
os portos de Itajaí e Laguna
Um Ceará TransaUaótico

de 1953 N.o 1 2

r,jâo da diretoria da "Vasp " que
fie me concedesse um passe per•
•nanente, na Companhia. Passes SÓ
os aceito de estradas de ferro,
porque não tenho como usá-los.

SEI ,Y A S

Luiz de Souza na Secretaria
de Segurança Publica

U(USIAS

FLOHIANOPOLIS. 12 \l'IIAI-tIO
FREYESLEBEN-Ezpec:ial)
Falando ii nossa rvportagem, em
rerercncía ao seu rct.orno á
chefia da Secretaria. de Segu
rança Púhlica, o dcputa'do Luiz
de Souza, declarou: "O C;')\"'r)1a'
dor- Ir-íncu Bornhausen ofereceu
a S.S.P. ao PRP, pedindo que
o diretório, no caso (le accrtacão
indicasse nomes para ser e;co'
Ihido o .títular da .Pasfa.
Fe.itp. f-j, .reuntão e re501"W" f.I

aceitação, foi, por maioria ab
soluta, indicado apenas U111 no-

piciando a Sa nta Catarina, o

me, o meu.

Hon ra'do pela confiança ,}J
meu partido e caso se 'efetive a

norncacâo por porte do sr. Go
vernador do Estado, procurarei
'xC'l'cer aquela função, como ob-

mesmo clima de scgurancu e

tranquilidade qUI, n mu.nhl fúr

mação cristã '5('mpr� me dítou.
nas atitudes e dceisõcs que t iv�

oport uni'da de de tornar. quanrIo
da minha prlmuira gostâo na Se ...

cretaríu de S"g\irançll. Púhll-
ca,

. PARIS, 12 (UP.l - O consu
lado eolombíano confirmou ter

�bidp' ordens do aeu governo,
,pârit ·fazer ,'oltar· 'i:lne<:li1itam�n"

que te a equipe oficial de ciclistas
rape}.;:,u para a CND, a qual, ('11- colombiano, devido às -suas pes
tre outras medidas, poderá deter simas demonstrações na França
'minar o imediato r-etor-no d? I ,0 Vice-C>Jnsul Lucia Gari coní'tr
P'Nautico", de eReife, que esta j mOU que a medida fora tomada
comprometendo na Europa. ? ,em consequência de ter a equipe
bom nome 'do esporte

_
brasllel� d.ormidi> c perdido assim o direi
!

. � 4,1jJ. to assim o direito de parttcípar
na, corrida 'de dorníngo passn- jot.ivo de acertar e atender ;\
.... .

.··",i..ol� to'dos com tmparcíaldade, pro-

O

Ilebali�a oa Camara �03 tor�es H

�ivUa do Brasfl à

CASOU ..SE A HEIA
DE ROOSEVELT

NOVA IOHQUI!:, 12 fUPl

Hoje à taeJe ea.sam-se Sarah
Pelano Roosevelt, neta. dfô ex

presidente Roosevelt,· herdelr«
de milhões, c o pla nlst« Antnony
dr Novabcrrtura, f ilho de um bar
beiro itallano. A cerimônia reli-

SÃO PAULO, 12 (Meridiana])
_ O governad':>!" rCgressou cufo

rtco com os resulta�dos. da, sua

c<lnfercnc'a 0011.1. o pre>sidente d::
República. Ainda esta manhã

relatar aos jornalistas os resul

tados da sua "iágem ao R;'J de

g:;Ma terá lugar no bairro pobre
on'Je vivem os pai» do nolvo ;
'ca's depois, haverá urnur ecvp
�ã:J para O� poucos ccnvlda-Ios
na luxuosn casa de campo do
padrásto 'da noiva, John. H·1.Y
Whitney. Foi est e quem, ado-

In�laler
Laudo oficialmente Sarah, a

I ra ' tl'�.:.nsfol·mou .pm her�C'íra �e n�i,lho!?!". O par dn nOI1'�. .iamce
: Rooseve lt. não fOI conví'Jado.

Ainda não pagamos <li' lã comprada em 1952 - Jndustrtas
de Y(}rksltire e m dificuldades

LONDRES (AFP) - O

Regressou enforico
governador Garcês

seu

.. UM RELOGIO DE Cr$
15.000,00 .,

12 (A. M.) -- Os
que ultimamente

C
I A.I f \1 \ � I II I

a��\�:;:,;����:�rÍl�:i;l���t!i o nVI u a u o
..

o', S r, \ ;'lartR Jar
�:ái;:d�:��r�; ;í:��!.i;���� orgg'ol'z'r 'o � 8 'y e r o o Ir.aocê.smais outro relogro, �anel e U U !I
joias, no valor de uns sete mil

PARIS 12 (UP) .......:. O I O sr. André Mane ten� cm-
cruzeiros,

'Oartl'do 'Radical Socialisf:l

t
q'ie_.nta e cinco anoS de ld.a.qeAs suspeitas recaém sobre �

dois conhecidos do xadrês, ?stimulou hoje o sr. J;.ndré e "'é- o sétimo lider P?htlC:
Francisco de. Assis Silva e Marie a tentar a Úl'gamzar o convidado pelo presIdente
Aristides Mariano, que depois ':novo goyerno, ,0 •

décimo no- j'AuriÓl para :for�a_r o. gover-
no de1)OlS da .ultmla guerr�. 1110 nesta crise mll1lsl:enal quede andare mpor a'1ui, sumi-
I

.

t· t d 1 d
ram sem deixar rastro .. ,

nS1S lU 0. I:ar 1 o c0-?1 .seu, .1- �poderá ser a mais longa a

,
.

d - ,der 'e mll1!;Stro demlSSlOUarIO ,\França após a guerra. EstevePara '" captura os mes da Educaçao para que com-.; 1
-

dI' a
mos, af:m 'de elucidar este e paI'eça perante a Assembléia teur:ld� na man.la e laje

._
outl'OS roubos, estão 'sendo Nacional e solicite sua con- .comlssao �xecuhva � Parti
.tomadas todas as providen- :firmação ao cargo de presi- do. Ao saIr da reumao, qu�
cias. dente d Conselho de Minis- 'durou duas hOl'as, de�lar�m a

IGREJ'A S • .JUDAS TADEU tro' tendo como base um ape_ imprel1�a que comUl1lcara ao

Fpolis, 11 (A. M.) - Como 10 �ela form'ação d'e um go- presidente Auriól amanhã à
'em toda a r>arte. o numero de verl10' de ampla l1nião nacio- 'noite se aceita ou não o con-
(COrH:=lll; lia 2,a p:ígin3 letl"ll FI na1. vite que este lhe dirigiu,

Getulio 'Vargas, recebpu um a

pelo para que o 'se. José Ameri
co acCitasz;<e dirigir aquele 'M;
nisterio 'Esse iato se dava jUõta
nlente no lnor,lentQ' em que o

governado!' paraibano renUncia
va ao cargo de cooraenador dos

Trabalhos conÜ'a a:s Secas, fr)l'
motivo de d"sentendimentos ad

ministrativos. Tomando cOl1hec:;i
mento do tato. o sr. GetuliO;) V<ll'

o presidente da }�f'públi(!t1.
Ueelarou TranS"tlla i. a s. '!x�!ia. a

R C S l'uõp<lsta d'J gO'.'N'nadr.'� José A-

Us, arnelro r.1érico, aCl.'itantlo) o C011'_-';.; que
lhe foi dirigido nara as�um;;' .,

gas demitiu, imcõ:at.an1t'ote, o di l�asla '<la Viação. O g.wcrnad'JJ'
';reio!' <10 D" N. O. C. S, ao mes- d't Paraioa não pec1ia de xar IV

mo terIlpo que convi'dava o ,sr e.r.eitar oferecinl".lÜJ jJúr "'"
" ....-

José An1eric';> para, a pasta, oa motivos, COI110 me .1'!claroll. Em

Via,.ção A missão que }Cvou ,à ]"·.meiro 1ua:J'·. 'll.'nud'i?IJ Cone o

Paraíba o senador Rui Cal'1l8:l'O ati:! da 'eXOn{'l·:l�i\.J do dit-,'t')1 '1,)

oegunda-f('ira última. foi justa- p.N.O. c. S:. diante d;, u� :.r��

onte a. de 'dar -conh.cciUlento t-eZ'to seu, fOl n1113. (:enl .• �l .. ) a:ll1._
'u t "1 RC- çãu de confiança, I'f';,ul"ando <la.

ilo a}lelo do ])l'esl en e c a '" .. .

o
" , 't L :1� conlprtJ11.1l8sn r·�r.') .f'OHl

publIca e do convI e, '. .

I .', ( n'
EITACÃO pre�ldente da 8."")U :ll.·t <;,

.

AC
t

:
6 seo:undo lUl!ur. o f3to Ih lhe tc'r

Chega!uo on em as horas, o < -.'
•

. t
.

1� "'.{lO diriO"ido un1 <\pe1:) �\O f.f ntl-
R

.

Cll 1'0 �Onll'n e as I �.. .�

sr.. UI 1'nel." "'

(k' patriot'co. para ui{-nflel', jus-
horas se entrevIstava com o H,

..-

P J
.

do tam€'nte à Gltuaeu') ('1',;',1 a em
Getulio Vargas no a aclO . ,

.

C tete lI:>n'O depois aho�'dado (fIxe se en('ontra :l �'or·JC:5te. "m
a . b

.a castigado peh seca.
pela nossa reportagem. aV.i con

'Pr�s:;eg'uind{) ;;'13'.'3 clpdHru-

(_;óesj dise o scna'Jor Ru! Cal"T1Ci-

par , guntou, ontem, à tarde, à Cârna
trabalhista lord Snepher J per- za dos Lordes, quais os ;Jl'c):�l'e-;:;

sos feitos nas ,n€gDciações com a

governo brasileiro. a fim .de li
bertar os fundos e créditos con

gelados pelo Banco &J Brasil,
para :pagar oe tecidos, 'de lii 101'
necídcs a clientes brasileiro", cm

1952. Em nome do governo, Io rd
Man'Cl'Oft respondeu: - "As ne

gociações começaram no Rio, a

21 de maio Essas conversacões
estão ain'da no estágio de so�da
bem e seria prematuro fazer u-

ta Q rCEultado de sua missão. ma declaração a respeito". VJrd
- Acabo de eonf'cr-enclar C0':11 'lVfanfol'd acrescentou que Inror

marta o Partamento assim que
possível.
Frisou Iora Sheplu,rd que ce!'

tar.� l'egiõe" téxhis 110 York
shire sofriam 0;)111 a situaÇ.ão a-

tual e que os montantes imobi
lizados se elevaram no caso de
uma. das firmas interessadas, a

40.000 libras. Pediu ao gOvl'TllO
1.1.118 levasse em consideração ,o

'carater premente das 'dificllldaa

de.; com que se debate a. indús
tria da lã na Inglaterra. Lord
jM:ancroft respondeu que o go
verno britânico tomava em con

sideracão essas dificuldades oe

lembrou que o embaixador britá
rííeo lno Rio, é assísttdo por repre
sentant.e'3 ;'lo tesouro britânico
&11J :tUo e do Boartl of 'I'r'a rle, que
estão perfeitamente a pa.r (](�5

�esl?>ios da in'dúst.ría britâ.n.cn.

f:Fareí. o ueceesá.río.
_

8 c1-C'��c:{!nton'

[para quO ;C)l;:i !Jontos u.' \'ÍSÜt .��,

.1ll"essos por lord Shepherd. S�

jam. tlevftlamentp. apreciados".

Governa

NA

rUO, 12 ! Mr:ridiolln,l) -- Arnn

nhã, o kr. JOfJf . .:'\..m
é

r r-o já está
o ministl'J de E·"tado e NegociaS
da Viação e Ohl'as Púhlica�"
declarou-nos onten1 o sena',:'(Jl'
Rui Carneiro, Jogo depois de en

trevhtar-' e com o pl'e8:dentc da

RC'púbJica, a quem foi levar 11

re',"p.li'ta. '.lo gov<,rnarJor da Par::ti

ba, ac-it:tndo o ofel'ccíme,nto pa�

.
.

,

Aceito o convite atraves

F.NGl1..AX/IlTARIA
P'ONT(, CHIO

VENDA DESTE,DIARIO

do senador
ccréana designou uma

Fi':') 'J.o medidas cqntra
ticio". pm'u auxiliar o

em sua atitude.

1'a assllmir a pasta (La Viação,
vaga com a exomcração

-

do SI'.

Souza Lima.
° senador Rui Carneiro sába

do últim'J, quan'';'o d<l :"lla p�
núltima conferencia com o· 6r.

ro:
_ t) ato de nomP.ação (1"verá

ser as".1nado hoje, pelo I'r.··,';i
dente ,lia República, e:>m re,t)

5atísfacão para todos nó.�,

Inte�'pelado pelo rcport"t f<r

a l'eforma ministerial '"e !'e,tril1�

giria a e!Osa pasta, re�pon(\f:t1
_ Posso afinnar qu,� " '11mha

nll.:-;�ão ternlinou nrstf' p')rdo.
Sohre a vjnda Ho sr.. r('s� ,�,

mérico, para a�sumir o D'IinisLe
rio da Viação disse:

_ Se for necc'�cario, ] :;l' ,T'J-

s;; Américo v1rá imediatanF'nt�.
Mas como ele terá de �j,I,;rj.· ri

situaçâo '{'sta'juai a esse (l(:I:n'.<!'

cin1cnto, talvez den1or� ;tlgun':.;
díal'"
Concluiu info.rnland>J o >'em'dor

Rui Carneiro que o governo pa

raibano será assumido pclo V"c'�'

governatdor. sr. João F�ern3:n-

.leR.

Concitando os maritimoS
a absterem-se da greve
l-lIO. 1� 1 I\-le.ritllon:-tl) -- 0:-, C(>SS30 ,Jo pn--'sident�: G('tul�o

representante.::; presid�nte'� .ole

f \r(irga�. qua1 'Será foli<:itadRt �rll
onze sindicatos dos trabalhm1;:;- reltao!'lo pela Fedençao NaclO"

1'e5 mar:timos as'�inaram ','o·cJ ... · na; dos Marítimos, sohre as ori

ração concitand') o" comp:1nlVi-1 gen;; da grm·p. Ontem u sr. João

rQe a abf:ternn1--se lle qual(IUer (]oul::��d�c�l�rotl que o nr� tJetu�
participação no mO\'Ím.. 'nto f!l'!;' Jio YRI'ga�, cAi "nyidando cafor

vista marcado para o dia c]t'ze,o;" 1.:0$ no sentiao de f'er�m :"atisfei
tcs todo" o pf'di!}.).� ra.pidamen
te.
��"J um.J

BIRl',HNGHAJI.f, Alabal1lan, 12

(UP) - Aos dez anos de idade.
Wanda Jean: Crawfor'd já é uma

automobilista de �"3.6ta expcl'iên
�ia, E' que, aO'S cinco anos' de
idade, começ'Ju a guiar o carri
nho que o pai habilodoso lhe
,c;onstl'uíra com um motor \k
:Cortador de grama, rodas de cal'

;rinh>;) d'6 mão e carentes de bi
cicleta para a transmi.E6ão. O

primitivo veículo 'desenvolv" ...-in
te e cinco quilômetros à hora;
em cinco anos, a menina já. an
dou mai" de trêR mil qui!ôln<:
tl'os.

'. f.
-.

i.�'-l�I;

';5pis ....'\. declaração atl,:e!.'Lt.! qu'?
os tl'tlbalha·..:lore� ":l.guatdCnl 'lx:.t
balhando ':)3 resultatlo;O da lllt",,,·
---------------------�

AUTOMOBILISTA DE
VASTA EXPERIEN(IA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEGUNDA PA'GINA

Viaje diarialll
Pertida de Blumenau às 13 horas Retomo

:lIdictllBr
..

Plolissiooal

. 'CIllmtGIAO DEN.I'ISTA
AO IJlDO 'I)OS CORREIOS E TELEGRAFOS

"A' .AI..Al\iEnA..aro BRANCO N.;8

Clinicas G.eral e' ,Oper�ções no Hospital Sta. Isabél.
.

EspecIalista em Círugía e doenças de senhoras.
Dípfornado ria-Afemanha e no Rio de Janeiro.

.

·Tratamento pelas Ondas ultrassonicas.

DR. O•. R. KRUE6ER
DR· O. R. ImUEGER

Doenças de . Senhoras
.

e Operações. Raios'X
Consultório,! Hospital' Salita'Câtarina.
·_Co��ta: Das 9,30 ás 12"ho,ra,s e'Das 15 ás 17 horas.
Besídênefa Rua Marecbal Floriano Peixoto 253 _
Fone 1258 (em frente aó 'Hospital Santa 'babel),

DR. 'TELMO DUARTE 'PEREIRA
-- CLINICA GERAL '--'-

'EspeCialista -em Doenças' de O:dança
CONSULTORIO: Floriano'Peixoto, . 88 - 1. andar

Fone: 1<19'7
RESIDENCIA: Rua Paraíba ·170 -'- Fone 1074

'j� \ DOENÇ1S 'DO CORAÇÃO'__
DR. CARVALHO

'(Electrocardiografia)
:'Tratamento de neuroses - (Psíceteeapta)

AT. Rio Branco. 5 �Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

M.OLESTIAS ,DE SENHORAS

·DR. RENATO CAMARA . I
I,· f

. DOENÇAS INT�RNAS I

OPERAÇõES ONDAS CURTAS
Consultório: Trav� 4 de FevereiroJO 3

Fones: 143i� e 1226

·-------......._,·I
. DR. GEBHARDT HROMADtA

EspecIalista em alta Cirurgia e doencas l.de Senhoras
Consultas no HoSpital Santa Caf;lU'ina
Das 9 às 11 e das 151/2 às 11 hll.

- BLUMENAU - HOSPlTAL SAN'l'A OATARINA.
OUVIDOS - NAlRIZ E GARGANTA

-----

INSTITUTO DE OLHOS

... -,DRS. TAVARES e'1iEUSI ... -
BU-t\. xv DE N9V., 1135 - 10. ANDAR.

-----

··INSTITUTO DE RADIUM
.. "

- D,B. Ao ODEBRECBT --
\ .dlóterapla - �los-X - Fisioterapll1. - Metabo

. . IiImo - RESIDENCIA: Rua 7 de Stetembro, 15 .

.
"}lill:..EFONE, 1441

\ (L1NltA DE OLHOS),
.'

:.ouvroos - NARIZ - E GARGJU'rrA ';';'_ DO
_ OR. WILSON SANTHIAGO
�J1\e 4a Fac'áldade de Medicina da. Uni'v-eraldade'do Brasfl
OONSULTAS: HorárIo, das 1,0 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Jruito ao Hos-
pital ,Santa Isabel

.

Ad V O g a d·o S

D 'R. ADEMAR LUZ\
\
" AnVOGAD�
\ Atende em qU:llsquer comarca do Estado.
'\ R�sidêné:tà: - Rua Paraná, 8

.

'Escrif6rio - Edifício Inca

1)'E
ADVOGADO

scritórlo e residência àrua XV de Novemb'ro,
LUMENAU_ Telefone, 1560

_ ,i ' FONE - 15-31

908

DI. 'HERBE'RI
ADVOGADO

GEORG

'ESCRITORIO: BOTEL BOLETZ BLUMENAU

Corretores
.

UlMER LAFfRONT
CORRETOR

Rua Ilaranhlo N. 2 Í3LUMENAU

de (urinba às 7 horas'da manhã _". Agencia
o Vale ,do liajaí � .. Agente em Rio do Sul:

Uma casa tipo bangalow,
medindo 7 Dor 8, com. terreno Ul\'I 'i'Ol;l,NEI:RO-mecânico 'e

de 20 x 37; com uma cbacara um mecãriiéo Ílara montagem
nos fundos, a Rua Prudente de Jtláqu�nas.
de Moraes, 244 por preço de RETIFICA EXCELSIOR., ,

ocasião ver e tratar na mesma, Rua 'Fldrla'nl} Peixnéo, 89.
(Perto da Vil� Terezinha) ·I---_...;__;_--------..:...:.;-,.,

. '. �mpregada
A

.

OIGANll A ( Ã O Para primeiro de julho
• procuro empregada doméstí-

BlUME'U.UtUf!: [!Ad!!! ca acompanhando-me à cida-;':I� fi;;.t,.,&; fi o. de de Ctir ifiba. Favôr 'apre-

tem P!lf:l "enda".
sentar-se à Rua Tiradentes,

a IGI 'il n.o 209 - Blumenau - a oar

Diversos lõtes na Rua '1 de tir do dia 18 deste mês.
�

setembro. OUmo Incaf para I.
Senhora Ingeborg Lauter= '

moradia e come rcro.
I
Jung.

1 terreno [le 759 metros qua- ---'----'----...,----'--'--
drados, no Bairro de Bom ne- I
tiro. 'Preço (lc ocasião. I

1 ter eeno no Jardim Blume

nau, lI1pdindo 1: metros "Por
40. Local de grande futuro.

._

Lotes em diversos pontos
da cidade.

1 bungalow no Bl'tlrro da. Vfl
�ha. quase no v». 'I'e rrenu de

420 metros quadrados. Otlm.a
situação.

1 casa na prata de Cambo
riú, com 3 quartos, 1 sala, ba
nnetro, cozinha e quarto para

empregada. Terreno de aproxi
madamente 28m x 311m. Dista

;I�
te )lJcalizai!a.. .' '"j',

'Diversos rotes c 'casás'·' \iia

i-Prâía de camuortú.
2 engenhos de serra no mu-

nicípio de lbirama, 11,5 qullo
metros da estação de Matador.
Arca de 10 milhões de metros
quadrados. Terras com grande
quantírlade <le maduíra de lei e

que se adaptam a diversas cul
turas. Preço de ocasião.
Uma "asa residencial

um terreno de ro/50 mz., no

centro da cidade,
1 fccularia, 1 fábrica de 61el1

sassafraz, 1 serraria quadro de

Icentro, 1 fábrica de pasta me
cânica com 2 serrarias «lTi�ot"
e reserva de 30.000 pinheiros
adultos, 1 linda fazenda com

50.000.000 metros quadrados,
tudo situado no munIcípio de
Taió.
Lõtes em Curitiba, situados

em diversos pontos da cicIade.
'.rerrenos de grande e rápida
valo·rlz:lção. Otimo emprego de
capital.

-Lemltre�se flue voc'ê
- r�?alrz::ú,;i.

os seus melhores negõcio's ímo .

biliários 11a' Organização Blu
mcnallense Ltda., à rua 15
de Novembro 870, 1.0 anda'!',
sala. nr. 5. com tt�lefone' 1572.

CENTRO DE
A UI O M Of V E I S

Automóveis
Caminhões
Camionetes

Usados
Usados
Usados

TROCA
VENDA
COMPRA

Concessionários:
CAMINHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES: L, H. B. Diesel

Peças e Acessol'ios:
FORD - CHEVROLET

- Linha
MOPAR

"A C I S A" - Fone 1324 -

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro, 983

Telegramas: VANDEMEENE

MOÇO ou l'a}mZ com

<le contabilidade.
Os interessados queiram di

rigÍl'-se llelo telefon� 1092.

PRECISA-SE
dei l'apaz ]ntra uIU'elHliz fk
mecânico na:
Oficina. nltEI'l'KO!' [i', à ma

Itajaí n. 397.

PROCURA o
Para umá nova secção de tecelagem
,1 mestre
1 contra-mestre
'Diversos tecelões, eSfJuladeiras e lambem aprendizes,

fA'BRICA DE CADAIlCOS :E· BORDADOS fiACO S. A.
,

Vila Itoupava'
Interessados poderão apresenlar�se em ·�uaJquer dia de semana

ou doming�s.
r

CIN

Bu:sth
H o J E _:_ SA.BADO - às 8 hOl:as - HO.lE:

GREGORY PECK - VINCENT PRICE - THOMAS MIT'
CHEL':_ PEGGY ANN:GARDNER,-.ROSA STRAJ.?NER
RODDY MCDOWA;LL, na super mâxítna pr�:du�ã·o da FOX:

"'AS CHAVES DO 'REINO'"
���4Ú

Do romance de A. J. Cronin - Um homem que falhou 'em �o-'
dos os seus propositos, exceto o de compreender os seus se-:
melhantesl "AS CHAVES DO.REINO", ínconquístavelt Pela
sua nobreza! Pela sua coragem moral! Pela sua solidariedade
humana! - "AS CHAVES DO REINO" um dos melhores fiL
mes até hoje produzidos! Um filme' que honra a cinemato
grafia! Copra nova. Acomp. Compl. Nacional e short. Preços
populares..'

'

ASSEl\IBLÉIA,GERAL EXTRAORDINARIA

ramount,

·'Missão

.
São convidados os' snrs, sócios para a assembléia .geral

extraordinária/ que se realizará no dia 18 do corrente' às
19,30 horas, nã:: havendo número legal terá lugar :a segunda
-convocação às' '20 horas; para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1) Rlatificação dos atos da Diretoria.
2) Assuntos � diversos.

D E S E N �lt S J ,A'
Oferece-se.

'comerciais, publicidade, "CU·'
ehês etc. Dou sugestões
eempmmísscs,
STOECKEL Rua 15 .de

Novembro. 389 - :i.o andl\r,

com

devotos, de São Judas Tadeu A,

cresce dia a dia em Florianó
po-lis. A imagem do Milagro

,.50 Santo, um dos doze apos
.todos de Jesus, invocado nos
casos de dcseS!Jero e sempre

passou de "fogo de palha", jú com exito certo, é venerada
qu,e amigavelmente frlÍ' solu-

.

l! ' na' Çatedral' Metropolitana e
. _

.

u . em qúasi todas as Igrejas 'da
."" ........ __..��.::::::-"""""

rClonada
a c!uestao, cedendo o. ., .

.
_ CapitàL' Agora ,:foi- organizada

I G ·'índio" a seu co·irmão iodos vendrca fl mfOl:m�ça() de q_ue

I urna .
Co:hüssão .

para cons-·-

" " o sr. Cunha LIma, atual se- .: '. '. .

. .
.

os dlreIlos quc' tmha sobre cl'cturio â-::l Trabalho, fôra ��1,llr-lhe u..m, .templo, . que; :fJca_
que decidirá com o Iplra�ga to bnha pda VIrgem, Pi_O XII Miclwl, f'Hja si1uação no 011- convidad() para. í:) Ministério ta )10 �mrro .•J�sé Men_des,
o títUlo má:lthno do hasqu"te repete gs palavras da celebre 'b" ,. I T'BF t'leIo TI'�balho dIsse'

"
- Sela. ess" a pl'lmelra Igreja a das ,i1S jf!uclus, que,._.. -

d . ze' Nl]alIl.lln c ii.LI ('5 a .« , " ..... :... S t C t
'

juvenil blumcnauense. mvocaçao o santo e termIna .' , "Por meu il1t.e:rmédio não". eng...... se. ,em 8!l a a arma por não ,possuir vidros,'o embru-'

..,....._.
dando a benção apostólica. perfeitamente legalIzada. :'" Confirmo\I o ,ii', Lucar N. em honra ;de !:jaq Judas Ta· lhO teria sido atirado no inteMor

'I Garcês que.: :t:nnbem tratou deu, deveni;lo! ,a: pedra, fun.a,�= do quarto pela ,bandeira da PQr-.

I
com 'o sr. ·.Cetllli-Q Vargas do ment� ser lançada no prOXl ta que dá Pllrã'o corredor.
f_Jl'oblcma do café, em faée da mo dH� 28.

. _
PASSADO DE CRIME'

f<git:Jçào ,doS interessados em �resld_e � C:0�rllssao, sob a
.

Apesar de· pertencerem II -fal11i- .

. '1 coloc.u· ;H]uele. !?�od\�to no, :ol'1entaçao esp.:�.�tual !la. Mon- lias çonceituad<ll<, Roberto Dias c

',llH?rcado ·livre. A proposit.ó; �enhor !redenco ,�obold,. e l'Vlauro de Sá Carvalho possuem.

ndtanL()ll que fez Lima exposl-'
.'Oxma. sra. Resolcnnda ..-:r:e1ve antecedentes crImmais, 'Entre as

.1 ção ao presidente da ,Republi� Luz, .que, t�m corno, auxlhJar?s. [açànhas do primeiro se conta à
, ca e que se essa ,exposiçã-a, fôl" de dIretorIa, as

�
sr�s. Ula de haver do inferior 'de um auto.

aprovada ,o g�verno de São Becker, Dul�e ,�",relra da feito varias d�speros contra o cdi.

, Pa1_!lo dará nH1Ís amplos es.- Costa, Adelalde,'Llvramento. fieio de apartamentos localizado
.

c1 ..recimentOs à imprensa so-' (la rui! Sp.nador Euzébio, 29, cu-

'bre O aSsunto na proxnna se- 10.5 projeteis f!,ram ating-í!' o. aPar
lnana. iamento 201.' Tanto assini que o

Deixou ver -o governo 'ban- 6r, Raul dos Santos ROcha, ali re·
deirante que o Che:fe do Go� sidente,. apresentou queixa ã po.-
:verno se Drenara ·oara a dis- iicia do' 4,0 Distrito., ocasião em

, clIssão. do- assunto:, cuja im.--.
.nortancia. não é necessaria
;:e.ssaltar.· Comentou _porém
�llte '0 nroblema deverá ser
:yiuito bem estudadp, poís
"mna decisão errada. nos po-
df'I'[J lp\'élr a dlf1s muito difi-

indo se concedia a autonomia tlva caucionada nelo Banco
B'Iorfanopo'lrs, reviravolta do Brasil.' 'Por essê fato: o di

índôtíea a encetada por
.

.Tânia rr etor do nosso prinéipaÍ esta
,Quadros em São Paulo. belecimentó de crédito, gen.
A propósito da cornenta'da e- Anapío Gomes, . ímpédiu à

mancípação da Capital, assunto embarque
.

da
. maquínáría..- - - - - -

..
,-�' -.�

sem dúviad alguma, de Interesse Mas, a!)eSar dessas dívergen-
PROPRJEDÂ'DE'S' '.: -: -guel Daux, perguntando-lhe Iní- fias o grupo constituído pela

,
• �

- j

souramoo.rd '.rclndod CITAL, CAMPAL, SqTEL e

Vendem-se duas. juntas, 'clalroente; qual.a sua .opínião "Ultima Hora" de Porto Ale-
com um total de '3D mórg�os em torno ás autonomia. gre formam poderoso grupo
I t' '-

f ft I .economíco, cuja influencia seue erra, �oT. arvores ru.l �- - "Coerente com ,.) que tenho. faz sentir até na .politica es-r�s, plantaçoes," p�st�s IC�C: i proclamado na Câmara 'de Ve· tadual,Po�suem 'duas -easas, As pró-.! readores e à imprensa local, em Examinando opzíedades acham-se ·locafi.za.- e .'. processo
das no Bairro do Canta 'Ga'lo, i �,:�er�s 'e,ntrevlstas" tarnbam pelo qual a Rádio Club, com

em Rio do Sul. Tratar na t
I elVlr:d1co p�ra. o povo de Flori�- urna divida no Banco do Bra_

,"Alfaiataria Estrela", com o nopolls, o dn:mto;l de escolher 1:- sil de 35 milhões. foi ·parar
sr. Nicolau Bõder, no local. vremente, nas urnas, e seu Pr2- nas mãos de Wainer, expri
-----------__;_.,.:... 'feito. Sou a favor dêss·e. movi- miu·:; n', Carios Lacerda sua

E menta - velha aspiração 'lo estranheza pelo, fato, em se'
ilhéo - ao qual d3rei integral- tratando de l.lln devedor no-
:apoio e >:l' melhor do!, meus ""3- tJ'oOrRiuNmente insolventeC' .

'1'forças afim de ver a ideia visto- ALISMO FRAS AR10
'riosa. Há necessidad,e· de ser a- A novel revista "FIan" foi
!provada uma lei, mo'dificando-ou igualmente. objetiv:o de exa

'revegantlo o art. 52, n,o II, da me, luas apenas no tocante à
'Con<5tiluiçã'J do E·,�tatlo. qU!� faz :sua ?l'ienta,ção, _:Dois �lle co..:

no art· 28 § �1 2
mcrclalmente nao eXIste, de'

. • • _' ," � .<1 e .0. cIarou o depoente.da ConsbtUlçao Fed:raI. No No.::-
.

Mostrando a obi'<l de disso.
so Estado ;?5. prefeI�os da Cap:- 'lução que' vem realizando.tal e de Sao Fl'anCI'Sco (}Q Sul ._aquele hebdomadárío no' sen

'do Govern�- 1ídJ da dissolução do's costu�
mes,' leu o sr. Carlos Lacer-

O que lucdaria Florianopo1is

Ida
reportigens aU publicadas

p,,�sageiros, que se compare com. com a autonomia? de c:Jrater· puramente licen-
'o deste :wião. E dizem-me que' - "O ..:lcupante do cargo i:lei- doso e' que tinham' como ob-
110S outros "Bandeirantes". eles se: 'x�ria de, :ser produto 'de injun- _jetivbs princi;pais a apo1og1a"equivalem. cama niveis de inie- çoes polItIcas. geralmente prp.-� do adultério do ncesfo. ,Umadoridade, Este "Bandeirante" é, judiciais, â administração púb1i� de.las, pela ',expressões 'cruas,um Ceará com quatro anos de se-! 'ca. E, O que'é mais importante pelo 'relat:: ao vivd 'de um'
ca, A comida é Q que pode haver' . cresceria a autoridade e respon- castJ, de inversão sexual, pro2de ol'dil1ario e de ·ensosso. Não'� sabilidaae 'do Prefeito diante do' vocou a revolta do depoente;existe. na. despensa. ul1!a garrafal povo cO]Qcando-se O· município c()ntra o' que denominou "<i
d'agua mineral "Caxambú", "Sa.; de Flortanopolis perante -o Go- 'obrá que o 'Banco d:: Brasil
Iutaris", "São Lourenço�, verno no mesmo' plano em que ver realizando, atraves dosuma gob. das nossas excelentes' .

O Estado soe sitúa perant.() a U- 3eus jorni;lis, córitÍ'a os lares
fontes aquáticas núnerais, O al-' brasileiros".,niw:>, sem quebra do vínculo po-moço, servido em Dakar. foi uma: E' isso, disse, que, ..

N' .1 '. ,lítico '3. que estão SUJ·ettos. por19nollUnIa. os outros bl'asllettos g;;t, paulatinamente, a nossa
ficamos vexado:: com os argenti-· ·fót'Ga de disposições consti.tuc·;o· .

d d t" d
'nos que vê'ln a bordo, e a quem' lnais". 'soc1le .

a e'd!Jros It�.uln °t admo-ra , '.;:: _pu 01', VIO en an o o
clamas uma mostra tão deploravel' A Assembléia Legislativa se

recato das .·famílias hrasH€l
da nossa incapacidade para fixar n1ffi1ifestará sobre o caso?

·ras. Tudo com os dinheiros
os passageiros, da linha transatlan- - "Posso àdiantar que o meu do .Banco' do Brásil,:aduziu.tica na'Cional. partido, o PSD, pelo's seu" rp.-

.
A situação do sócio·da Edi-

Que vai acontecer à "Panair' do presentantes no Boder LE'g:slati- tora, sr. Fernando BocayuvaBrasil, na eoncorrencia com as vo, agItará que�tão, tão logo o Cunha, foi, outra véz( venti
pocIerosas empresas européias que Senado se manifeste favoraveI à lada, dizendo que .não pOdecom ,ela ze batem na linha euro- al'+nnonüa. ria, :D-or sua condição de. fis
péia" Q�lem é o responsavel pelos Reservando para o fim a per- cal daquele estabelecime'nto
5cr;;icos de abastecimento alimen- gunta que pensavam':>'S, fulrnina- bancário <oficial, transacionar(ar da companhia, que revela tão ria definitivamente todas' as dú-- com ele.
lastituavel desconhecimento das vi'das; atiramos' a' queima-rou
exigencias prhnarias da SUa clien- pa:' ,-

. '� - '. �':-"""',..".,.

tela �
Nli l:iipOtese de ser eoncprlirl"

TelJham a certeza de que amo
a a11t.onomía pàra a nossa. Capi-a "Pônair do Brasil" como a uma tal V Exeia. ·ca,p.didatar-se.ía àfilh�, J!;Ja ocupa no meu coração chefia da Prefeitura lvIunk'pa!?

lum la.rar, ao lado da "Brazilian .

SOlTindo, Miguel Daux fugiuTrar.t't<n", da AntártiGa Paulista,
_ das Industrias Pignatari, da "In- pela tangente, 'dizendo:

noçoes glesa", da Companhia Paulista e
- "Daria o meu apoio a oual-

d<l "&leat Western". Ela é um quer condídatoJ dO PSD. Não te
d(lJ preferencias por esta ou al1u'»
le nonle".

·'passageiro;:;,. Gerq�lnoças c m.Qços.
,qu.e, ao c".1)o todos -víra1n uUla só
.família hraslleira. Argentinos, in
glçses fr�nceses. 5fi�io-libane��s;
queviajnm conosco. lazcln uma na
turalizat::io temporarlfa. pertenc.c
mos a mcsm:a família �aciQnal b�'a
Isileira. Mns, se excluirmos os éOé-

I
ficrenles de segurança das 'má
qninas c de cortczÍn. dos homens.:
qne desastre a cozinha de bordo.
l"Hío conheço, no mundo, ' outra

companhia com um serviço de
'ahastecim"nto em subsistenela

L
cê comprou um canário
co?
Hanz fez um ar de

e com a ma':'s santa
dignações retrucou:

- Ora, Fritz, você quer
um canário para cantar 'ou

para dançar ?
E, aplicando

frisçu o general Flores:
- Temo que saia Dor aí um

parlamentarismo manco ...

dos insi1'umcntos do progresso na

dona!: uma fonte do meu senti
ment(J imperial. Bato-lhe o cora

ç:io pesado, como quem da numa

Jilba, para educú:la, para melho-'
xâ-];,., F

J
FraqueZa Em Geifil
VINHO CREOSO'fADQ

Silveira

inlportanCia capital
za feminina· Rugas
envelheciem. ,cinco anos: IDaS
no pescoço elas dão a impres_
são de peII} menos '10 anos

mais de iQade.

que entregou 'ao comissario de dia
quatro balas e uma' capsuJa intacta .

') ;Casiinir� -:
Tropical e

]BrIm .

CASA (IA CAPITAV' i

VIAGENS l>IA'RIAS EN'I'RE ITAJAl' E .llLUM'ÉNAU
H,)RA'RIO DOS ONIBUS!

PAR!TD!lAS PARA ITAJ'AI': 7, 10 e 15,30 horas:

PAR1'IDAS 'PARA. BLUMJ!1NAU:,6, s e 15 Rons.

HORA'RIO DAS CAMIONE:'!ES:

�ARTIDAS PARA BLUMEN·A.U: '7 'e 12,30 hDra..;
PARTIDAS 'PARA iTAJ�\.l': 9 e 1-7 .noras,
PASSAGEM: Cr� 15.00 nos ônibus e Cr$ 20,00 nas camionetes
AGÊNCIA EM ITAJAI': Rua Hercilio Luz - (Ao 'ladlJ da iguja
Matriz) - Fone, 373

AGÍ'ÍNCIA EM 'BLUl'<1ENAU:, Travessa 4, de Jl'everelro � '(A.�
gêneia Bra-Blft) - Fone, 1266

.,

'J-
_"'__.� _-_

1/1.6 e 17 brs,) - �Aos sábados, às 7, 14 e lS·bu.)
LINHAS BRUSQUE-ITAJiU'

'.

. ,
SAIDA DE BRUSQUEo: - 2.as à Sibados às 7 e 1611ora••
SAlDA DE ITAJAI': - 2.as à Sá.bados- às 8 " '13 horas.

'LINHA ITAJl'J'-JOINVILE:
li O RA R lOS:

SAIDA DE lTAJAl': - De 2,a.s a sábado Ri'I 1 e 1515 hora•• "

SAIDA DE JQINVII,E: - De 2.as a. sál'ado as '7:30 e '15,00 hu.
LHffiAS NOVA TRENTO-FLORIANO'l>OI,IS

SAlDA DE N. TRENTO - 2.as, ·4.as e ,6.as .t"iral<'·àll 7 horal.
SAlDA DE FPOLI5 .

.;_ 2.as, 4.as c 6.as telrali às: 16 hora••
_.__• *_

AUrOVIA(ÃO HASSE
?

Atendendo às necessidades e conveniencla doa srs. :passageiro.,
a Auto Viação Hasse. acaba de 'lsfabeleccr novo horarlo dOI1
seus transportes coletivos, os quais ;lã entraram em .vigor,.
que 'obedecerão ao seguinte:

'PARTIE1AS DE BLUM'ENAU: (diáriamente�: 6. horas -.ônibus;
9 noras - onibus; 13,30 _;_ onibns; ljl,30 onlbus �via Iblrama);PARTIDAS DE RIO DO SUL: (dlál'lameme) 5,30 b.ol'lls ,_ oni

bus (via Ibirama); 9 horas '_ onibus; 12 horas - onibus;
horas - onibtis. ,.

EXPRESSO RIO DO IfSTO tJDAw
omelhor 'e o mais :rápido sen1ço de OnibulJ interurbano

entre 'Rio do Testo (Pomerode) e Blumen·au.
.

nORARIo: - Partitlas de Blumenau, Rua Nereu Ram�••
,DIAS UTEIS, - 9,30, - 11,30, - 16 e 17,00 horas _
A.OS SABADOS: - 13,30'- 16,00 noras,
A.OS DOMINGOS: - 8,QO, - 9,00, -'
e 18,15 boras.
Partidas de Ria do Testo, (Po.merode) DIAS UTEIS: _. 6,00
.6,30 - 7,45 - 1·2,00 e 13;00 horas. DOMINGOS: _ 6,30 '-
7,lO: - 12,00 - 15,30 - 16,30 ho.ras.· .

'.

.

.

PONTUALIDADE - RAPID.EZ - 8EGURANÇA;. '.
_-__ .

__._
.

,EMPRESA AUfO VIACAO RiO DO lESTO.

SAlDA. DE �IO DO TESTO: A�S 6,15, 7,15 e 1'2,30 HORA!!.AOS DOl'rIINGOS: 6,15, 7,15, 12.30, 16 e 11 HORAS.
S�AS DE BLUMENAU: (Defronte ao llrédi<t. da. MútuA c....
tannense):
DI1\-8 DE SE,Ml\NA! - às 9, 11. 16,30 HORAS,
AOS DOMINGOS: - às 3,30, 11,. H: la e IO·HORAS.

_*__*_ �,.-

EXPRESSO BLUMEtlAU ..CURITlBA
Endereço Telegráfico.: ".LIMOUSINES"

AG1:NCIA BLUMENAU::,.Rlla 15 de Nov. D!'. 31-3 - Fone' 1002AG:tNCIA CURITIBA: Rua ·15 de 'Novembro, DL. 629.
•

-"'- _ ..__ .
__

BlUMENAU..JOINVILE
VIAGENS RA.'PIDAS E SEGURAS
- SO'NO �

.ltXPRE.SSÓ ANDOR1Nli'A

-
-

=!
_.
-

==

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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arm.a de assalto
trilha Iholf U O d O do descredit�

c ii r v ã o e trampolinagem dupla
, RlO; (Meridional) _ Ja se Inací-onal o que se �ontiver .no biçãoformal no que tange ao

I
terminadas' pela autor idade

RIO. 11 CMerid.) -- Jmprcs- sa E'ric ("Ultim Hora e "F!an"),

.encentra em G�ebra a re- JJlstrumellto ' internacional. emprego de menores de 16 competente, quanto aos lo-
s'cnou profundarnent.e á Cernis- com o Banco do Bra.sít. Afirmou

present
-

b 'I' ,

t' IS" P la d d i t b 1'-" são de Jnqueríto da Camara dos o' J-ornalista que a imprensa li-
, .

açao rasi eira a

ri-}
o p ar menta e ea a pa s anos nos �a a 110S sú�terrâ.- cais de trabalho e às ocupa-

- �

geSslma. sexta .Conferencía é que poderá negar a xatifi- neos das lUlna? de carvao, es, ções permitidas. e, <linda as- Deputados o depoimento do jor- v; e de nossos país vem sorren

Interrracíonaj do Trabalho; cação: .: ", tahelecerído, ainda, que os jo- sim, respeitadas as medidas nattsta Carlos Lacerda. diretor dn podernosa pressão '.:lo poder
Entre as teses a serem agita- A citada Comissão Espe- vens entre 16 e 18 anos só de sunervísão médica slste- do jornal "Tribuna de Impren- er:oomico. Foi incisivo em suas
dias alí figura a da idade mí- cíal errvidará todos os ,esforços deverão ser empregados: a) màtíca. sa, sobre os negocies da empr e- denuncias, dizendo mesmo !lull<
níma de admissão nos traba- no sentido de que' prevaleça para fins de aprendizagem ou ,"o sr, Samuel \,\'ainer usa 0 no-

lhos subterrâneos das minas o ponto de vísta ' brasileiro, outro treinamento vocacional
A

.

"M th t
me do presidente !da República

.de �arvão. Uma Comissão Es- favorável à Convenção· O sistemático, sob supervisão a-
, prinCe,sa argare nao em pa�a-o -a�1tõ'ilc-�dR-d-;;;'�'''Ê

pecíal, da qual faz parte um texto proposto pela Oficina propriada, por pessoas com- cita o eseandalo d•o papel que,dos nossos delegados, o sr. ínternacional do, Trabalho, petentes, com experiência d a em plena crise e em fhgTant�Arnaldo Susssekind, será en- base para a segunda e última técnica e prática dos traba- pressa e cas r-se "desrespeito aos direitos da iJ1l�
car-regada de elaborar o pro- discussão, consigna uma proí- lhosr ou, b) sob condições de-

prensa Iívro, chegou a "Ul�imajeto' de instrumento: Irrtez-rua-
' LONDRES (Por Robert lambem, tem sido objeto de �., <'

�!��:\���t�e�ul;�:� �oi;n���= Imeaç.as': 'C.'o"·C,nlra' ,

a Igrel-a :����d��t�P�;giVe�O ����: ���j�ctu�?��l�a�om�i��or����: i:��:;; q�:f����r���o:anl�u��
síão dos debates n� plenário à princesa Margaret, para es, mencionou o nome -do reve-, jcrnal 100 milhões de cl'llzeir·.)s

da Conferencia, poderá re- colher entre êles seu futuro rendo Simon Phipps, herói da para a transação.
vestir-se da forma de 'Con- esposo que o passatempo fa- Segunda Guerra Mundial e Estende-se o dcpoímcnto no c-

venção (tratado plúr'ilat�ral),

como", as' .,U·o. se'cu�o XII
vorito'da nação é fazer con- companheirodebailedaprin- xame de pormenores com pro-

ou de, recomenÇ.ôótçã'O., �ecturas acerca dos menos cesa, em muitas festas da al- vas contundentes Ü� qU3, da.

,
Na reunião realizada no elegíveis. ta sociedade britânica. maneira maís escandefcsa, é o

ano passado, destinada ao es- Entre as suposições que Os círculos da Côrte obser- Banco do Brasil -que$Jlirig'e a

tudo da regulamentação do CIDADE DO VATICANO, I tífices e mesmo dos heréticos". têm sido feitas, mencionam; vam que estes candidatos �& "Ultima H>:)I'a", cujos díretor�s
Handelsabkommen zwíschen Brasílíen und Bolivien

,

emprego dos adolescentes nas 6' (UP) - Em encíclica que ( Pio XII declara, em segui- se os nomes de quatro cava- mencionados porque os jovens sô podem ser nomeados com"-O
Díe Regierungén: .von Brasílíen und Bolivien beab-

. mirras de carvão, foi aprová- publicou por ocasião do oíta.] da, que a grande santo ínspí- Ihei:o_s .

considerados como mais disputados de sua gera- referendum daquele estabeteci-
" " da' uma resolução acêrcá das vo centenário da morte de Icou-se na Idéia de que a cien- rnelrgívels, e., procurandoo a

_ c,__,a-o [á Se consorciaram. Ante- mento de credito.sichtigen, -demnaechst e111 M.úes Hàndelsabkommen estõ d
"

,-ques oes a idade rnínirna de São Bernardo, o Papa 'exorta cia jamais deve se divorciar c�usa da palidez da pr�ncesa, riormente se faziam conjec,-schltessen, um dem Gu,etet;austauséh zwischen den beí-: admissão, da or'ieritaçâo e da todos 05 cristãos a imitarem do amor e que ele fez do amor nao :faltou sequer a lupotese turas dlárras. acerca do con
den Laendern neuen Irtlpuls zu geben. Die Verhandlungen 'formação profissional, do as virtudes do "doutor Melí- o vínculo de todas as suas a- de que estaria enamorad� de de de Dalke íth, Lord Ogílvy,

ueber íden neuen HandielsV:ertrag finden in .La Paz' exam» médico,
.

do' t�'abalho fluo", cada qualsegundc .as ções e C meh de se elevar até um homem casado ou dlvor- Duque de Rutland, conde de
, ,', " ,notuTilo, dos períta::; de repou· condiçõe:; d;� seu estado, pois Deu,s,' '., elado. Westmorlan, marque's destatt, wo sich die Vertret,er 'des Ii:aiuarití bereits einge:f1.ill- 'S r' d

'

E I t d.0 e �rIas e os, serviços de o!'. perigcs que ameaçama a c:: eSq�eClmen o o a- A�rescenta:n, coptud�, qu,: Blanford e outros, todos osden habcn. Kj;nsul João Batistq -Pinheiro und ein -Abge'órd_ ln."'peçao. Uma simplés xeso- igreja t? a l'cciedade, diz ele, n;or d·- Deu"" que acarreta o I a pr1I1ces� nao esta apaIxona quais já sairam do rol dcs
neter der Devisenabteilúng des Banco do Brasil werden lução, no entanto não obri- não são menores que os do fIlU do amor entre os homet;s, da p�r. nm�uem, e que! pelo 'p{)ssiveis pretendentes, pOl'_
beiden kommenden Unterhandlu:(igen die Interessen :Bra� garÍa' aos 66 Estad�s - mem- seculo XII. De fato, "em lu- que nascel� �s .discórdias, as contrano, da a. seus a�llgOS e

que já se casaram.

'1' b;ros da Organização In,terna- gar da caridade, que é o la� lutas e as' w.lmlzades. conhecidos ,a lmpressa-o de131 lcns vertreten. AIs IrrinortpI,'odukte aus Bolivien nach 1 d �..-.�-""""......-_..................-�.•��,�.�..�..............._...........*",.....
... Cl'ona o Trabalho:' Daí ter ço da Ilt:'rfeição da concordiri O PaJ,.>a mostra que São aue não tem oressa -em casar-

""'''+h

Br,'asilien kommen hauutsaech'ich wertvolle Erze besol'';' o Bras!'l em
.

t B d'l t' d t·· 1· t� '" conJlln o com as c da pélZ, vé.se 'insinuarem os erna1' o ] e� 10U sua ou 1'1- se, pe o menos pGr enquan O.
der's Zinnerz, in Frag,"� waeh�end Boliv.ien aus Brasilien demais delegações - e todo o (dias, as lutas e as discórdias. la por seu ('xemplo e qual- Dm jornal britânico salien

BalI.mwolle, _Kaffee, ,Kakao.' und andere landwirtsch�ftIi�' grupo operário da Conferên- Algo de inquieto, 'de ansioS:J :J.uer que fOl'se seu desejo d0 ta sua mais do que cordial a-
•

E
' " '. '- da, sugerido que o problema j' de trpPI'rl�,nte u'p,lletra os nermanecer na cela monacal íllizade com Robin McEw,cll,cne rzeugnis,se' jm,:portieren kann. di

"'.. ,

a, idade miníma fosse obje- espírita!' hl,manos:' ',toda a vez ('{ue a causa divi_ membro de uma rica e tradi-
to, de uma discussão mais am- E' d.:' tl;'Iller que' a luz' d'o na ou da igreja estava em ;0- cional familia. Contudo, Mc
pIa, :visando a aprovação de Evang�-lhG diminua e enfra- gó, estava r,resE:nte !;lar seu, Ewen é católico, e a prince
um ll1strumento mais eficaz queça nas lamas ou mesmo, conselhos, suas exortações. sa jamais obteria lic.ença d�
para a universaliZação das e o que é pior, que seja re- ,,).Ias preces. Assim, quando à sua irmã. a rainha Elizabeth
nOrl11'3S de amparo à saúde e jeitada e q.le desmoronem as igreja foi s:1cudida pelo cis� II, para C2ntrair nupcias com

aos trabalhos dos jovens mi- ba�e� dé', scdedade civil e do- ma, dedicou-se, inteiramentlJ, um l1êrnem que não seja pro-
neiros. ,nestlCa .

à reconciliação das almas, testante.
_ Cumpre assinalar que uma O Papa, ]')01' outro lado, quando os principes estavam Outra notícia se refere a
Convenção sobre o tema em realçou que São Bernardo im- em luta, fez-se artesão da :ma gnmele amiz"de com o
questã'O, tal como deseja o pôs-se por suas qualidades paz, qu:mdo' os lugares santos capitão Peter. Towl1send, do
nosso governo requer duas naturais e !leIa .- abundancia foram gravemente ameaçados Circulo Real. PJrém. este se
discussões, em duas Confe- de 'dons divinos de que ,foi coneitou principes e povos a divorciou rece!1tem�nte e
rênc_ias, bem como sua apro- cUluulado. "a ,nonto de pare� uma nova cruzada. -.'

1 f... nao sena !lrovav<:: que osse 05 BL'T'1\�ENAUviaçao por dois têrços dos de- cer como UTr' doi:ninador e um ,A3.ém dIs�o, quando Abelar-
,), candidato. Rua 15 ele Novembro, 5 - uI. '

Iegadosd votant'2s. Uni.a vez mc.stre no meio das c:;-njuntu- do, Arnaldo de Brescia, c Gui- O principe Nicolas, da Iu- Ir...�••_�......,.,.,.__• ".,............................""'"........- ......�"""'........,..,.............,.....-...,...........,....""""""'-<

'baprovda a, 'Os Estados mem- 'as várias e muitas" vezes per-
lherme de Porbê puseram em g:;slavia, primo de Margaret,ros

_

a OIT estão, obrIgados turbadas de sua época". Eis perigo a, integrid.ade da fé.
a enVIar aos respectivos Par- porque, acp.ntua o santo pa-

ele fez tudo,' .per seus escritos
lamentos projetos de ratifica- tire, foi 'Jbjeto de elogios ad- e. [)or suas '!1agens, para ex"

ção do convênio: tornando lei I
mirativos do::: soberanos pon- -llrpar

os erros e reconduzir... Prepare \a
-::::-"--'--_;;_-:---:-="'7"'�..;.;;.-_--.�-�:"':"':':'-='::'_':':":':='==-::::'� os <'l'l'ante8. E co.mo nJí.o ig-

Da escoJha de, seu represe,ntante '�m1�afn�r,�,�ta'edlU�e,{�ael.s'S��f�0�r�aai��qiUaeSro:.- .�,. o futuro de
SAUDAÇõES TRABALHISTAS

. ' .

• v _.� :; "Q';'. seu filha Meu querido Chefe, e meu grande amIgo �r:. Getuho.

depen'd'
,

't d
.

d
. sabedoria dos doutores, "to' !ç\

.

_

Mister Rerchel Johnson, quando no exerClClO d'o cilrgo

'.'

e o 'exl o a. sua ln ustna )UOE cuidado de fazer inter- fi.
_

dando.th. de embaixador do governo americano, com as costas q\1en-
vir esta autol'idade, que reco_

IOFOSC 'L
tes por Mister"fruman deu-nos muito trabalha.,

, ..

lmecia soberba para resolver li Quase que, diariamente, estava 110, ltan_:aratl e onde, e� ,\

eSSES debates e incapaz de SI:! recebido iJ.ll€dia1Jamente, pelo senhlfl" Joao Neves, !H:)

;ngan:;r". • (l1d1·rGSfan-CaIcIl) Branco II: como é gozadO, o Brasil! .. ;) que lhe dava toCl:as 25,

Onde poderia ele buscar I explicações.
é:!F3 �orça pal:a vencer tantas l � � Sabendo tambem gozar a vida, Mister Johnsc;n .:� ': ..

dificuldades? Não sr; pode' , ..

( A D O (
; bons jantares e bons regabofes na linda vivenda ,da 1'u:;... ,,'J

compreender sem considerar R B S ,) I Clemente. Várias vezes fui convidado. Mas, rlehcad&mL:r:l'�,
sua entidade. seu amor à ver- I enviava as flores dJ, protocolo e apresentandO. um. 1110ÍlVO

dade, sua arrl.ente caridade., Bl'Íns Xadrês qualquer alí não compareci'a. Recordo-me que so e�tlve uma

Acentuando finalmente, a

,
Algodão vez na embaixada, quando recebeu uma c,?ndecoraçao, o nos·

profunda devoção que o san- CASA HA CAPITAL" so querido amigo general Mendes de MoraIS.
IConc:ui na 2.a pár.ina letra G, . Uma manhã de sol porém, Mister Johnson recebeu um,

., � bilhete 'azul de Eisenhower, e teve assim que arrumar as suas

�_�__, malas, de regresso à sua terra.' ,

1"1 h
E,' co:nforme telegrama transmitido pela U. P., Mister

,

.

d' I Johuson, acaba de chegar ao porto de Nova Iorque e teve que

en' a 'mais U
'.

carreg'3r, pessoalmente, as suas bagagens, de-:ido à greve do�
" m' ra 10 em SU� CdS'a "

estivadores. Nenhum funcionário da Secretaria de Estado fOl
, j g dar as boas vindas, em nome de IKE ...

Mas, óuvido pela im!;lrensa, Mister Johnsol1 forneceu uma

, Salaba
.. porem,' escolber um BOM d-

entrevista, '3bord,ando problemas nossos, falando cpmo se

U ra �O fosse um observadcr, dentro de nosso governo, e lueteu a r011·

ca nos comunistas, dando a entender que eles fazem o que en-

�:�, Nós estudamos acm .:;damente as marcas de radios tendem, e só faltou criticar o getulismo.
que possam interé"s!'ar aos nossos fregu::se-s. Mister Johnson, desiludido de perder a sua gostosa situa-

Entre as melho,l'es n1arcas aconselhalnos: ção, teve pal�avras amáveis para cem o nosso país e para com

o nosso povo. Perdeu, porem, a oportunidade de ficar cala-

, "ZENIJH" do em muitos pontos, quando entrou pela exploração do pe�
tróleo, só faltando dizer que o projeto da Petrobrás ainda
está oaralizado, porque tivemos que transigir, diante das exi-
gêncfas do governo americano.'

_

Há um velho adágio, do tel11!_)o do Vovô, e que vem a

propósito, de que cada macaco, no seu galho ... ou cada roo
da cem o seu fuso! z ,

E é o que devemos fazer, quando vier o I).OVO embaixa"
dor dos D.S.A .. Lembra-se do Berle? Como nos atrapalhoU
em 1945, metendo-se em movimentos revolucionários, etc:!

Devemos manter, com o maior afeto, e igualdade, as nos"

.'las relações com os representantes diplomáticos de todos os

paÍ.'les -zmig-as·
lV1as. rogcrosamente, dentro dos nossos sagrados princí-

pios de Independencia. . .

:

Pa.r�; isso, no ,entanto, precisa recomendar providencia�
ao J'cão Neves, lembrando-lhe de que ele é o ministro das
Rel'.::ções Exteriores da Re!;lública dos Estadcs Unidos do Bra
sil, que não é um ministério sob a jurisdição da República
dos Estados Unidos da América d,o Norte.
NJ dia do almoço da inauguração da embàixada de Vidros

Azues - é JI"mentavel - quando o senhor tomou o seu au

tomovel, com destino ao Catote,' '.:! João Neves estava mais
preocupado em servü' a Mister Johnson, do que a Mister Ge
túlio Vargas! ...

O nosso mal, é que continuamos a entregar os pontos,
sem qualquer necessidade, mantendo lacaios no Ministério.

Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo cer
to das horas incertas,

BARRETO PINTO
s. - Murílo Miranda será um magnifico professor da Escola Dra
mática Martins Penna. Advogl',do ilustre. um dos discipulos do
grande Mário de Andrade. conhecedor d::> música e da arte, há de
dAr conta de seu recado, com brilho. Foi critícàdo, porque é um
diretor do SAPS. E' prá se achar graça, porque Luiz Peixoto. à�
do Teatro, antigo presidente da SBAT, foi escolhido diretor da E.
D. M. F .• com aplausos gerais, .,pesar de haver sido chefe de Pu
blicidade do SAPS. E é o que está necessitando o Teatro, de ho�
mens que conheçam bem os efeitos vitaminosos ...

II - Moses. o nosso grande Moses, acaba de aparecer, em pú
blico, eletricamente, prâ fazer um apêlo que merece ser atendido
'pelo governo. E' alarmanre a escassês do papel destinado aos jor
nais, agravando-se mais a situação em virtude de uma circular re
centemente expedida pelo Banco do Brasil. Sei que achou graça
quandO lhe foram dizer que o Anãpio, é o Indio sem Bandeira. De
ve, porém. no despacho próximo, falar-lhe para encontrar uma solu
ção ,urgente. corno a Superintendeneia .da Moeda c do Crédito.

.. .

mimme para
ele

o

nas

1_ -:- -
- - - ..._1'

CASA "A CAPITAL"
Senhoras e Crianças
Sapatos para Homens,

De
Ternos Feitos

Neue Vorschtftell '{ue!" Autoimport

__ PAGAR MENOS-

)<'aUcn de!>'Wasserstand� des

I�'
Aus Amazonas wil'd berichtet dass der Wa.sse�sta�d

. 6�reits aI_"J, Fallen isto Die Executi�kom�ission fuer Rilfe_
, lmstung 111 den Ueberschwemmungsgebzeten macht durch
Flugblaettern und VeroefÚmtlichungen auf die Gefahren

I aufnierksam, die beim Rueckgàng dos Wasser diohen, '

II naemlich di� Auftreten von EpiderilÍe� durch Kadave� und
anderen anm1a1i.schen oder v.egetabilen Stoffe, die bisher

,unter Wasser waren und n'un qurch das Ztirueckgehe;l d�r
I
Fluten der Sonne ausgesetzt sind und in V,erwesung'
uebergehen. •

Casa' Buerger
SENSACIONAL YENDA n,S INVERNO ...

ESTA' OFERECENDO ARTIGOS DE INV.EltNO POR

PRECOS JAMAIS VISTOS. - VA' HOJE MESMO FA-
A

_ '

ZER UAS COMPRAS PARA ESCOLHER MELHOR E

�Bilhete a VARGAS
Firma l�in�ir4,de representações, contando �om ven

dedores !>raCJstas e, age�tes !,m. t.odo Est�do, deseja entrar
e:n contat(} com o:rgamzaços mdustriais, IJara distribui
çao e ,:cnda de seus ];ll'odutos n() Estado de Minas Gera,is.Garanbme'3

. um_alto coeficiente de vendas uara artigosde, boa fabrlCacao. '

-

���a ma,LCireS informações e detalhes. queiram dirigir-se Ia REPRESENTA�ÇÕES MINA� GERÀIS LTDA.", Aveni- Ida Afonso Pena, a26· -:- Sala 1116 - BELO HORIZONTE
'

----'-- MINAS GERAIS__

- Linhas jmpeeaveis a-

- o radio que dispensa propaganda.
"GENERAL ELHRI("

- o nome é uma garantia.
"RCA VICTOR"

Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD, HETRI("

tecnica moderna.

líadas a sonoridade que demonstram a impecavel

PROSDOCIMO . S. D. Im�orta�ao e Comérdo-
rVPROSDOClfy10"

Or
gulho da industria naCio
nal que pode-se comparar
com qualquer outro radio
importado.

Qualquer radi-o das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Pr0sdocimo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
ProsdocimQ é, uma �arantia. Pecam uma demons-
tração sem compromisso.

-

e (omércio

AtençC\o snrs.Oficiais
Bstofamentos ! !

A FABRICA ALMOFADA AUTÓMOVEL, sita a Rua 45:

Ma.rechaI Hetmes, lll'. 11 (Perto Csntro Civico) em C\2� �'ritlba, necessita de oficiais e meio offoiais estofadores. ;1,
para Automóv.eis e Móveis estofados.

.

:�
,�

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS'
'

);;
Os interessadO'Ii, deverão se dirigir à Gerencia com

�
O Snr. �manuel 1\lachado em Curitiba, ou por corre!'- �
pondencla para C. Postal, 1.242. I

,",x�"'-"-�,,,,,,,"��'�'U���"'��"-��"',,"�''S�'''''�''''''''�.�����----�--�����P--.=-�----__-.��-=�_l
t
r

'assombro da
lemã. que apóz guerra

, construiu a maravilha do

Patient: "Den

teckt, Rerr
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QUARTA. 'l"NGiNA:

s hO,}l

'l'ermil1ará dia 20 do corrente n SENSACIONAL con

curso que distribuirá CrS 350.000,00 em prêmios, inclu
sive UM AUTOMOVEL.

l O j A S
a v i s a que ,,5 portadores de cupões dislribuitlos por
aquela firma !H?dcrão trocã-Ios até Q dia 20 (vinte) pe-
1(1, bilhetes numerados que dão direito à participação no

concurso,

C",::,mnic:!, também, que distribuirá bilhetes numera

dos aos f!'cguczcs que realizarem compras até a referida
data.

o SORTEIO '1',ERA' LUGAR DIA 25 DO CORRENTE

S CHANEL
f)ulIl'cecõe:,; nuas nara senhoras e cavalheiros

Ve:tirl% �" Ca!':arlp, ::.._ Jersey - Sedas � Camh:;as _
i!l!lsa� - ::;müi��ls - Caslmíras � 'I'ernos feitos para

-,--- homens e cl'ian!'as ...:...__

Fl'tlf,ue.Ga Em Geral
VINUO CREOSOTADO

Silveira
R. Ui' DE NCVEMBRO, 1393 - Blumerian

Est.:ll}o de Hanta Catarina sistema nervoso,

.

calmante.
In,elúa---�-- -- -, ------ -------------- ---- ------_._-------

A mundo femininosemana no
LONDRE;:; Durante I lhe qu ; Q companhia 1'0s01-

c'ezenove anos permaneceu veu batisar o navio com o

em segredo a v r'rdadah-a nome de "um"" das mais
histoz ia eh ;_.:- Usado do nobres rainhas da Grã Brc
transatlanticn "Queen Ma- tanha",

r'y ", que era ignorada tan- - Oh! exclamou o rei
to pela Rainha lVIãe cerne - Sua Majestade vai fi

pelo público, que agora lJO- e�ii encantada!
de ser rev::'laÚ,. Sir Peroy, como veri�l-

Os diretores da Cunard d .:'iro cavalheiro, jamais
Line pretendiam original- revelou que a "nobre rai

mente batisar o novo gi- nlia' a CI�leS e referia era

gante do mar de "Queen ui-na nutra. E guardou bem
Victoria", uma vez que era o segredo. Nem Jorge V,
trac:içã:J da empresa dar l.2m a Rainha Mary soube
aos seus navios nomes t81'- rarn que o ré inadvertida
minados em "ia". Depois mente tinha batísado o fa
de comb inarem o n0111e de maso navio'

Victor-ia. foram pedir a ,
x x x

Raínba Mary que servisse N. :::ORQUE -- Para as

de madrinha do I1",V:O, pessoas que pretendem via-
O presidente da Cunard, jar, temos alguns dados in

Sir Pcrev Bates, solicitou,

I
teressantes sobre malas e

então, uma audiência ao a maneira de arrumá-las.

�e� J:;rge V e comunicou- Uma interessante demons-

'Q

traçãe nesse sentido foi
Ieita no "magazine da 5.a
Avenida Peeck & Peeck.
Foi escolhida um", mala
guarda-roupa proprra para
férias de um mês, A srta .

Marv G,lrdon, encarregada
da demonstnll:âo, sul.ientou

que iodas as peças de ves

tuario devem ser leves e

de tecidos faceis de serem

cuidados. como materiais
sínteticcs, seda pura, jer
sev co lãs muito finas. Os
materiais sintêticos são,
particuL·rmente aconselhá
veis, uma vez que exigem
u::n mínimo ce cuidado e

são encontrados atualrnan
t2 em grande variedade d
côôres da última moda,.
graças às novas tintas cria- f
das pela General Anilíno
& FÚm Corporation.
Para díspõôr de um en

xoval, simples, devem' ser

usadas cores básicas e uma

terc:::.ira para acentuá-las e

variá-las. A srta. Gordon
aconselha casacos e vesti
dos pretos e beiges, esco

lhendo-se o côr de rosa co

mo terceira côr para as blu
sas e accessór-ios. total, do não exigível .. .. .. ." ,

"

D E

.. .

TÉCNICOS E
'

COlv,fERCIAIS

ASfALT4MEITO

mais

de jardins. garagens,

1 O'T E SEM
interiores de fábrica. etc.

P R ,E S T A' ç õ E i ..
..

BANCO INDU'STRIA E (OMf'R(IO DE SANf'A
.

,

- l\fatrl21� I T A JA I' .'

Fundado em 23 de �evereiro de 1935'

Capital
Fundo de Beserva

em diversos

MEDIÇÕES
pontos da cidade

lERRAS '"

INFORMAÇÕES coas

OSNILDO CERQUEIRAElE ulI
. . ... .... .... .... ...

LIMA

)}
Rua 7 de Setembro, 1893 - ou Edifíei� INCO, Sala 3

o MAiS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS UNDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

28.2.53
,._------------.-----------

fi Ferfdas, Espinbrul. Man-
I� cllM, Ulc�raN e Reu:matis.
Ir mo.
I! ELIXm DE NOGUEIRA.

I fi Grande Deplll'a.th"
II Ó{) Ilanl'le

'

Vendas a tongo prazo

li R O S D () ( I M O la A.

Rml i5 dá Novembro, 900 •. Blumeneu
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QUIN'fA PA'GINA '�"\
.

...... EU 44: ··ií4�,...�",, _,__..._..... ..... II_'..........-----..r

Palmeirac; X Olímpico hoje à tarde na Alameda Duque de pelo ,,-�
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r L IN I ( A

DR.'-WER' 'tE
BlUMENAU
Te�efone: 1591

Rua 15 de tiovêmbro, 389
(em Írente do' (afé -Socher)

Especialisado em pro!e$e dentaria, denfatlural �nal6micasi pon .. -

tes, fixas e mÓVe�$f corôas, pivG$ eh;�

RAIOS ROENTGE'tr
CONSULTAS: Todos os dit'ts Hora Marcada

·.0 .. &alias

Scrvíc_:n de DOl'fHCIUO A DOl\HClLlQ
OFERECENDO C0N,FORTO' E SEGURANÇA.

Ag ê n c 'i a s:

BLUI\-1-E�AU; - Eua 15 ti e Nuvenrbre, 31.3 �Hote1 lloIetz) - Fone, 11ln.2.
�URIT_[RA: -- i'tua 15 de Novembro ,iZ2 - Fone 634. ,;

o Palmeiras Esporte Clube,
';:-:;m .suas representações - de
voleibol c basquetebol juV€,
nís. apresentar-se-á logo mais
ii noite na vízínha cidade ' de.

A ElVIPREZA AeEiTA VIAGENS ;;:SPECI..,\JS I'AnA SAU>AS A QUALqUEH, HORA
EXPR,ESSO BLUiVLt::',JAU _ CURITIBA, LTDA. .: ...

Hajaí, atendendo a um con

vite que lhe dirIgiu o Icara í.
Os jovens defensores do

Campeão do Centenário teem

den1Onstrada, 110S diver�o5-

"
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Apaixonaram-se os irmãos
e tornaram -se amantes

'_. ,-'"-I,'

'';_�'''- ,..I�

o Existem Razões Que Jus t f
Sobre?

D a

reorganizar' o DNOCS com
RIO, 12 (Meridional) - O Viação, revelando que ôntcm IN 1ar, Ruy Carneiro declarou ho- t.c�I..egrafou ao sr, José Améri- a o re've ou

jc que se o Departamento de �

Obras Contra as Secas não fi- "Tenho o prazer de comu-

zesse uarte o Ministério da nicar ao eminent.e. amigo que o. S S u n tos
Viação-. o sr. José Américo. acabo de transrnítir ao presr
embora seu apreço pelo dr. dente Vargas sua patriotica S. Paulo, 12 (Merid.) - O tratar com ele d'o cano do Mi- "Talvez amanhã rlarei uma

Getulio Vargas, não aceita- resolução de aceitar o convi- governador Lucar N. Garcês nistério da Vincão c outros nota sobre (1 assunto, dépen
ría a pasta. Disse o governa- te :9ara exercer as funções mostrou-se muito reticente na ossuntos. E ":úr,firmou a saí- dendo de novas étlterações
der da .Paraíba que pretende de Ministro da Viação e Obras sua entrevista de hoje às 10 ca do sr, SOU'l;:t Lima. A cer- que �everão correr hoje no

reorgaruzar o departamento Públicas, Amanhã será assí- horas com a imprensa, quan- ta altura declarou o governa Rio de Janeiro.

para ampliar sua atuação, nado o decreto quando o pre- do foi abordado sobre a sua dor bandeírunte:
-

I E insistiu em que São Pau

acrescentando:

I
sidente lhe endereçará men- ínasperada víágern de ôntem "Sobre os cutros assuntos

10 não reivindica pestes e es,

"Sei que 9 engenheiro �uiz sagem de a!!radeci�'ento pela ao Rio ele J;:meiro. Disse que não posso dizer senão que I)
tá disposto, a colaborar com

Augusto Vlel�;)_ t;l0 penado sua resoluçao de VIr colabo- por uma questão de ética não

I
presidente me fabtl sobre

de 1·932-45 fOI diretor do rar com seu governo, como poderia revelar os assuntos determinadas alterações que
DNOCS � terá nosícão

mar-,
fês em 1932, com lealdade, d

.

d: tuas ,,,'
-

cante nesse set-:r" Declorou ;:;ficicncia e seu grande valor trat� o:, COIl! o presidente a E''. en ��,mel�", porreria fazer

que será recebido fest ivarnen , moral para trabalharem jun- RepUbhcat, ad01aotando apenas no min.stérío.

t t d
'

. uma nar e e suas conversa- Disse mais o sr. Lucas N.
e, pOl'_ o o o Ilord.este, a I

tos na �rande 'Obra e servil' çóes
-

m o Chefe da N ção. Garcês, ao ser indagado a
nomeaçao do novo titular da ao Brasil.

I EscIa��ceu que o cha�ad') respeito das pastas que cabe-
ao Rio de Jan'Õ!iro pelo prcsí , ríam à S. Paulo na esperada
dente da Republica foi par.i reforma:

o ar-,

t r ot a os no

sunto",
Inquirido tambem se era
(Conclui na 2.a págí.na letra G)

SÃO PAULO, 12 nvreridionall Os infelizes foram identiflcados
- A Policia de São Vicente e' pelo proprío pai, o industrial
luci'dou o cao do jovem casal de Kazue Kimishina, que há 'dhs
japoneo'es, encontrados mortos recebere, uma carta de sua filnr

;pendurados numa arvore no alto Míyako, dizendo que "não podia
;do morro do Paranapuan. Tra-
ta-se de Makota e Miyako Ri-

voltar para casa porque pratlca-

;mishina, resfdentos em Arapon- ra coe o r ímão um grande erro,

19l1'S, no Paraná e que. embora pelo que pedía. 'descutpas". A

;'nn{[ois, apflixo7w1·(lm--se. torwm- PoLcia conctut que o casal suí
!tlo-l;e amantes, e fugindo de cas.i. cidou-sc.

RIO DO SUL, 12 - Conforme
havíamos prometido. estamos

Ihoje comentando a: parte final
'do maravnhoso Desfile de Mó- Mdas'. levado a efeito no Esorte

Clube Concordia, por tníc.attva
do 'Sr. Lothar Paul. Diretor das

Lojas Paul - 'I'ecidos e Confcc

çõe'< ..

Muito bom cognorninada Uma
Noite No Polo. foi 'das mais sen

Noticias de Rio II o SUl

à 9nif i C o espetecu
(cU ma n o i te

Jegala
n-o Po I o»

nac.oriale a noitada artistica que Os modelo, em p ale.: ,,'lVt"�- granja" de Iabulo-sas extensões

contou com a participação da tres apCCdimtado·.;, agnLaram a IlO norte 'd'J Canadá. O casacc

fina flôr da. sociedade riosulen- todos. tendo aparecido pr-imeiro eonreccíonado com (sta.'" peles
se. ' I no render. a scnnortnha 1,VaI e sempre ãe alto valor, poir
A jovialidade e- a garbo "In

I
tr-aud ;:;Cllíldt. e- tcntani,o um ca- mais de 6? �r.;maiSo são prec.sos

mulher- rtosurcnse em muito con F-:tco Petit-Gr's CanadensP, de p�'a um UnIco casaco,

tr íburam para a nota chic do cor pa:tel. peti,t gris �anaúense I '\'Vally Krieger surglu 'Uf;'J de

grandioso Desfilc. pastel e um anirnal crlado em pois, com um casaco Belly .Pla-

constituiu
teso A SUi) cô r cat.iva.nte c o d
senha original cnza-preto, dá ao

:nodelo uma 'jiGtinção toda ".,

pecial.
Terezinha Ii'i;LTO a pr-esentou o

modelo criado para' l!J53. A p-Ie
chamada Tóppv, impi-cssicnou
pela suavidade do seu br lho co

--------------__--- - __----------------------------�---------------------------------------- ------_.._----------- ---------.------�.--�--�-----_. ------------------�-----

53° 4 n i ve r s a r i o de fundaçâo da !f:l��uA�ol:�f:!h��� Pleiteiam os ferroV'iarios da E. F. S. C.
laço de Oliveira, que con-

S. E. Da o d e ir ao te d e 8 r u s que ���w��:����r:��::�= a e qui p ar a çã o dR salario-familia
Olimpicc e Ipiranga representarão Blumenau Esportiva fr:ta;;�:id����ira�a ��s!��: IUm apela ao presideote da Assembleia legislativa
BRUSQUE -- (Do Corrc3- tividades comemorativas a I DOMINGO, dia 14 de Ju- bléia, o seguinte apelo: conc[de aumento de sala- fmploram ao espirito de I servidores do Estado, pois

pondente W. Santos) O passagem do 53.0 aniversario; nho: As 9 horas, Torneio de Ferm,viarios dll Estrada rio-família: Creia V. Excia. bondade e humanitario de que o percebido por esta

fato de as pr�ximas festivÍ- de fundação da entidad-e,: punhO-boI - entre Navegan- de Ferro Sta. Catarina, que repercutiu com grande que V. Excia. é possuidor, classe, de n�vel baixo-sala-
d,:des d:l Sociêr'!ud-e Esportiva mais uma vez destacar-se-á tes S. João, Ipiranga, Olim_ congratularam-se com o abgria no sr!Ío da familia no sentido desse punhad::> rio, é Ce Cr$ 40,00 por fa-
Bam�elr:mtcs �,e cercarem de a capacÍ(!1de de Alfredo! pico e Bandeirante em dispu-
uma es_:;ectativa desuasacb K-Jehlcr que, apoiado no seu I ta das taças Cines Colizeu - nobre deputado em virlu�.e ferroviar!.a, desta estrach, de tttbalhadores ferrovü:- miJia. Cerios de encontrar

já se tornou para nós cor!'i- deser?-re'2ho pelos seus pares I �e3l e Irmãos Hoffn�ann. As dO' grande gesto humanita- os quais, fazendo-se repre- rios, seja €qui.!;Jarad,), no em V. Excia. justo e mere

queira, lllesmo lJOrque, sem- d� dlreça::-, onde despontam: 10 h:ras, Basquet, Iplranga x rio promulgando �. Lei que S�'llta.r por uma Comissão, salario famiEa, aos d2mais cido apoio. e mais uma vez
lJre que o sim!Jatico "CLUBE elementos de real valôr, não

I Bandeirante, T,aça Appel e
co.

_ _ �

��pr��;Ji��;�t��ti.��-s�Q:si�: :l�d�la��a��� �����r�����r��l�; i ��te:�i:����s, l�l,�;'Ç;':�ei���� acerio IIeemUpres 11131mo nIr'e- i ������::ng: h���� �:��.
lidades dt' êxito são franca- para. um e'lplendlclo espetacu-I femÍp_jno dlisputando a Tiaça•. "- ,

i nobre € ta!entoso, in�pira-
mente asseguradas, mercê do I? Em favor de nosso ent�- Café Nelson entre as repre- I U

1
ia de sent1menta CTlS

espirito de lut". e cxtraorrl,- Slasmo em t�rno dessas festl- I sentações do Naveg;3ntes S. j' V E
náriamcnte objetiva dos pa- vida?�s, s�rge a realida.de d,a)João e Bandeirante. 14,30'VO- Bancos e I

-

PETC e o gove".,'ros "Lr',:untfxaCria�',' mAnalt'SeCl'pUamn"dao v�:
redros ah'i-rubros, abn�gados partlclpaçao da S�c. G:nash- llei masculino, Navegantes S. \ ., -

<-'

continuadores desse J.)atrimo- ca Navegantes ?ao J�ao de II.JoãJ x Bandeirante, Ta�a '

, ,gradeâimentos, atenciosa-

,nio magistral plantado com
Porto Alegre, CUJa eqmpe de Rodoviaria Exuresso Bms· - I mente (S) Comissão de

sacrifícios sem conta há cin- gin�stas sagrou-se .camp�ã no I quense. 16,00 lioras, Hande... Valarjz :tção dos i m O veis oferecidos em panameniu I
Ferroviaríos.

quenta e três anos atráz. ultImo campeonato NaclOnal boI, Ipir.anga x Bandeirante, .
_

:J

Quer ,11') setor esocrtívo onde e que estará representada pe-l taça Ernesto G. Hoffmann. RIO. 12 (Mer,d.) - Em respos_

f r�çoes d" 'lcor�o com_ os

valorcs'l
de Aposenbdoria; i

as atividades são" as mais ilr Jlais St�3S equipes �: V'oley 20 horas com a entrega dos ta :" um pedido de informaçõ-e3 fixados pe]:5 dlsposiçoes.Vlge�tes.
- O Banco N. de Descontos' i

tens�s. quer na esfera social masculino e femininJ, punho- / troíeus aos vencedores. do Congresso. o ministro do Tra- o ?ue lhe. acarretou de lmedla�O. prontificou-se entrar em entendi-

a '}rocesso de evolução na en� boi etc. S· R. E. I_piranga, e- balho enc1'l11inhou â C?mara os es- í
senos pre,lulzo:;, Em conseqUf)nCla,' mentos com os Institutos, il fim

tidade do sr. Athur Schloesser quip-es de Basquet, Handebol, Cumpre-nos agora, aguar- clarecimentos que lhe foram pres-l alguns bancos foram conduzidos à de que.' mediante mero' acerto ou

é algo de extraordinário ,e Punho-b01; G. Esportivo i darmçs confiantes no. êxito. tados pelo IAPETC. revelando que � falenda. enquanto que os outros, jogo de contas, as mesmos rece

dc valor incstimavel para � Olímpico, punho-boI alem de: des festejos, já qUe o. apoio e »durante o governo do general I até hoje. permanecem em situação bessem em pagamento pela dh-Í-

n 's"O t'
- .

t' entidade patrocinadora com I a solithriedade de nossos des- Outra varias estabelecimentos b<ln' precaria". I' d� U
. - ..

"

_

. ,�" pa nmOl1l0 espor IVO.
todcs os seus atlet:1s. O pr')- _ portistas não faltarão, co.mo carias particulares obtiveram do l JOGO DE Co.NTAS

I
(" . n�"o Ide hqmdf.r;ao dem�-

Em ALFREDO KOEHLER, grama..5 preposito, vamos
1 jamais faltaram. E' preciso Banco do Bra<il ccrtas facilidades: .. A inlormaçii.o acrescentou 'lue

rada ou lmprovavel e que nao

htllnem que não conhece inép- destacar 1] s.cguir: I que contribuamos seln sub- qU2.ndo do desconto de titulos co-' "o Banco Nacional de Descontos, rendo Juros) moveis para 10<!ação
da, fazendo do trabalho a Hoje, dia 13 de Junho: As, terfúgi-:-s, com a nossa parce- merc""s, tais facilidades fizeram: que. em face dessas medidas, foi ou venda a seu associados.

sua Innc1eira, a Soco Esporti- 15,30: Ginastica de sólo e a-' la, prestigiando e premrando com que os "limites de reclescon-, duramente atingido. submeteu ,à

Iva Bandeirante tem um pre- parelhos (Barra, paralela e I cs esforços de Alfredo Koeh- to" dos citl':'los bancos fossem ul- tl'residencia da llepllblica (1948)
sidentc de méritos in iguala- esvaIo) pelos atletas das So- ler, dos lncntores do aIvi-- tr-'passados. rcsrespeitando deste

I
um esquema para redução de suas

veis, cO,m virtudes que vêm declades Navegantes São João rubr:J e _!.Jara o progresso do modo "-li di.oposições reguladoras responsabilidades junto 1'0 Banco
_

mantencto-o !lar doi.s anes á e E. Bandeirante. As 21,30, I simpatico
CLUBE DA COLI- jO assunto e que fixam os val')- do nrasil, que, em sintese, eTa o IAtesta d.os seus .des�mç". Co:n grande ba:l" social ele ani- NA tã dígno da nossa admi- rt'S ;ot" onde cada organismo ban- 15CgUinte;

a proxana reahzaçao das fes- versarL:l. ração ( cGrinho. cario. r"c<;: às su?s disponibilida-. - O B::'lCU N. ele Descontos'

0€'5 finl'nceiras e situação cconô., devia à Caflieira de

Redescontas,'� -:�" Estup,ada a'gressa-h
cu. 110de desenvolver sua'> ati�'i- I vultosa 'quflntill resultante do re-

"'§t"'':;' II ('nde" neósn ""ter .isto é, no re- I
desconto de. titulas. não resgata-

I OU
·

I
·

I d I
desconto de títulos (duplicatas. t dos no venclln�nto; :

m Sim p e s l' I n a e u z q u a S li ��:t:'_�e�:�:�S:(�:i�,� go���'�� ;���:� ! er�df)�ed��:t��r: c��a��es;��ti�:_ ;
l.,;t ., o naneo do Bras.1 determinou I

zaçao B�ncar'll. o.rgao. fmancIador I

rieu o r ig'omaum � If\ S a s (\ i n t o I ��::�iE�:�;tr::�l::���:�!:�O n:E:��'::���lr:��::�:�=�;:;:��i,t::����:;!� ;
�;r- • ti ilI§ C:�3 CJ 3 111):1 a orgia d.: fin?l1cialncntm, imolJlliH- de todas IIS_ opera<;õe� de crédito; i

nos caU!;ant�s. segundo os "ntf)n-I - A Um<lo, de ha longa dal,a, :
RIO DO SUL 12 'C:IJ't'l'''P)

--I
qu:ud fo se C\'PJ .M. L<:!v!'� c': ti

II'
,etp.fiQr ao <'.<mo.

.' ,.. _

dldo� da crescente curva da infla- niío reco�he iI.OS �o[r.e: dos :n�ti-I:-,-JCi' ri "0;' 1(1''; Y(·%.',s f"lllOS inL,'1' pidam nte (l'5'�assH1ado, Rigoroso inqucrito fOI In",tau C",,: l$Sf<5 medidl'� eompeliram tutos a 5ua cont-r,bulÇao. Ílxada
rogados li re�'pelt'.) d" falh dI' O réu, no momento em qu, rado. varias bancos a limitar suas ope- p�r lei e equivalente à dos asso-

fpublicidaJe da l'pcente c na de redigimos p�ta -nota. achava'�c I De nOSlOa pal'te, nestas Unhas _ I clados. ora na casa dos doi� bi-

.''Ingue verificada nesta cida- deL·-lo. porem não 1'0: preso em apresentamos votos para que I"AÇAM SEUS iU'tlhlCIOS jliões de cruzeiros. - A União é,
IdI'. f1agrvntc mas somente no ti:,· menor prazo V·.)ssivcl. N'ES l"E Dl.ARIO 'portanto. devedora dos Institutos

1!.�"Lava mo� slknciando ,;;obl'e ()

aG��:to rl<l��:�:��I:l�coCerl�:���� n,::� I It'IZIO tiTOquc só agora c'}nsegu'mos ohtel'> �� UI,
na Delegacia Regional de Poli
cia

Cyro II-L IA�ves, funp'''nnrio Ll
J_i'I'ira de Automó,'-i" de Po"tc'

Alrgre, (jU'llldo viaja,-;) p.'H�

Lon·_lr;n<l. fl'f.'lO\l o ,:eu jcpp 1-':11'[
dar pa'd:-agcrl1 à 1:nl0usinp djrig-i-
d" F)f Avclino Bento Correia.

II SERl COROAOl p�U S�GUNDl v�z I RIO. 12 eMeri<i.I· - A POlicia
v{;n'1 trab::tH:ando ativamt!nte f'

f11n de prender � quadrilha de

granfínos qUe, na ealada da noite
tem Potentado contr<l a honra de
jovens inderes�s. violentando-as�
A ultima vitima dos taraoos d'2
elite foi i' jovem Mflria Luizil de
Ca�valho que, nO! ultirnf' quarta
feira. foi brutalizada na B.�rra da
TiJuea.

VERUI'-DElI�O CERCO
As autoridad':'s policiais. com o

fito de pó� cobro 2 eSS�5 Qcor

..eneias bnltais, resoh'cram entre
"ar ã Justiça os criminosos. e. pa
ra bnto. lnici:uam diligencias
que: só ternlln:o.rão qtl�ndo eles
forem localiz�dos (' presos. Além
do conlissário Dfircy de Araujo,
do 26.0 Distrito. e do detetive Er

!lan;. do Serviço de TrAnsito. es

tão auxilhlndo as diligencias o cs

......rivão Romario e o cornj;:;sario

Pessoa. do 4.0 Distrito, comissário
",''o e ainda outros funcionários
do DFSP. Como se vê, desta cez

rJS mocinhos de Copacabana, apoll
tados eomo provavais violentado
res terão quI;!' ajustar contas COT!l

'l. Policia. cntl:c eles, Mauro de Si•.
:::ar-.-;;lho c Roberto Dias, Os prin- Acompanhada d:1 reportagem e

�jp,üs suspeUos do ass?-Uo. Estes das autoridades. a javerll se diri
:'lHás. já fornm notificados para ,;iu ao local onde fôra violentada. 'Jeblon. de onde ela, num ta,,;, se.

� ;;t·Pl·cscntnrem o que. tOdavia, ocasião em qU!? Is:>.ura Alves da :;uiu Para sua residencia. Firmo e

não fizeram. desaparecendo de Nragalhães. que prestou-lhe au",]- " c�sl'.l Fr.!lnc;sco :Rodrigues-Isau
,uas ·resldencias. o qUe faz recair Ho, entregou ao conüssario Darcy ra Alves de :Magalhães deverão
sobre eles a suspeita de culpa no VariáS peÇas de 1'0Up2S intimas [lrestar declf'.rações no inquerito.
caso, rasgadas pelos criminosos e perlen :PERSEGUIDo.S
;-.iliO. FORAM RECONll:ECIDO:, centes a Maria Luiza. . .,\. persegUição dos criminosos
Entre os suspeitos, encontravam- I RECONSTI'lêUIÇÃO torna-se dia a. dia. mais intensa.

se tn.�be":.. o ,gua,rd:,-f10�:st.al I .

Após fa�er rápida reconstituição I i�té no Estado do Ria, onde se suo

,\dl'Hl.11 M,.lUlCko e- 5llv,0 AI' 11,l:J "''' ('OIM) fO:'\1 :lss:lI,,,dO, réc\ <,b'ld" .,0,· iHlt· (IS t:tr:l(lft� !!5tejam ]lIlmi,

Nr. momento houve troca d' pa
]2'.-rU" sobre a luz do farôl
motivo ban8l G que' motIvou a

agressão à Cyro IVI. Leres, a t:O

C'JI3 C faca, por partI') dt' OSn1-'l.r
:l! v-Uma '''c recupc.c dentro do
S"-ntos, e Avelino Bento Cor
:t·eiu.

o--"mal' Santos conf'��ou ter si

du o autor '�a facad,l que atin

giu a Vit:ula na reg:'ão u1npcli
cal.

E' profundamentc 1::!men'l'l\'"

q\H: por unl simples sinal dê hl.�:

LONDRES, (UP) O sentir-se 1'::-: segunrJa-fei;'d. ,lida _pela infantaria
.

norte'"

B � '1 R' bl' D' 1" .' ?mencana· A prop'oslto, a
rc:SI e a epu lea Oml-\ rea lzara. uma vlag�n:- PQr I

radio de PY:)l1gyang declarou
nícana enviarão unidades I m �r a flm de prendlr �I I,..,ue os cornunistas estavam

navais à In<>laterra para! revista naval em Spithe'Jci. apenas 'teajustand\o suas !l-
o

, I E falta ainda na sema,';' i;' na.s·� oflm de m21horar. su�'s

que tomem parte na gran- . .' '
__ . poslçoes antes dz ser assmaél.a

de desfile naval qu� terá s�gUl1lt?, a viagem a E",·.

J-II
'" trcgua que c'Jngelará a li-

luO'ar em Spith2'arl no dia c.a l?a�a a sua "s�gunda. co· nha rle b;'ltaUn.
.

b
r:;açao '. com maIS desfJlE's,

15 �b corrente, desfile qu� festejos' e atos oficiais_ TaIs!
sera uma homenagem a são os deveres de um::! ra:' I

rainha Elizabeth II. j
Desde que fo.i coroada, a nha.

IRainha se têm mantido em SEOUL, 12 (UP) -- Cem
atividade coustanl c, em mil tiros foram disparados

b2nquetes bailes. atos ofi- pela artilharia comunist�, co-
" fi!) barragem _r::reparat-ona do'

ciais, ópera, co::ridas, des- assalto que doi mil chinese3

files, em um grau que nem lançaram h'je contra o posto

� constltuir'.ão mais ro.bus- :'lv8nçado Harr;v, na linha de
defesa principal das Nações

ta poderia r:::sistir sem re!;" Unidas. Esse ataque foi repe-
---------------------------�--------
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Empregado com real successo nos

TRAOUEOBROtlQU1TES Ef"l T0005.9S
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