
,>'Chialg Kai Shek lem o direito de reclamar 20 mil comunistas chinesesTAII"E, 9.(UI")' .
-

JO,ru,ais }laciorialistas tchmeses agindo como
porta-vóses góvernamen
tais apoiaram hoje nos
seus edítoriai.s, a 'atitude do presidente sul-ca
.raano Shingmann Rhee
,na sua aberta p,Dsi!;ão iie
trégua.
Diz ainda que o go

ver,no de Chiang Kai
Shek "tem direito de re
clamar 20 mil' carilUniS-
tas chinêses que se resu
sarn a regressar do ter- I
ror vermelho e morte Icerta. Devemos salva-
los". .

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

I«British Po er)}
Assis CHATEAUBBlAND

LONDRES, 8 (AFP)
Sente o comandante portu
gues J. Correia Matoso, a glo
ria de Nelson, tal qual nós dos
"Diários Associados". Que na
tural não seria, pois, que pe
díssemos nós outros seus a
migas, que colocasse', entre o
rumor das festas da Coroação

da Rainha uma coroa em' seu

nome e no nosso, áo pé dá
monumento do marujo, de Tra
falgar, autentico consolídador
do. poder naval britânico?
A eerímonía realizada on

tem, às dez horas da ma

nhã teve a presença do em

baixador Gracie e de Iadíes
Abíngdon e David Kel1y, duas
extraordinarias mulheres do
mais alto tonus civico, a p":"i�
meíra bisneta de Sir Char
les Stt�art, primeiro ministro
ingles .no Brasil logo após a

independencia e a segunda
escritora e esposa do embai
xador tngtes, em Buenos Ai
res e ultimamente em Mos-
cou,

Encontreâ-as no- agradável
almoço ql,e lady Abigdon o

fereceu. NU honra dos "Diá
rios Associados", em sua resí

. ' .. -�-- ...--�

dencia de Curzon . Square ..

Lady Kelly já minha amiga
desde {IS tempos heroícos em

que o marido enfrentava o- pe
ronismo descabelado 'nas ruas
'de Buenos Aires. Vendo duas
mulheres altas, elegantes, car;
regando cestas de flores no
sentido dos leões da coluna

,
RIO, 9· (Méridional) - O, E'" que - continuou � aumen-

Trafalgar a multidão, que pas-senador Ezechias,· da If,o'Cha ta C;lÔ1'. dia mais o numero dos
- ReUIII·a-O' do d.·rlJlo' f.·O estae..; <lava cercou-nos. Assim {l, ato(PR-Alagoas), pr(J.feriu ontem jornais que se 'calam ante a oní- � 11. _",•• 1111"'''' civico, preparado na Intírni-no Senado; vecJl,1""nte díseur- potencia do despotismo policial E

O dade pOI' meia duzia de pesso-
u " �.

.

B. H RIZONTEl, 9 (Mertdio- Fares, Herbert Aleixo, prefeífós tará ali depoi,. de amanhã cedo, �SQ contra a ditadura pero,nis- nos cubículos mat-sãos dás mas-
�

as acabou recebendo o batís.

t "d nal) _. O �'!J'. Gabriel Pasos, pre- Ari'5toteles Miranda de Mutual, a fim de presidir nova reuníâo ' -ta Inmlaní .. da . na ArD'entl"'a. morras, como nos empos e Rosas,
lUO da massa brttãníca a qual

"'" k<". ......
sidente do díretoro regional da T •

AI P'·» I tô
.

d d ' 'Iniciou o representante .nor- se acotovelam, definham e curtem ...ose vares ereira, ue Resp en prepara oria, nos mal €s a que veio assistir a homenagemdestino sua oxação, recordan- as maís duras, provações . quantos UDN em Minas, manteve longa dor e Joaquim Gomes Pereira, foí realizada na noite de sexta- prestada por portuguesesdo o ateilltatlo ao jornal, ','I,a teímam em desapoiar os, remanes- conferencia com seus compa-', de Ttubacurf. feira última, na resídenc.a elo
e brasileiros ao seu maior ma-Prensa". de Buenos' Aires: centes riazi-fnscístas, que llorfiam nheíros d� Dtretorto, e todos os

I Foi distribuida à imprensa a
�IJ:'. Clovis Salgado, quando tive- rmheiro."Vai pára dois anos, bandeí- em destrhrr a unidade politica membros da, bancada udemsta '

seguinte nota: ram íníoío as discussões sobre o Todos os países Iatlno-ame-ras, a mero nau _ diÍ3se,_ espiritual do Contãnente, Por uítí- na AS:::lembléia. Legislativa. ! "Sob a presidencia '(lo sr', G-:- aumetno do número de membros ricanos conquistaram entrenas fachadas elos grandes [or- .mo, !:'. ira dos verdugos justicialis- PU!'t ciparam ainda das dis- brrel de lt-ezende Pasos e com do díretorto regional e da Co- 1810 e 1822 as respectivas ín-naís do mundo' democratico, tas ínêídtu sobre .um dos 'mais aI- cussoes, os sra. Magalhães Pin- a, presença da quase totalidade missão Executiva e o

preparoj de:t::endencias. �nde porem. es;manifestavam
-

o: 1m!), dos pe- tos valores inteletuais das . Amerí- to, P.edro Alcíxo, .Ioâo Franzen I do díretocío regional, do Conse- respectivo da chapa a s,er surra- taríam o .Bl'aSll,.:a Argez:tl_na,vos livres pelo !echamento ile caso Vitoria Ocarnpo que pagou de Lima, Orlando de Can'alho,l'lho Regional, Bancada Federal gada na Convenção de sexta-Ieí- o Uruguai, o Chile, o México,"V_u Prensa", ,Na: r.ealidade, r.UlU cp.rcere de Buenos Aires, a Elia;J de Souza Carmo, José de
"

ropresentada pelo deputado Ma- ra próxima. (COnf'lui na 2.a pAI;, letra AJhouve SObejas rázões para is- gravissima culpa da não por ao sere , Fa�ja Tav�rcs, os deputa'doG pe-
i
galhães Pinto e da bancada ude-50. Na. bela !latria de SacY1z �iço do peronismo o brilho da sua MODELO DA PILHA ATOMICA BRITANICA EM EX declstas Pmto O:>elho e An?r

I
nista, estiveram reunidos csPena, dClllllis de, cprolongado pena c o prestigio do seu nome, POSIÇÃO - Agora. €m exuos'çã:, !leIa rrimeira vez 11(1 Con- membros da secção. mineira o'i"tmartirio, calava-:S'c' a grande ,expoente dos mais al�o.s da inteli- tinente está {) modelo d2 3 tcneladas de uma das oilhas ato- UDN na sua séde na data de 'ho-voz da conr:;ciencia argentina, gencia americana. Por todas as mieJs da Grã B-ret"nha. Está sendo exibida na Feira Interna- , ( A S A ( O f 'je. Foram discutidos Vál'ios as-semlre a .sel"vi�o, durante' oi· partes do. mundo democratico, as cional do Comércio em Milão l1elo Ministério dos Abasteci- J sentos que interessam direta-tenta anos, da dernócra.cia, da altas expressões do. jo.rnalis- menta.

-
,

de mente ao partido e acertada'sleib, paz mais, jus_ta;; cAauf.sas do e, da literatura objurgavam
Peles Nylon Lã medidas que visam o fortaleci-no re povo lrmaO," Irman- ,esse crime ignominio.so, essa Na f-to do BNS o mDdelo em escala da pilha atomica bri-

"A I'APITAL" mento da UDN mineira. Forar:1dO, em seguida, qUi?' esse ateu- tânica quando era montado para. a Feira Internacional do Co- CASA..... I constituídas várias comissõestado r�voltaTa. os; homens que mércio.
lamavam a li:bérdade" 'p' ross"..-- técnicas as quai's irão se dirigirI aos correligionários pedindo-guiu O senador allú-:-oanQ, aC'�!l

. •

tuand�l que "esse triJ3te 'dr:lln;t J l' t D 'F '.. · lhes sugestões 's'obre problemas
tle v}nlencia· e arbitrio, q,�e '-U gQmen '0 O',S ' u·,nc10nar lOS' palpitantes .do Estad.Q como se-
culmUlOU com a' ,desaproprIa� , ,

.

jam reforma agrária, pluralída-
ção do glorioso 11latutino,' e

"

-

,. de sindical e muitas outrasl a
t t· d

P 1·
. �,"T b P 1

fim de que sejam resguardadosrt��:�dF;;r�l��; ;;te;fJ ,

.

e o <;
�'j

f
'

{( r i Ufio is opu are s» �efr��tc;i��:d�S adi:���sd�lO�ri:��
cUJas conquIstas ,polItIcas, CI-

'. ,

' \ ' tação da õecção. mineira. Oulra',ent'f"c ..

1"
"

reuniões serão levadas a efe:-;�li:,�s�i,::C!�:rios
a �n:��:;: C'rimes de corrupção e oboí ição do

dirigiSmOll��s.el�e:�:�'JP::;í�r:I��!�,:oal����DESTRUICÃO DA UNIDADE
.

_ , . .' o problema da proteção aos cor-AJ\ÍERICANA - ' Carte:ra do Banco do Brasil",

I
taçao o.fl�lal (lue não rcprc,-;en- D_. E. F. :,'� preSIdente da Repu-

reli.nonários do interior foi ps-CONTRA O DHUGISMO ta _a r:eal!dade, e di! t':! ,:abendo b_lica, so.ltcItand.o. que a corrup- tud"'a'do com ml·nun.;as. RIO, 1) (Meridional) '_ Cco-Mais adiante, depois deler'
�

comcntar declarações do diretor ECON<?MICO, .

mu.to bem quem vtaJa visto. não çao e a ll1c�pa.Cldad� dos agente� ESQUIVO O SR. ARTHUR sumou-se o fechamento do jor-
grande orgão argentino. sr. Albert:; Em seguIda, o sr. '�llton Fre

-1
conseguir eotação, n�sta bas'). do poder publico. seJam trataj�3 BERNARDES nal ".t{, Manhã", po.r determina·'

Gainzfl Paz, salientou ,ainda (} sr. _t�s_ de Squza pr�c?,n.JZOU a a,b�- ",_Nã? ,�justo. �ont'nuou afirman-_' com ,o mesmo ngOl_: que o ES� N-o obstant.e 1pdo ,.o. cRforço çãQ do go.vê'ó10-. O jO�i1al 'cirou..

: Eztr<ÍIÍlas, dà"Roch-t. ':qie�: "eonsi>u�:.. ll�a.? ,1-.pf:,\:l: '1d(,'>_-:i�1'I�I�lD, ::CQ�2,' jit>. s;�,; \'j(tl:l,é"'3xp,:rt,�m�,, '

..

café �a 1,ta'!.lo ':41�:'P�n..<;a. :.m!ls! peql��n10S. C"'." 4 {ia- :eÍiorÉagem :politíliíÍ p<iia'- ôu"" "lava desde '19'31, vinéu!a'h i'.( eni'c"ndó os roais elcmentares direitos mlCO, p'Jr meIO �a �lim.naçao

l·dem.als
mercadorias na cotar;ao

I �ercIant�. _

quando os c0Il;d�: I v'r o sr. Arthur Bernardes, pre- pres8.'S incor'\lOradas ao patrllno-do ho.mem postergando as tapuas to à' CEXIM, revelando qúe "cs parcelada dos orgaos, controla- I}fiClal, de Cr� 1S;.70 paI: dolar, para cx,plaçao de .faItas

ven-al"�1
ai'dente do Partido Republicano, llÍo da União. Clõ'l'ca de duzentos

da lei dos povos civili?.ados, o pe- resultados obtidos, são bastante dores. ' quandq para. lmpor:tarmoE� t.:- ao:, bancos dos reus �os trlbu
S. Excia. se mantem esquivo, empregados foram postos na

ronismo negou á direção de 'i,La animadores e que.. no sim 'enten- O sr. A. Franç� F lho decla- \ mos, .de pag�r esta. mesma moe-! .nalE popu.larc.!": que sejam ton:a= pro.metendo falar aos joralista'3 rua, s:nd� aproveita�os_ apenaI<Prcnsa", o mais impercivel desses der, 'maiores serão de futuro '.ce I<lU: "ser necessario desmasca- da na cotaçao varlaval de Cr$

I d:us provldenc�as para .a extm
denoi I de amanhã. os estavers. A O;)mlSSaO dos

direito�, 'no dizcr de Ruy o direitú se elaborar um pIare:> discipl'na- I'ar a mentida de que com Cr$ 45,00 a ?O,O� o que representa Ç�Q dos organlsmo.s de �nterv:en- Hoje ü sr. Arthur Bernardes prejudicados est'\)ve ,lU Câmara,

d�:e��!.,..iLA.i�ibH.,'",*""&-"� ,��o��:c�:..���. 18,7Q, :'l� a�q�ir� um d,��r,_ co- ���1�::��;�5�e �::::l��o de

I â:' ;����� :. ����ae pr�v:� esteve na séde do pal'tido e vol- protestando.
_, - - -. -

','
-- -, -

Foi reveladl,) que a Superin� predecessora, res,tabelecendo.-se o

--.....,.------------------.....;-d----I---.....;---d----'---visando acabar com ªf,�fdfi�ri��l:!�::�li:�m�ª;:�if�� Projeto de Iransferencia e egen a na
indústria de m u It a 5 no p a i s

p",i,�'

�=�J;f';i'fu�!;i�il�"n:� coligação parlidaria no plano nacional
- Proiéto de refornl8 do hnposlo de- renda �;z:�u��� ;::�����;:s:x��� Examinada de prOPOSição do lider udenisla

organismos de intervenção esta
tal na economia privada}, do ti

po_ da COFAP e sua predeces,_
BOra, restabelecendo-'Se o reg1-
me da livre iniciativa

o D S E 1 V A S
de 195&

-

.

ELEMENTOS NAZI.FASCISTAS DESEJARIAM
c f

DESl'l.J.JIR <A 'UNIDADE POLIT,CA AMER�CANA
Novo dii&UrSU ou �en3�O, �e

�

comlate .... à �ità�nra· �e . PerDI
Nova posição da
face do momenlt

Pralicamoolg cODcloi�o o acordo
I �e Irt�oa DO conllHo cnreano
PAN MUN .JOHN, ;} ['CP) -

I
manhã. O conyên'o ','i' tr·'r:ua

Delegad';)'S aliados e comunistaS já está praticamente C',:tndudo,
voltaram a reunir·se esta ma· faltando apenas "detal"e� rl,.
nhá em Pan Mun ,Joh 1, P01'"O) redação" e apro"ação de' 'ln111.
a sessão durou apella� doze nl'- ]lnha de demarcacão enLr3 :)

nutos. Foi co.nvoca,h,
-

nova reu' norte e sul da éoréia. Oficiais
niáo para às onze il'ra;; de a dos- Estados Maiores de 'lmbos

os lados já começara U1 a tarefa,
de traçar nova linh.l de demar-,
caçãr:> ao longo de ·150 qu'lolJl""
tros na frente de batalh!1. E,õ

pera-se que surjam algumas di

:vergencias de opmmo., porém
não muito sérias com rC\'!peito à.
certas" elevações militarn'l�ntu
estratégicas. Forças mil'tarc" d�.
ftente 'f)stão comp_1icBTl!lo, o;: tr'L
cFaUioi' dó�c ne·gôt�í:.{ut5f',Íi<--:npai'li.
cfpando.'� ,do debate com bom·
bas projeti'S. O,; sul·coreanos
continuam empenhados na ru1!.

ofensiva destinada' a t'C(!E;:.:.:n,�
posições que perderam hi 1�
([las durante um vlOlcHl:o atoflue
comunista..

DEIXOU DE CIRCULAR
O JORNAL "A MAN"Ã"

Medida

RIO, 9 (Merid;onal) _ O d�
putado Breno da Silveira ,apre'
;'entou projeto, na Câmara, isen
t.ando do pagamento dó imp.:)sto
de renda a.s hnportàções que ren

presentam despefla6 feitas com
finalÚlade educativa..
Estabelece {) proj�to que,' par

ra efeito de desconto, será' ,ne
cessárla a anexação dos respec
tiv06 recibos . fornecidos

Essa reserva do pessedista mi·
neiro segundo ':>s observadores.
no que respeita à política muni
cipal c estadual, é ao conirár'o
de bom a�vitre para o proje!,o
Afonso Arinos, que se aceito no

pIam) da política nacional terá.
alcançado o seu principal objt>4
tivo qual seja o de unir as for·

ças. políticas conservadora.:; e

(Conclui na 2.a página letra, FI

RIO, 9 (Meridional) - Hoje, que :;,egundo nos declarou, é,

quando a bancada do PSD se r l�iciaIl1lente" de s'mpatia. E a

r(;unir para examinar o projeto dIa.ntou:

do sr. Afonso Arinos, de coliga- _ No plano nacional. o pro

ção part.idaria com transferen- �eto ,do sr
..Mons? Ari�os. con

cia de legenda, terá sido dado ta C'Jm a minha SI:n.patIa. Quan
o pr1meiro passo político na to ao plano mUniCIpal e esta

marcha dessa IJropOElição do lea- dua�. lremo's estudar o assuntn

der udenista. Como, se sabe. tal em debate, sobretudp do po�t.o
Comissão. a'ssunto fOi vent:tado pela pri- de vista �� sua aplicação prat;-

RIO - C.M,I - ,A
mcira vez nas proximidades do ca na politica.

'Ie lnqucrito dl1 "UlIirna Hora" se

reuuirá hoje, para ouvir o jorna- último. pleito deitoral, pOI' in-

lista Carlos Lacerda, segundo de- termédio cJo d21JUtado pessedis
nunclador das apontadas ilegali. ta de Goiá�" sr. Caiado de El'Ja

dades do grupo publicitário. do sr. doy. Visava, a iniciat'va pOSGibi
Samuel Wainer, nas SUI\S relações litar uma união do PSD e

.

da

com a Carteira Agrícola do Banco UDN para enfrentar a candlda'
do BrasiL Somente depois. o sr.

1
tura do PTB. Acontece. entre

Frota Moreira traçará o roteiro �os tanto.,.que 0'3 uden 's;a_s vetar3.�1
trabalhos dc pesquesas, proprla- o proJeto, por suge. tao do bn

mente ditos que se estenderão a-. gadeirJ Eduardo. Gomes que s�
(ruela instituição de credito. Pode- ria, hoje, o presJdente da Rep�l
';'0;; informar que inicialmente, a blica no caso da sua aceítação..
Comissão enviará ao. Banco do Br.l SIMPATIA DO RELATOR
Sil um questionario, e em seguida. , PESSEDISTA
caso sejam denunciadas as respoS- O encarrega,do de examinar o

tas como incompletas ou, mesmo projeto, por par:te do PSD. foi
na pOSSibilidade de serem negada:; o sr. Tancredo Neves de Minas
as informações tomará outra ati- Gerai's. Hoje. esse parlamentar
tude. deverá expor �u p':>nto 'de vista,

tewurarias das instituições
ensino, pr;mário, ecundai:io

-_ ..----,.--�

Artigos para Noivos
CASA "A CAPITAL"

De acusado o DNER
.-

acusadorN��a· �e novo consUloi�Da
historia· a relorma a�rária

•

vIrou a

RIO, 9 IlVIel'idiorw.l) - o di· Bohre a autarquia, apreo'3!ltou
rf.tor do Dt'p3,rtarn�r.ti) lI? l!..�- na TCl"ceira ·Vara ,!& li'aZ_'_�:lda�
tradas de Roda�e�n. ,'r. ;'tcgi� documentos contra ;) parlamen
nitt-encourt, que ú ah�.) cia,,:: a" I tar qua.ndo na, chefia do Sétin}o
C1JSàçÕeS do deputad) Va·,;c) ]'i j-' Distrito em consL-u,;ão p .. lo
lho, e que vai depôr na com:,,' D:SER do Salvador. Pret,�il(le o

sã',:) parlamentar d,: lnqu€:l'i�O Departamenl'.) p1'o,-a-1' ([U" o '5r ..

Vasco Fill'lO conduziu '" de ma
me;ra irregular no cargo. Quando
<;;e elegeu deputado dpv:.'l aoi' co·
fres públicos, por emp:-ego;J :n
üev1dos, verbas do fundo mdo
viário nacional. O depariamento.>
passou, assim, de acusado a,. acuo

sador. Os documentos do r:,:r-Ui'R.
del'alYl entrada ao pr<:l·or.io !.Il",j.
teEto l'novido pelo de!:nitaéb.-

sua preparaçáo politica. admi
nistração e dire:to, tornando-'sê'
aptos para integrar :ts fUllçõe:,
e desempenho de suas r[,spç-nsa
bilidades.

<.:AMPINAS, 9 tMe,idi',nall
_ Na manhã de õntenl, na ses

são do Congreoso Latino Anwri
cano sobre os pp:>blp.mas de t er

ra, o professor AranHa R')sõÔdo,
ria. da cadeirad e economia 1'0'

liÚca agrária da Univel's'dade
de Napoles, e coordenado',', da

vrganização de a.rregi1nf�nt�çiiQ
di" agricultura da O'!.'{U, abor
dando a conjuntura agrál ia c a

,re'lPonsabilidade dos t�en1coo
.

C

políticos na sua :r'e9.]iza?ã_c� d��.
'Se que Ha rcfornl::l agrana nuo

'constitui nada de novo TIa his

toria. Representa as aspirações
cons1antes, c>Jnscí.:J.lte, � explici
tà:s do:; distintos gr'lll, da grano
de mallsa de popu'::J.<;ãQ lU! fll d')

Sob a presidenc;a do, sr. Ingo Hering, reuniu-se ontem a Câmara
mundo e que Q único meio de fa- Mu-nicipal, cOln ,a presença dos seguintes vereadores: Gerhal"d Neufert,
zê-la est.á na desápruprhção, A

Antonio Reinert. victor Weege. Christiano Theiss. Pedro Zimmermann,
'tarefa dos econom:�ta; e 1 ér nj- Wladislau' Constansky e Arthur Zindars.
cos é pI'�Ve" de métndl)!; e .inS- Iniciados os trabalhO$, o segundo secretário procedeu a leitura

. . ' trumentos capat:es: dê l:"ncr�j::z·�.1' da áta da sessão anterior. a qual ioi aprovada pelo plenário. seguindo-
uO ):-,01-0X1O regul:am'Jutar• A

<te-li
Jogo do

I N "e pnt'd'l a nova se'-� let'm'ra, pelo primeiro 'secretário. do Expediente, que constou �da
J -.cqu.oj O pano. es... 0-;,; ...

.. �
"'"

,,�
. _ .' concepcão da ,'e",r,,1fl ngt";t!!!\, seguinté matéria: Oficio 'do sr. Franciseq Hening, a_prese�ltando um. pro-,'úln alguns fllncl(l'-'1J.�·iO;;o' A,e!lI

t
- .

�

d "o' t ;cnÍt os, grama para a mont".geln de uma GranJ'a Modela, nesta cid.ade; ofiCIO d.a, ti ,� . tr,� I '-. " �s a lmpon o q u� � ".
..

,
,,,.,0 � li'"

, .( c COIl1' I,,:l., l '\( TI
'econo.mistas saia:í1 dJ i8o':>illHmír Associação Comercial e' Industrial de Blumenau, comuDlcando a elel-

da de automovc-:; ��l\Ubem E'r3. 't· Ire' 'iranÕO-\5(, ça-o "'_ posse de sua no.va dil'etoria', OfiCio. do palacio do Governo do Es.
.

.

'ea,d 1"
>

d
'

n... t6or�co e crI �ç-OJ t ,.1-'" � •
__nüensJfl o, a em "e na:n_lO.

para participar ,io pr,-:)1)jmjl,'\. d�, tado, agradecendo os votos de congratu�a�ões por ocaslao. �a assinatura

espírito .de méto<l"ls <.on"ll'ut:- do convenio com o governo federal; OfiCiO do C.N. Ameuc�, comuni

vos, -enquanto l1O: políti::')';, po� <lando a nonleação do' sr. �eobaldi.n� An�rade para secre_ta:lO daq�e�e
sua ,'e:;o;, vão dando (:ontas dt! clube; oficiais do sr. Prefelto Mun"npal; Juntando uma copia do OfiCiO

I
dQ Diretor do Posto de Inseminação Artificial dc Rio Morto; remetendo
aos srs. vereadores exemplares da lei n.o 400; aneXando o relatório da

Fraqueza Em Geral
Diretoria do Fomento. Agro-Pecuário: agradecendo e comunicando. o des-

pacho. dado ao, requerime'\'lto da Cia. Franz Blohn; anexando. cópIa das
CREOSOTA.DO

{leiS n.os 444 e 445. juntando aIguns exemplares da revista "Es'so"; pa
recer da conlissão' de Legislação e .Tustiça. referente ao requerimento

Silveira de Carlos Kumell:lUer; óficio do vereador Federico Carlos Allende, apre-

Prefeito Municipa '\I;m;te� nos distritos
sentando o projéto dCt lei n.o 39,53: requerimento do vereador 'itV1adislau

Constansky, pedindo diversas informaçÕ<:!s\ ao sr. Prefeito Municipal; re

querimento do vereador Pedro Zimmermalln, pedindo ao sr. Prefeito

Municipal, informações sobre si existe alguma noticia sobre a divisão

territorial dos direitos, neste município; o vereador Christiano Theiss'

requereu votos de agradecin1enlos ao sr. Governador do Estado, e sua

exma. esposa pelo comparecimento _ao ato inaugural do Posto Agro
Pecuário de, Testo Rêga, bem como votos de congratulações ao sr. Pre

feito Municipal e ao Diretor. sr. Ayres Bento. pela util realização. O

vereador Victor Weege; pediu um voto de agrade�ímento ao dr. Afonso

Veiga. pelo scu comparecimento á referida solemdade.
O' vereado!.' Pedro Zlmmermann pediu que se oficias'se ás finuas

Hermann Weege S ,A. e eía . .Tensen. agradecendo a cooperação na ius
talacão do Posto Agro-Pecuário de Testo Rêga.

-Na Ordem do Dia' constou o seguinte: parecer da Comissão de Le
gislação e Justiça, favoravel a petiçao de Carlos Krumenauer. que
regularisa os seus vencimentos de aposentado, o que foi aprovado; pro
jeto de lei n.o 39;53. que dispõe sobre a criação. do Co.nselho Municipal
de Contribuintes e revoga a lei n.O 373. o. qUe foi apro.vado; requerimen
to do vereador Pedro Zínunermann. que pcde informações ao sr. Pre",
feito. MUl1icipal. sobre 05 boatos de modificação do, limit.es dos distri
tos, neste' municipio, o, que foi aprovado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Q

(ou riloç�) PARA ESCRITO'RIO
Assembléia Geral Extraprdillária

São convidados os senhores acionistas desta sociedade
a comparecerem à assembléia geral extraordinária, a realiz:'lr
se no dia 15 de junho do cn-rente ano, ás 14 horas, na sede

social, á Avenida Arisl.i l iauo Ramos I1.0 730, afim de dehbe-

Precisa-se para serviços gerais de escritório e datilo- rarem sobre a seguinte
'

gr,afia. ',' ,

" ,;
,

ORDEM DO DIA
, �' ,:r Pagà-�e ordenada f:lt;, açôrdo com as habilidades do

I
1.0) Reducáo d"', canital social e consequente reforma

candIdato. "

'

" .' , .' ,
dos -estatl�tos.

-

Com,' e' Ind. ·W,A�'l'ER .. " �CHMIDT: S. A. 2'0) Assuntos diversos.
Rua 15, de Nôvembre, N.o 1.495 Rio do Sul, 3 de junho .de lH53

,_
'

. ' . . BLUMENAU.' ,

, '.
Ernesto Guilherme. Ho:Hmann - Diretor .presidente

'�l:� -...;.. __ '''''''-''''- - _:_ ___; � -...-";"" _,� 7'" � -r-> ,; ...... i=- " Victoria Forncroli - Diretor gerente

E M,.P Rc�� A. 0;0 .. ,�E � E S ( R I T O' R I O DEL ,E ti A ( I A R E 6 tIl N ii l
,

" p.� R O �,U��: � .. SEU M A V I S O
çom conhecimenlos de contabilidade e,' que o Cidadão JuãCl Gomes, Delc.',i:ido. de Polida do munici-
• ,> ,,, ", '. .,

' '_' "
" " pio de Blurnenau. na fôrma da lei, etc, . ,

$,aib,.a. hda.'r,o p'orf,uguês e elemêo, devendo.ser Para o conhecírucnto, do povo em geral, transcreve abaí-
", "

I
XO él seguinte Circular:

·ciuife COm o "serviço militar e ter boa caligra- restarI�;���Rv�J�;1c;��ç�\��:��1���� ����?m1�n�:��.yc:;��
fi"a,. ,,,' '.. s. A"n,re,sentar-se a'. e solta' balões di:!"Sfio João vg já recomendada "anos anterior

. tf, "" .

rcs �,t. SDS Fernando F. de Mello - Secretário' da Seguran-

S�A.· fABRiCA DE ·PAPElÃO tiMBO', em Timbó ça P�?l����au, o de junho de 1953 .

.. !-:U, .'.-' '" V "" c ."
,- João Gomes - Delegado de. Polícia.

I U.l\-l4, MOCINHA de 11 a 15
an�s para aprend.er costura c

________ faze.!' algumas voltas. E p�l'l:
motivos particulares, vende-se Iuma loja com o sClp estoq�e
com . freguezia permanenie, !
fa�i!itando-5e os pa�affilent:o�. I

e o P€rú Se Nelson 'ntín- b'lle:3·
Ú!>, mt�ressad05 queIram dlr�- se Napoleão 11::>, mar, íst,o é,
gl�se·a CASA �(!)SILVA LI-Ise a Inglaterra, defensura, no
mltada., Rua la de Noven.- I pl'incipio, dos nossos estatutos
bro, 992. I de independf2ncia, houve.t:a

I perdido Trafalgar?

P R O ( U R A (' E Isto eu repetia, sábadü, atra,
,. ,) },ad{}, em Portsmouth. vi:ütan-;

do, 11(', dique seco local, a fra-
'

PROCURO gerentes para 10- gata "Victory". onele tombou

jas ,de varejo em tecidos, '
de Nf'lson NapolC'ã"o, tal qual Hi

grande. empreza; a, organisar. tler, era pretendente à bege
Interessados, poderão se diri- mon�a mundial. Mas, para
gir sób chifre "Gernite,", Cai- conquistá-la carecia dominar

xa Postal, 34 - Blumenau _
o Atlântico, Fôra preciso ex

indicando pretensões e dando pugnar à poder naval britâni
reft;rências. 'co. Fc.i o que tentou de Tra

falgar, na qual as esquadras
francesa e espanhola jogaram.
a cartada napoleônic·
O destino da indenendencia

brasileira estava oonsolidado
desde a vitoria de Nelson. A
té 1917, a Doutrina de Mon
roe, como, escrevi desde a ou

tra guerra, não tinha ,outra
substancia senão a autoridade
moral da grande democracia
ameri.cana. Quem me dava
tácito conteudo militar era a

presença nos oceanos da Royal
Navy.
Tem ai os brasileiros a ex-!

Uma caminhonete Ford F-I plicaçãe. do presente que o

para carga e Lotação Tipo 'presidente Vargas mandcu à
4:8 em perfeito estado. Rainha. como testemunho da

Aceita-se carro menor em gratidão do nosso povo 'por

troca.
' tudo quanto devemOlS. à In

glaterra, do uónto. ele vista da
Informações na CASA cr-n"ervaçã":" -da liberdade po-

CRUZEIRO, em Rio do Sul.· litica das nações do hemisfe
rio. Excluido o "British Po
w"r", não havei'ia liberdade
dos povos, o que se 'deu gra- ,

,as ao exterminio do despotls-
I mo bonapartista, n:s campos.

De uma moça que ,sa,iba ,de batalha de Trafalgar e

{alar o alemão, que ll(lSsua I Waterloo. Sem Nelson, a 1n
bôa �aligrafia,. com p��ti<:a. Ilc I glaterra não passada de uma

serviço de caIxa e flchano. colonia Irancesa, pelo menos

Apresentar-se à Rua 15

de,
momentaneamente, e os go-

NovembrtJ, 151-3. vemos das Repúblicas Iuiíno-
·

" - americanâs térimn passado à

FJlTURIl'Ta "'. .

prc.priedade da parentela de
..

I Bonaparte.DIITllOGRaFO de��:ri/r�dlir����:,l c���dã� bilhete deixado' em uma. das cu-
, maior, protetor que ainda teve sas as',;alladas: "Da proxima veZ

'Ofere�e-"e' d' b" _

a América livre. da sua inde- num inzquetla. a porta. alYcxta".

nar' -rlc'
.s lap�Zt' C

d
Da a pendencía politica e de suas A grafia era sem 'dúvida. de es-

" e Ia com pra lca e ser- l' d d
..

O
.

I'
.

viços Gerais de escritório in- l?er a es C.lVIS. maIOr e

o-! tran.gClro. _. ".

Cllls'lve corr'e p d"
.

D glO que OUVl acerca de Nelson VarIos ladroes mtel'naClOnUlS
,

s on enC1a. ese_:f' d' .
.

ja -se' bom' ordenado. Os inte- \ 01 o
.

lSC1.U sr" que pronunclüu

I
{'-,raI.n presO's, sem que 50 con-,

'�essados de d' 'g'
lo almIrante Halsev, em Nova segUIsse nenhum resultado 1>0-

1 vem ln lr-se por y' k dI·' d' P ,
"

.

carta a "Faturista" na porta- .01', qlla� o vo Vla o ac�= sitivo. Por fim, Os policiais che-

ria deste jornal. fl.co, depoLS de. haver destrUI �------ ,- --'----

elo a esquadra Japonesa no su- J
R',

doeste da. Asia. '''I:'Jada lnv:"w I'

,.l. "P O ( U"R IA '" S E tri dis5C o tigre iamcricano I '

, ,
exterminador da freta de ba- I SCl.l,5 jogo::; e brincadeiras, mU1

Desenbisfa p'ara' talha amarela. Desfrui o.s japo ,ele" nib possa participar
,," ; nescs_ com a Il1Psma arma,. o I to, lucrara acostumando-�e a

.' canhao. e a mesma estrateglca leIas
..

maqumas i de
lord Nelson", Assim, o fim A crian(�a que é c()nsel'vada

da (llig�rquia mililar nipónica I e�1 ca�3 tod� o' tçmp?, custa-
� .' .

"

_ \ fOI escnto com as mesmas ar- : ra mtuto maIs para ajustar-se
· Tratar. Construtma .!1p. I (!, mas com que Nelson eliminOll i é\'1 tipo de vida co�etiva qúe
ç>os Art., e Bo-m�� . I10H" a ame?ça napoleônica llCS ma- I vài encontrar no jardim da in
Lhla.· Rua Mar,mlJO Dms, 98. res atlânticos.

'

!lancia. Est'� é 0'- motivo que
Itoullava Seca A cerimonia da deposicão : torna as crianças que \iívem

da cql'Qa, em nome de J. Cor-: em familias mais' desembara-
, ,reia Ma.toso e nosso, teve ádo- cadas do que <1.S qU.fi! vivem co-

,

'

I raveí sinlpli,cidade. Por'ttÍgual mo que" sozinhas, .

cóm seus
ao mesmo temp'o a e Brasil se deram as mãos. a páis apenas. Enfim, não' é pe

unda4_e de cada uma das graa- fim de dell1ons1.r�l' a:s ingle- dir o impossivel a qualquer,
d2s agremiações partidárias. ses. na sema.,na da Coroaçá::l mãe, !Jedlr q1.1e ela atende nes-

CONTRA, O PTB o seu reconho::�cill1ento à imen- ses pormenores que' tanto aju-
Até agora somente i'5e mani' S3 obra do "British Power" daráo os seus própri.os filhos

fe�tot) contra o pr·.)jeto o leadc" pela segllnw!;a das robs ocea- : ri crcS(,f'l' e desenvoJver-sc tal
da PTB, a quem foi �"ol:('itado nicas, IlIllclankni .-);) í.ln!1 c1emo-; �nn1O elas naturalmente í!c,:e-
'eliume da matéria, Cl"JcL!s .livres, jam.

t!=�Y�!4;' ,,,��:!!;��I'PORTAS. � OITO CILINDROS
�re��:'iCr$' 118.000,00.
Oapitão O:Qerg''':_ Rua 7 de
Setejnbro (primeira casa no

prime!_:t:o 'h�o).

�"P'R O t fi R À :S E-
�-or��iro� p, madeira e mareí
netros. meio�oficialt. "

Artefatos �. Madeira "Saxo
.nía"

. �t,da.. C�. Postal, 63 -

� IBIRAMA

VE,HDE�SE
p0r{r$ 2,OOO;Ó(}

u;'A" �AQii'Il'tA
.

de �screvei
�OY1\J:" de' mesa, usadà�'lem
perfeiro estáno de conserva
çãa. Informações' à Rúa 15 de
Novembro, 804, 1.0, andar, sa
la 5, nesta cidade.

fado lamentavei� falhas a pon
to de comprometer toda a pa-
no ..

··'

",
'

,

Estamos vivendo dias deci
.slvos para a vida economíca
financeira do BrasiL z z

As forças vivas da Nação,
pelo quanto se depreende da
mq,nifestação de 'seu,s· líderes
está realmente interessada em
tomar posição ui defesa .' de
prinoip�os mais I.'lcnsentaneos
com a realidade brasi1eirá�

1
Çasimj'ra - Tropical e

·Brim
CASA �'A CAPITAL"
"." "_.. -', .

., ..
' OR6AMI Z A ( 10

âWMENAUENSE ltda.
'Iem para vendâ:·
'Diversos lótes na Rua. "I de

·!'etembro. Otimo loca) para
moradia e comércio.

1 terreno (le �50 metros qua

,drados, no Bairro de _Bom Re.

tiro. "Preço de ocasião.

1 te!�en? no Jardim' Blume�
"nau; m"dimJo 1: metr�1 'Por
40. ,Local de grande futuro.

Lotes em diversos ponto:;
da .'cidade.

,

1 búngalow no B:.ltro da. Vp.·
:ha,' quase no,,". 'rerreno de

.,
420 P\etros quadradoS'., Otima ,

IUuai;i!l. .

.

i casa na praia de' Cambo
,rifi,. c,om 3 quartos. 1 sala, ba-,
nb,eiro. co:tinha e quarto pllÍa
emprc;,:ada. Te,reno de ap'fax'l-

, .madámente 28m' x 3f1m. Dista
'70 metros da praia. Ótimamen_
te Jocal�iada.

.

,
,

'
'

,

Diversos' lotes e casas na

IPráia de Camboriú'.
"

_.

'2 engenhos de sem�. no �ú-
'

niciplo dê lbirama, it,5 qUÍlo- _

metros" .da estação de'Matádo,r.
Àreã de 16 InlUÍões de meÚOs
quadrados. Terras cmm ;::rande
'quantldadtt de madeira de' lei e'
qu. :'Ie adaptam a diversa. cul
turas. Preço de oca5110.
Uma. casa. residencial com

um terreno de 7511 m2., no

centro da cidade.
1 fceutaria, 1 fábrica de óleo

sa�safraz. 1 serraria ,quadro de

centro, 1 fábrica de pasta me

.ânica com 2 serrarias "Tiçot"
ê' reserva de 36,000 pinheiros
'adultos, 1 linda. fazenda 'com

50'.006.000' metros quadrados,
t11l1:0 situado no município de

'raló.
,Lõtes em Curitiba, lltuadns

em' diversns pontns da ddade.

Terrenol de grande e rápida'
, valorização. otiomD emprego de

eap!tal.

:.( E N l'R O D E
A·UI O M' Ov V E I S

AutomÓv,eir; Usados
Caminhões Usádo15
Camionétes Usado5

.�'�.�.g�
COMPRA

, Concessionários:

CAMINHÕES F. w.n. (Four
WheeI' Drive')

TRATORES: L. :H. B. Die�e-t
"

"

Peças e. Acessorlos:
FQRD - CHEV�OLET

.

_: Linha _:_

MOPAR
.

"A C I S A" -;- Fone 1324 --..:
...

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro, 933

'l'ele�ramas: VANDElVIEENE

Industria e Comércio de Madeiras
Sociedade Anônima tin'e

.. ,.: .QUARTA FEIRA, às 8 HORAS .... , .....

Espetacular Programa de TEI,A E PALCQ !
NA TELA: - Ul'(lCA apresentação do gigantesco romance de

aventuras em Teéhriil:;QIQ1<'
'

,

,'.',{) U l' A D I A n

,

com Burt Lancsster - :R,obert Walker ----:- Joane _Dru
__; Sally Jj'orre:;:,t e, MiPmres de extras '!_'--:-'Uma jovem -,

fora
desonrada. .. EiIaIguem teve que pagar por isso com a vl�a !

-,-:-. I>9de: U;lJl. se�tiJllelltp ,nqbre JUS!?frar:·,ttma vingança im

piedosa? . . . OUSADIA" pungente hístnría de amor e devo

ção, cercada de Odio e Terror ! Um filme da METRO.

NO PALCO: - UNICA allreséfitacão (la Orquestl"o
do ccnsagrado artista" de CÍinc'ma ie

-

Radio, '
.

.

rr- R' ;·u .' Y R E Y"

EXPORTADORA CATARINEtUE DE FUMOS S. A.
Co-mércio, Industria :e, Agricultura

DESENHISTA
1.0) Conversão, das ações nominativas em

consequente modificaçâo. dos estatutos sociais .

2.Ct) Outros assuntos de interesse social.
'I'imbó, 8 de junho de 1953.
Juli,o .Jacobsen - dir. presidente

ao portador e

Jist". Agora, no e!enco dos martt ,

:res do pensamento inscreve-se o

nome de Vítortn acampo. E

OU-Itros hão d� inscrever-se ainda
maionnentc nos flié1s que passam.

"Não sei, :sr. presidente, o ,que quando s" tr"--�-:1 evidentes os si
dita o peronismo aOS hom�ns' de tomas do serio pai oxismo em qU'il

liciencia e .r�os estetas argentinos, se contc::ce' tt peronarquia trucl!-
Mas sei que �té eles chegam os lent;:t.

'

tcntaculos .do caudilhismo nazista: Sr. Presidente disse Sheridan
que afp.stl' i, gr!'.nde nação da órbi- que preferiria se deixasse a In-'
ta democrp.tica. Ao que me consta, gl?terra sem o instiluto do "ha- 11até o proprio Bernardo Houssay, o

grande fisiol_ogista, cuj�s <dcscob�i-' ,bC'as .. comus·· ',e ffi{'SlUÔ' 'fO{!ffi o PBr

l"rn,ota:'� qu(>' privRssem d� li-:
b�.rüí1dc de �lnpl'e.nsa, porque: est� I
s07.inhn.:_.rest�ur.�lrHf as delllj�s: !!' I
e�sc horror' a bJjertl<'lde de OpUEl.O

���'$��� 'flue levou o� quadrilheiros do JUS-I'
J I ticialis!ll9 .

fi encnrcerarCl'D- Vitoria
.

ii r: AI O: B B O I 'D"A' 5 . acampo, MllS, a poetisa 5ul-amcri- f •.
" ,.' ,.

"

,.V�ES E 'ULCERAS'" I ca;na �ncalina, neste momento, o dlVJsaS ,(to,,, chstr ltOll. Pelo.me

DAS PERNAS: CD1'as .em opera"'.' proprlo pensamento humano". ! nos, a "Cámara lVI.mücipal i:1'2
" i

.

" BlürnaIieü", :,tepresen1anté di'
OllSPE'PSiAS, FRISAÓ DE VENTRE, COL.l'I']!;IS.

i
I

.

CASA "A CAPITaL". reta doPavo, não tornou CO"

IU!EBIANl\_. �SU�AS; COC�A N� :A;NUS r I
nhécimento de tais feItos '"n.

CORAÇAo, PtJl.MOE�. RINS., jJE;.DG4. f'IoÀDo I �]�Isa5 � Co�juntos d� �ã siqu�r, .foi deles avit;acla.
,

..___c DR:_ AR Y TA B õ RDA -�� I rrü"Ni(A�rtioM"".EÕPtTiZA��
,.:,�:, ",,�. �:D��ESP.EClALJSTJl.':� . � � ._'_.-:- DR. MECESLAU SZANIAWSKY ---

�
. Clliíiea .��r.l. �é .uomens•.Hulb,er� C) ,Crl.UÇ2ÚI. r � . �é�i�o do HCIS!l�tal Nos� �enhora da Luz i

ITOUPAVA:SECAó" li 11 15 ta. 17 he ftLUMENAV' t � ConsultOrIa: Rua .JOSF!_ BONI,FACrO N. 92 - Fone 2665}1
., .'

e

� � ti Resldencm: R. BARAO DO RIO BRANCO N. 529

I'"
.

__
.- .' ,", :

'

!
�, C U R I T I B A - :rARANA' i

_ ,.,,' ,�; , .". ",
. 'Especialidade: DOENÇAS NERViOSAS E MENTAIS i

HIIMBURG SUE'DIMf'RIKIINISt'HE Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- §
,:, ,ii" chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regr-as, Exces_ � __

';'; : '

" . "," ,

.

,

. I so,' Flores Brancas, Frieza sexual, Impotênc-ia, Esferilida' � E_ � ulVIAMENTE C?NDENA'�
Dampfschl;lfahrts-Gosell"schaft I d-�, Deselwo1vimento fís�co e men�al, etc. - Doer;ç�s cr?' R VElS, de alguns maus blume-

6 II lllCélS em. geral: ReumatIsmo, Vanzes, Asma, Malana cro- � n3uenses.
,

EG(;BRT & AMSINOK ---.nlcf+ -'HemOJ:roidas, etc. '--- i
$.S., aos 9, de junho de

, ATENÇãO: Consultas em Blumen3!U 'nos dias 26 a 30 de 1953.
'

(elA .. HAMBUNGUESA SUL-AMERICANA)). � --- c,ada mês, no HOTEL HOLETZ --- I Pedro Zimmerman -

������� rcador",

. Oferece-se para desenhos
COrnerCJ,aIS, publicidade, cfi
ehês. etc. Dou sugestões. .sem
compromíssos,
STOECKEL - Rua 15 de

Nov;ein!lr�. 3&9 -: 1.0 andar. In�nslria Texlil .. Com�aokia. Heriol
Isselobleia Geral Extrabrdinaria

La Onnvocacãe
São convocados' os senhores acíonístas desta sociedade

anônima nara uma assembléia geral extraordinária, que de
verá realizar-se na séde social. à Rua Hermann Her ing n.o

1790, nesta cidade, no dia 27 de junho do corrente ano, pelas
14 heras, afim-de deliberarem sôbre a seguinte

ORDE1\! DO DIA e

1.0 - aumento do capital social, mediante reavaliação
de parte do ativo imobilizado;

2.0 - reforma parcial dos estatutos sociais;
3.0 - assuntos diversas, de interesse social.
Blumenau. 9 de junho de 1953,

Os Diretcrcs.c-e-o.Fc.líx Hering - Victor Hering - Ingo
Hering- I.

"

" "

"

tnomtnaveí violencía contra a ve

neravel figur� da intelectualidade

portenha". É concluindo, depois de
outras consi�craçõe:;:

Be� c�ns�rvado
.

do com rádio.
Preço Cr$ 50.000,00 - fa

cilito pagamento.
Tratar com; Tenente Hugo

no Quarte),9as 7. às, 16 horas-
----_-_----

ORDEM DO DIA
1.0 - Redução de beneficio aos membros da familia do

associado ou aumento de mensalidades.
2.0 _ Assuntes diversos-
Visto que se trata de assunto de suma importància para

o Sindicato, pede-se o comparecimento -de maior numero pos
siveI de associados.

A DIRETORIA

PROPRIEDADES
',' Vendem-se dIlas,., 'Juntas,
com um total de 30 mórgãos
de terra, com árvores frutífe
ras, plantações, pastos etc.
Possuem duas casai,. As pro·
priedades acham-sc locaJtjza,
das no Bairro' do Canta Galo,
em Rio do> Sul. Tratar na
"Alfaiataria Estrela", com o

sr.' .Nicolau Bôder, no- local.

8 ,,��'o F O R E,H ·0'
'$-(,_ ,

(Ormà·Rlpladot 11lt1Jlll)·
.''- O moderno tratamento da,

�!�, funções femInina,I (
\ I vindouros. O B-ornéo Britâ

nico produziu 1.226.000 to
m"ladas métricas e Trinidad
730.000. Outros produtores
-- em uma escala menor
- foram a India,·Paquis-
tão e a pról)rio Reino Uni-

de,PRECISA .. SE
,
-', <- l

_.

mentos no setor endoerinologico
lhe angari"vam Co outorg'l do Pre
mio Nobel. está no index justicia-

Avisamos Ii n(j'ssn distinta freguezia que os seguin
tes navios da C0111�]�uhia supra são esperados em

ITAJAI para descai'ga e carregamento, áproximada-
mente: .. , ... . .. ... ... ... '" •.. ... ..'

com

P R O CU R A .. S E
APRENDIZ pARA ME-

CANICO .

· . Com 14 on 15 ànos de idade
Tratar: 'Construtora ele Pocos
Art. e Bombas "HOH" Ltda.
Rua: Mareilio Dias, 98 ••

Itoullavà Sêea.
'

DESENHISTA PARA
:MAQUIN�S

!1------�--li
VENDE-SE

20 6-53
31-1-53
27-8�51

"Santa Elena"
"lanra h'abe!"

��, �' "
. � . _".,.- .

"Sania (alarina"
Pa,ra lJassagens, car.gàs e 'demais Íufor-macões

os' agentes cm ltajáí c· Blumeu:;\tl.

, -' .
" �. ,

ITAJAI': BLUM'E'NÁU:
Fone 213, ,3W Fones 1284 e 1515

SAt1A RCO

PRECISA S E

S. A. Aaencia. Marí fima e Comercial

6
garam à (:onclusão de qUe o ]H
drão el'a, m-esmo brasileiro e

,que a. comp�icada grafi� fora
somente para d'straü' as aten

ções das autoridades.

HOSPEDE GRA-FINO

Finalmente, aS! autor'ida'des
C'.:mseguiram ,uma pi..,;ta qun as'

lev�m â.. pr,isão do gatuno. Trá

ta-se· de . .(\.peléii ,dos sàÍ1t9s Mo

rais. que também está """endo
proeur�do'-- pela,-"oJí�ía ele S§"O

P,aulo. 'Estiva 1)1e 'hO"spedado no

l'fJtel Excel:;ior, ,em CopacabàlH,
pagando' sete' .11lii cruzeiros' gas·
tan'd'o, uma.'medj� de mil 'e qui
nhentos cruzeiros -de gorgeta�,.
No distrito', foi ele ouvido "

ccn{eGou tado'.:; 'os furt--,s. Disse

qUe tambem usava, além do s'eu
os 'nomes:ó de Paulo BritO' da
Silva, "1)r.," Marcondes"; e ou-ltros, costumando' às vezCf;, ,an
dar faJ!da.do -para \.causar me

lho;)!' imprcsEião às suas vitimas, IRevelou ainda, que tivera um

romance com JUlieta, que é ViU-!va tendo conseguido, graças a

este recurso, o molde da fecha
dm·a. do :tpa;rtaniento onde ela;
moruya, (l'Ssa.ltnni.l0'o '" no Ul,}· I
mento aproJlriaUo,

BlUMENAU
Te�efone: 1597

,,::-,': -

F les, , fixas. e móveis, corôas, phfQ$.eh;.
ROENT6E ii

Todós dias(ONSULTAS: aleis Horaos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Revoluçã.o
..

- .....--------......---'·------------------------1 NOVA IORQUE IG. P.) -lContinuou o \,;1'. Kauf'man.

R�g�����ri����I;�!�
·

..Deve's·er p.·es·q·U·I�s·ô'da I.a'r·ea pa�ã�al��r�tl�il�f� de queB a ��:;vefsase c�n:i:q:êa����'es m:::'qU�, i�n�::()�:!��Cí� fO��;l'a(�7::"T:�Idos Jornais do Interior) .__:_ O pesquisa pe 1'0 1 'era no ra- .. t ...
..Conselho Nacional do Petro- si! é tarefa áific.il e onerosa fl'l,mO'S,o programa por-torr-íquu-j cupa um dos, �rlInelros Iugures.

leo acaba de declarar encer- tendo-se em vista a vastidã� nho e o constante cr.esc·mento \
Durante os ultimas meses, noe-

rada a perfuração iniciada, há .

t
:

1.7·, d·C
..

II

h de nossas áreas sedimentares, �e sua classe média - declarou
.

SR venda c fil,moo Ansco nu-

cerca de um ano, nas proxí- pe ro· I er·a e
.. anolu as muitas delas, inadequadas e a Globe Press o sr. HaroJcl men�aram conSl�erUVeln.l(:nte. (,'fimídades da localidade de An-

'.. ...
contraindicadas para a desce- Kaufman, vice-presidente e· ge- parttcular depo s (la vísít.a

,

ue

gátuba, no Estado. de São Pau- -', ,.
., berta do precioso combustí- rente da firma Francisco N. Cas- Sinfonia, Color ida", o notável

lo, para pesquisa de petroleo. I
Numa crõníca anterior, jáde 635 metros onde aquele vel. tagnef, Inc. de São J ,�é d� P",r- desí'ile de modas patrocinada

E" excusado dizer: - em tor- nos referimos à 'historia da técnico": encontrou indícios Uma das grandes e Inelutá- b Rico, distrilJu'dor naquela pela GAF.
no da aberturadesse poço que \ perfuração de um poço feito muito fortes �'i presença de veis barreiras contra a Iocall- ilha dos produto!' Arisco da Gr- -------:--:-foi alem de mil metros de no local. denominado (Agua óleo. Infelizmente, tendo haví., zacão do petróleo na bacia r.era! Aniline & FIm CUlpora- T. E L E S ( O' P. I Oprofundidade, formou-se ver- Verdej, nas proximidades da elo mudança na direção do donduãníca do rto Paraná, é tion.
dadeiro "glímpse"; um bafejo Cidade de Canoinhas (planal- S�rv,iço Geol?gí�o, foi a.que!e I

sem dúvida a presença dQS Em sua entrevista, o 1:1'. l{auf- M· Ar G I ( Ode, otimismo· e .

esperança es- to gonduanrco de Santa Cata- técntco substrtuído na dir-eção I grandes maciços Iençois de ma.n manítnstou a conriancá Que

ti;:ndeu-s.e. por todos ?� cora- ripa) _ cuj�' sonda esteve sob a da sonda,_por outro ,:r:genh�;-Ilava basált ica
.. atribuídos !lo (1rporota "naquele merc2do an-]

çoes paulistas. A l�OtlCIa. do direção técnica do eng._ Axe� r::- que nao te_ndo. :lli.uta pra- \ vulcanísmo tríássíeo ou Juras- da nascente". ao declarar qUE' i·fracasso dessa operação vem, I Loefgren. Essa perfuração fOI bqa" acabou Inutãltzaudo a

I
sico, que cobrindo 05 sedí-

"i't6.. escudando. as

PO'iSibi.lidadU. \assim, por uma 'nota de me- I feita no ano de 1932, quando fra�Il a�arelh.agem. e a ,Perfu- mentes reformados ou neles do instalar "ria iHH um Iat-orn
lan<:olía e. des�lento nos

ar-I'
se a?hava à, f�ent.e do enta,? raçao �ao fOI mal� �lem de .

�e inte�'calçado, tornam quase t or.o para a. revela"áo e cópia'-ruars nacionalístas, ao pas- Serviço Geo!oglCo, o sr. Euzé- um metro. TU,do ali �ICOU a- ímpcsslvel essa tarefa. d.� filmes Ansco Color
so que, por mais, par�doxall

bio Paulo de Oliveira. A re- bandonado, flcandC? instalado Já se vê que a própria na- Qua.ndo corrsíderamcs o "('110-
que isso. possa acontecer, c.au- ferida s.onda partindo do ho- no l0.ca.l, como .rellqma, u�a turcza trabalha cont.ra a pes.- ri<i� natural' 2sp'tacularm'C"'l'"sa um certo jubilo naqueles rizonte permiano (camada �omba' q�e �az Jorrar do solo quisa do petróleo brasileiro. I ." :

.

spiritos que afirmam que a I Estrada Nova), atravessou os agua sulfldnca.
_ .

I Nossa opinião, entr<,tanto', (].> Porto RICO, - t)·E�3., ele -

pesquisa petrolifera no Bra-; sedim�ntos Iratí" encontrou Sabedor de�a ocorrenc,la, I a respeito desse palpitante as- �Gm09 l�Yado,; � (.'·:>n<:nJ.l� qu" n

síl é uma aventura que deve I duas camadas de lava de pou- entretanto, nap �e explIca sunto, que inflama tantos es-
I totog:rafm colorJd� tlcver'a !:sta"

ser transferida para a Stan- I ca espessura, perfurando-as, ,e porque o C.N.P., nao manda Il?íritos, é a de que nem por mll·to desenvolvida. n�l ilha. c

aar OU, já que o Estado Bra-j acabou atravessando os .sedl- mstalar naquele ,local uma a- ISSO devemos ficar desencora- que de fato não será. Acredit,,
Gileiro não Dode e não deve ar- mentos Tubarão e Uarare ho- parelhagem destmada a fazer jados pçis novas tentativas mo!" que o olJsbicul) princip,l] f

ear sózinho com OS -onus de �je, atribu;dos 20 carbonífero nova perfuração, ao invés de dcve� ser empreendidas nes- a dif'culdade da rp·/r:l1,,�o. �õ
tão 'custosas pesquisas. Dentro r Superior �1uma prOfundidade mandar a sonda de Angatuba se sentido. mente agora. con'\1t!,}, d no'·",..
desse ponto de vista se sitUa o firma consJd�ra q'.le :; "itup(:iis'

I g��u���i�oUl\�;��:�uti��rr7,� ·0
.

re C·O r·d· e·· 'cda c·o·mun I·da� e· b rl-' RI-ca· ;��:Õ:lj�;;a�o ��t:n�i���,;����_
��rna;��n�;;oaJ�igoA���l��:'\·

.

.

.

.

. U .

.

. �:, �u:,eo�;:ça,U:���::l:��"� l'ápi-

�;eOcednadforaccoansssiadder.la;oõnesdaag·ermespeei d··e p r o d u ç a- o d e .p e t r o' >;
E proseguiu; o l'rog-"alll'

I. -

e o lançado pel:.) �n'.rn:·Jt:t 1")1'. r/�Hnn?
orientando o �i"J�lema d�J;l.tI") . Marin. para �lca'1i::al' 'lI:�a t a''''''-
daquela scluçao la focalIzada

ça com�rcial f,JY"··"vn1, (I" . .,-

aC���speitoda 'perfuração-de i, . LONDRES' (BNS) '-- O dução no Bornéo Britânico, mestre dêsse ano o Canadá volvendo o" "1''''\,'01'.''1 1,:t!1I f,.,�'"

. onde a industria sofreu sé- 4' 1· (' Ilg'rícnlas dI' POt·::) Rir.., )." ..•.•

Anga�uba, para (lÍzer a ver�a-I'.níyel da produç�o de pe.-. . fJrneceu 1.9 0.000 tone

a-\luC':onou a CCO"":11.:l. ,.. ",., .•.• [de, nao alIment3vamos multa tro1eo na Comumdade Bn- rIOS danos de guerra, mas das métricas, e espera-se n'enle no cler""rn:' :i�" ú'o,.,·,·!����r��i�al���s,ê���d:i��� ��� pânica qu�se. que quadr'ipli- estáag?ra produzindo 5 ve- que seu nivel seja ialta- trê� 011 'll1atr� '.m,'�' I�":'1 ",'

"�-lnhecido técnico do C.N.,.f' cou nos ultlmos sete anos zes maIS do q�e �ntes d� 1 mente exc,=dido nos meses m�'1: i!C _ l�er<�.CI: .. :la '��;.:. I>.� A_.'nós informou CJ.'.lf.! a 'sonda, ao _:_ de acordo com as cifras guerra. No pnme;ro: tn- (Conclui na 2,u paginu letra O) fCllOt, (.c�S_'t'
n ('1 I· 'ln �.' 1 'I '�1-1

il_trav.essar sedi.mento.s g.la,çia. is publl'cadas pelo Bur'eau de
- -

. -'.
. ..

. mcn e mUI o c "r�·'. ,!-f ". �"\l'�;- j, _ do anlp]a e vj�:"rp,:''l [-lnf•· f� 1""'--'-oa sene Uarare, haVIa sldo.l.D.· _

-

d P ·,'1 4� -.! I
'" !

terceptada por um grandé leli- Inform",'çoes O etIo,eo F;';, r� ��,�; \ í ,,;'\ dia. E, CGr··) €'m fwl::, ,JS.! I \(). I
çol de lava basált.:ca, de ra- de Londres. (�\ �i�/(N��l ::"I::J\� '\.,\. 1)//-7'� P.'), juções econ"rnicv. �:':'''t:!lil n('-

Izoavel espessurn. Nossa ccín- Em 1946, alcançou ....
\.

�;J�'
if\' (:'1.: I I '\�ê.�),- ' 't,h.... ce'3sidade;; bár;cas "." ", •.... ',-

...:icÇão formou-�e logo; -. ne

14.660.000 tonelad'as mé- 'fljl-I. ��.�_
'." 'I '/'-,"\'{'

__,\,\t! ::. a�enp����:n:mp�i'�.�','�,�:'" ::�: \(,cvoneano aban.o caso fa:;i'(, .

. . . .

"o{ li f , ,,\ ...

encontrada e.ssa formação di- }tncas, e nos prllnelros tres
''< 1___ hal_>itaç�o: 'C<tá O'en,h )·.,·,,·'!v',lr

C
i'icilmente alJarL:,:e!. ia o tão de- meses dêsses ano a Comuni

•

�i't-i)-.(l?:l'
'

�\II
sall,,:fatar'amlmtl',

,

1': ,tc� �nn
-

"

I.

d ";1 ., E O'ove.rno ternl1n::lp" !l ("OT'�"rnr ... (\ ·tsep o o eo ne.!!�(· . I) que dade Britânica produziu ", ''''. I E' comUlll ver-se em mUI as
étconteceu, ao ql'(! nos paréce, 4 020 000 t 1 d 't

.

:l
de l1:e!ad1' das 30.000 ca·.O"R. rp�,- l f!ra'wras reuniã'�, de pessr.,,,(: que a sonda !\i:!m cl:Í<!gOU::l .

. one a as lne rI-
I denclals que mandou CC-'l t u r, ! ., r�<:" "endenie no teto dad E

. , .

'f' f . (.� l lua .. ,_ ','
. .

,-perfurar todo o "sill" diab,ls1' cas, c:Jmpz:ra as com ..... Ih':> Glgnl Ica Que em
.

'1'"
','ala em que essa reumao se

co, não atingind,), pertanto, (' 3.480.000 toneladas métri-

Brnnqu·ltes agudas ou c rol'.nl'ca� 1953. cecrca de 50.01l0 p�5":Ja., f"'. realiza. A explicação da pre-devoneano.
.

. cas nos príme:ros três me� u v mudarão de'" bair(l� ha X')5 p::ta, scnça dessa roôa está no fab
A sonda de Angatuba fOl' . aprazíveis ar.rabaldcf' rec"""'}- ,de a miiologh grega l1OV('1'

então transferida para Jaca-' ses do ano passado. mente construidos'. Além di"".! consagrado a rosa aI) deus do
rezinho· (norte do Paraná) I A razão principal dêsse TRATE-AS COM O -empresas particula""s COl1�tl"U- : silenci:,. dai o costume. As pa-
orid.e .

já se instalou, segundo notável aumento na produ- iram grandes número'i! dc caras i lavras ditas em baixo dessa
noücla� que. chegam ao

nossQ·1 cão desde a guerra é o de-

A
residenciaiS! a

baixa.
peço

(cel'cu1rosa e.ram confedenciais dan-
conheclmento: - zona essa;�.' .

n 1"+ ,t
de 4.000 dólares). do origem ao habito de se

I··para Íl'licio de conversa que senvolvlmento dos recursos /1 CC" rp
....

O O aparecim'Cnto da classe mé- puxar uma pessoa para um
não nos parece inuito indicada • petrolíferos do Canadá, de- ft.'lJ.t ti a â/�

•
dia acarreta, como consequência. canto )Jura se lhe dizer algo

,pa.r�
a

pesqu.isa, por se achar

II.VidO às importan.tes des- P rJ\\� ,r/e/" ,.) aparecimento de "hobbless" -- reservãdo.rmjlÍo próxima dos grandes .

b
.. ,

Alb '\.)'I"'" 'I
derrames de "tl'aop" do Para- co ertas em ,erta, e a

ná.
. . - .

.

notável expansão da pI'io� Um composto de vegetais
���

brasileiros famosos pelo

.�mmlllJlllUlI'rllfmlllllulllllnulllllllllnllllllllllllfllllfullllllnnmunl seU va! o'r
.

te r apêutico.
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K U R Z E B Ê RIC H T E

BRASILIANISCHE FLIEGERDELEGATION IN
.' ENGLAND

Um Brasilien'b�i der SiebehteiL Versammlung der

Organização da Aviação Civil Internacional, welche in

Brighton, England, am 16. ds. Mo·nats stattfindet, zu ver

treten, erna:nnte dei: Bundespraesident folgendePelegation:
Brigadeiro Henr�que Raimund Fontenelle, Fliégermajor
Paulo Cunhâ MéUo, Fliegermajór Ingenieur José Carlos
de Miranda Correa,. JÓsé. Ribamar de Faria und Magdale
na DUlce Smith de Vasconcellos.

DAS ERSTE IN BRASILIEN FABRIZIERTE
ZWEIMOTORIGE FLUGZEUG

In São. Paulo wurde das erste voellig brasilianische
zweimotorige Flugzeug konstruiert, eine Tatsache, die ei-I
nen grossen Schritt in der Entwicklung der brasilianischen i
Flugzeugindustrie bedeutet. Die Arbeiten, die in dén letzten!
Jahren von brasilianischen Ingenieuren, Technikern und !
Arbeitern auf d�m· Gebiete der

. Flugzeugkonstruktion ;

durchgeiuehrt wurden, sind. sehr beíraechtlich.. Im
gangenen Januar lieferte bereits die Flugzeug;fabrik
dem Galeãoplatze von Rio de Janeiro 68 Appar.ilte
Typs "Niess" an eine ganze Reihe brasilianíscher Aeroklubs
aIs Stlftung des Luftfahrtministeriums. Das erste voellig
aus Metall bestehende zweimotorige Flugzeug -' ist nun in
einer Pauiistaner Fabrik beendet'wurden in der brasília
nische Technik�r ein· Zeugnis ihrer. Fahigkeiten abgelegt
haben. Auch das Material, welches;Verweandung fand, ist
ausschliesslich brasilianischen Ursprung; und nlli die Mo-

.

tore selbst sind nordameríkanischer Prozedenz. Die Ge-·
samtarbeit der Fabrikation des Flugzeuges; einschliesslich.
der Zeichnungen, Plaene und Vorprejekte, hat zehn Mona' i
�p&�ri.

., .

!
!
I

BRAgILIANISCHJ-NORDAMERIKANISCHE ABK01VfMEN
Am 30. Mai wurde im Itamarti ein Abkommen

zwischen Brasilien vnd den USA unterzeichnet, welches
die Bedingungen und Ausfuehrungsbestimmungen regelt
fuer élie Durchfuehrung derjenigen Arbeiten, Anlagen und
Prcjekte, weIche augenblicklich in den verschiedenen Staa
ten durch die gemischte 'brasilianisch-nordamerikanische
Kommsission bewerkstelligt weiaen. oder erst noch in
Angrill genommen werden sollen. AIs Vertreter Brasiliens
unterzeichnete den Vertrag Aussenminister João Neves da'
Fontoura und fuer di� USA RerI' Walter M. W. Dalmsley .

Jr., der Geschaeftstraeger der nordamerikanischen Regie
rung.

Tudo Que Neces�ifares,
Um produto do

lIBORIIÓRIO LICOR DE CACAU XlVIER Sá I.
encOilltrarás SEMPRE melhor e SEMPRE, pelo&,"menores

-- preços da praça. na ---

I·V.

WILL Y SIEVERT
15 DE NOVEMBRO. 1526RUA

Tecidos finos; sédas (estampadas desde 14,50); enxOlVais;

tapel/�s, ,cortinados e reposteiros em grande exposição;

WEITERE VERSUCHE MIT DER ATOMB()MBE
LAS VEgAS -'- Das Verteidú�ungsdepartemEmt und

die Atom-Energiekommission kuendigten an, dass in Bael
de weitere Versuéhe mit der Atomkanone stàttfinden wer.�
den. Wie aIlgemein bekànnt ist, wurde kuerzlich in. Ne�a"
da díe erste Atomgranate abgefeuert.

Casimira'l c linhos; chapéus Ramenzoni, Sarkys e Prada;

HUMOR

Saiba porem, escolher umf? BOM'l rad�o
.,,_. ' , ..•. , '; "·h'.:\''''''''��.ycNós estudamos acm'�damente as marcas de radias

.

iwb"- .�::<-
que. possam interf'SFar aos nossoS fregusses.

;:!:ttr EÍ'lire as melho!.'es marcas aconselhamos:
.

. rrIEt�ITHJf

roupas feitas; finos artigos para presentes;

Schmidt: compleh. so.rtimento; DISCOS Long-PIayingli'LUGZEUGE MIT UMGEKEURTEN SITZEN
WASHINGTON ,-'- Die Fluggesellschaft "North

American Airlines" .kuendigte an, dass am 29. Mai der erg
te Probeflug eines ':E;:Iugzeugs dUrchgefuehrt w.�rde, bei
dem die Fluggaeste #1it,dêm Rueck-en zur Flugrichtung;
saessen. ber Apparat, eine "Douglas Skymasíer" wird VO::l
·Los Angeles nach New YOl'k fliegen. Die Fluggesellschaft
gab bekannt, dass dié neue Anordnung der Sitze Íln Falle
eines UnfaIls mehr Sicherheit fuer· die Passagiére boete
aIs die ITuehere.

e outros; Rádios RCA Vict.or c Sicmens; Radiolas;

-- cordeons "'fodeschilli" c "Hering" --
- O radio que dispensa propaganda.

"GENERAL fLErR�(H

a VARGAS
- o nome é uma garantia.

nRCA VICTOR"
/

-�. Sonoridade, Som c Beleza em
.. ZUKUENFTIGE· FLUGVERBI�I:nJNG BRASILIEN- ..

EUROPA
......Wie verlautet; soU berelts im ersten Dl'ittel des
Jahres 1954 ein FlugverkehT zwischen Brasilien und Euro
pa durch. DuesenfIugzeu&e eingeti�htet 'W'erden· Die "Bri
tish Overseas Airways Cor!)oratiort." beabsichtigt, diesen
Flugdienst aufzunehmen. São Paul:;:, wird eine der Staedte
sein, die von den l1euen Linien: beruehrf werden sollen.
Es soIlen "Cometa II" eihgesetzt' ·'Werden, welche eille
Geschwindígkeit von. étwa 800 knl je Stunde 'entwickeln
und 44 Pàsagiere befordern koennen� Diése Flugieuge sol
len die heutigen "Aétoriautàs" e'rsetzen, die zUr Zeit den
Dienst ZwÍschen S; :paulo' und London und S. Paulo und
Sant,íago de Chile ver�ehen. Dia neuen., Apparate werden
fuer gewoehnlichl in einerHoehevori ueber-12.ÓOü ln flie�
gen, also" i.leber aIlen etwiügen atmosphaerischen Entla
dungen,.Gewittern, St�ermen oder' Regen. Trptzdem es

Dueseriflugzeuge· sÍl:�d, sollen sie ruhiger fliégen und·weni
gel' Geraeusch verursachen, aIs gewoehnliche ;FlU:gzeuge..

. . -. "'.'

seu lar

"STANDARD ElHRIC'
Saudações Trabalhistas

Meu querido Chefe, e meu grande amigo dr· Getulío.
.

Escrevo-lhe este Bilhete, cinco minutos antes de partir
para Paquetá, onde vou passar o dia cWn D:J111 João VI, no

antigo solar, da rua dos Muros.
Pretendia antes dar um oulo ao, Catete, mas, a lufa-lufa,

a roda-viva, desviou-me da �ota, e deixo ó nosso· bate-papo
para a semana entrante.

Desejava conversar consigo sobre a greve dos aeroviá
rios. Como sempre, devido á negligenciá mansa c pacifica, a

interlerencia dos maus elementos que .se aproveitam da indi
ferença governamental. A verdade, é que a· greve declara pe"
los meeanicos de vôo ooderia não ter se· verificado.

Surgiram no pica-deiro do Circo, os pandegcs do DNT,
fazendo-se a Mesa Redonda. Existe a Comissão de Dissídios
do magnifico trabalhista. Gilberto Crockait de Sá (nada de
Many)!, que fez um bonito discurso, mas nada resolveu. Tudo
conversa mole.

Mas, como tudo .isso é doloroso e triste! Infelizmente, te_
mos enfrentado greves de todos cs cantos, e de todas as elas·

E a vida está subindo cada vez mais. E vamos descendo
no conceito da opinião publica. Não por nossa culpa, mas por
que Somos teimosos, e continuamos dando mão forte aos ma

landros, aos inéptos que se encontram em il1umeros postos
chaves da administração.

Ainda bem que na ultima vez, em que estivemos juntos.
já erguendo o braço direito, menos engessado, disse, com a

quela deliciosa voz, que nos faz tanto bem:
- Desta vez, seu Barreto, a limpeza será feita ...
Será? Virei zelador da Venerável Confraria de São To-

Linhas impecaveis a-

liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

, ,., ..
tecnica moderna.

PROSDOCIMO ,.. S. 100�ortaçao e �oRlérciü-
01'·

gulho da industria nacio
nal qUe pode�se comparar
com qualquer outro radio
importado.

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Prf'sdociino SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Peçam un:i'a demons-
tração sem com1)romisso.

�

S I E.?
I

I,· D'ASS die Schwalbe eine FIuggeschwindigkeit
145 Stúndenkilometer erreicht ?

." .

..;

DASS €in 'Elephant,: wenn . ei: . verscheucht,· ist, unun�
terbrochen woehrend:- 10 .. Sti.mden mit eine· Gesc;hwin.dig-
keit von 20 Stundenkilometel' laueft ?

-

Enfim, bom domingo" meu querido dr. Getulio c, on

tem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, !;lode contar com o
amigo certo das horas incertas,

BARRETO PINTO.

"Bin heuté wieder beil:n. Ueben gestoert worden, Al�
1e Augenblicke :it0mmt jemand zu mir rein".·

..

"Zu mir nIe."
"Sind Sie auch Pianist ?"
"Das nicht. � Loewenbaendiger."

o

assombro da industria a

lemã que, apóz· guerra
construiu a maravilha do

seculo.

"SEMP" PROSDOClMO S. A... Importação e (omérCio
. Rua 15 <ile Novembn), 900
Blumenau.

AtençClO snrs.Oficiais
estofamentos ! !

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Civico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e meio ofioiais estofadores,
para Automóveis e Móveis estofados..

PAGA-SE O'TIMOS BALARIOS
Os· interessados, deverão se dirigir à Gel'encia com

o Snr. Emanuel Maebaflo em Curitiba, ou por corres
pondencia para C. Postal, 1.242.
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Sófre?"TenhaPé
Escreva detalhadamente paM, a Caixa Postal '7 9 1 :
_ São Paulo ...... Junte. envelope selado com endereço.
Não útilise registx-o para evitar demora na refuada, em
hórario impraprio.

..

.. .. .. . ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.Ronda dií Vicia
ARROUBOS DE mlil\'iE '_ Pegado em flagrante, quandoroubava uma bclsa de senhora, I) pobre do Karl Klobuszik fo
ra narar na cadeia de Viena »ara cumprir uma pequena pena'ímnosta nela tribunal local. 'E estava ele contando os dias pal'a -ver qúando seria n;]510 na rua, muito satisfeito. quando recebeu uma, car-ta da mulher. a bela Gertrude Klobuszík: dizia)lhe ela, "com lagr írnas DeR olhos", que, Iíor artes do diabo, se
;_.paixona1'it nor outro homem. com quem iria vtvor. Alucinan,'do, Karl chamou o diretor do oresldio c abriu-se em confissões: não era umstmnles ladrão de bolsas, mas um assassino,autor de vário; crimes até então não liesvendados,E a belaGertrude era a alma do seu negocio, a perfeita "partenairc".Resultado: 25' ncssoas foram impl icadas nos crimes Gertrudefoi !)re:;a e Karl passará anos na cadeia.
JENVEI"HEClMENTO - Os drs. Ríneharat e Greensberg. daUn íversídade de Ca llfc.rnfa, depois de uma serie de pesquisas,chegaram á conclusão de que a carencia de vitamina B-fi podeprovocar o endurecimento-rías arterias e fazer com que o in,dividuo apresente 'os sintomas habituais de envelhecimento,que desaparecern, entretanto, quando se volta a consumir atlUela vitamina, Os cientistas norte-americanos esperam isolar;�s causas do envelhecimento _!1recoce nos seres humanos.�OR,TE - Era um simples açougueiro; que vivia do .trabalho em R�uen. Sua ul1ic� distração: comjrrar, uma vez por ontra um bilhete de Ioteria. Nunca, _"orem, tirara nada, o que(l, tornara, afinal bastante cético a resneita de sorte, O ultimobilhete que adquírjra, da loteria de -m3io, ele jogara numagaveta .e o esquecera. E já ia lança-lo no lixo. entre outrospape�s Inúteis, quando viu que o mesmo fora premiado C3m 4mílhões e 800 francos. Estava rico. -c açougueiro.�IAN!AS DO SOLITARIO _ Viveu sozinho a ultima parte desua vída ° velho Luther Sawyer. (82 �,(I0S), no interior de,�'l;assachusetts (U,SA). Não era propriamente um velha extra,.�gant<; nem SOVllH. Gostava de conforto e tinha as suas maruas, nISS�1, gastando sem meias medidas, Uttírnaments apare-, ce:l doente e, anesar dos recursos médicos de que lancarammao, o ,velho morreu da noite !lara o dia. Imediatamente acorreu a sua casa a irmã, Vera Barpresa: Luther deixara to�.os os seus �ens, no v;J!?r total de 20 mil delares, ao seu que-1!_?O _papagaIO .Jerry- Evidentemente a sra. Vera não ficou sa����elt� cem a extravaganoía ao mano. A seu ver, ele deveriaite_, de ixadn o dínheíro pelo menos para instituicões da pes'C!.lllSas cientificas, destinadas a estudes sobre !laralisla 'infanttl ou o cancer.
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! soas normais essa medida vai

RI O .!S ! de 13 a 1 � centímetros incli-J IJ g I
nação de 3 centímetros n8 par-

I te da frente, e 4 centímetros
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NOVA 10R.QUE - ,O tecidos de akgid:iJ muito li I rava.s as exnortacões 'la parte das cestas. As vezes do om olde pela metade, no Il!em baIXa..
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- - para, �ssa- medida varia, pois exis- sentido do comprimento, ma�-I .
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agazme a um-/ ncs. A noiva QU8 essas da- a América La·tina. 1-- -
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Iem pessoas C:JÍn uma inclina- que -' lugar exa o essa me 1- ,p.mce em_IS o -

a veruc 2., Lord & Taylor, mas a:companhaVi.lm trazia NotlC1US da Moda, I çã; de ombro muito maior que , �a. "'_ q�s;Il?e a cava com uma trmetros, �ao, esquecendo que
que m�Ín.has leitoras conhe.-I' um vestido de o�:[',é':1di SU;,· Jeal'. Pat--:u, louvado ,se- '4 ccnt'uletros. Nesse ca:Õ'J, ao 1mba, CUlva que parte do om� estes 2 c_ntlmetros não temt d

-..
nadá que '_ver com a medida

cem mUI o e nome, p::ns ço cor de rosa pidido sóbrc ja Deus, abandonQu a cin-
da·, cintura. Lsto é. que são 2

foi quem organizou a "Sin-I tafetá· tura b<::ixa e está lancando L À Q :J U QJ DO \:::, U S't
I"

centim.etro� a mais. Então,
fonia Colorida",

pat��cilla-I Outro modelo para noiva modelos de cintura �Üa.
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�_,_ IlJ-arql.1e a, medida da cintura,
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....., qu�cendo ' e' acrescen ar nah� r�i�s °ur�o�aetrsoenu{' rdeeaSlflZj·loeus i mtUlta dclaro, �e cê.�da e rr+ dos ásperos, os fabricante;; : J" ma:r;ca_, da medidad da. cintupra,
<'

- �
i En€s ? renl.la.•"').s dêm::lS estão lançando teddcs ma- 1

I
os 2 centimetros a pmce· 01'd� ::noda, no qual fGram e-I traziam vestido·; cL?ro de c::s nara o nroximo out'o� I í I exemplo, se a sua cintura me-

xrbldos alguns modelos que I nylon com estolas da mes- no, 0s cetins· e olitros teci� � I 2p I �:rE���e��i::�t�o� g�a�{�C���
se prestam perfeitamente a J

ma ceI' em torno do pesco- dos delicados estão destina-II f \
'Ià.-medida em cada molde da

serem u83dos ta �:to neste r.;o. As blusas eram em r0n d t 't --\ blusa, na linha' da cintura, 15
-, .
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• cll �acos e \ _�, ,:> ?

o' _;: dJis centímetros de,pince; ao<

c 1enca <,,�md FIqueI com CUl'lqsldad.s� frjo" estão em moda CDr.es j
, , l \.. I :;: -

I

'1' todç" � 7c centimetros,
.Um d�s .:uaIs belos, na! de saber se esse tecido de I VIVPS, como vC'l'lnelhó -ver- �l Nos lados os_moldes são�mha Ol�ll1Ia�, era 1-:_ffi 1110-1 nyl:m já está à venda nç: de ou violeta.
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�(cb. de .wr5e� �J� �� aZUl-I An-:_érica Latina, Telef(jllei I Os pentearius devem ser I!1léJrmho en[e,tac,0 C ..1n1 du- f'ntao lnra a General Fie'· I, men s f· 1· d . I
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a ,nln�ao (tOS CE: Jc e- "",."

"��:f.:t e ge'vBt;:-., �l,C n�ll1ho, �on?la.da que aq�eJe tecidL reims ele-Nova Iorque,"qucl ,-�, ;;.1, 'Y\t,_.\Jtl..J.".1éLnCO, qlH:' ln:J\. n oeI

re-l c amCia um<:c nOVidade, n1as I contudo, não aceitam o es"i--�.,"! .

,

-�lradas .. p;:n:� b�(l!�,�m, Pu- que llão há f3lta de fibras Wc "andrajoso" dos cabeic-
' �.."..._."",_""-"�.-=..=-.....�......�,;.,;","'_�-=,.;,,,...,,-..�....;,,..J

1'a os dl�5 frI,?S, na uma cs- ! de lJvlon, sen=�o considera-! rciros italianos, �A R.B t.) Q..�tola de jerSel '·C'rrndho.

I '_-AR l';ancr:;'s deste lindo prOVal' a blusa, tire_ ü_a part!', bro e vai �té onde terminamd 1
--

b
,.

r\ E r E N li! O r I do ombro tanto quantó achar os 23 centlmetros, marCados\
1110 ,�_(J ;,;ar) ce comprImen-, II.J n,J I neeessario, para qU!il" não fi- em sentido vertical, como es-'\
to tres quz'rtos.

: que sobrando fazen:da na ca- tá no desenho 1._, O Colorido nos Ves� TÉCNICOS' E COMERCIAIS Itid0S de Nuiva e das A S F A L T 11 M- E' N T O I"HcmnÍseUcs d'hom-
meur" de jardins, garagens, interiores de fáhrIca. etc.

IUma exibi('.Q de rnod;ls [' O T E SEM P R f S T li ( Õ E Sflue cal1�;ou muito sucesso
cm diversos pontos da eÍ<l�defoi a quc sc realizou re·

M E n I (
-

Ecentcmente 110 Waldorf As- !li OS, D E T E R R A SI" A !1arte que Voce, ccmóforia, dcrl:cada especial-
.1 mãe, dev.e tomar vara ajudarment0 [: vestidos dG' noiva I INFORMAÇõES COM
',eu filhinho a partir do seue de 'klen� �ise",�e�

cl'horn-I O S N I L D O C E R QUE I R A L I lVI A ) primeiro aúo de idade a se-neur".
guir o caminho d�, sua pró-R 7' S t b 189') Ed'f" lNCO S 1 3 "pria independencia, é simples

Creio (lue en1 nenhum ua ue e em ro, d - ou ' I leIO ,a_a,
A criança conservada sempre�mtro país os figurinistas 8�

I
-

descendente de sua mãe e a

��r:��l��)a�'aSl��e���i����t��= r-OSIIpa'"O classes nrndUI'oriO li��� ��������:�fI�:�11��::�?i�� '�;:;:�':;'; �:n;��o, a�"�" y �3S p!lU!l1) l��Op;:,�:�Lt\n;:fOed':,����. ��sE:ntados no desfile tinham SÃO PAULO.· (ACON) che!Zadc, (I rnomenb ue empres viamente, influenciará todol·d d '� ·1'
,

Ta· t"1110S 1'11"oI'111ado sobre a tal' ele forma mais positiv�. 'seu crescimento·
lena 1 é es filU CF �)é' Ida,,; _ L

...iéria pl'eocupaGã das classes a sua preciosa colaboração a . Você precisa encorajar seu
c se' d{'stinav::.m a casarr:en

'Jrodutoras do país pela atual fim de ver solucionados, ou filhinho a tornar-se indepen�(,s ao ar livre �lU em C3:Jl. situacã() economic0-financeira pelo menos atenuados, os gra- dente de Você .. Ele sabe o'.que,)or a'ul" atravessa o Brasil _ ves !)l'oblemas que não só- Você representa para ele co� el�vacão constante do cus· mente a.s preçcllpaw ('omo in 1110 seguran<:a e por isso dese�o de vida, principalmente no terf'RSam a toda a co!etivida- ja sempre conservar-se seguin-lue S!ê' refere aos gener:s de de brasileira. do ao máximo as suas suges4primeira nec:essida(�::!, provo- A esse res_geilQ. vale nota tóes. E' ureciso deixar uma
::<1, como é natural, reajusta- que a I Reunião Plenaria da grande márgem para as pró�l1entcs ele ,galarias criando pa IIndustria para Exame da Cou
ra tJda a industria, sérios em- juntura Ecoriomica Brasileira, prias iniciativas de seu filhi-

I ;,'lho ou de S\.!a filhinha, qllan-bal'aços. Insatisfeitos com o que óra SI: rea iza ne"ta capL
rnuo tomad�, pela situação e· tal, com delegBções indusf' do, -por exemplo, seu bebe co
("onomico-financeiro, as clas- triais de todo (.I lJaÍs, tem como meça a aprender a andar, de
ses conServadoras irão, reivin :finalidade estuc3r o meio pe- pois de cç,mprar para ele um
dic3r LUua !losição mai>: atuan h qual essa pretendia coope- calçado com sarado, deix&o

t
-

d andar à vontade, fora do seute '1�ra os seus representan es raçno as classe.'5 produtoras
carrinho. Não ,se importe se

desde o 0rgandL sui�'o �lté junto a administração publica ao Governo da República, se �le fica sUJ'iribo, wn banhopG��a eff'tivar,
Os illdl1striais paulistas, jun com um sabonete próprio pa

t?mente ,:om sel'S colegas dos ra criança num segundo o
li 'uais Ec;:tados da Federação porá e mordem. Escolha, no
estã:J sériamente alarmados �ntanto, o lugar onde êle de
('('lU a Cl'!:ssa, portanto,. se· des v:e 'ficar, de modo qUe Você
5e conclave de industriais sur fiql:e tranq,:üla quar:!o à sua
gir um esquema de ampla re- se!5l?al)(,!a, s�m pre�lsar· d:forma no arcabouço adminis_ lU,mc1Ío �, m;rp,ut\\)1 Vll', :Qb5ler
trativo do lJaÍs·que, - diga-se va-l?,

" A Ade nassagenl __ tem apl'esen I
Todas ,as COIsas �ue ve, t;:le-

'pega e todas as cOlsas que ele(ConcIúe na 2a, Página letra L) pega, leva à boca, pois êste é

No mundo cla

tulio, e

- o sr. Otto Lítzenberg, re
sidente nesta cidade,
- iNo Cartorto de Regis

tro Civil, desta cidade, r-=;11i
zarse-ão hoje, os segu'ntes car

sarnentos:
- do. Jo,:em Pedro Weidge--·

l:'·c· .. na .... l'f'Ct�b(li' !.11 �1 'itl;-:'�:::10.
Além (H'��·o. n �r�. :?'T('�i, ':nspi
l'OU a ·�pel'ptt.1 "Call ;o...V" �TtHi�lt·:·.
qu» fe'-� r.;riln,�c ."InC8- ...0. l' d,a
qual foi cxt i-n r!:ol '''�I fi]!'1� '"me
aA nlaténs Jafjno-.��ri.1""··!l�� n3.':; ·nf'
slstü-âo «m br'evr-.
LONDRES - "P.ranCHl'C1 e ,

r lerrância" são :J. -, no i d� da modn

I do ano da coroaç50 dn ra nh s
da Jng'latert-a. segundo 'nfornl:',
"Life Jnternactonal",
Em via de rcgTu. as ruulh sr-:s

ingleGa-:; preferem o:;: estr.o , con
servador-es. Mas êst o a no a-. in
gIesas estão GC vetímb c:Jm' a

'J modi.'lo de '.<stide de :101
"

a p':lra o \' Is:;mpnto 111

igreja .?ra rle LI;r brap::t
'. r adic,-=,.�,I L

Os vestidos das "demoi
senes d'honneur" Íé:m deo;,
de o mais pálido dus cor de
rosa ["tê o verde o:; i,Ta, Urr.a
das damos exibü '1m vesti
do de cretone e::;ta'npac!().
Os tecídOf: dos \·f'stidos idnl

{( ITa »
Capital •• .•

'Fú�do de Reserva
.III • •• ... .... .... .. s

r-w�'���������_.��

I TAPETES Fundado em

- . Matriz:' I T A J A r
23 de Fevereiro de 1935

.. .... .... .... ..... .. ..

,

....�.;;..._."':,.\-\-: ..�

O MAIS VARIADO SORTlMÊNta--
'AS' MAIS LINDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

total do não

Vendas a longo prazo

P R O s b O ( I MOS. A�

Rua 15 de Novembro, 900 -- Blumenau

...............

SENSACION,t'\L VENDA DE iNVERNO':'.;, .

.

c-·i _"
',,,,,

(asa BU�tg,tr
em 28.2,53 mais ._

ZER UAS

ESTA' OFERECENDO ARTIGOS
4,112%
4.%

Rua

Senhores Comerciantes
RECEBEMOS' ,

CREmE DENTAL "COLGATE" - PEPINOS El\-I VINAGRE
"HEMMER" - EXTRATO DE TOMATE "eICA" -
AÇUCAR "lTNIAO"

,.
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Outra , G. deDuquepelo E.notável competição com a
.' -Provando . mais uma' vez CULTO DEBLUMENAU", a

que dedica Iodo o seu ínteros, qual tem SUa realização pro
se .€ cuidado no sentido de gramada uara a noite de sá
incrementar a pratica do dos- 'bano vindmro, dia 13·

porto amador nesta cidade, o
I

. g' uma corrida rústica (lig
Gremio Espo.rtivo Duque de

I
na de ser presenciada por nos

Caxias, agremiação sediada ')<) núblico csportivo, cujo in'
no Baírrn do Garcia, e cuja I toresse 1" r C5�<1 modalidade
presídencía está entre,fiue, n',) I de e�!):ll·j f: l� dos 111é'.ior�S ..)tf�U
momento, ao sr; . .J05e Lopes I ne. na verdade, uma serre de

d.e Olive�,��a, ult�!1la 05 prcpara ] b011', a!ra�iV?5, �1i)is à e la co!.:'
tivos da sensacional prova de l COlTC1'iW mumeros dos mais

pe�estriai.\Ísmo. que vai palro I, capazes iLmctistai{ de �luríle-
cmar, deuomlnnd» "V CIR- nau e d : outra" Iocnfidarles,

"" "'�: ----_._--".___:�.:_�--_.__ .�._---�------- ------_.

:;sr.:;::::;,-",fl:'���"',� . :;;::UC:�.e''':'' .....� p .G +i!�M!A«l�\·�.�

í_}O,sivelmente, isto se forem é à rfvalidads .exístente entre
cs dirigentes duquístas bem alvi-celestes e alvi-rubrcs, em

sucedidos em sua tentativa de ccmpctícôes- desse naipe. E

emprestar à competição toda não há que se negar, desponta
sigruficação possível, trazendo mais urna vez Valdemar 'I'hia,
de out.roá centros eaport ivos o grflnde favorito da
do Estado figuras de realce 'no sabatina esportiva,
-espc rte-base catarlnense.

Oi. l'cpresenbntes
.

do 'clube

T.&rminal'á,diâ '20 do c'orrellti'o SEN5A:CIONÁ't· eon
curso que cUstrl:liuirá Cr$ '350''<I_OÔ;ÓIÍ'em' prêmios; inclu-
sive UM AllTOMOVEL.

'.' .
-

ieJ A S C:H A ti rE t
a v i s a que o� portadores de cupõcs'disJríbuidos por
aquela firma noderiio trocá-los até o dia �21} "(vinte) pc':
1<., bilhetés numerados que dâo direito 'à.,l��r�icip�ção no

concurso· -

'

Comunica, também, que dístrfbutrá hílheees numera
dos aes Ireguezés que realizarem compras até a referida
data. ?.-
O SORTEIO TERA' LUGAR DIA 25 DO coiiRENTE

ção, mas' ao aproximar-se .(', fi
nal do 1.0 turno, teve inicio
a degringolada- Fugindo a um

compromisso qua anteriormen
te assumira, qual seja, o de

prestigtar em todos os senti·
dcs a disputa oficial de 1953,
o Palmeiras primou pela au

sência, sendo que nas três úl;

era a desnrganização na sec

ção de basquete do alví-verde

Gnde pessoas esforçadas, .mas

sem grandes 'c�,nhecimento�
de esportiva Incompreensível- scbre '0 e,�_:lorte da cesta
mente relegada a plano secun nham _trabalhando exceção
dário nesta cidade. I Ieita 'ao técnico.
A principio, .parecia,

.

tudo Tambem o Ibs.rê de Gaspar
iria correr às mil maravilhas.' teve uma atitude bastante de'

Os clubes filiados fizeram suas selegante, ao deixar de saldar
inscrições e a de seus atletas seu compromisso frente ao

tambem reinou grande anima, clpirang�, .na noite de segunda-

Aproveite a oportunidade 'e faça suas COIDIH:as nas
deirarit e .de Brusque, impossí
vel seria apcntar algo ele bom

e de benéfico 3)ara o basque
te Focal,
to.

MODAS (HANEL
Confeccões finas para senhoras e cavalheiros

Vestidos -- Calçado, - Jersey -:- 'Sedas - Camisas -,L'

Blusas - Soutiens - Casimiras - Ternos :feitos para
--- homens � crianças ---o

R. 15 DE N(;Vm\'IBRO, 1393 _: Blumenan
Estado de Santa Catarina

.

.__.,;���..,.:;._,_.
____� ·._.T,l,.._._r.. .�.tt�_ ....�__� ......--- ------------- � _

per

ueitoem tari:lecle rara ínFe,icic/ade
c.

"Terá Iugar esta noite a ter., de seu. antagonista. daí muita

gente acreditar que se 0.3 alvr,

rubros.manterem o mesmo ri!.

'mo de )?fodução exibrdo 11"1'
ocasião de seus últimos com

promíssrs. poderá quebrar a

invencibilidade. da equipe vi

sitante, favorecendo ao Duque
de Caxias, o qual estará tor

cendo per 'um triunfo dos ra,
.

da Alameda Rio Bran-

ce ira etapa do returno do carn

tímas rodadas seu quinteto pec.nato de, basquetebol da Li
não se apresentou nos locais ga Blumenauénse de Futéból,

Juv afta
designados para as diversos, '

_c .::
t.. ..

,

" .

.

.

�. .

�:. ", t
'

. pelejas, sem que ao menos des

porscote InJus o �;r�����:�ã;oTs ����!'e�;�!�
Dificuldades as maleres encontrou o Florp.)ta para laurear�se I��::��:o abet:iScl;;��t���::_-

Não diz o scórc de' 4 x ,2' passado em Testo Salto, entre mente, os aivi-celestes tlves- pinho e Eríco, aos 30 e' 44. mi- to.
.

,. ,I tos.
pró Floresta, na realidade, do () alvt-vór'de de Rio do Testo sem a seu faval' mai:r dóse nutos. Equipesr J'UVENTUS: Walter, WirQ e' Aliás, pelo que conseguiu a
que fo�. a »orfía de domingo c o Juventu; local. Evidente- i de ch,:nce e .ac'ma d� tud<? um I .l!'L�R�S·l'A: Cali, Hll�erto Cunhaç- Ch�c�" Mab.a e Pingai purar nossa reportagem, esfa-

--.:::::.!' __ larquuro mms expedIto, nao te

I
e Reme, Norberto, ,_DarcI� '.e Gustav,?" C::nlo, ChlCo, MalheI celou-se. completamente o fi.

�����'''''-<'�'''''' ...... _",,,�"";;":;'� I riam deixado o gramado amar Valdemar; Canguru; LU�ZI- rcs e Flhpmho. '

'i ""$,,; ,;""<;�$",c.;'o;,,,,-,�__ ��"''''�,g"nC::o uma derrota que para nho, Erico, Corrêa e'Herber' vé de bola do Cam-
" INSTiTUIO DE � !�ía���1�aS;!!1i��On�i��:iSdi��:�

--
"

':,r:";';'7,� é.la' r. i'm"t�'i:�:ll;i,;j;;",@ 0';.'0 s ri Ifl.! .. S
DilUIS" OUVidos Nariz e a. Garganta f I ��i�'C,t�lerecer a:, men03 um

_,
." .'

.
.

d D
� I O futeb(,J tem seus capl'i'

o; r slO �
I
t:hos I� I) .ruvi�ni u:> foi vitima

. . '. � de um deles. "Brigou" com ra-

Arm'ni.t1o T!!tiv�re� �tl;'�� a�:l�o� t�I�;�S d�UL��!�ll���
Fo�mado pel� ]'aculdade de Me�ina �Uni-

� ) ���1������11f7t����KldJU g:!{!�:1
versidade do R,ío de Janeiro 51 em desvantagem nQ marcador

Professor Catedrático de Biologia da Esco- � ccmlribuÍndo para o registr)
la Normal Pedro II

�
deste resultado desastroso às

Assistente do Professor David Sanson 'iU"li cores crmforme já disse-
Chefe do Serviço-Otorino do Centro Saúde de 1110S as f:llhas do guardiã,.)

Blumenau. � Walter, o qual "fl'angueou"
.

F d
iii � larnentalmente no 1.0 e 3.0

ern ri
4l ten:o:, uo adversaria.

a o euS I �t Soube o Floresta apro'vel- correspoll_si ,t��.-.3C d:�t����. ?irCUJl5tanci��. dente}.- Marcou a tabela do
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL � ,.)<11'" aL{V�,..,al sem qual:> Cam eoml! d� S> '1,' D' "

DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,. � 'tuer tropec.;;s mais esle difíCil I _. P < o a
.• egunc a 1\1

Rio de .Janeiro S obst{!culo, o flue lhe valeu [I sn,o, para dommgo passaeto, A'rbitro; FrancIsc') Boehm,
Ex-interno efetivo do Servico de Otorrinola- 8 conqllista tambem da lideraw em Timbó, o encontro União' _,com bom trabalho; leve' sua

rlngologia do Prof. Dr. Raul David de San- ii, ;a. ele V2Z que o Progressc, não x Bom Retiro, o muis fraco :de missão facilitada em lÍlUítO pe
san. Ex-assistente da Clinica de Olhos Dr. �'I foi além de um empate �1l1 td'

.

I
.

i -�is tentos, na ItoUlJava NOT.·
o .s'que COl1í:)[rnfàl1l"à <juar-

----- Moura Brasíl
te. ta rodada. Ap'esar disso'. o' !)ú-___u**.____ '

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS I Nos '15 minutos iniciais es- blico des:lOrtivd timboel1'i('!

MlIolec-t.·::u· DE O!lHOt .. OUVI!\.Ot" :1 teve bastante feliz a vanguar-
u ,J U� L. d ilJ ;J

. da viHitante. Com apenas 20

HAllll e r-l e\GAjUI! 'I minut�s de jogo sua vantagem
n UAK A 1 I

no placard cra considernvcl,.
ou seja. 3 x O, contribuind,:.
['ara isto (I qui!,Jer juventino

. I no'\'o::;o e inseguro, nr�OCllp'.l·
,

ção .constante para seus de
mais Icompanheiros . da reta:
guarda. ko aprOXimar-se o

1.0. tem:,:, ,de �eu final, dimí'
!1lUraC C� .Q:al�, s,ndo que e

xatamente no derradeiro se- mais tarde. Veio sem a equipe
,

gundo (I úrbitrG puniu o. Flo- de aspirantes, rcvoltai'ido-sE

I resb com uma penalidad(!
,

,.
máxima. Apesar de eXgotad0

, o tempo regulamentar, a fai'
ca tena de ser cobrada segun

"
'.:l:- �) que determinam às re

� gras. Maba pre,parou'se, aguar
, 'Jou o trilo do anito do sr.

g I
Salvador Lemos e chutou com

�� violencia, llara Calí defender
� espetacularmente. .

$, . Neste momento o juiz inter

I·
mmpe,u o lance muito,. acerta-

I damente. caso contrário o

Çllayer juventirio te_ria marca�
� do na recarga, pOlS o couro
ç. voltou a seus !lés. Na etapa
11 final, atuando com acerto, c"
}( ;)lvi-c�l�stcs se constituiram

� �nl sena ameaça para os ra

� 'Jazes de Rio do Te,sto, pois
� �-isítaram as rdcs florestinas

� ocla- segunda vez. c m�Iit() em-

I
bora tentassem a conquista do
?mpate, nada de prático' obti
veram pelo contrário, tiveram

. de se ccnformar com o 4.0 ten
tá do antagonista. .

'j
Salvador Lemos dos Santos

,:ontrolou a pugna sem come
ter falh:-s de maic,r monta, re
velando segurança e impar
} dalidacle em .suas mar·cações.

.

. Magnifica pode. ser COl1sicle
!t eada a arrecadação do. grall

� 111050 espetúculo qne, tliga:se

I
:de passagem. teve. esplendldo
'k"pllrobr: Cr$ 1.674,00.
'Marcha da, contagem: . 1.0

i
tempo F.loresta'.'Z x 1;. tentos
de Herberto, Herbcrto..Can
'gLlrú e Pinga, na ordem. ars
3. _!fi. 21.' e 37 minutos. Final:
Florei'.;tá' '1 X 2" gQ<ils' tle Fili·

tarde
" .,

INSTITUTO: 1232

Rua lil oe Nev., 1135 · t". anDar I

estando- programados dois en

contros, um dos quais apenas
será realizado; por sinal de
muita importancia.
Â Sociedade Recreativa e

Esportiva Ipiranga, cujo, quin
teto ainda' se encontra' invi.c·
to, enfrentará na Alameda Rio
Bra'nc '.

o Gremio Esportivo O. 'o outro encontr0 anunria·

limpico, Ambas as representa-I do 'para hc.jc é Duque d8 Ca

ções, no.. l.o turno, ofereceram xias x Palmeirus, mas devido

ao !"úblico um dveJo €speta- �.o fato .di: niio mais cont:u' o

cular, no qual laure ;u-:;;e com Campsão dCl Ccnf0Hári,> com

muitas dificuldades o flve da S�\1:; nrindn;)is ,'alarES, (I es··

H:mpava NorÚ:,. Esta n�ite te' I petá�l�l'o eHl <,�lreço n50 será

d. mioios efétlludcl.

ntus

'Progresso,
_...,.,.,.._...._._._,.��__.____,_,_,_- �-�� ..

', Uri íã6
Flofesto e

dianteira�,
naq,··k'

Vem aumentando, à propor-j O Juventus. que tem cfJJ1ta-

ção que sp passam as rodadas! do com muito lJouca chance,

o_se�sacionalis�: �do certa�'ne l il1�itO 'cmbo:-u SU:;3 atuações
da ::;egunda DlVISal} da LIga seJal'n convmcentes, ê ° pe
Blumeuauense de Fute'l!l.ol: ;1últil1111 coloeado, cou). seis
Três são agora os clubes que', PCTltos perdidas. enqualltll que
ocupam o' 1.0 posto na tábua, li "lanterninha" disputam-na
de classiHcações, candidatos' Guarani e Bom Hetiro, ainda
b3starite sérk'1 à conquista do 3 "iiwlcto's" . mista tem'porada,
titulo máximo: Progresso. Fb isto é, sen, vitória alguma.
resta e União, todos cem Próxima rodada: Floresta x

ponto .:perdido. Vasto Verde, Ban.deirantes x

Logo a seguir, distanciado B0111 .Retiro J'l'.ventus x Gua

apenas um ponto do tric aci- núú � Progresso x União.
'ma mencionado;vem o Vasto

BOM RETIRO: Osní, Gépi
e Cará; Linhares, Krieger e

Méllies; Gualberto, Altino,
Nelson, Lauro �' Marcial.

compareceu em maS"f! ao es

tádio local, onde esperou bas_
tante t:mpo. sendo que alguns
torcedores até regrcssuram
suas casas. acreditando que
visitantes não viriam.
Até as 15' horas o Bom' Re

tiro ainda não havia cheg'ado,
.0 que se deu vários 'minutos

Verde, 'cuja equipe houve-se
múito bf:m diante do Guarani

domingo 'Último. Bem mais a'

fastado está
.

° Bandeirantes,
que totaliza 5 pontes perdidos.
O tricolor não é conéorrente

f:ste Instituto EspecialisadQ está lI.fagn!fi I'a·
mente l\ioütado e Instalado com a mais
Moderna Aparelbagem para todo fi

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Todo o seu instrumental foi Recentemento

Adquil'ido e Importado da Suiça
Alemanha e America d'J

Norte.

junto, quando atua "em' casa"
constitue 'grande perigo para
tod�,:e qualquer :favorita do__O�O$

__

GABINETE DE RAIO X
Fóin isto a assistenéía, revolta'
esta que aUlnentou, ao, tomar
conhecimento de que os bIu'__OI8C'.

__

APARELHO MODERNO SlEl\'fENS PARA
DIAGNOS'.rICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABECA.
_...._-

Gabinete de fisioterapia
BISTURI ELETlUco (para operações sem

sangue)
ONDAS-CUR'I'AS (Ultratcrm Siemens.

modelo 52).
INF.RA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho iu-
glez para ncbulisação no tl'atamcnhJ (las sim...

stntes sem operação). Elcctrocoagulação.
Diafanoscopia ctc.
-_.��._-

menauenses irIam fazer a en
trega dos �)ontos e realizar
apenas um coteJo' amistoso

II Feridas, Esplnhas� Man·
U chrus, IDce:ras e ReumatU
.,
I
I
I

mO'.. .

ELIXIR DE NOiJUmEA
Grande

. D�pllratlvl)
do sangue

com 'os ill1ionen.-;es.
Assim sendo, antes mes

mo 'de ser' iniciado c" espetá
.culo, o,s'alvi-rubros tinham em

seu poder os dois pontos 'válF
dós nog encontros oficiais, carl .

:'S'equência da desorg,Jnizaçã.-_"

I'que vem imperando no cluJ)c
alvi-negro, desorganização es_'

t:; proveniente da sequênCia lde l'evése� cabllloscs por e'1c .

soft'idos, nos ires compromís-'
sos iniciais do. certame.

QuaSe nada de sugestivo
proporcionou a luta
de domingo a tarde

Artigos " pU'fa Homens,
Senhoras e Crianças
CASA "A CAPITAL"

evitar um iesíríado é tomar O

Cognác de.'Alcatrão cXavier.

qu� at'�a· como preventivo d3$

infe�õe3 brônquicâ; e'
'pulmonarc.s. d�.inretándo e

fortâtccc.:.do os Úgãos
.

:c fésPifm6rio'" 'AnticatàrrllT.
expectorante e sedativo da toase.

Gabineie de Refracão
.

li If. e c.

II II 11--'--
( Reg. no Mlli1stérlo da Eduea� n
ç;io e Saúde, Francês" Portu�ês; I .

Ingliês, Matemática, Estlluü:;rafi..;!

I'
Datilografia, Correspo:ndenc1a li.

I e Geografia.
.

I'
! Res.: AlamMa

.

Rfo B:ranctl. l'VA-1 PRODUTO. pó.. '," .:' .' ! Rêeo depoIs da Una 1ãa'ra.nhloj fL
c
,. U81i"RAJ'tÜÜO·UCttR Df'CACAU xaVIER S. I�· \Ca�a;89 •. ·;··'· :,11

. !Qt.",{; , ,�:-:-:-��.
�t�Jllmi)�I�!JIII!J!,IIJllf_f1Ui'U�UllllflnUlllliillfrIIIIIUIIIJIUllllfmUUllinlilmIIIUII�II'II;�mmm.unmmmu'�
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.

::

j,�� I.)OÉ�ç.t\S NEltV'OSl\S E M6�TAIS .�
Ê ,/1.': -o. 5
:: Casa de Saúde Nossa Senbora da Gloria ==
1- �.
- .

!i� ASSlS'i'.iNCIA'·ME'DICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS �
::',

� ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS �. ,5
=. ,<: �

=
- ..

'

-
.. '".� .:. �-,\

, .,....';' ....
= �.ª:::- .l;LETRIC�ADE. ME'DICA .REPQ,USO·- -DM-SIN'.fOXICAÇOES - ALCOO- e
e: .:�ISM;O�::�ÁTAMENTOS ESPECIALlZADOS,- - E
! AVÉNIDA �NHOZ 'DA ROC!IA N. 1247 - Fone, 50&3 ,El
:: ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA' =:
:: . C U R I T I B A P A R ANA' ii
= =- �- -- �
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PARA EXAME DOS OLHOS
<EQ1JIPQ-BAUSCH-LOl\lB)

PARA RECEITAS DE .ocm,os E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI
TADAS C/VERTO.

METRI1L
Microscópio binocular _- Lâmpada dI! JteIl�

" da - Perimetro). iTí!'rt�
-_

.••*---

muis se 'pareceu corn UlTI trei
no. O conjunto timboense jo'
gou à vontade,' marcando ten_
tos qttandu' béfi entendià, sem
encontrar'a menol' rêsisfencia
por parte de seu adversária.
Deve'se acrescentar que o

match custou caro aD Ulüão
pois SClr excelente atacante
Mengarda contundiu'se séria
mente, em chóque' casual'com'
:Jm �efel1sor bonrréntiràúo, e8

tando' sua inafi'tildadê ','fixada

Gabinete. de, Traumafologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR AOI
DENTADOS DR OLHOS � EXECUTA i'ERi

- elAS· CONl<'ECCJON i\ {.AUDOS l� DESMAS
CARA SI.lfWLADORE5.
-_.•,,*-

H O r a r i o:
Institulo funeiona de manhã e ii

maÍs i:.U menos" '(!111' ·'uil.l mês.
Detalhes da partida: '

, Local - Estáàio do"União'
em Timbó - Renda: Cr$- .. :�,
1. 5M,OO � GOleádores: Men'"
garda' 2, João 2; Albano, Vier.
ner,-Américo e Donner 1 cada
Na primeira face os locais já
vpnciam por 4 :x O: t('ndo 110

periQdg eomplern<mtal' as..'lina-

TEI,EFONES:
RESIDENCIA: ----:>.��, "

Dr. TAVARES - 1461 �...
Dr. DEUS! - 1074. ,,;

lO LADSLUCM'ÊilÃUNOMIVA.. i.jfX�""'''X�S\�''''�t!,'X-��'''%S,.,_x��'S�",������'''lf.'S���",.... ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AL RMADAS AS POPULAÇOES R U R
UNICIPIO COM BOATOS TE DE

alteração noslAterrarisou sozinha iJ Vívía Como
dos distritos cereven« de policiais O I)inheiro

voo Elementos os mais díver, . .

Gsos, dizendo-se representante,
. RIO. 9 (Mcnihonall - O fiJ--moso desordeiro (l ccnuocldo astara em hotel 8 ..500.00 erazeíres mensatsda ':":-,âmara Municipal", da I RECUSADA I DEMlfS-O

pelo apel.rlo de "Vlico" de ape- �, U..,

"Pcfítrca", do "Governo", A.) A nas 21 anos d� idade. at,'n·,r· RIO, 9 (Meridionalj -- Poli- va, moradora na rua Felipe de, Imediatamente as autoridades

deste ou daquele enfim, per- sou toda a comitiva de po ucla ia dais do 2.0 Distrito, sob as 01'- 'Olíveiru, 4, apto. 610, quarenta
I
do 2.0 Distrito 'Se puzeram em

turbam a mente do povo, con- DO SR JOSE' AME'hICO com revolver em punho; csí esnão dens do detetive Pesscgo. con- i rnrl cruzeiros. e ainda.. 55 míl campo, afim ue descobrir o

fundíndc-se com noticias d2 '.
•

It 'sabendo o que fazor aealn",vl1 seguiram prenucr conhecido la-I cruzeiros 'cm joias, I
misterioso Iarapío. E acradtn-

todo jaês e conturbando o es- RIO, - (Meridional) _ l-1egun- por pedir file'). ro i\. Tt;�(lio-Pa' rapio que vinha agindo hál on-l SERIA UM vam ser um esttrangeiro, pelo

ptrtto pacato e sereno da labo

I
do, consta, o dr. Getúlio Val'ga'" I

trutha. Só assim Lil'(J.) fOi cor go , tempo nesta capital. A pri-I ESTRAL"'GEIRO (Conclui na z.a página Ietra G)

T?OSa classe dos lavradores, re- está decidido" não sõmcnt;e re- dua'do à Pen'tcnci{tria. P 'ra a fão foi efetuada em um dos no

slder:t�s neste distrito. _
cuse.r a dcmtssão do S�•• José A. caçad" a Lilíco foram mob:lL�a' teis mais, elegantes de Copa.cn

Oflclalme�1te, porem, nao se mérlco das funções de cpordP-1 dos sete carros da l!:lllio Pa t ru- bana, onde o larapio se encon

tem conh�clmellto de qual-' nador- geral da-s provldê ncía-s lha. com guarnição de :"�'; h.i- trava. hospedado e onde t'nh3.
quer medida q,ue, pc!' vell�u-I centra a� s?cas no nordeste <'0- j mens cada: .al.em dr. nUlf1".rL'�"�

tambem grande'l amizades.
�a, :renha sendo tOTI1,da, ,;0 mo pr-est.ig a-lo; e nes "Bentido outros pO!:C1UlS'. Lilico s.o [',:'1 Em poder do gatuno foram
sentido de alterar as atuais I endereçou-lhe um longo tele-! preso depoo de balear v-irtae encontrados .vártos objetos rou-

(Conclui fi" 2.a página letra 'E) I grama. pessous. ba.doa o que o obrigou a fazer
ampla, confissão de todos os

seus furtos e da maneira quo

n') transcurso das últimas hora·,

l:Ião encorajadorc 'e permitem
esperar que tr unfe a colig;!çi.o
governamental. Recorda-:,;e que
os partid':ls coligndo'3 obtiv:?ram
metade do lSufragio (' mais um

voto e pelo n1enO:-i terã.o ;'lssP,gu
ra1do, de acôrdo com a nova 1:'

eleitoral 380 da�1 590 c'ld" ra5 na

Cfmara. Nessas condições C�

pm tidos centristas f carian.
c'.:>m maiorianas duas a' 13em

bléias.
ROMA, 9 IUP) - Os último:�

computas não oficia;s sobre "

apuração dos votos para depu'
tado I, dão à Coalisão Centrista
do Pl'lemiro Ministro De Ga'3p�,
ri uma lnaioría \le 51,2 por ccn�

to, A' medida que progride '"

contagem dos votos, cresce

ilnpresão de que a CoaJisão �')
verni,;1a '''liu bastaJe enfraf!Ue·
cida do pleito de ante-ôntcm {l

Segundo informou o al11l1ran- '(mtem, já havendo 'dúvidag, '30.

Seriam tensas as relações diplomaticas ��:�������������� :���f[:�t::;;�;,�:
t

·

I d
.'

d P t
do centro haviam obtido absolu·

eu re os governos da u 18 e e Dr ug a I ! ;;��;!:�:�:;ilii��:;:d::;� ��:m��;:;j���:��:��:�I::
11-' d

previ<lfuJ alguma a respeito 'das

I U e p 8 U g o a m ! s tos a de governo IUlO I ��::�t���:�;�rec;��::�a�i;me��� eleições. visto não serem conhe'

NOVA DELlfI, 9 (UP) - bem informados recordam

lje
de manhã a séde do Par- urânio brasileiro.

Noticia-se em bôa fonte que a IJroDosito as repetidas cri tido "Arya" grupo de ten- ,A�rcseent?u que dentro d_c
-

"

.t

'1 ..,:_ �.! "'J_?lS ou ire;; anos" :óe constrUl-
o governo indiano tem in- Ílcas formu_adas pelo p, denc.,a rasC)tsta que reúne rao no Bra' I reatores exper·
tenção de romper as rela- meiro ministro Shri H

'I
certo número de partidái- mentais e que o primeiro re3iol'

ções diplomáticas com Por- Nehru a respeito da atitu rios do rei,...' conseguindo indu\5trial será inaugur;)do dcn-'

'fugal e chamar os membro!> de de Portugal- nesse caso! penetrar no edificio onde se
tl'J de cinco anoS.

da sua delegação em Lt�. e da sua recusa com re�e- chocaram com o servico de I'��i���e�!�; ��,���:�;:: I����::H;�J:�::.�o::t:': ;:�:O�S lt;a:,;:tif:;rl�:uas Re3�arece ao �o�lico o presi�eDte �a BB�o�ica l<�;S:� (::::�;�(:' _ E'l"
português de discut.:r o lu -I Disturbh:s cm P'in!lltaria Comerdial 'O •

t· ... d C I t pr·
-

da "argem Fa't",ma S!!)lIuna deverá fiell}' cJH'prradr)

turo das Possessões pbrb- Teerã· BUENOS AIRES, 9 (U- SSIS lU, nas sae8u3S o ii e e, a IClssao fi> definitivamente o caso do sr.

guêsas na índia. Apesar de TEERÃ, 9 (UP) _ Uns PJ - O jor1Jlal peronista RIO, 9 (Meridional) _ Pon- Nossa reportagem acredita- retinido do ante-braço o apa- 'Hugo Gouthier. O parecer .k

não haver confirmação lI' cem partidários do presiden Democracia trata hoje das do f'm aes rumores segundo lada no Catete teve cportuni- relho recome!ldado pelos TI1r'!- relator da C'.)mÍ.3são de inqueri·

ti
.

d
. .

t·
. .

d d d d P rlnanece1' longo t'nl a'l'ccs, r-estando apenas a parL2 to encontra-s" !lOvan1':mle em

"ficial dessa noticia, i e Mossade","'h atacaram 110- no elas segun o as qUalS os quaIs COl1 mua InspIran o a e e e c,
;,., li d 'I F

.

.

. cuidados o' seu estaào de saú- po próximo ao sr, Get...üio relativa ao braço. !}.o c1' o scnac 01' e1"Cl1'a r1 ..

um embarque de café do
,de .. o sr. Getulio Vargas 1'ea- Vargas, que demonstrava ci:O- C"lhemos ainda a infor,n'l- ,I B,:'uzn que ,,�ã d,ando --! a _

rede,

Rio de Janeiro para Buenos pareceu cm público, ontcm, zar de perfeita saúde. Com 0- cão de que o sr. Getulio Var- çao fInal. AS�31n1 fi. eO)Ll1:;�ao " .. -

Aires foi transferido, em pela primeira vez depois do feito o nresidente mostrou-se ga� esperava ficar com seu : 'rá convocada aind" hoje ar m

Miontevidéo, Hõlra navios acidente que o obrigou a en- sempre muito eufórico, 1=a1e.;- br:çu inteiramente livre no sá
I
de fazer aAleitura da d'Jellmento.

gessar o braç::c. Alegre e beln trando cem os presentes e fa- badr) próximo. Todavia a cr",- CAMP NBA CON'l'RA 08
norte-americanos. Diz o ci- humorado, o presidente da zendo mesmo "blagues" com o selh,) dos seus médiccs, pe:-- JOGOS Dl!:.AZAR
tado jornal que se trata de República assom1Jrou a saca- ,'leu braço engessado. Regi3- manecera ;>ngessado ainJ", RIO 9 (Merúllonal) -- A pro-

UIU atO' de pirataria comer- 1a do Catete, juntamente com tre-::e, aliás, qUe já agora ff); mais uma semana. jlo�ito da denúne:a de que esta-

ciaI. o -cardeal d. Jaime Camara·
)na oçpsião em que passava

Será vetda a propos- diante do Palado a procissão
ta russa r:onduzindo a imagem de N (;.:,

NAÇÕES UNIDAS, Nova ;;a Senhora de Fátima.

Iorque, 9 <UPJ- O Con- ° sr. Getulio Vm'gas, sauda
selho de Seguranca da ONU do pela multidão, respon:lf'li
deverá discutir h�je a ques- com efusivos acenes da mãe;;

t- d d"
- 'd eh' 1 esquerda, locomDvcndo-õ"

ao a a mlssao a lna
com toda a desenv' Uura de

'comunista na organização lum canto a outro da ,sacada.
munidal. Mas; como se sa-l'\ certa altura,. no mome�1t:)
be, os Estad'os Unidos ve-

mesmo <;lue a Ylrgem de FatI-

t
- ". ma desf:lava a sua. frente, ()

.ara0 a proposta sovletIca Chefe do, Governo concen
nesse sentido_ inndo-se. juntou t�mbem' os

-,-,---'------____,..........- .....;;....;,...o;;...----;;...'----......-----_�- seus vçte" às preces dos prl'.
sentes ao cotejo da Santa Pc,
regrina. E sómentc quando o

grosso da procissão passou ê

que o sr, Getulio, Vargas tor
nou a entrar.

"Pesado fardo
,Bretanha
Esp ra o

pela Grã
de defesa""

Churchill que, tudo acabará bem nD caso coreano

em
suportado
matéria

usava para praticá-los.
DENUNCIAS

sr,

As quoixast na delegada do

2.0 distrito contra o Iara pio da
tavam de longa \:lata. O sr , M::·

1"0 Mendonça dtsscra. ter 6;(10

furtados de sua re'édeneia. na

rua Aires Saldanha, 60, apto, I1001, um caaaco de peles no va-,

lar I:le 115 mil cruzeiros, uma I
dos Quatro. Minha grande es- certadas. Acredito no qu« ?eab"'t solução denso dTlci limo prolrle- pulseira de ouro com aguas un-'

perança é que chegaremos, eo- d e acontecei- e fj1�� cnn 1'� ai" "1'1. F:,,,fou per ,1latlj,lo ',." qnr- o l'inhM, 7 111il cruzelroa: um par

mo já r",is·1(! u.21 de ma o. ii roa- um rns,'o it f)'/!n_t" nf) objet.ivo Chefe do Governo inglês L,H1I- de colar de perolas, 15 mI CI'11-1
tízar. f'!;f'R. conf'ereric '1 que 11","'1' que t- dos nó, visamos. O :;1'. bém será I) pr.meu-o � p"l'nl", zetros um par de brincos. 9 mil

r.er multo m.rls impor-tanfe d.: Arthur Hcnrler-son. ',leputa<lo CeI' li importante conl.ribu n-' cruzeiros e- um rclogio pulseira,

Ique ii da', Bermudas. I trabalhi Ln, Ievantou-ve, ent ân JH'estada pelos /(ovc1'nn; de no vaíor de 18 rnil cruzeiro".

2.0 - No que concerne á co- para decln rar : "Commonwealth e pelo gnver;�o Mark Kitover, domiciliado e ro-

réía, estamos sati fe:tor, com um
..

da Jndía", tendo o sr, Hr.ruler- sidente à rua Barata R beiro r
acordo que garante que nenhum I

E·'tn'l c�rln rie 'IU0 [01'0 cm
son perguntado, em scgu

'

a se I' 716, apto. 302> queixou-se do de·

IpriS";oneir� de guerra ser-á r:'-
nome Y: todos o� l1l:us ,r:IC.g::S IOf..' .verno ut-corc-no seria par- ,

saparecimento 'J.e sua c'.)l<'ç�o .d�
patr ado n. for<:'I.. A<,:o"" m:-r'�

ao fchcltar o PIlm elO . - .k,lr" te do acõrdo Eohr!l a i>U, ,pensão 5e)'Js.e outra de moedas. alem u,

nada se opõe ii. concluf'ão de, p�la p rte pr ea;� qu" 'J governe< I f 55 mI! cruzeiros cm joias en-

um armistício a não ner a'·, (1'1'- da rainha teve ao chegar ;1 um') {Conclui n .. 2.a pga., lptra R} quanto Julieta Mercedes da Sil-

posições a',�minjstraliva'i que __ . _ . � __'__

nUCPJ cr{�n serão rap'damentc
tomadas. E· IJ.crrscpntml
_ •• '1) tnnela o prime 1'0 mini;;b-o
ChurchilI:

LONDRES, ii IUP) - Reg-

"Foi 'sob à ég'de elo PI·C·W'TI
te Eisenhower que os re:iultarlo',
atuaIS foram obtidos, O; gen
rai , norte-ameI' canos tivm'am d'

IMelhOl OU a posição do governo cen:ral
nas eleições oarlamentares da nalia
ObtiveraO) os coligadOS metade dos sufragios
ROMA" 9 (UP) Ind ca-�J 'l'dõ;'i o", resultados de 'Bete mil

das ·:\.773 secçõe':i elc·torais.

SEOUL, 9 (UP) - Urgent"
'-- E"pera�'f' que os oficiai',; de

ligação alia'Jos e eomun·s1as te!"
minem ainda h':lj(' Os debates EO·

brc at última questão adIU n� i;-ra�

Uva para que o armistício sej:'
assinado imediatament'i!. Os ofi,
ciais comuni tas c araclv,> ('s1'!·

dam, sobre n1ap:1 ..s, o ��t;ll)elecl
mento de uma zona desmilitari·
zada. E enquanto isso os sul·
corn8.110S OJl'ltínuavanl

'

.. !en10n;--

trando sua. in'dignação contra o

al'm'stício em perspectiva.

os

ntJ'3 circulo.3 governarncnbli,
com referencia às cleiçõ<>s à Câ
ma.ra dos Deputados, que a co

ligação cetrista melhor')u sua

posição quanto ao conjunto dar
em

I part:dosi
'da oJ)'J8ição. DccIJro-

eJe, 'Se que Os resultados chegados

Dentro �e cinco aDos o primeiro
atômico in�ustriar 00 Brasil

I
I

Um Nabado Com
E laias Furtados

gramas d3 Agencia Meridional, o cantor frances Charles Trcnct vem

de dar U1l1 ·',EhOVJ"l que não consta\·a do prOgranla. en1 Porto Alegre.
UseIro e veseiro enl não cun1prir os contratos que. assina, Trenc1, na

capitnl gaucha pôs à rnostra o seu gcnio jrrascivcl, resolvendo nilo fa

zer e única coisa que justificava a sua ida àquela eidüde: cantar pnra

o povo. No primeiro dia, enJ pleno Teatro 5[10 Pedro, alegou "doença"
rIo microfone, Depois, no Teatro Imperial foi êle quem adoeceu. A essa

altur", entrou em cena a Policia, e Trenet decidiu reagir sendo (car.rega··

do por um grupo de investigadores [foto) para o carro da R.P., que

o levou para a Dc]cgaclél, Não ficou preso gr;'H:;as à intervcn�:<io do eon

MIl fri'llCês Em f?ce do ocurrido, foi sugerido que seja inaugurada uma

placa no Teatro In1perial, conl os dizeres: "Neste TcnLro não cantou
Charles Trcnet i Foi preso. 24-;}-53··.

(FOTO MERIDIONALl -------

CHARLES TRENET - CANTOR-DESORDEIRO Conforme tcle-

NOVA IORQUE, 9 (UPl - O
almirante Alvaro Alberto. pr2-
ardente do Con'aelho Nac:onal de

------,__--- ---------------------------------------------------------�-------------

Estaria eminente uro fncontro entre
presidentes Gelulio e Juan Peroo

Ignora a Dotictéi o Palaclo do Ca ele
RIO, !J LMm'idíonal) - O Pa· PSD d'J Acre teve seu tliplonl[! ría funcionando cliJ!Hlc.stina-

lacio do Catctc ignorava aind" casa'do em benefício do .sr. 0.3- nH'u(e um ca:;sil1n !lO "Cluh'!
hoje de manhã o encontro

eni.r;'j
cal' Pas' �)S, do PTB, " f!lló, veio do" Es1ados", o ddegudo Balen'i

os presidente Getúli·;) V'lrga'3 o pf'l'de-Io em gl'iJ U de reC1U"CÔO :1�' Porto dh;e:
Juan perozi da Argentina, � rIU<: St'prcmo Tl'ibunal Federal. Ag ..)- "Nã!J é j'_)5":'_"·]. D itritlmente
o 01'. Batista LUZ,ll'j,O, [:11']:)(1<' !'<l o sr. Carlleio J'Wjlwr"ll alI

{: feita fisc"li;O;HGi'tn '�fl: :"�rf'm 8-

em Buenos Aires, anneiou e", p''''lamento "llb�í:l os ,]F ")lldn ções e ainda óntr'lll foi hita ri
tal' mi�cntc, devendo realizar 1e custa reiccntl'l' (] 1" m"':',� gOI'usa fiscaliz'tçii,o 11(','1] cIulJe.

EC. posslvclmente, no d a li dr: or, que C :teve af'!sb"jn 'I" r 'Plj- ('oelu-lulo declarou:
Julho. gT(·'2�{';. O total re('I8nl�d!) ofiCf- n HF'ccha.rt!i sUIll:'ir";llHel1tc o

PEnDEU O MANDAT') I) de a ,162 m:í t:'l'uzeiru" 1! "pa· c111be que tral1 'ô'red,r minba:,
, SR. HUGO CARNEIHO ,'e('q" do depu!ndo An ·,mi,) Bal- ordens".

I RIO 9 [Mpr:dior.nll -o '"r', h"'- ",,1",,1' ,'') '·Cfjll"'· menlo "

I"Iugo Cru'neiro, deputado (lo comis'lão 'de ConsLtuiçB.'J c Ju,,'
tiça, é favorável ao ", ... Hugo
.Carneiro.

SERA' ENGI!:R.HADO O

o prime1!>:> reator atômico par;'
fins indué,triais na Amércia do
Sul, acrec;eentando ma;s quI' o

lUto reator utilizará maiéri"s
primas brasileiras.

SCADOSt R!

I
Brins

CASA

Xadrês
Algodão
"A CAPITAL"

......... DECEPCIONADO O
SR. JOÃO NEVES

.

ruo,

p:b_lre�eo {Pr1!-l (wnn- 'IfJ
f)""; ',sl'G. Cielúr·) VH'·r:';l< f: Joáo
Neves d;] Fon1oul':1.

O n1inis1 ro yahlo.'o (l1j�1··3 ir

'representar o Bra,sil ml coroa

cão da rainha da InglatelT:l, I:r'
� l"etal1to� O dr. Getulio VHTg�l3
lhe {1i�s!' que não l11and�u l'e'

presentanle :i C{)}tJ(l(�âo pO"rplC
ela não nla ndou repn:.'"-jt·?lf �H::?�'
i)a l'a a sua lJOS5C, COlHO prcsi-
dent.. da eRpúbhea, Por jso, o

s,·. ,João Nevcs botou a ',io1a '110

íont
e (JUV·U, cajado. In:-11.;;;; UD1

do dr. Getúlio Vargas.

._--_------

Considerado iminente atura

qual Ulll pacto de ,legurança Rhee. mensagem na qual o 11l'e,
mútua entre os E'3tados Uu·do" sidente oferecía �l.O sr. Rhee a

e a Coréia .do Sul co:')caría um conclw:lão de um pacto de sI'gu'

obstáculo i'ts ncgociações na Co' rança m,útua com a Coréia d",·

réia. O Secretário de Imprens:\ pOi', da "ssin;ll Ul'a tio ;H'nlistich,

d'se que o presidente Ei ,en11o- PARIS, 9 (DP) - "Pode ser

wer ainda não havia recebido fi

1
considerado agora como cmi'

lnensagem que enviara no salJa'
, n�nt.8. a assinatura de unl a.r·

do ao pre'31dente Shyngmann! mlsbclO na C�ré'a" -- deelnl'.1u,

I se esta manha no Miní"tério (1"

I
exterior. Noticiava-se por outro

I
lado que o adil1v mJitar junte
à emba'xada da França' em To
qui'J fôra chamado à Seoul pe

Q, G, fi"", Forca, Combin I'

I das na Coréia.
-

I SEOUL, 9 (UP) -- O genera'
I Maxwell Taylor, comaml:1nte do

i OitaYo _

Exército yi',Õitou hOji� de
manha o presidente Shingml)Y;
H)v'e canl o qual conf�rel1c·t..)u
s'ecretamente dUl't1l1te meh 110-:
1'3. Assinala\';l-tlt' ('alma ('m Reou� J;difiei�
,às 13 hora..c: e 30 lllÍnut us �f'U! l

__'-- _

do " " "

armlstlclO no
'Nacülington 9 (UP) - O Sp

cretário de Imprensa d,l Casa

BranCa não quiz fazer o meTI'11'

comentário sobre a dec�aração
da radio comunista, segundo a

VENUA DE;STE OIARJu
NA ENOItAXATAIUA

PONTO CHIe

QUEDA nos CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

.,

a assl

conflito core no
qualqu"r c',ho'llle cntre 05
f r;",:, i anles l' o pessoa.l daf�

çÕt!s Unidas,
SEOUL, Ú (UP)

lnani
Na-

ho".!c a e r�a cidade {) allllirant·�
Arl huI' Radford, president.e d ,.

signad'J do Estado Maior C"',,·
bllW,do ',lo,) Estados Un dos I!\ln
deverá llcrnlanccer trê';3 dias 1l:1

Coré ai "eil(lo reei'lúdo pejo f.;"

,neral :MaxwelJ Tay1ur e T"Jr .. .I.

t.a:;' :p()rsoalidadc�s da" Nações U'

nidas.

ARIO PEBElO
Advogado

Atende em qnlltBqne o.
nuucas do Estado
- BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




