 'dia mais viotonto e mais te
moroso.

Qu� é o 1;1111:' fll? f! Càmara dos

Deputadosv
Mau gr,c!) saber t.a ('xtensão; do

Perde ·0 8rasl"l um· de·seas �:����:'l,e"t�Or��:.LI�: l�=lt.�O:tr:�
.

.

.

,le�pes!l públicas, alimenta ela pr6-
pria O� se H su!.;sÍ'liH para 11 pró.
xírna l·�gi,:,stura. E' um ato de in-

g andes 'chefes mi-I-II ras con-c-.erues Y' um ate de demen-

, r .• .

a" ::l::;���:p��: :����:��r:����:;
Fi-Ieceu O general tamarliue Pe�xoto Paes' lem-e �:;�:��t�:;s r.�;a 4�1"���1 d:;:���:

Com sua morte perde o Brasil Entretanto. um brasíletro, que
deseje oferecer da suo. vida de

um grande Chefe müítar, tendo e··
modastta e .de simplicidede uma

r.ercidD varias funções de desta. n,.oo' para Q� seus ·compatrlotas.O brilliante oficial, do nosso E- qu;;; no Exercito nacional. Candidn-' "

tu a presidencia do Clube Militar !;'Ode viver com a metade. A in·'·

Ir' 1
. �

bí flação tem que ser detida, entre
nas u rmas e escoes, o teve ex-. .

pressíva votacão por parte de seus
outras ��d�dr::s. com eC�)noID1llS.

S- .

I

dOj
com rC5,1',,,oe5 orçamentarías, com

c'l1TInl'adas.. eu.corpo sera ': a
cortes uas·· ces esas,' Mas que au.

em sua rasídeneía, a rua Bar.,,) de
• Id d t "P t � o· aumen.01'1 a e era para vo a. -

Petropolis 35, de onde sairá o en- to do imposto dU· t:\ODS�. por

terro às 16 horas de amanhã para exemplo, uma Cãmara que eleva,

o Cemiterio São João Batista.· (Conclui na :t.a pago Letra A)

RIO, 8 (Merid.) - Faleceu nos

ultírnox instantes da noite de bo

je, nesta Ccpítaf, o general do X-I
xercíto Lamartíne Peixoto Paes Le
me. O passamento ocorreu preeí
samente às 20,30 horas, no lIospi�
tal Pronto Socorro. 1{1 minutos de

pois d:;:. ali ter dado entrada a

quete militar.
·VHima de enrato-míocardío,

.

mal lIgraVOl'rse
mente.

irrem.ediavel•

gene! al Lamartine se encontrava
em um cínema da praça Saenz pe-'

na em companhia de seu. irmão, sr.
Francisco Rtbdr�. quando. �ntiu

o,! primeiros sintomas da doença.
Levado para aquele hospital. apesar
da pronta asslsteneía dispensada, o

xereítc, g�nel'.::l P'1)� Leme fale

ceu aos 61· anos de idade. E'ra ca

sado com dona liilda Olíveíra
Paes Leme. existinêl'o no enlace
dois filhos, o menor Murllo, alu-

o no .do Coleglo Militar. e li jovem
l,a1r. professora muníeípn), Deixou
o extinto sua mãe. dona Idalvina

Peixoto.

IIRELL"S.A. ."

Interrompidas as comu

com a Arge
Marrocos

COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA

(UP) - Sabotado
I,'es cortaram hoje, perto' Ida fron
teíra Marroquina,. o' cabo subter
rãneo pelo qual passam todas as

Comunicações telefôníeas e tele

gráficas entre a Algeira e o

NJ:arrocos. Com isso, tais comu

f:!icaçõe>s ficaram praticamente
�nterrompidas

tem a satisfação de anun�lal'
ii indústria brasileira em\ge-
ral que, tendo completado as

suas instalações, acha-se .�pa
relhada para fornecer todóS OS

principais tipos de ;,

CORR.EIAS EM

PARA TRANSMISSÕES
. .

,

Cia. Mercantil Victor Probat
Rua 15 de Novembro, 579 - BlumGIlCiIl

e,stão pensando (e
lítica é fcrrna d�
escolha. do futuro

RIO, 8 (Merid.) - O

rea-I
cruz,eiras e um primeiro'-sar.

justamento. dos vencimento.s gento' a 6 mil, sem gratifica
das Forças Armadas entrou. ções de cursos. Os generais
&:i qu-e parece, noa. sua fase teriam aproximadamente ven

decisiva com a entrega ao pre- cimentos que percebem o mi_
sid'çute da Repúbliea das ta- nistro dQ Supr€mo Tribtma�,
belas. elaboradas pela comis- isto é, cerca de 40 mil cru·
são intermmisterial que es- 21eir�5. São contudo ainda

"O procedimento imposto aos tuda I} questão. As div.ergen- co.ntraditorias 135 noticias so-

lid�I'es políticos, no momento, é das em torno das tabelas ain. bre o. assunto, visto que a re

de meditarem ante a realidade dos da ·não f.eram superadas in.
aeontecimentos !:l se congregarem teirament� dentro. da propria

l.__---------------�-------.........-

em frente unic.!!. para alicerçarem o comissão, que encaminhou ao
progrtsso ri�cional em bases segu� governo varias Í>:lbelas afim
l.':lll e extensivas .!!. toda_<; unidades de que seja .escolhida aquela
da Federação. afim de não se cria- cujo ;orçamento mais se apro..
rem prevenções e antagonismos".

. xime das pos'Sibilitlades do I

;;���ri.:���!MD·ça-o �e censura a Mac earlbJra tratar do assunto, que na· )'11
CIDADE. DO VATICANO, 8 ultima reunião ministerial no ,I .

U

����ano �:;:nt:a:���: �� ;i�;do:°irn�:l�l:��:b�las���:. �elo �ena�o Buril 3' m e r ,a C a D oboátos de que", Papa Pio XII te� gundo .noticiamos .jornais des-

futuro,. isso não se repit�'•• I�o!�f�::���:t�a��o:u�e s:- �1Q���ii��n;l���ttsordo�xe�:Mas I!leth �legou que. nao

lcompallharam
sua doença em pitã� Dura 15 mil cruzeiros,. ._

mandara. atIrar por9-u.e Julg�,:, principios dest� ano. Assegram ! ,enquanto 'ou�ras "-u. r.çduzein' Washmgton, 8 (UP) - O a moçao de censura ao se*

Y!l qU� a�nda pod�rlll cumprlr 'e's�a'S fontes qu,e o
. ?st� de! para 14 �mil ou os elevam pa- senado norteamericano ini� nador Mac Cart�y, pelos

. Eua ml�sao, que era, 0. levan-· $aude do sumo pontifIce e n?r-1 ra 18 mIl...
. . cia hoje a sessão especial. excessos de que e acusado

.

tamenk aéro� fotograflCo. dO,mal, apesar 6<1 seu trabalho m.�

i
Um coronel, �e�ncfu ce�- d . t 1 er' J'ulcrada I'

em sua campanha anti-co·
Torte do Japao. tenso. : , i :. tas tabe13s passara a 22 mtl uran e a qua s. a b

..,. __ .,__
.

. .. ' .. - .. _._ .,. munista. A Casa foi convo�

-----11..""'----------.:.·----
.......

-d--......;--A-""'---U----""'-·...;a d
.

D
.

II ��d:ep��:c:s�:!Oo�:��::
.n.meQ�a

.

a· nl . a· e o ltc:dosnc:,,:ossenadoresese.. �. . ta receb!ao o parecer da

P."1:) N II .. ·b · t F d ··1 I respectiva comissão reco4

." J..D
.

. O .t1mIO e erQ I
I ��j�d::���r��:.�:s��

..�._---_._-_.
,

.

.. ----

I guida se suspenderáa os

A REALIDADE

1 e� q�e•.p;s;o�Imente, não. s� �_. :Mas �contece �ue_ diversos .me�"
. trabalhr.s. O dia oe ama-

A reportagem do O JORNAL poe a l!nlCmtlva da SUbstlhuçao bras ·(laquele orgao de .dlreçao - : •.
.

tendo em vista somente o objeU- dos membros dá I3.tual Comillsão partidaria - �l'ota MoreIra, .II�. nha s:r� dedwado aos ne·

vo de lfaclarecer o que se :passa

IEÃ.ecuuva
Nacio;nal. Desse .modo cír Pereira LIma, Rome? FlOr� crologlG5 de quatro senado.

Ue fato., que nos bastidores d� se >O ma.vime!t1to pró-rsll<l:va.çã.o etc. - estarian"l contrár·lOs a res ultimamente . falecid<»1
t!llba�hismo, _:omeça. POr n��l g�futr rea!J.inenü

.. e(}ns�e�c�a� idéia da renovação, pel(} menus e somen!e na quarta-feira
f\..E duas ve'I'tt0eS. Nem {) sr. Joao tuteio faz crer venha o .exmm s I

(Conclui na 2.:L pâg1na letra C} COnleCarao os debates.
Goulart vai renun.cill,t' li. pl.'esi� t.ro do Trabalho a :"n.Vl!,-t' ca�ta .. �

dencia do. partido nem tão pouco aos se� e�legas de direçao" abrlll-. ".!.���ti�����������!;;t��

��:�':a�::;ue�3�art�nt;fe��nd� :0c:;� �aol do
f:eu posto, se foo: !;

-

EM PR EG'.D O' ·0 Sque exi!ste, na. v·�'t'·lad'e-,. ê um mo RESISTENCIA
,

! �
vimentO' de relativa. pt''1tundida. Acorrente fa�r�vel .a ren.o- J �
ue, visando áquela r.eno'vação, vação - P.asqualin.I,. LUCIO Blt-ll .

movimento esse que pasMa até tencourt. Al!encastrb G�im3râes. J� Oferce-se até 2.000,00 de ordenado mensal pa- .

O> 'l110m:ent�. da fase das conver- Carlos Gomes <10 .Olilvelra,. etc. -i ra as que possuirem pratica dos diversos serviços de
saçõeS sem com:promisso. - !admite que a. i!:hiciativa do, sr. ft Hotel e Restaurante.
No que tange a Posição do sr. J()ào Gl>ulal't viria facilitar as

I�� A
.JoãO' Goulart; I) certai é que ele coisas .tá que tornaria como que � presentar-se nO'.

jfi. se manifestpUt por intermé� ob1'iga.tórla dO' p.onto �e vJsta �� HOTEL C'AlltO
·d? correligionários que lhe

.

saO moral :: renunCI:l coletIva. da a&
mais Chegados, deixa.ndo pacifi-'. Ç!omiSSaD �ecutiiva. Naclonal. �!'�����������r��.z.,�

pensar em po-: guíu o sr. Bias Fortes:

agir) senão na I "Precisam,os convir que o.; re

presidente da toques n:� constituição e :. reforma
da l"i eleitoral e do sistema multí

partidário vigor:;.nte entre nós. é

imperativ·o para que se possa dar

SQlução naci�mal aos problemas
nacionais e realizar li transforma
çflO sjocia�. poli ticp. e economica
cio país, ambicionada pelo povo.
Para se estabilizarem as institui

ções, qu � .?.i estão. é necessario

que se org:mize 2. nação, apare
lhando os poderes que "" consti··

tuição prevê. de modo que haia
relação entre as obras idealizadas
e !l r!lalidade nacional". Prognosti··
cos não muito animadores são· a
go�a feitos pelo sr. Bio.s Fortes.
em: relação ao futuro <'lo Brasil. é

preciso alguma providencia que

sejam tomadas por quem compe
te:

República.
Em segUida recomenda

pessedista:
"A demôcraci;! que forma o go";;C

�erno popular, deve aproveitar co

mo elemento decisivo. para revi
gorar o regime, a posição prepon

i derante dó eleitora1io, cuja força

II·
se mobilizou para o pleito que se

feriu, revelando tendencias coleti-

vas, representadas pelos ideais dos

I homens que nele s:, �m:penharam.
O. dr.;;.ma que asSiStimOS e que fi

coü aquem do que eu havia ante··
de

Nd fase decisiva o reajusta�ento
..

elos venciment·os elos mi lita res
linda bit divergencias nas labehis- -

ferida comissão se r.ecusa
dar qualql�;'r informação
respeito.

a
a

Para atender as necessida.
des imedialt!t& seriam os mi..
litares bfneficiacks com o a·

bano de emergencia até que
seja encontrada uma fonnu1a
definitiva para aumento.

.

Um yermífvgo "f;,;ienla '1U6. ex·

para rumos novo�, em face da im

l'� tUORD. vontade popular incorror"
er::os". E prosse-'

NORMAL O ESTADO DE
SAUDE DO SANTO PADRE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i
� A
I de 1.1.;-'b..k8I' e. Fiedl'E'.i" Ltda. sito a Rua 1::. de Novem
I b1'o -� 1.344 - j\.:rw í $-8H, caixa postal, 7:ifi �� af",·

�..' "

.041

Tece OS S€-gl.·L�11tt3 iJ.égot:j·D�� para venca:
,�

��ur-fi· ���� '0'':,:1 'l � 11 \- A 1i r A r � it \: A "

V. S. de.:i(;ja possuir ., sua casa própria
Praia de Cal!lb.)r.tt,? - Enti.í.o não oerca tempo: vá
hoje mesmo adquirir' a sua data no belo Jardim Sereia,

I recem.ct'i,"';�l.?.,. com grandes va llté'i.Jens para, o làborio
,��, povo de; vale do Ir-aJal.

Informaçôes com a INTER1\T8mARIA, de

Il�<'l"
&;. Fiedler Ltda .• sito à rua 15 íÍe Novembro 111',

,

JS-1'i: Fundos - j"elefone rir, lOS})·- BLpMENAU.

��� ==�,--._----=- -.J

SE
ser negativo porque

cão 'éstaUdlll rompe 'O equilibio
n:ecesssário ás .I,eis da oferta

ela procura.

.' Preco
'". �J; Ocasi,ão

se extenda

flyegado...\BSh.l. .na p�anta,çãa' dê
,1I'r{)Z com cuftura 11'l,ign!da o

!'er:diulento obtidó é quase '(). dG

bro do �ndimerrto d'), 81"1'0:,>;

�A�I[i-ga�..s-e-oo' Vende-se 111-�---__'_-
íTrna casa, propría pa- I!'ra lrotel ou grande fa- I!
mílía, dE� alvenaria. com I i 'I'2 pavimentos, instala- I'.�éS, sanita rias comple-!

'

I
�tas' situada em otimo .

s
: l)onto da praia de Piça- I I,ras. Vende-se lotes bem I
's�ttwdos na mesma praia ,I I.

Informações com o sr. ft
Xavier nesta redação. I J �

,

I

Vende-se diversos lotes,
a Rua Golas, sita na

Garcia. Informações

cf)es & o
�

C�-:�\,l de 1'h-!nr as
-

despe
�u� dt:> C'�d3 un'i de nós. na bttF-e de
.tO n.H ("�. t:(·iro� - o 'gue· também
f.- urna �f'lrlh�� d'" dCC'l'":'tar ti fale�1.'"
ctn dr· r .....C';,_�l(\ .t.':!: o surc'ÍlHo 'do Bra�
�i1

IDeSflO('ntn:!�' COU1 tantos

POlíti_,LO; d«:--ti-tUldo.;. de patriotismo, se.,

qtlte- 'kbdc:, de respeito pela si;
tuacao ci!1S tin::nç:ts do seu país _

).)larias e:dr",
E_BLUMENAU

.

Hórário dos 6nihulI
Partidas para Itajai:
7, 10 e' 15,30' horas
Partidas para Blumennu;

6, 'a' e 15 horas
Hotftrió das camtnnetes
Partidas para Blumenair:
7 e 12,30 horas

Partidas para ltaj;ú;
li e 17 horas

AGE1"icL.<\ EM

com o SI'. Hermann
Franks - Rua Amazo
na - 860

VENDE
Um caminhão 1940 pa
re. 4.000 quilos U30 par
ticular, aceita-se, carro

menor em troca. lufor
maeões na Rua São
Paulo 561.

PR.OCURA-SE
x[' cen tro da cidade um

apartamento
-

pequeno
ou um qm-q-!:o com

tala<:ão sanitaría.
Inrorniaeões nesta Re
dação..

'

·SE

Empregada 'Ou em-

f:r;�gail.n com pratíea' de
balcão. "I'ratar na Casa
B'll�r�t.?r.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Até o 'principi.o. deste século. a
preduçoo nadom1' .era insUficien
ta para o consumo, :ün.ter.no., tl1 que
determinava' a imporla<-)'í.o dQ
produto. Porém, a partir -da, nri�
meíra Guerra Mu:rtdlllJ o, Biasi!
passou a exportar 101 �cesso da
sua safra, competindo. assim, cem

Uma frota de camionehu pereerre

a fim de manter 6 venda

Exa1a.menté na manhã de 6 de outubro a águas medíter,
râneas roçavam'as pedras de Çaprí, aos olhos reeem-chegados
de uns doze' mil brasileiros, que flutuavam ainda, demandan,
do 'põrto, enquadrados na' baía de todas ,as legendas antigas
e novas.

V.er· Nápoles e depois morrer, h>3via maior expectativa
que aclamaçâo. A paisagem do mar, e a que do mar se apro
xima (ainda faltava um ano paru a descoberta da bomba atô.
mícal) .era intocável, transcendia à guerra. Qualquer ínísão,
seria como a das Volgas, abs2rbivel e, dísscluvel nas águas
l'�stauradoraS das' correntes permanentes.'Era preciso dívt
sal' o eaís; e srnt.í�lo mais de Ilerto, e observar escombros e

advlnhaf a, cidad,e depois dos esc-ombros, p'Àra então saber e
verificar que às águas são ,intangív-�is às feridas qu-e·rebet'l..
.tam a terra. enquanto a terra, esta. se expõe em intervalos de
(tnagédi.a, mais agudos e s<�cos rias superfícles construídas e

destruídas, civilizadas para o trânsito da barbaria.
O mar Tirreno jogava as pequenas embarcações ;paro

a Toscana. Mar doe todas' as fúrias açoitadas pelo vento outo.,
nal. Trans:ção ;violentá do plácido Atlantíco. Corcovas sa

tânicas .de s.al,.. desvanecedoras dos arlitos, até outra luz ma
tinal .empecJada .na neblina: Livcrno, outro cais carcomido

. à ))eira de (nitras águas ínconsurís e insusceptiveis.
E ,,8 sólidus GMC em procissão na: estrada' reta. A torre

de Pisa; ao cabo de vinte minutos. 'era uma inclinação recf- I

proca pa±a":ver e SEr vista. Domingo caminharemos a pé, para i

olhar de, perto. A ,auto_estrada girava cerno um cosmoroma'lInfantes; artílhetros, praças" e .oficiais da enegnharía, da
InfantarÍ>.ól," la Irrtendencia, das transmissões. da saúde, e do
Esquadrãô, ,de Reccnbeeímento, a brava cavalada

moto�me-Icanízada do capitão Pítaluga, ao fim de um mês ou antes <1e,S
se t�.mpoJ 4l�tailcia,,-am�se e �e _dividiam, :fora d.os arredores

Ide PISa:; 'e1n'-'âetuanda das posiçoes que sustentariam com de.,
nodo. efici$Cia e devotamento. A FEB, refeita da trav-essia
marítima; llal:>ítuad'a ao chão e ao outono ih Iialía, compa,
recta à JuÉrl'a. :!8xcedia-se CI:llU juven.tude. "

,

As .r,'nallilS.:;frlàS dos Apeninoj, abatiam-se sobre ,). obscura
Pistoia,.'�" deS:i'edaçada Porretta,Terme e, mais distante, a
eterna FlorenÇlJ.. Em Porretta.Terme, e, ainda mais próximo

;:'�s��t!�:���:�!�����g�:!ró��o:]��a��;c�r.Pi��:!d; IRepto'-.-!i0- Dnueu'hD iro qoevigílla e o "sono alternàvam.se na montanha e no inverno. li II L INas estradas abismaís florfam as pétalas, as hastes de gelo,
trespassadas pela estrategía; A_ prfrnavera era, um túmulo .no Disllosto o eancerelogtsta. Henrique Mélega a dar uma

opor_j
anos - afirmou á. reportagem o

.fundo dos v>::!les. Quando dcscià a noite, era impossível pres- cancerclogísta Henrique Mélega
sentir OS .abismos, declives profundos na pista exígua, pontes tunidade ao engenhéíró Corain - Experimentação pública _ nunca fui procurado. ;pelo en-

rôtas, tábuas .razas, resvaladcuros. A luz da manhã 'Íncidia lsrenhíero Sebastião Corafn para.
SObl'€! os pesadela�, A vida estremecia com.o chão, d�, produto - COlldrções exíg idas !)elo fueultatrvo- �azer uma experímcntação do

,

Faz bem l3sslUala�.e�-se,. a margem a'a Jornada, cs .re- S. PAUL 8 (M rídi Ii _ t br " d"
-

d seu produto, Ofereço-a. entretan
mansos as vozes femínínas. contrapontos presenças ternu, ,

. e ona

!
�ne� o pu lC J a açao eu a .

. .

ras, na' p,ôninsula toda da Quinta Real de�

San Rassore a aportunêdade, pe!la :4UllJ tanto Inefícacía do medicamento sobr e to. T-�te momento, Embora ceb

'Francoiise, nas olegrias dos primeiros enccntros, 'O- nas despe, vem !,radand? � ped:lJ:J.dO, para a os doeutes. '. ,co qU_�to:," pr!)pal�de re,sulta
elidas com os GMC em marcha, e o resto p:ntilhado nos mui, �:l;;perrmc;n�açao p;�bllca da sua

f
Entretanto o ce�vlte ovale c� do do pozl�Jiho preto, , de�\j'o o

tos p:JUSOs. afagos, danças. passeios. ,

drega milargosa " tem-illa, ago- mo um rept'Ü. O nae compaJ:eCl- exame de dIversos casos nao p�-
, <1?�z �nos dec?rridos, � �inte., ..

I�' !rinta �ue tral!scorram, ra.. o engenheiro S�ba�tiãQ �o- n-C:-?t; � es�s� ex:>eri!11e�taç�oJ pu� nho obstaculos .em _testar pubh- ��
,"

combmara,o os feItos gU1"rrelrCs as lmpressoes amlg.1S da ra,ls. Quem a ofer<&:e e ':lI prof'l blCla slfgmflcara a ma fe e Q> ca�ente a medwaçao do sr. 00-

J
F A ç A M i3 E U S

F.E.B. :11a !taBu, enquanto) o tempo permitir a memória pe;;� Hen;rique Mélega, catedrática de charlatanismo de quem pretende raln. Impo,�o. entretanto 'e'Stas A N U'N C lOS
soaI d� d,u,,?ão e h�roiéidade, harm(miQsam�l1te inesquecíveis. Técnica. Cirurgica da EscOlla iludir e povo e per.ante ele apa-!

tres c�ndiçoes mi�mas: 1) �ue N E S T E ;I O II N A L
",
,Fora, outro paIS .e cu ra gente. e que fossem mEsmo no ,Paulista) de Merlicina. secretário recer como um "martir" lê' um o medicamento seJa fornecIdo _' _.twntinerite eUropeu, não sería certo que a (. .spon1âne.l fami- "sacrificado" quan.do a justiça I gratuitamente,

nâJJ' tendo, por�
liáridad Se estabeleces,s<l com mai.cr sedução ,:;:n1 favor dos geral da Associação Paulista de lhe r,E'(i;r contar d.o exercicio lc- tanto, fundo comercial; 2) que

que tinham, m.uitos proolemas postos em ausência distância Combate ao CanceI' e nóme �n- ""aI da; me1diclna através do PTe- me seja da\:io colllhecimento da,
''J, terra estrangeira. ,

"

,

"

ternacional Ida cancerolegia- Colo �e.sSOl moVido ,pelo Depà.rtam�nte fórmula e dos ingredientes da
Na p.:-sgectiv,.l.dcs dez anos da F�B - olha.se e�se pOl'- ca � disp'.)siçáa do· "de'sco,bridor"

f E,tac:ual de F;scalizaçúo do Exér- droga, não me iinteressando pela
to na P'7líu�su�a. com alg�as ev{)caçoes gr�tas no. Impacto v��s canct'rosos da sua dtin.ica.; cito Profissiosal, maneira cerno >O remédio é pre--
d�s co�tl:figenClas, que a9,0-taram .:} mesmü DO::to; taIS evoca- pari.lCUlill!'. l'ilservandO'-se a Sl o parad ..:> e 3) que IDe sEljam for-

ç9,es .

sao O
. re,> 1''>0 de (1�lr?s tormel1t�s, a:m13l11adas na·D?S- dlrelt? de c�ntrole d�S casos e fi C?NDIÇÕ�S MINUfAS necidos dados sobre' os efeitos do

p'ltalldade as '\Cagas da f:ur1a,. seus ,efeItos, sua fort:�, cOnJu- {fa..:dlvulgaçao, atraves dOI DIA-. _., Cem.e dIretor da Campa.- produto no .a;t:garu.smo em ge-radas p.;Ia corrente da Vida, lllfunglvel como a (Jo,s aguas.' RIO DA. NOITE, para. coouheci'" nha contra. <) Cancer hã 'luatro rat".

o país inteiro renovando constantemente os estoquesJ

cigarros Continental

sempre novos�

- ema preferineia nacional

UM PRODUTO SOUZA CRUZ

�

«�ura o Cancer))
cessítar, a composição quimica
do produto e a ortentação de tra-,
bmenío porque repugna á mi
nha pessoa empregrar uma medí
cação cuja formula é segredo il

cujos efeitos sobre a moléstia. eu:
desconheça, poJs, .a primeira fa
Se de espertmentaçã-, de um re

médio se faz em laboratóri-:>I e

não em, criaturas llumanas".

EXPLICAÇÃO
A ,seguir, o cancerologista Ren

l"ique Mélega ·exPlica a rodgellcia
n!'"sas condiçõe:.s mínimas com

'lS seguintE's ra.zões,
'

"Primeira."
!nante, acho pouco siInpátic(jl co
I)nar-se Q forn(ecimento d� um

remedie cujos IrtesultadC!l ninda
",,,tão sendo discutidos e cuja
rórnmla 'J �"r. Sebastião Corain

sempre fez segredo. Só eempre
en'do o segr"do t'Ütal de uma:

I formuLa come meio de e:x:plera�
., sr. C02:'81'n me forneça entra

� comercial. E 'ainda, exijo qUe
outros liados que se possa ne-

� _

(ARGAS
Para Florianopolis

F Ar B R I' (A D E
DE METAIS

ARTEFATOS
G. O F F E NEY

Especializada em serviços de niquelagem e cro�
magem de peças até 1 metro de comprimento, com
cobreação antecipada - Aceita servico em J!rande es

,

cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem
informações_ ,

.

'

,

Rua Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal. 16
Fone, 229 - BRUSQUE

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



c II roi ô's:·i 4ade·,s
CERTAS resinas podem

I
te dorsal e de placas ôs

assocíar-sé: à· borracha na- .seas na. Pill'te ventral,
.

tilral, vulcaniiando"a. _Q ALGUMAS
.

vezes a

produto obtido é resistente esteira dos navios é Iumí-
.

aos dissolventes orgânicos. nosa, porque, na sua
Essas mesmas' r'esirias, com eles podem deslocar malus
a borracha sintética,. dão; ·:cos. e ínfusóríós que andeni
mesmo sem 'a adicâo de en- 'ii tona e emitam luz (radia
xofre, produtos mui resís- ções luminosas.
tentes aO atrito, A AG-UA estagnada apo-
ESTAO em curso nume- dreée porque as folhas das

rosos trabalhos de pesqui- árvores, as plantas, os in
sas sobre os produtos orígt- �etos, etc., que aí caem de-
nados pela [unção de ma- compõem-se e fermentam

'r'
têrtas plásticas >e borracha EM CONTACTO com :1
natural ou sintética. terra que absorve e retém
AS SERPENTES ou o- o calor do sol. as camadas

Iídios são réptis ca;nívoros,

I
inferiores do 'ar aquecem

de corpo alongado e fino, fie por sua vez, elevam-se
sem qualquer vestígio ex- e são substituídas por _110-terior de membros rocemo- vas camadas, que se poem
tOH\'S, ��m bexiga urinári�, I em equílibrío d.e tempe:a
sem pálpebras c sem cavi- tura. A atmosfera, então,
dade timpâníca. O corpo é pelo menos até ,certa altu-.
coberto de escamas na par- Tá, torna-se muito quente,

As

ASSISTENCIA MÉDICA PERMANENTE A t;ARGO DE' ESPECIALISTAS-
ABERTA AOS MEDICOS EXTERNeS' t:

.ELETRICIDADE �DICA - REPOUSO - DESIN'rOXICACOES
.&LCOOLISMO s: TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS _._-_
Avenida Munhoz da Ítocha Nr, 1247 - Telefone � rir.' 3. U li 5

lorlAS DE PRO'PRIA FABRICAq.ÃO
RElO'GIOS DE rODAS AS PRO(ED�N(IAS
oferece por preços menores a

RELOJOARIA CENTRAL �

ENI?EREÇO TELEGR4FfCO: "PSIQUIATRA
._�...

d e

BAROLHO REGUSF!

Rua Floriano Peixoto, 95
Cp. 439 Te!. 1639

Para consertos em geral procure sempre a

melhor organisação técnica do estado.

���������i���;���;���i�!'��;'����!��i��!i������������������!�!;�i�i�.����!i�������

! Indicador PndisSional1� � Ah, 05 vegetais.! Corno são mat

I
xícaras c.i= vagens cozidas e Sal e carnes. batatas ou ahnonctegas.- E;-� D E N TIS TAS �� recebidos em certo" l:"res! E no pimenta à vontade. falando em ,:.l,m.cndeg"s, voce iii! '

R H E OUBA KAESTNER � entanto, eâo tão ne::'ssários ao Pique a cebola e refogue· a no .,xperi.nent�u 2$ alnllÕndeg .. s
"

em�� DRA. UT D B '

�� nosso nrganisn1<i... Contém qua., Composto, Junte o molho inglês e lata? São múito gostosas e prátt,
o� _ Clrurgíã - Dentista _ o.� Consulta" diárias das: B às 12 horas e das: 1>1, às 18 horas �. se tooos os elementos indispensá-. ,) de tomate. Coe as vagens e jun_ �"s - já vêm com o môlho de to,'ii ODONTOPHDIA'rRIA - Terças e Sextas-feizas �� veis a uma atlmenração sadia e

li
t>as ao molho. Esquente bem. E' mate, o qual você pode aumentarI� Consultório: Rua 15 de Novembro, 1502 - Fone 1730 - BLUMENAU

D�� nutritiva. Mas por incrivel que pa, um ótimo acompanhamento para ou engrossar conforme necessãrio.�:l
H. P R O B S T reca, existem nl'tit&; pessoas que� _ Cirurgião ..Dentista _ � preferem passar sem eles - prin- ��i'lIli\li!iliBIWll(!ili!II._AiI!6jI!!i:Míi1__IIIiIIIII .,� Ao Iado dos Correios e Telegrafos - Alameda Rio BrBn- �� cipltlmente sem os vegetts

'

crus, !
:ii: "CO nr. B - BLUMENAU 'ii sem as folhas ver<les ,,:_ue tan�o ID DR. VICTOR. C. GARCIA � �er: nos !azem:. Go�t�s nao se dIS: I

� _ Cirurgi;;,o-'Dentistn _ �

I
eutern, nao L.l dúvida - 11:::51�i nua 1!:i de Novembro 1392 - 1.0 andar - Raio X -- Fone 1694� quando se traIa cre ahme!:\!_os .30U �. �� Impor-tantes conxs são neste cu- II DR. �(1QN GR;EUEL �� :;0 os vegetais, " p�<,!'iso pensar um

- Cízurgtão ..Denttsta -

no 'Jouquinho no assunto moaificá-Ios, IRAIO X - Rua 15 de Novembro U60 - 1.0 andar ��'. '.. .

� PREDIO: FOTO HUGO �8 camufIá.Ios pa�:: rtue "�Jam

acel_l§�g 12 Los com prazer por êstes querídoaLABORATORIO DE ANAI�ISES CLINICAS �� recalcitrantes.
E L L 1 N'G E R �� O espinafre, é um exemplo tip.. ':lI: Rua 15 de Novembro ':Ir. 592 - 1.0 andar - Nos altos da Fac· �

co. Quando criança, talvez, a ma-!� macia Sanitas (ex-Ellinger) _ BLlTl\-1ENAU � Exames de� _ '. ,.
.lIg sangue, urina, fezes, escarro, secreçes, urodíagnostícc da �� !Dac. contasse htstónías, fabulosas

I��
�

gravidez, �ulturas, etc" ' '�� do' jharintieiro Popeve para v�n-
� AT.i!iNDE TODO", OS DIAS UrEIS � .. ,�er�a aVeT�-1o natural, ou imaginá.
��
--,_ ,�--_ ..

M E D I C O S �� r+a do filhinho, pela papinha ver-J§*. �� de - tão' gostosa] Hoje o filhinha I! HElI10UROIDAli - VARIZES - e ULCERAS � ,j um marido cheio tI" responsahí

Illg DAS PERNAS: curas sem operação. - Dispepsias. Prisão. de �� lidades que contínua a repudiar o�1: Ve�t:re, Coliü;s, Ulc7ras do �stomago e 1?uodeno, DlsenterIaS,� espinf.fr�. As histórias não O con!� Amebwse Intestinal, FIssuras. Flstulas, Cocmras do Anus. �� .

f t dIv �'" Vet1f!ém m�l:' c o a J e ser o e3-,, DR. PiliY �ABORD,A. 6f pinafre um legume alimentício, não ICllnh�a Geral de Aàultos e Cnanças - çonsu!tol'lo: Itoupava�. .

�_', c )Seca - BLUMENATJ. - Horário: da:; Il às 12 h"'Ca9. �� o {'OPIove. Se ,,�te (, o eaSQ de ,.pu I� ResidenGil1: Rua Pr-es. Getulio Vargas. 14:-1" - Telefone: 1l66!1 [fUll'irlo, minha amif!Jl, ('xperimcn-I�� -"- .....----

.� tf:' St"!'vÍl' €-'':'}1inat'r(� tI'l ·�t·gUtntc.� mH- �
� DR. CARLOS GOFFERJE' .�. -,·'.r',· I�:;. t'linl"a G<óraI -- CIrurgla - Hospital "Santa Isabel :r.' -

". _,'!., .l"":t�n{le ellanUl.dos ll€:!f}S fones! _ 1193 e 1633 t:� VOce l1fPCJSa dt� un1 puo de SUll-
���

�

t,� dulehe (do dia anteriorl. sem

CUS-I'� DR. O. R. KRUEGER � "" l, cot'tÍldo em fatias horizon.�� Doenças de Senhoras ü Opernc;ões. Raios X - Consu1torio'�� ,r...&S. ao cm.ilprido. Pnra o rech,..jo:�.o· Hospital Santa Catarina. - Consulta: Das 9,30 às 12 horas e� -

'::0"" das 15 às 17 horas, Residencla: Rua Marechal F. Peixoto. 253i� <leiu :,ieara de molho de tO.na-

�* Fone 1258 - (em frente ao Hospital Santa Isabel) � te plN:nte, mei!! xícara de pasta
�� DR, TELM() DUARTE PEREIRA

,.-

f� li'... de presunto OU fígado, meia

§� CLINICA.. GERAL .:.... Especialista em Doenças de CrlanCI? �
dcar� de espinafre cOl'-ido, coade

!� Com;ultG�jo: Flori"llo' Peixoto, 38 _ Lo lmdar _ Fone 1l97�� .� .emp:rado, bem picado e 1 xÍ-

�� Jh-!�irlencjH: Rua Paraíba. 170 - Fone 1074 � t!iU'n dl: rooIho de o14tionese l!0i11
G • I rnll.:.;t�rda.:'l� DOENÇAS DO CORAÇAO ?� ,nstm'c um pouco da llluionese�� DR. CARVALHO. ��
C. (Elefrocardiografial Av, Rio Branco, 5 (sobrado i -:- Ao ll_ldO�{ _;"m ç espinafre, Comece a espa··�� do' Cine' B1Jóch - Tratamento de neUTIbeS - (Pslcoterapla) �l, :rmr, em cada fatia de pão, umara MOLESTIAS DE SENHORAS � ,.1lalidaQ'� de 1'ech"!io, intercahm-�;j .0

'0 ns cores, t,té tern1inarem as'�.,;; DR. IlEN .... TO CA"KARA :'"
..'�,:.

�.. fi lU.
... ,<!tÜ\s. Cubra. c')nl a 1uniollC'se O�� Doençns,.. �nternns - o�eraÇ"t'}oo D- Ontlas Curtas � t ,,010 (�� pfio e lCVL:' .. o à gp]��di>ira.�� C."onsuJtm,'13 a Hua �ereu l.amos fone �� ,1m' a oli � horas no mínimn. Sil'"

�� 1�26 �j- '/a Pltl fatia3 �Ol"'; f:lhiuhns de nI-� �

i:.. OI�: GERHARD HROMADA �� 'uce, <,Dum "el1ll'�,d!;': ele' almo('(]
�� Especialkta €m alta Cirurgia e doe"çns de Senhoras COIl-�., úu coma prato f)1'111<'lpnl de umt� 6UltUS no lIospitnl Santa Cntar1na -- Dn� 9 às 11 e das _15.aO$�' !t-lntar frio.�': :1s 17 hortls - BLUMENAU - Ho<pltal Santll Cntarml1 ,._\ 1 C',••',',�

.

,

�i No caso (e ser n enoura a

,,�. DRS .. l'AVARES C HEUSI ��l' ,�[lu,;à deste no:,s" cenfabula.;;;').

Y" o 'I I INTE� � R":'� INSTITUTO DE OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARC;ANTA �i !rClque a' camada de espinafre pm' �

a ao
'_'

gfll� â as
�

orlas'�� Rua 15 de Novemhro, 1133 - 1.0 andar - C,?nsultorlO: 1232�, I "eia xi"nl'U de (',�l�I)Ura crua,
- ".,.

:*l "l'elcfones: Dr. 'favnres: 1461 - Dr. n"'USl; 1677 �� Inda e INp.per"d'! (:Dm azeite, pi-" ':. .'

-

'. ., ;.1' " '

�; INSTITUTO RADIUM
. �� Ilr,ent�, ('�'bultnha,' eTC.,'

'

I

.

-

I' �
-

r

b
H

t
. '

�� DIt. A. ODEBRECl-lT �� lVf<lS. «(ig-:nnos q .. C· uejam as va
, �St9 )�J ,ara �,or,eClIuen, O-S.�.'. Radioterapia - Raios X - FiSioterapia - :Metabnl!smo. �� 'e,," (' v,'�'etal "priihií:to". Entã'l"

'I'!
o o

por. fi_r. ,Carlos l't'lul'aef> de
..

\ b,
1'0 é úm óti.mo,'m,ês parà

GO Itesideneia: Ruu 7 de Se�e)llbro. 15 - Te efone Boil ...� ,h'vn.as {','mo se�t!oo: "
.. .'.�l------��-C-L-I-N-I-C-A-.';"'D-E-'--:O:-:L�H-:-:O:-:S:-------�� VAG!êl':S çCJIif. MOLHO ' úastr�,

.
:,-,,0. E voce vera que tenho

ª OUVIDOS - NARIZ - e GARGANTA - do �e í
PICAKTE Uma visita ao dentistà razãoDR. WILSON

. S;ANTHIAG.O . �: 1 "eh01n, 2 colr.()r�s de sopa de
parece não fazer parte dos� ASsistente da Faculdade de �edlcllla da UnIversidade do Brasil,. ! Composto, meia ei'lher de chá de
1

.

t' ,
í� Consultas' Horário das 1(} as 12 horas e das 14 às 18 hora?�

I 11
. ,. 1'4 l

'

d � a egres prepara lVOS para as�� ConsUltório: junto ao Hospital Santa !Babel �� t!lÓ 1('1 lng,t"S, " r... X,lcara em,:" ...
-.

�

J. N' _

�1I �'i. lho de tomate hem forte, 2 e 'meIu .f_etras. Entretantl', ovem*l AD V'O G A DOS :� _..:. .--------

�Q� �R. ADEMAR LUZ éil'
, ...

�§ -- ADVOGADO - �.

�� Atende em qualquer comarca d<! E�tado. - Residencia: R!l1)��
��Qo Paraná 6 - Fóne 1602 - �scntóTlo: Rua 15 de Novembro �� I•

•

340 - Fone 1601 - BLUMENAU :'!l

UO DR�-JO' KO DE BORBA l!o A MULHER E O CÃO - \Pouce antes de mcrrer, ') velho Jo-õ • rt.
o' nes Pe3TSJn chamou a mulher ''" !)ediu_lhe que fÍz.es5e, tudo�'l __,...._ ADVOGADO _'_' o', -

d f' d T.t!t 'd ..:lo} 1 h! lCacritóri() IS residência à rua XV de Novembro, 908 _ BLü-�� mas nao se es lzesse e .ú.C_'_ e CUI asse ..... e com car.n o,
!l•.�

MENAU - 'l1elefone '15M . �J Jeft era um vira.lata, que ·::'!le'" :recolherà 'faTIl nto Da rúa:,ó ---------......-------_------� 1\.101'to o marido. a viuva Pearson Íl.eixou de' se recolher a ump' D�����.J;oG��UG t� asilo de velhcg' (eS�Gva cam 63 anos), exi,stente elÍ� ,;L�mdr.e.!<,�� Escritório: Hotel lloletz - 'Blumenau <�� porque nã,) � deixavam ficat com''o cão, Então ela: '�rranj,o'u�� ; Ul11 elnprego e !lôde sust.entar Jeit. F{)r isso �gora, _.7 anps��
__ ADVOGADO __

o

, �t,� c12pois, recebeu uma medalha da Liga Bri1»nica de"Proteça,o�- -

x aos Cá=s. '1
,

"-',.�� CaU5as civeis, comerciaiS;' criminais e trabalhistas §.� I 1
-

t- b·t d d...� Escritório: Alameda Rio Branco'nr. S2-A Ao lado dos Telegr�� ALEIUAES - As .mu heres a emas €s ao se ha I uan o' a e-
�� Residencia: Alameda Duque de Caxias. 106 - Atende cll.a·� senvolver atividadés profisSionais antes privativas ;do sexo� . rnados' parll as "omarcas do mterlor ao. Estado. � masculino. Ag.�r'l instalou-se em Bochum a primeira escola� ,

F-onil 1710 - BLUMENAU _;_ Santa çátlirina �t :Lminina d,ó! padeiros. Eras têm aí um curso especializado!§ .� de um ano recebendo aulas teóricas e práticas, .fi cargo de' pe-

lo .! ritos na técnica de fazer pães e bolos.'
.! HILMAlt ZOEHRER .� I RAIO-X - Ullli apare!h1} pj()rl;U�l de rai{} X. que n�o. preeÍsa� Amadeu da Luz,' �� g,e energia elétrica, foi criado n(J5 Esta:dlJ& Uni(lo:s: Emb'oTa

i�,
Rua Dr.

8 11
261,

�� p('se menOs de 5 quilos, �u el�ment() radioativo;'um diminu-
I 2a.; 3a,; ().].; 6a.

nORA MARCADA
.

�� to peda�,ul d\e tulium, éffiiitéi. 'i"aiós '.cQnlparaveiN em' 'Imergia� �� aos de um ayarlho de raj.'();--J .de' �0!l.mil_v��!s! tend·_;;. apresen-d C O R R E T O R E S iO� tado bODS resultados e'm todas a.l#.eelXPcN'cmclas. ,.. (ConcluI nà zo.a
� � O HOMEJU E OS IDIQMAS _:_ Os "éstU'dantes d:õl Univ.ersiqa-t� ULMER LAFFRONT � I de al.;;mã de Goettinfên;' "descobriram qUê o catteíro da :io�:!i ÇORRETOR - Rua Maranh5.o nr. 2 - BLU.MENAU �� \ b-.a, Pm\l Nag:el - l.un _ bom" velhote. de 56.,anos - �ão-.é um�i .- ';i1mples burocrata, mas um autentico l)ollglota. Em �l'1rtud.e

,
.

DECORACõES HEUSI �� \ de dificuldades :firu3nceil:'�. e, l7ompromissos de familia, a!l�s.. Engo. Luiz Proeap!" Gomes --- Decol1l<!_ar: Rubens .Heusl f� uma derrocada em seus negoClOS" Paul 'Nagel teve de SUJeI"B Engenharia, Cálculos, Projeto�, COl>struço"s, To-;pografla. De- ,.
t '1 'ri Alé 'd;;....�.. • .

1
'

h 1 >(.\Ot'!lç()1!"J Publicidades. Repl'esenrnçÕés, C-el'!mica!l. :aefleto-� al'-5o!! aque e €):np�e ..o. .

m .e ,"'{::mt;es, .l�g s, espan o
•

e
fi reG Móveis FUIlcionals, Revi::tas estrangeiras, <'� russo, ,ele .�abe Indiano antlgo, chlnes, Ja,!;>ol1es. gr('go· e latJm •

.
�§ ,Alameda, ruo Branco. 86 - Telefones 1074 � 1687 - Blumenl\I'b d,z,m0nstr�ndo �a memoria e u�, gostô EXfm<Jrdinúri-o parai..... ·.e"'-'"""".".�_".".""_.c� .•o..",o.."..,.O!Ç�O-""-*".".:lO'e.""""""�.�,. '!'- e:.o.uclar llllgl.las.�..L':it;;í,;íckr-iti.;voi::30i ...eo�.::�SI... ll"'"...i"..�a=:!l ... ;J';õ"',�9,;:�Q.<K:.;!!:J't-:;�;t-.;;!I;;j�:;:e;:>t.I·.1PQé::;.;:.. •

Exijo do seu
fornecedor
CEBOLA IfSiAL"
EM PÓ E flOCOS

Representante:
Ltda,

.

.Rua S?Q
toupava�Seca
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Exibindo�se sábado e do.:

I
�ia dir: tu na quedr d?

pndU-,
a t' la cm direção <.is redes. cio e Sadínha (Marzinho) e

nüngo: passados na cidade de !;U} do onze hlumenauense, As u-n.ativas de reação por depois Moringa.
Lajes, para ond�, rumou 11a que redczído a r'ez homens, parte dos visitante')' nenhum Palmeiras 1 x Lajes 1:
tarde .de sexta-feira da sema- descontrolou-se bastante, no, resultado prático lhes trouxe Juiz: Sargento Jorg.e com ex;
na que ".·e foi, exp.erill�entou o I tadamml.e no 11 ::ío�{), . fit�?I P(,]S a dt:!'-e�a. i:lt:�rnaci0l'l:ali,; .. celenta des.�m�enho: . Rendo:
conjunto representativo do d" match, em CUJO lDIClO ia. l'J. c. m '.' c-ienslvu palmcíren. 8.500,0Q. aproxírnadamente _.

Palmelras in,'!speradD revés Ihcu seguídamente sua reta, .�e nràt icarnente esfacelada. 1.0 tempb: Ix1, goals de Tei
frente ao Internacional, per guarda, propiciando à dian; :;·:uJ:.,� g.�i'antir a vantagem as- xeira (Palmeiras) e Magri
4 x 2, na partida de estréia, tcira c .ntrária a marcação do sinalada nc começo da segu!1- I (Lages). Final: Ix1, Quadr'::ls
para no (lia seguinte empatar

í

ervcir ; :::. quarto goaIs do O" fase. 1 que atuaram: Palmeiras: Ju.
em um trnto com o elenco do Internac.cnal, um dos quais NO DIA Írri:dj,:>to, ísto é, I ca- D':! Lucas e Gordinho; Lá.
Lage�, F. C,. nasceu t1� um tiro livre bem (I(}�n,ng:j, enfr�l�t.u o Cam, zaro, Zé Gaucho e Lupércio;
Em süa !11'imeira apresenta, ex·,e�lt",_do 1101' �ub�ns, ele 10n. peao do C2ntenano.d� Blurne, Jonas _(Moringa'J, 'I'eíxeir í.,

çâo no velho Estádio Munici. ga distância. Não nouve bar- na�1 o quadro pr'''ÍlSslOnaI do nha, 'I'eixetra, Augusto e Sa.

;pal, 'perderam 03 esmeratdl,' reírc- .JUC'l aborreceu.se cem túl.1,es .. v!c,e-llder de) campeo, dinha. Lages: Hélio, Boléga e

nos nata' um .eammuito' vo., jst; c ,Hão ssbocou.» menor ,lato da Liga Serrana de Des, Vdecí; Arí, Cardeal e Alfre,
iuni.ârjos,:. mas de ncuea ca, gcstc de defesa ao caminhar pertos. <;optando, então. cem do; Pernambuco, Magri. Mei�

�egoria té?nica. -ILliciaram �m ·'I;";;l.a.'. a,rn;ador da elas- reles" Alemão .� Disel (Gol.á).
bem 11 partida, atacando com "e de .relxelrmld, que tornou Após o match, foi ofereclda
:insistêné:a e quando -srarn de- fi vestír assim, o uniforme do pe,lo;; dínigerítes do Lages,
corridos cerca de 20 minutos clube a quem deu e que lhe :tUt completou ,11i) data o,e ano

�." jOJ\lo. com 'o marcador a- ceu ���tas glorl::,-�, puuds O! i�.�ntem seu :pr.i�'eiro an.ver;

pontando 1 goal para cada la� PaI�.,nas reabí.litarxse em

I 1>a1':o do:;!; fundaçao. suculenta

do, r.rdena ':' árbitro que Jo, parLe do �racass:,. da vespera.j churrascada aos membro- da
nas deixe a Cl:ncha. '90r ter JJga�do ,d: mane'r',l a cçrre�. � embaixada palmeirense, a

dirigido jJl"lavras obcenas, em o�nc,;!r a ex,!?ectatl,:9. do pu- qual contou tambem com . 'a

voz alta. a seu companheiro bítco d.t-rpo1'tlVo. lajeano, o presença do sr Sebastião
Sadinha. .A decisão do [urz, qual tev� o ensejo de presen, Cruz, presid-ente da Liga Blu .

ú;; crar movimentado combate. rnenauense de Futebol. O
Alví.verdss e alvi.anis igua maícral da entidade da Rua

taram-se l1c mar.2ador "pós XV de Novembro. qúe pr",.
lU11a luta r.2plet'3. de lances s0n-:-i:'u Os cct.ejos linhas aCl
>'ensaci-:nais, com

.EspeCialida.,1
ela comenbdos d·everá _ re

de 11_ .?rÍl'!le,iro tempo. Coube gr.2sSar a Blum�n�u. hoje ou
a03 palmell'enses lnaugurar a amanh& à tarde.
ecnt.jgem. respondendo ime_ '

diatamení-e o Lages com o
---------------

:,;:nto de empate, mrma joga. F E R I DAS
da em· que se confundiu P. re�

taguarda . eSln'2raldina. 'Pre
miou o resultadii da contenda
a des{.�cada atuacã.::; d.= ambos
os 'contendores, "embóra te.
nham Os }};riquitos 'criado
maior número d·::. boas opor�
tunidades para atingir as rê.
de(io de seu .adversário,. --que
l.ecnicament.e .su9ér�1 nitida. I
l1lellÜ� IJ InternacionaL

Elixir de Nógueira
1;sl>inhas, mal?-clias, úl.
ceras e reumatismo'

Grande Depurativa do
Sangue

Da.dús técnicos dos
cncontl'<Js

Iníernacicnal 4 x PnIm�iras

cI d
2 - Juiz: Lauro Santos. R�Il

,.. ; ,� 4
da:, Cr$ 4.315,00. 1:0 tempo:

�, 4"� �, .2x2, .goals de PlíniO, Teixei.
',ra. Tdxeira'e Pal'k'."." nela OI'-

NAS PAGINAS DES-"
TE JORNAL V� S, EN
CONTRARA' O VEICU
LO MAIS. EFICIENTÉ
PARA A SUA- PROPA
GANDA EM TOnO o
VALE De ITAJAI.

F O R,l)
PEÇAS I.JEGITIMAS.

pela sua ação
sem prejudj-

viu para r�af.irmar .a, superiori

l dtl;ataüo na dnde técnica ,h equipe aJ.vi· �'u·

,tJide d-o último sábado, na. Ala- �bra' sobr-€- a esmeraldisá e .1PVB
j '_ ...

+ '-.

i �€dH: Rio Branco, sagrou,se o transcurso dos niois fay:orá"êis

;,eonjurito juvendl do' Olimpico' à f.u"in1.eh'u;· ,notadam€ntc no' pe

;bli-campcã-o (h cidade, classjfi- riodu 'dl·rr.adeil'o.

. cando-se' désfa maneira para fi. Na f,asl' il:icial apena3 um

·

�érje de 'júgos decisivcõ; �!ó eam-' goal fOi consír;n,adv, pOl' inter
"

pe!Jnato da Liga Bhllllenaue,nse, médio 'de Guidá UO!; '12 Íi1.inut-lli.

contra" o 'Po\Vsandú,' em datas Na etalla -complementar (;:'Uido.
Ilue muit:o }1I'OV,ll've'.mente scrão Beckc!' e Guido movimentaram

•

PL c' D
Futebolistico de«fi Nação»

En'} San�lJ.s: Santos 5 x JuventtIs

•
ínodi:Cadas ·esta n'oH f', na

• dO' Conselho Divisional

I
tida entidade. •

I ,0 clá·.,;sico-mirim

l'eunmO

da refe-

o placard Em mais ires O]JDI-tU"

nidades, isto nos 4, 8 e 29 miml'

tos.

Jaú: XV de Jaú 3 x Ponte
de Ca1Up!1:aS 2.
Lins: Lil1en�? 2 x Norúes_
Buurú 2.Dirigiu o pl'élio o apitado!' Pe

m�l}utado na dia Jackson Fom;eca" cuja altla-

sr ."., �ão agra.dou.

Corintían,;
lectro-Aço 4,

Em IndaiaI: XV de Outubr::.
x Niteroi de Blurnenau 2.
Em Rio do Testo: Flore<:la

Amazonas de Blurnenau J,

11odeio: Nacion'-!l ::! x

'o,

No D. Federal: Bangú 2 x Vaso
co da Gama O (sábado).
Flamengo 1 x Bots.fogo 1: Flumi
nense 3 x Madureira O. Portugu�_
sa 1 x C::.uto' dO Rio 1" :América.
1 x Olaria O.

:MINAS ,GERAIS
:Em; B. Horizonte: Atletico 1 x

.
" lVIeta;lmÔ.ua' oD'� (sába{;t�).' ()ru.

1 oe São zeiro 5 x Sete de Setembro 2. A-

mérica � x VJlu',Nnva. O. Side:r:úr··
4 gica 2 x: Democrata (I,

_ PERNAMBUCO
Em·_Recife: E$pcrte 2 x Am61'Í

cu 2.,.

CEARA'
, EITh FoQrtnl�za: Ferroviário 4 g

NO 'EXTERIOR

Em CUl'itiba: Jacarezinho 3

Em 'Rosario (Argentina): Riosári:>
Centl'�:l 4 x Riv§l:' Pll'.tc O, Foi es·
ta a única' peleja disputada .ante-!
ontem, pelo certame argentino. Os
demais encontJ:os d'it rodada - teve
n AFA de transferir para a tarde

,. de hoje. errl razão do mau tempo
Ath'tico 2 reinante em Buenos. Aires� domin-

�o.

Blocu Morgcnau 2.

'" Palestra nalia J.

S.PAUUQ,
N3 C'lpiíal: Portll�ue;:a d" Pt,)'

portos li X XV de Pil'acicllha - 2

Campeon(lto Urugu:lloO:
2 x Defensor {l (sábado).

PenaroI

Wúl1derel's 3 x NnciOl:Hll 1. Danú
bio � :;;: RampIa Juniors 2. Liver.
pooH3 :z: F..iver Plat", 3,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Nova amea de aralisação
completa do porto de Londres

•

US!$ Chile
US9 J<lpão .;,

US$ Noruega
Francos Franc.

Francos Belgas

Pronta 1.000 1.000 Um preitl1 de gratidão da
Gomunidade Evangélica

MAIS VARIADO ESTOQUE
AUTOMO'VEIS, A' :

famoso patulogista iaponês
.

provocou o cancer pulmonar

LONDRES, 8 (UP) - E' J saçâo das Nações Unidas :hião d;:) Comité das Co-

possível que o porto de para Alimentacão e Agr i- f missões Industriais' O co-
A'

,- j-,1· d Bl s
.
.. ,d'

otnnrao puo ica e U1TI>::.nau· no
Londres fique outra vez cultura (FAO) para a reu- mlte eve examinar as a- tem S'2 manifestado desfavoravelmente quanto ao alto custo

completamente paralisado. ,_
_ _ "

-:t'
"

tividades empregadas pe- de vida nésta cidade, mórmente no que diz respeito •.lI{lS pre-

1.400 apontadores do cais ASSUMIRIA A PAlTA DA las comissões a favor da çOS de tecidos finos e artigos. pam se.n�oras e homens, isto

( 1 d l

11
-

d ób "I g da naturalmente .sm consequencia das dlfIculdades encontradas
pessoa encarrega ? (10 eon

JUSTI"A O SR ETELVINO I
mao

.

e o r"'l ernpre a
pela incJ.ústria para a importação de matérias pril11!:ts índis;

trole das mercadorías em- ",. r nos diferentes
.

setores da pensaveis á manufatura dos tecidos.
barcadas e desembarcadas) SÃO rJAULO, 8 (Merid.) _! industria carbonifera, si-

:1
To�avia;. nã.:: deixa de !e� uma revercussã� favorável ,,0

ameacam realmente entrar. ;Ensiste-se em que o sr, Etelli'in::> der
.

t _

géste Slmpat;c,o do !lropnetarlO da Casa Buerger, que, no 'C_

� ,
.

€'1 urglCa. mecaruca, ex levado nrcpos40 de colaborar com o nove nresservando suas
em greve se os 11 aponta ! delXan�{} o ?o;unpo dte �ern.:"m- til, petrolifera e química, I econem1as das manobras altistas, desde 'Setembro ,Ultimo
dores não síndíealíeades, tf:J.uco'Sa'ilStaurnlIra a as a uda....�:� assim como das obras pú- zíetermínou (!onsi4-eravEI baixa nos Dr.;:.ços de seus estoques
ue acabam de ser em re-.

Iça, � ocorrer, sem UVl,'.
.

• de fazendas e arttgos recem chegados para as fes�, de 1S!a-q. p ,a candldatura do sr. .ruscenno blícas e transportes Inter- tal. concedendo descontos d.:;) 10 20 e 30 porc-ento, Inclusiva
gados, tr,ab�l1:.)rem. ama-I�uhitschek poderá encontrar se- nos. Redigirá um relatorio pana as ultimas novidades em riylon e organdv permanente
nha como está previsto. Os! rlO� I?rec�ços pela frente. O .sr. que será discutido a 18 do Paramont, Evidentemente, é um exemplo altamente com, In1lelizmente a situação dra;
apontadores cuja presença I

;EtelVIna e c�stra.r:o a candída-
-

I
' preensívo e louvavel do proprietarÍo da Casa Buerger, que mátíca de crise psrdura cm

é indispensavd ao traba- t? ��, expressao mhdamente par- corrente em sessao p ena-, semp�, se mostrou sirilpatico á c.ausa do povo, eooperando na ,todo o país. enquanto a ten.,

ilho do porto realizarão

a-I'
tddal'm.

-

. _ ...._ . _

rIa. soluça0 d::s seus !}roblemas de mteresse eConomICO, ' ; dencía para alta .de preços vai

:���e!d��O!�� ��:a,;:�� Conta o governador mIRe-l'ro com '.�;������:J;!��i�:�ín!re�E
dír definitivamente a res-' . do povo. Exemplo frisante do

peito da sus atitude. Pros-
'

"

que vem se �bseryando, é a

constante majoraçao dos pre,
segue, entrementes, a gre- :I

d PSD 17 I'd· ços de -generos alimenticios,
ve dos 80.000 reparadores R IIO·10 O

'

em ·es a oS que, poz sinal, são os mais a-

�:sse:�;��' :.!�!a�l� !:n��: II li li ., ..
f �:r��O�u�ã�r�du��lé��t':ã

, venda sem nenhum erltér:o

I
..".

J 1- b I' h 'I
de tabelamento. Enquanto em

Inaugurada 'Ia. ruorcrr-ro O sr. usce lno re've sua campaíl Q FloDianópo!i5' Itaj�í, e Joinvil.
I

' le,.a carne e vendida ao preçlJ
reunião da OIT R O o d C (!> 18 o C S 20 00

'

.1 , o (Merid.) - Tele- pa�ha eleitoral a 11 de ja�', dos a r�speito é considerar cípaís dirigente)!,. do PSD! e
.
r""

.<>
' !! e

. r� , ne�,

ROM;'" 8 ('UP') _ A de- grama de Belo Horizonte neiro, com COIsa desersvel a li- que a coordenacáo deve ser' t� cidade nao pod ser adquí,
.tl. ••_

o J �. i rída' por menos d.:! Cr$ 30,00.
cima. reunião do Conselho I

informa que se a candid�tu- Em seg.mda pretende o I 111ao de todos us partidos preliminarmente feita nes-!.· , ,
'

,.
'

de Adminístracâo da Orga- i za do governador de MInas sr. Juscelíns le�ar �ua p�a-'I
em

_
!o:no do problema �u- Se sentido. Caso haja fracas- i

nisação Internacional do \a presidencia da República t�fo:ma? de aVIa0, as prll1� ces'>orlO. Enten:hlffi os prIn- so, então deve o partido!
"Trabalho (OlT) foi inaugu� � viér ser realmente homolo- clpals cIdad,es de todos es-. marchar noutro ... L'umos. O
rada hoje de manhã nesta

I

gado, o sr, Juscelino Ku- tados do pUlSo Ao que se sa-I A N UNe I E M sr. Etelvina Liuo!, em sua

cidade, na séde. da Organi-' bitschek iniciará sua cam· be em Belo Horizonte, o a-I . .

tuaI governador mineiro entr�vIsta, expl'�me ponto
conta para sua candidatura .N E S TA'" O L B A de VIsta contrarIO do PSD;

com o apoio preliminar de
17 'secções estaduais do
PSD, entendendo-s� ainda
em reserva apenas. fl3

ções de Pernambuco,
hia, Santa Catarint-t e

Grande do Sul.

sec·

Ba
Rio

Sem ser pro,o�ado os aviões
piratas derrubaram 0.8 ..29
ilinda o incidente com os ,«Mig»

TOQUIO. 8 (DP) - o dr'l ':8 sarcomas artificiais. Opa .

.Nabutaro Takizaw'J, patolo. tolagista jap:nês apresentará Deseja {) PSD ii
gista japones, conseguiu pro-los resultados da SU,J .experí-
vocar o cancer pulmonar fa_ encía às autoridades médicas união dos llartidor;;
ze.udo_. com 9ue um rato res-l européias em viagem organi_ RIO 8 (M 'd) R, 1 tI'

erI .
- eve ..

Pl1'�s,,;� qUln.one. € temen;o zada pelo ministro da Educa- Ibaslc.::) da fumaça -

anuncKi.1 _

d J
_

.

.
a-se que os principais lide-

a imprensa japomesa, salii.en- çao
.

e �D�O para o fIm do res do PSD, sob O pretexto
tandO' que dessa fOl'!Íla está � corrente mes.

de não desejarem perturbar

E:id�;�1�i�:i��*��ti�r�: i r"'''''n-'''m's'', �o=�::te.an:�::�:: d:'
almente um canc:::r na pele. I f' �* 'Sr. Etelvino, :feit� ontem e

faz.end'o. a!llicaçõ.es externas I;� Para Cacador .� publicada, lUO "O Jornal"
que qUlDone num rato. Em ..� , �� P d

.

consequencia as injecões sub- !� Expresso Blumenauense Ltda. :" O elTIOS revelar, i!.niretan·
cutaneas ,de uma l!listur(l de;§ Fones: 1620 e 1752 ��i to, .

que a t(:mden��a JI<:sgalaptos,21 conseguIu provocar ��i.i�i.!i."�������'���.i.�.��i��'�'!�!!�"!��i!i.� � � meIOS pessedlsta� )a OUVI'"

Noticias de Gaspar

Eleita· a senhorinha Zelinda
Poflo ainha da SeR alvorada

TOQUIO, 8 (UP) - o a_
vião n:rte"';imericano dG'rru
badO' por caças soviéticos en

contrava-se acima do t�rrito�
rio dependente dos EE.UU. -
afirmou o. general John Hull.
comandante sunremo das for
Ç8_" n:rte americanas 110) .:::x

tremo Oriente, ,em declar,,
ção feita hoje, na qual de
nuncia viol.entamen:,e o' at,a�
que de qu,!!' foi vitima aquele
aparelho nort� americano, de
�econhecimeurto, AcJ-escentol.l
HulI:

COnfiada a'J, aDarelho derru
bado ,fora t;oncluida por um

outro' B-29. Mas desta vez,
ass:nalou o coronel, ,o avião
estáv.p. €sccltado por caças.

t€nsão de abater o aparelho
nor.té-aIThericano que 11€.51:
momento se encontrava a bO

Pronta 1.000 1.000 1.000

Pronta 1,000 3.000 1.000

Pronta 1.000 :150.000 '700,000

Pront.a. 50.000 50.000'

2.000
3,000

5.000
l,�OO,OOO

lOO.OOO

o's anos tem sido verdadei
ro esnetaculo., de deslum�
bram�nto' e imponencia.

GASPAR, 8 (Do Corres-j e e�l?erado baile Social

prO-I'
tanto imprevisto e mesmo

pondente). - Teve Jug�rl mOVIdo �ela SCR Alvorada. impres,�ionante, quando o

sabado.�lhmo _no SaIao, C:1- •

Conforme estava, Pi',:- computo geral dos votos
ne Umao, o tao anuncla::'.o VIsto, durante a reahzaçao r apontou a fOTm<J€a senho-

do referido baile que diga- ; rinha Zelinda Poffo como a
se �e pas:;:age�, esteve .bas- !! candidata vitoriósa com a
tarrte concorrIdo e amma- I expressiva votacão 'de
do, foram feitas tambem as 114.038 sufragios.

- .

ires ultimas apuracões do I Cem emo 't'
sensacional e moviinentado i per-s'e

o v. 51' dV1 0S�rlnha S�-
C

.

d
nsaClOna a e orI

oncurso patrOCIna o pela i
1-, P ff

AI dI'
�

d
,n._d o 0, que derrotou es-

- vora. a para a e elçao a,' petacularmente as d
.

sua RaInha. �'.
emaIS

O f 'd I 't
...oncorrentes ao tItulo, porre err. � .

p e.1 o que uma diferenca de quase dezdesde "eu InICIO, v111ha sen- m;l t
.,�

d"10 renhidamente disPuta- LI
vo os, Ja qUe a segun a

d' 'bTt d b
co ocada alcancou apenas

0, lmpOssI 11 an o aos
...?- 5.680 sufragios··srta. Teresaservadores qualquer VthICl- l\VI

.

B d h'
.

d• , • Li ana er usc 1 Vl11 o em
TIl:: POSItivo scbre o seu re- t

•

I
'

h 't
, l' "d to,· " 't d

ercelro ogar a sen OrI a
SeI ,�o, <:!. e 11.•1 nOl e e S 1" V't 3404sabado o seu desfecho um ute 1 anzUl a ctom ..

'

110 os e em quar o a Jovem
Ligia Cunha'com 2.498 vo

tos.
A senhorinha Zelinda

Poffo, a quem coube a, hon
ra de ser a primeira Rai
nha eleita da SCR Alvora
da, enviamos sinceras con

C::tas d!\s disponibilidades l'=mbi:Jis da BoHa Oficial de Valores gratulações, com votos de
do Estado de Santa Catr!rina: bastante felicidades duran

te o seu reinado.

AT:ENCÁOI
•

Vende-se

� Desenhos simples
um terreno medindo 12
metros de frente por 25
metros de fundos, loca
lizado bem 110 coracão
do aprazível balneãrio
de Camboriú.
Informações: á Rua

Marechal Floriano Pei
xoto nr. 66.

Dia 11) (le Novembro de 1954 - 21l3,a Licitação

�4o;!J:":'.L(�. l� "';"\�"':"'�

Soficif.nr�fálo9oa ti

PERFURADORA DE METAIS SII
Ruo libero Bàdar6, 306 • Te!.: 32-6639
End. Teleg. "Perfurametal" ";"São Paulo

pre�Bão em cores

• Etiquetas metálicas,
para máquinas, mo

tores e móveis, em

cores

* Placas metálicas pa�
ra portas, escritó
l'ios e consultórios,
em cores.Bolsa Oficir\1 i'e v�rOfes do

Estado de S ota Ca'arina CONFECCINAM_SE
NAS OFICINAS DES_
TE JORNAL

Dia 11 ile NovpmlJl"o .1,> 1-5<1 - 204.." Licitação

US$ Espanha Pronta 2.000 3.000

USS:: Finlandia Pronto �I.OOO 1.000

US� Tch=coslovaqula Pronta 1.<'100 3.000

Cm,'olls Dillmn::.rq, Pronta 'i' ,000 14.000 21.000

Libra3 Esterlinas Pronta liDO <iDO 800

.\gio do FranCO Francês - Cr$ O_(1429 - Cl'$ 0,0515 - 0,0658
Agio do F'rr:co Belga - Cr$ 0.302lÍ - 0.3634 - 0,4643
Agia da Coroa Dinamarquesa - CI'? 2,20 - 2,70 - 3.40

Agia da Libra Esterlina - CrS ·12 'JO - 50.40 - 64,40

Agio (li:> Dólar - Cr$ 15,00 - 18,0(0 - 23.00 - 30,00 - 75,00

5,000
4.00n
4.000
42.000
::wOO

, ,

COMERCiaL VI{IRI BRUNS S. B.
RUA

BLUM'ENAU
XV DE

CATARIN A

1 !'vI r o R T A ç li o t·

Agentes
Peças n�ra: CHEVRO LET, FORDi G. M. c., DOODGE, JEEPS, INTER:

NATIONAL E ' MOTORES HERCUlES

" '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




