
o M E N S A G E I
ANO X Blumenau, (Santa Cata rina) -

DEMISSÁO I DEtl

ACUSADO DE
Perda de posto e patente ou 'f
graduação SIReclusão de2 a 5 anos

RIO, 29 (Meridional) - Aos jornalistas acreditados

junto ao Palacío do Catete, o general Aguinaldo Caiado de

Castro, chefe do- Gabinete Militar da Presídeneta da Repu
blica ecmunlceu ter sido assinada pelo chefe do governo a

mensagem. ontem meurno enviada ao Congresso, acompa

nhada de projeto de lei dispondo sobre os crimes de in"

fidelida<1� á patría e de hOí"tiUdade :i forma de Governo.

O projéto foi apresentado ao presidente da Republica.
pelo' Secretario Geral do C"nselho de Segurança

<' Nacional I
e Chefe do Gabinete Militai da Presídenela da Republica �
que, em exposição de mottv lS salientou a necessidade ur ;I

gente de medidas Iegaís que vnham suurír a íneontestnvel

ausencía de legislação que p: evejil, e coíba o exrcleío dei

ativídade polttieo-partidaría ec itraria ao regime demecrati
co e á nossa estrutura política.

O projeto elaborado nroc Ira regulamentar o preeeíto
ecnstltucíonal que limita o liVl � exercicio das atividades

pofíttco-parttdartas (13 do art. �41), uma vez que não se

trata de disposição auto-exeeuta zel. O espírito do. projeto
b:t!leia-se, �o pr�ncipio de que a 'i�erdade de opinião e de

açao politíea há-de ser compreendida em ccnsonaneía com

Os preceitos constitucionais que as garantem, e nos limites de
sua propría tolerancia constitucional.

VENDA DESTE DlARJO
NA ENGRAXATARIA

PONTe, cm!'

Pan Mun John, quarta- A maquinaria do armís

feira, 29 (UP; -_ Milhares tido começou a mover-se

de prisioneiros de guerra ontem, quando a Comissão

de ambos os lados 0spC!ru- Militar Conjunta de Armís
vam hoje, impacientes; en- tícto realizou sua primeira
quanto se aceleram os Pre� reumao. O major-general
parativos para restituir- Blackshear M. Bryan, che

lhes a Iiberdade, o dia 5 fe da representação das Na

, de agosto proxímo. ções Unidas, disse que suas

I As Nações Unidas ova: tentativas de falar com o

cuaram 4.800 comunistas chefe da representação co'

das ilhas de Cheju e Koje, .nunísta, tenente-general
de onde iniciaram imedia- Lee Sang Cho, resultaram

tamente a longa viagem' "como andar em uma cor

rumo ao-Norte' Os comunis- da bamba"· A Comissão de

tas indicaram que a eva, dicou a maior parte da reu-

cuação. dos prisioneiros nião de ontem. a constituir

aliados de seus acampa- se, tendo concordado em

mentos demoraria realizar hoje outra sessão.

um dia ou dois. Como se' processará a

I
o PROJETO DE LEI autarqutco. ou de sociedade de I

Consta o projeto de 7 artigos economia mista. de sociedade de

Iestabelecendo o 2.0 que a Invío- seguros sobre a vida, dI" compa

labilidade de corrvicção e o livre nhía que goze e subvenção ou de

exercicio de atívída-íes polítíco., favores do governo ou que seja

p< r+idartas são assegur.•dos de incorporada ao seu patrímonío,
ac -rdo com a ç':jn�tituiç:ão :;;'ed('· qualquer que seja o cargo ou fun-I
Tal, em qualquer ""s modatídades ção exercida, bem assim do rnití

d-, H'anifestação -ío pcnsamen te" tal' das Forças Armadas ou de

inC:"pendentemente de censurv, suas reservas,

d, "de que exercidos em função de No caso de comunícacão de pe ,

partido político rr'gi;,t::a�o relo na acessaria, o· condenado é con

'lribunal Supertoc Ele!t'>f!.l, ou de siderado como se houvesse fale

assocíação devidamente Iegalízada, cido, tendo oc seus herdeiros dl

respondendo, cada um, "�lvil e cri- reito á pensão ou montepio, de

minalmente, pelos abusos cometí- acordo .com a legislação proprra
dos. O livre exercício dt· atívidn- e vigente á epoca da condenação,

c'es pclítrco-parttdaríus é extonst- excluido desses beneficios o ou..

vo ao eleitor, Indrvírtuaímente. na tro conjuga se tamuem condenado

:fase de organização do partrdo. por qualquer dos crimes definidos

desde que o seu programa ou ação na referida lei,

estejam em harmonia com os pre- Se a atividade prevista na lei

certos constitucionais, for exercida por seevídor publico

Constitui, para o cidadão bra- vitalicio, ou por oficial das Forças

sileiro que se encontra no país, Armadas, ou' de suas reservas, des-,

ou I'fdE�' !'coSirli" tl� h()sl,i.lida�le �, do q11e, vitalícias. :fiC11,ra () :j,�jaT..

forma de Governo. toda a ativid .. - do em disponibilidade inativa, sem

de, ostensiva ou clan.testína, qual. direito a quaisquer outras van

quer que seja a Corma ou

meio,
tagens ou remunerajão, sob qual

empregados. em ravor de partido quer titulo, a não ser a dois ter

político não legalizado ou a que

I
ços do padrão do vencimento fi_

foi denegado ou ca'leclado o re- xado em lei ou a' soldo do posto.

gistro pelO Tribunal Sup"rior Elei- até decisão final da Justiça,

torai, bem como de t'ssociação que -- _

não se ",che devidac"ente legaliza

da, ou ainda de o:gar:izeção de

cara ter internacion:ll ou estran

geira, cujo programa ('U aç,ío
contrarie o regill1� democratico,

F1llrme O veto EE OUbaseado 11� pluralid'lde (los parti- S ados e na garantia dC3 direitos fun-

damentais do homem.
II iii

m�e� de r!��:Sã�mcee2o;lt�oa:��� adml·ssa
....

O da eh-Ina na ONU�� ::i���:s :����:e;l�Ia�:�p:�= I
metidos por militnr, ou atentato- \VASHINGTON, 29 - \V?> - xa.n'dre Sm'íh e os

rias ás instituições militares e á v :oecre.ano ue i!;sfado, Jolln Lyndeon Jonh'"on

Justiça comum nos dem�lis casos,
Fosü'r Dulles, declarou hoje, �m Russell.

Será expulso do te1'ritorio naC'Íonal "nuev.sta a imprensa. que não PARTICIPAÇÃO DA U-

o estrangeiro condenado por cri- est;3. d spo'sto a comprar a um- RSS

me de hostilidade á forma dI" Co- dade da. Cilréia a, troco da ad D'sse ainda, que não se ;JpÚ"

verno, sem prejllizo das penas a
mll:são da China Comunisi,t n'O u. que a União Soviética P1al'1idc"
:;e1O das Nações Unidas. pe da conferencia se r;'3S lU I)

que estiver sujelto,- observado o
Rev'lo,u, ao mesmo tenlIJo, sejar, e que, segundo f cou as

disposto no "rt, 143 d, Constitui-
que pr€"tende partil' par::L fi. Co' sen�ado >JS re'!J::esentanteR !lGrl':'

ção, re a, no !H'JXlmo domingo a firo cOl'!an'os tomara.o parte, "s� 'i

PERDA DO CARGO OU FUNI;'ÃO de discutir com o presidente que os norte-corean"� tem repre-

A condenação pejo <,rime dc Syn'gman :R,hee pormenores. d.'l selltanü,s". IndogAdo folHe o

infidelldade á Pai!';" lInportarn. conferencia politica que ueve sentido dessas IJa)aVl'as, Dhlle,:

na pena acessoria Ce pnrda do ter in'cio dentro de nOVl'nta r-'_;,pondeu:

cargo, flll1çiio ou empr"!go. do dias.
-I : "O GQy<'rno I1IJrte-amel'ic'L)lo

posto e patente ou da graduaç:ão, O 'Senador Dulles :J.cresc�rltou parece que se ('",tá COllv('rte;l,lo

e dos proventos (:a inatívi(l,ade, que o acompanharão na viagem em um G;oVl'1'110 fa�tasmo._ Fo

trate-se de servidor ativo ou lnati- á Coréia os senad'Jres republ'ca- dificil aos norte cor'anos 'nr(n�

vo, federal, estadual, Jl1U1Ücipal. nos '\Villiam Knowlan<l Co é All::' trar representante:> pnra a ,,":-lI

lltClARAÇõES ' DO SR. MILTOM EftUENHO..

WER AO CHEGAR AOS tE. UU.

PrejUdicial qualquer adiamento na

execução da lei de licença prévia
RIO. 29 (Me1'i1',) - COilftll'flIe

nct.ciamos, baseados na obriga
tortedade do prazo de 90 di:ts,

para que uma lei, depois do} ü

provada e publicada, p.)s�a tcr contrartando aquela
_ªlcito em, _.r:�lg�&> �o _J:::�trar;,S'e,ü.-�:t ",sp$�:!l:nç[l_ Jlg,f. .i_lEP.91·iJ?(H:_;�. \:�:
e no fato fIe, mnda nao te!' !",{Jtj 1'1l'iS tem stií'o aS' qnfimes <h' Jtl'"

prorrogada a vigência da leI de ristas e autorida.des de que não

Iícenga prévia; cujo prazo t.ermi-. haverá perigo da cessacao 06'J

na. em outubro, próximo, 'JS im.: controle da importação caso, da

'Portadores já 'estão contando ,'o; aprovação da lei de liCe!lça. PI e

rol) certa com a possibi1'c1"r'le ue, ! VIa. oco.r.l.'a, com? .se espera ;;ntes

pelo menos, alguns dias de ab· (le outu�r�_ proxlI1�O, E. clltre

soluta liberdade )'lal'a importa}.', estas op nlOes, e.'i;á tambem a

\endQ para, tant(} tomado a prO'- do advolfado M:;no_el. Lopes c1,,_

viídencia de fretar divc!'So3 nél' Cruz aSS!'3tente Jurl'dlca, da CE

vias, que atualmente se ene;;u- XIM.

txam a sua d'sposição llO� por· DEBATE OPORTUNO

democl·at.13 'I natura do armisticio. Ao que
e Ricnar:.l parece a Cerá'a ,C'J Norte fol ;'.tr

sorvida quase completamente 1""
la Coréia e a exisíell<"i,: de um

Governo norte'coreano
um pretrnsão que lIão
ponde á realidade".

CON&1fX-HIENCIAS EGO
NOMICAS

LONDRES, 29 (up) -_ OI!
min'sÜ'os t.r-Úuücos eXpl'êSSf.I.rl1.lD

hoiA, a opinião) de que l)'.3tá pas
sive,l ;,vít:1.r um abalo e<:on0ml'

r·o. ag'of'a, Hd" le�'rH�tl'íJ'U a :,,;-ui"lr·
'-a da Coré'� des:}e "ill,! n:;.o Bê'

1:1. pt'(Htn�'l"j'l 'tln-C.' EE. UU. Ul'n

TROPICAL

CASIMIRA
BRIM

RIO, 29 (Meridional) - A CI)·
missço de Justl�.a da Cãmal'll. a

provou o projl'to de a.utoria (iI)

deputad)t> Bilac Pinto, reguland;J
a prestação de contas das enti
dadps de dire'to TIrÍ'lr:l'ln ou fie
direito público Que recebem e a

plicam as contribuições fiscais
�riada" ou <llltor'zadR5 por lei
cederal. O ;rel"tor <1'a mat.et;·a
d'P.putado Antonio Hornd'), 10i

I ('encidio pelo sP'U pareC�T contrá-
rio ao pl'ojeto. No>sB""'5 conoi-

) qães, SA a propoS'icão lOgl'81' li

pNlvação em plenári·.,. o SESI,
SESC e SENAI passarão ::t mf!·

recer crivo no. Tribunal de Con-

�ro�éfo regulando
presfação

a

de contas

RIO, 29 (Me!:idion21l - Eclodiu,

ontem, novo movimento grevista

dos maritimos. O comando geral
do ultimo movim"nto paredista
desses trabalhadores. que continua
funcionando no Sindicato dos Tal

f�iros, na rua Sen�dor Pompeu, ve, O barco, antes

sob a direção do comand:mte Bon- regado, foi levado

fante De Maria. comlmicou-se on- onde fundeou.

tem com todos os síndi�atos

d8j
,Outro cBl'guelro, o "Santos" es�

classe ordenando a TlBl'aUsação de te do LloYd, ontem atracadó, após

atividades dos marítím()s que tra- terminada a descarga, foi abando

balham em navios do Lloyd Bras!- nado pela :rípuIação Hoje, ainda grevista. Esclareceu,

leiro c da Cía de 1I;avegacâo CDS- ao- que nos informou o sr. BOrtfan-, que
a classe

teira, empresa� que são, �omo se te, deverá entrar em greve a tri� (ConclUi na

sabé, patrimonio n�dollaI

O motivo dessa resolução dos

"leaders" dos maritimos, segundo
nos informoú O sr. Bonfante' é o

fàto de não haverem aquelas duas

companhias pago, até o dia 26 do

corrente. conforme fera a�sentado,

os quinqueníos a que têm dileito,

por força de acorda0 do Tribunal

Federal de Recurso", aos oficiais

de nn.utica. comissa�'!os e raõiote

legrafistas.
PARADOS JA' TRES

NAVIOS

A obediencia dos marítimos à

ordem do Comando da Greve não

tardou. O navio "Arataia�, car

gueiro da Costeira, que estava de

pBl'tida da Ilha do Viana. ali per_

manece, tendo a sua tripulação de�

çidido não assumir 0'5 seus postos

reC�SFU) nn'l n(>!�o(·ili�.
Oq tp"nt(·o\''' (1.-, a'(}"vcrnn P GS

11"ln('n� d" n"p'oc:o'il não fspetaffi
-"11' n,. I'''snltl1.dos da C'e9SilG'íO
lo f')go. tl'ngam grandf.."'S canse

clUcn1ia:; SOI,t'C �s econú'mioi3 bri
'''n'ca5 e do oc'dentE> da Euro·

pa.Provado mai,( uma vez que o sr.

Samuel Waynes é bessarabiano
Voltou a TV-Tupy o jornalista (, arlos, Lacerda
RIO, 29 (M!'�íd'onal) - ,) H·

Carlos Lacerda V,{}1tou à TV 'i 11'
py para apreciar os qco'1'cci

mento.:! relacionados ;lS atiY'(la.
des do sr, Samuel Vavner. Lxi·

b'u documen"'�'3 most;amlo a;

travez dos. mesn"1OS que o ::;r� S-i.L

muel é b"ssarabiano. D -',;s., que

tais 11rovas j)unham um uon'-O

final ã. qu'�tão ;;1.} ainda
,se alguma duyida_ Leu

guida a carta assinada. pelo'';; ae'.,

\'ogados Alexandre Fons-eca .ru·,

nior e ?>rguel Cavalcanti, �,hl'

llland>:J que n "Ultima ,Ho.,·'('

não existe lPgalmente, 1>ois nt:m

cn;egou a eonl>1:ituir-se como So
ciedade Anonirna. Consideram,

em con'sequenc;a, nulos os c(Jn·

t.r'atos de publicidade entr- ;;

empresa e o Banco.) do Bra·sil. cS

clarf�c[>ndo que Of'. �ci'on:'stac, f>ln

número de seis f(lJ'mam a ,;oc-e

dade irregular. O sr. Car!o�

Lacerda comentou que o tot.,l

das dividas da. impren'';;3. escnta

e falada no Banco .do Bras'.! n·

tinge a sei5cent'JS m;lhõfs c:"

cru2iCiros, d'Os quais 265 n1ÍihÕ;J'"

são de'\"idos pelo sr, Sam:!el

Wayner. Estranhou que o go

verno venha se 'iIltr.reS�,11do I
muÍto pouco com o ca�'.) de na

ci!c'nal'dade do sr. Samuel, íri- (zando que o assunto, assim, será

objeto de õebate 01' ,dez ano�, e

concluiu verbera.ndQ o proc·"di
mento da.s autoridades_

.A m:lÍor l",,·t� d"S'S('s te�nicos

ostrlfl de l1cor(\o em Que não �
'wcv:"vcl :10 �'''nflS 'Por enquan·

h1, ou� se faCS!)l grandes eco"

nJr.n1i� C! n'-"� �....��fos ilt:! def13sn. e.

f10n',;,'!p.f11Ienbl111ent(\-. não haverá
;')duc.:h·:al. TI:'lr;_l lançar ao lUfT'

�,�"nd�� �lter""'ões na prod11.:;ão
1:<' rl0 artigos de consumo fJrd;

nál"o,

e

CASA nA CAPITAV'

Sã Pa lo: elpectativa com

f tura troca do secretariado---'----'-'-----I
RIO, 2f1 IlvleridlOllal! .. _ Os deputados de São Paulo I cutivo paul;s1.a manteve conferencias com os srs. CirHo Ju-

só têm uma rcsnosta quando internelados sobre a situação nior, Menotti Del Picchia, Hugo Borghi, Almeida .Junior, a

política do Estado: "Vam'Js e,')pcl'ar' o dia 2 de agosh", A guardando-se na proxima teçar-feira, um encontro

resp:;sta é dada tanto por l)('ssep�stas, ultra "adhemarlUas" ministro do Trabalho, sr. João Goulart.

como o sr. Arnaido Cer::kíra, como elementos dI.) PTB, do Os prime:ros aconte�irnentos sãõ- esperaõos nas pro

PSD c' da UDN, agol'a envolvido" no torvelinho dos aconte- xima.s h�ras, com a entrego. 'das resposbJs dos partidos ao

cimentos que se c:mcentram no Palácio dos Campos Eltsios. sr., Lucas Garcez: O pensamento dos trabalhistas no qtie res

Esperam ,todos os polític:T'; saber éomo o sr. Lucar Gareez peIta o apelo do governador era aguardado a qualquer mo-
re Qrmara o seu secretarIado, de acordo com {) que prom�- menta, (':_nquanto a.resposta udenista, J'á consubstanc-iada nu-

teu. Essa perspectiva, aliás, motiva a ausencia dos princí-
-

t d 1

I pais
elementos da politica 'Jandeirante do Palácio 'firaden-

ma moçao vo a 11 na u tima Convenção, f"i reforçada com

t
uma carta, em que Se reafil'lllou os propósitos de som"'l1te

e5, que se encontram, presentemente, na capital pauEstu. '

c 1 b
...

CALMA DE GARCEZ
o � .orar com o�govel'no, em caso de extrema ncc('ssid ...de

Enquanb os circulos politicas se movimentam inten-.
polItICa para O �stad�, Tambem estão sendo aguardadas as

samentc, o sr. Lt:cas Garçez dem::nstra uma extraordir.aria
respmi!as. do PDC e do PSD, consideradas por alguns como

calma, confirmando, qutllldo inter!)elado sua decisão de re-
3.S maIS Importantes para o descllvolvüriento dQ pla:lo poli

formar o seu governo. Nas ultimas 48 11or>l<1 o cllcfe do Exn_ ttc?, do professor L;.rCélS Garr..:ez, nesse fase pr.::paratoriâ da
. - - .. r:::forma do secrebnado.

RIO, 29 CMeridional) - A Co'

missãn de S'�gurança da Cf",,,,!,,,,

aprovou o snbst1tut·vo >õugeri'io
pelo Minist&_rio da Guerra '�\)h�
o pNjeto regUlando a promoção
aos postos d� segund:o-tC"'ne�te�

dos 'iõub-tent)ntc>s c sargeiltos qu e

com tais graduações partkipa,
['[ln, da campanlu� na Ttalia e

:1lU:>: f"u hu.bi1ita.ranl ao c\.tr�o (TC

�oma.ndant", de 'pelotão da ',_�c

�áo ou equ'va1enü', ou qUe', '. e'

n!lam R. fa�ê-lQ Enquanto 1SS·). ti .,
l\'IADOS ,'�

comissâ'l' de fi1Hl.nçaS exam:noll �� DOS E TI F 1 N DE 1�
;r� pmpndn,; apre�(]ntadas no

Ol"}:� BOEIlRINGER .rALE �:
ça!Uonto do DASP, tendo cont' .�

,'" �
parecido o Rr_ Ar�sio Vi:1ll'.l. ii �� l\'IANHA. ��
reunifi.o. ::!;••���;�;a����;!��;"!;!;!;.;,;.��;�;!��;!�
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PROC URA .. iE
UMA BOA COSINHEIRA E UM GARCON.

Para Melhores Informações no

PRAIA HOTEL
PRAIA DE CAMBORIU'

c I A

J au
HOJE QUIN'l'A-FÉHU_. ;"s 6 1101':"'; � Sef<Ç§':ío d�!f; 1"}ÍO(>�:; !

!
1-

n

- Xa 'S:Hl[dÚ<::;'
fi;' n; .

L1

v.rerdell

Se5:,ão pl'e
D. :\'l:O_W1AN e

ausúfuehrt !
Insbesondere empfehle ich:

GROSSE BROCKHAUS IN 1Z

Ln. à c-s' 390.()O
"DER l{LEINE BROCKII1HJS IN 2

r.n. Insgs- ces (44),00.
«DER GESUNDREITSBROCKUAUSS"

Ln. 1 na: ces 350.00

Livrada '\V 1 L L I R O T T W E 1 L E R

Rua Coronel Vidal Ramos N. 1331 - Cai:;,:a, Postal, 604
Blumenau - (S. c.)

Coneertamos;
Refrigeradores Domésücos, RefrL"�r::w:io em CrI':!!
Máquinas de Iavar, ]'ogões c'!; .d�os, ASllü'lai 'II'C� [�I' Pó
Enceradeíras, Liquidificadores de ,.

RefOJ'lnas l�in_tnras
CASA DO .lil\IERiCA:�{J ��/.-�.

Secção Iwmc,,!iea

, LJ;- f·e

Imag lnem só, June ..r!.i.!lvson no n�!ílt! de uma traves

colegial ... G Crrilj1re�__...�,,"��., freou ablsmado C(H.:;'l 03 haod(}�
e hábjtos daquela lnenin":.. June }lllvson v lvendo �lal du
plo papet na 111;;':1:: hiI411'�,?:r i� das comédías! Fit:10 c et:�o
para beijar, a'; eaísas q!�{'- f!n diz, .. O ftue ela laZ .•. N:.:I:}·I
:';;ão pode ser" (li 1101V<l ,nCdlmaf!U qnasí (11le estruga tu- i,10, '. Uma eY'_)losâ') tle g L ..�"jhad:J_s do eomeço ao P_m".!, �

Acompanh., COl11'Jl' 1'nel'[OI:' diversos. N E. O1'.T G-;:>.,"X 1
F I L 1\1 E E lo. P t�eç!'��:: elas 111dlS l!.n,.i� s e I�·lf'f'd, - I

Senhoras (_ Sen�I"')111 < riL1 Elbl.L.. !l:JU.
...

Plutéa CrS 5.0U -- I3(1��'(l' CrS 400
Senhoras c Scnh�Jl'lt-:l' 3.00.

drama de
,��t n'l',n't'u seu amor
"m homem decente.

:,_w'" seu pnssadc vinha

"Ã 'l'RAGE'DIA
15 anes i ,

DE 0;�:S l.(HIO,Oli e nais

que

l'.1 A R E S"

Rua 15 de Novembro, ,1'73 td. 153;!
- NOSSA DIVISA E' SERVIl(,;

Segures - Sucursal Paraná-

conhecimentos
de Conbllilidade.
à Rua Dr. Nereu

�/rl
H E II \f I) S ii S ·li\jPOU��(IA liDístúrbíos sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,

fobias, idéias fixas, ínrítabíüdade, esgotamento nervo

SO, insônia, falta ce memória, neuroses cardíacas (ner
::vosismo do coração), digestivas (dispepsias nervosas),
etc. - Problemática sexual e ;:;letiva, Narcoanálíse, -

DR. NAPOLEÃO
Professor Catel1·rático da Unívershlade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêía às 5 .:! mêia da tarde, Pela manhã:

(
só com hora marcada.

IjSába<10:
Dás S e meia às II e meia ib manhã.

I Consultório; Rua José Bonifácio nr. 92 - 1.0 andar,

II Telefones: 3326 (residência) e 1,t436 (consuttôsro),
CU RITIB!A

!í�-____ -"' --:::---::------ _

EDUARDO NAMURA
de Julho de 1953.

A ORGAtU I A ( li O
•

BIUMENAUENSE Lida.
VEt�DE"lE

"Uma Bicicleta quasí nova,
modelo para senhoras.

Tratar Rua Floriano Pei

xoto. 303. redec!
�i>-r'"

1--1 1-- r
ii DIversos Iótes na Rua 7 de Se- \,

li O'timo local para mo- II
I
:.

radia e comércio, II �'i
xxx pi

1 terreno no Bairro da Garcia, I I
à Rua Engelilieiro Odebrecht, II OF.ERECE Uma Caneta
medindo 32 metros de frente

III de c1asse para todas as pes-
por 60 metros de Fundo.

1111 soas de fino gosto, (PAR-
x x x

I liJt'::R "21 '"). TeCit!CJ!:menie1 terreno de 15 metros por I perfeita, dura mais e torna
50 no Bairro de Bom Retiro, i a Q:l!igraf'ia agradavel, ..._

com uma casa de material. ,I
er..acas à suavidade de sua

x x x II b •

d
.

"o.'
I pena de' ponta e arr 10,

bela casa residencial no Be- II vendas NI balcâo por ape-
co Timbó, sítuada num terreno "-' 220 00 I R
de 116 metros de frente por II nas Cl\v , P,..,c o e'

embolso Postal, 23;),00.
28 metros de fundo. Preço de

Rua, 15 de' Novembro,
ocasião, Facífítacse pagamento. 804 _ 1.0 andar _ NES-

TA CIDADE.

iMPÔR1�U)ORA 8R!..

Sll PR06REiSO

Hubert Ku�en c Iamilía, abalados com O' tlolo-
1'OSO transe por que passaram com a nwrte de sua

inesquecível fii!hinrfq e rrmãzfnha,

� �i E I EJ
< sentem-se no de', cr de vir agradecer ii todos os

paaentes e amigos pela confortant., assisteneia mo

ral, bem como agradecem, !lrofundamenie penhora
dos ás pessoas que acompanharam os restos 1110rtaÍs
até a sua ultima morada.

Outrossim, como dever de conseiencia. agra-

Tenho ótima

t;ã'J seja f.,,_,"-_!. corn a d(I::'0-'1 i'1
opor'tunida.le -- 2_cPll'r(.,u U "'.:::

guir o sr. Marioc! Lopes da Cru,::
RIO - haverá o rrsco da apl "ai";;),

a meu ver de<::pI�OD05]t,:,r11. P )1J)

pertinente, do 'f 1,0 do nrt. <la 1'€'2ses da economia nacirm ]'] "I
Lei de Lntroduçâo 3.() c- ,d'",,,

j vando, todavía, o mai- cUl1pU'
Civil] com a exce�sj_va hbt:J1 '}U- debate préYI0 ;:;�.)l.rG 0"] �1111tO
dade que se verif'cou "n1 1 (J...H�qO

I
dada a. 2U� inl! ._ial'çaY i " 1, H,' ,

á execuÇ<'io da Lei 1205. <,,, 19;:;1. Cla e e"idente qJCl !unh18d0,

que sai- Assim. pa.l'a espancar qu,1 !llCl' _,--------

duvida ou sofist:ca Íntcl'ind .,- �
ção da parte dos pa"as1ta,:; f1.l1<;? t4.
permnbulam por aí ';"'ldl)« cc , .. I
lucros fa-ceis, CUUlp;re deixar úue {1 a�et��e do 'PDdc:.'}' r_Hth!lCO -,Xf t

b I
. �D tt 1:"" !r:nl c aro 'Sa leI a ser sn'lC opn-

d.?.. que a sua vigencla SOL
..

::,. J]lle- .3E:,l s{:;"'lC!J, .in .:\ :'dlt1

-'d,!ata tanbo nt.J territol'j�) llae 0- 'llá.l� �<.::enth {Jue po�le:la o I"úir:o I
na], con10 no Exte.r-ior. oL �!··[1t.o:?� [2Z&-:0 I!llente ao� atas de nOS;::-3S' au�o- E el� ludo. E .,,!o I'?' r,,'-'B.j.: u�dJ.
ric1ades consulare3 ou 4,s it.., que "\C'!n. e1Tt.).;'õ n Ca· ....l:!r-. 'an-

tçõeS iurid.�as quP -Jo;:::sanl anda a bab7.8 lol1� t_' .1' lHO l'1alS �
por ela influenciadas. 01':1 longc:. ema Ll!Õ :.:lrol

...."'{a t1e su" .. ltn-l
Sllltando 0'5 prazos de 45

"'!B bo]chevi�ta, de 1.1111.,. 111COns7is-!dla:;. respecVvanlente 1J3ra �1�11J-
ê :lc:a nU'lC:lca tr+�l e (lo..;: UlT12 [tê- \

cacã'J de qualquer !,oi yl, "f','J -
-

!a Rua Amazonas, I tcrio nacioanl ou no ex! O-"'lrl(I!'. dr- oldelTI ele téC!1ic� liC g:ll �llrprpen-
t

l'
",.

1'" àente� Lucla:.or;o, dp.�1'21: 8ao,

ln;"p-I����e��! ��'( c;�aI�;·�r����oe ;���/r.�� to, o Trab8111() da C��c �1l a é Ulna

rligo Ciyjl forc0ED é c'")nclUl1� pe- iJoDlha de reta?:damerio, n'pn.:! cap_

t E las admiS'��biUdad(l da rCf.h!rflO �ula de apareT1tc inuc"'nr;.:.._ Que
� dos refer�!:los pp�](los, Sellt1i,re �'ai ser de�te país r-Q ai'] en' q'lE J'. _lIn,a cãsa de 5. x. 12, que a'3sinl for Exighlo pn10 lni n_ o CO.:l1?r'_ <::30 lJLH.ier 1.1tery;r na es-

lliria uara depósito ú1.1: resse na Nacão. Esi'1 faCul:10]CO rutura dê'::' s(H:led8r1e-� pr1v[ldas.
Jifa in(lu.fitri�. :1ná�. est2 con�'gnadR. cIp nlél r:��i-l p::ra. Est:::belecenào lhe:.:- ürçal!1en-

'.Erat-ar Cfim O' sr. ra inequiyoca no pronr1o prtJtt')
os [� desne"2s CO"1 Cl1:l::hos de

Getmer, na Rua ...L§..maZ!)llas :{ a !ia lllen'Clljrnada Lei elp Ini rO- �ce:i;;)c; do ps;�o�l c cOll;'1és de 0-

"1
duc:=.o. ... ..

- _- '1 nelanr. 1119. - =0 ]cL{ O 'PROVIDENCIA !,r'AU'T'IiJ- perad05. dlZ,oB,dO a<! Cl'1'J",úe

ja Adventista. LADORA '100 nos admJll1cll'r <'vo'-:lO" pu-

__, ��dotada +81 pro�'ld('n -';!J.I
:,rõcc:, ou �e.1H. tudo o que é � cop-

cüntra opxpE'{]_jer:.-f-p'� .iU'�i0ic05 ,':1.111 Je�ldo (:�o trabalho cfHr.._unl::antc

que �p. pl"'p1endnn"l f1nTp'1T':;,r úP -:rue '\-eln da C;d11ar ..
-'

� � legltin"lar condena':eis lesõ""

'1
O or;amsmo eC()nt.Pllc� • socral,

li li" e.� ln, ti" ••. .; 1 �on'J'nu')"i?'< r;{ I!'C Oe :a.� t:"It '{i. �� eccnomal nac ona -- � I L fIue não read.t:!." conh a a �locahda-
�

t b.!� �i' L tJk a.,;

1_ densaparec�rá. (tUalql!Or
�

J'O�� de nrodt:::zic� pela plllnelrn �asa

'UUl terrC:il0 Cfllll 3 IDOl'goS '�ibilidade de pro 'pc."ar :11a ," ('�-
do PÚdL r Legislatl\ n, e ''''1 corpo

de terra seUl bc�n!eito:rja.,. e I g� aten�R_do as nOR�a.q. €",:'?no;l�S
oue não cura da 5UQ pro!,� ia

nefe-II, , , : ,� C' C dl''''"''on'bllldadeQ "'Am'--'·f11. ",�t""" _,entrO lli..t.S UlJI 1'2,->,0 c1' a" _�l' -"" •

-

-

l' 1 __ i'! 'a, Que 11.10 ljretend" tOl'127 as me_
, •

, fr d ves uas flualfl se1'<'1,O 'oue as " ,
' ,

,{'O ue arame <trpa o.

i' ortac-= (la 1��' "1',, o-�l'n-
I !ldas maiS demEnta �s p·ra subre-

".....
't' 1�� 01"'1 a devi:.: llTlP 0,-,3 �o<:llS ,�I

,.... � �

_l!; um,,; Ca_A'3ça c .-< cia1ir1ade reCla111ada« ne!8< "-;P'PíI "Vd

d� l)aI�!m: de C!yaIO; IHlj' 221 necessidades do pai,,, Ac-",nn � ]"01 o i\!UT. celula lJoleh",bta 1'0 ImIl. cruzeIros (,:;2.00v.OO).
• na,b:r qllf' se nor l�D'pntclyr-J \ i3r,,�!l, quem redislL' e ü·._" p,,��ar

I SltU?(�OS no IUi.'."ar denomZ-1 inach"!'rtencin, nã<> <;e de:F2-1" ('�-. o gol!'e que está ,10 Ser':1do, Ele
nado lUULDA et!l INDAIAL. nlic'to na n>Jya 1,,: ('n1 r>tl.-ST,�� pr<,pnerla-,," pn'-ad2 p.!-
In.farmações 110 Pnsto Fis 1l11� � '�ua ap1ic�H"�n �(1 :�:Ktr rJl)l nsfixiadfl1 dentro de pou-

cal da P&r.te do Salto, COla o fi'rá efplto<: hnpd;a1 'l�, ",,�T"l lV·l' aS míG" da b"l'clcr.lc!a
sr. Manoel Rosa, isso 1Jode�·1i aproyeitar é

fen':::ore';;:_ d� nretpn5_� HV�V rlH()

leeis". 'Ú.cr.rrpn{p. -de t:nl D!� 1� ...·-t'"

a �l1VOC!-1<:i10 á lei 11.0 l!!n;í :-'1�"''l':;

.citada. bPm (':nlTIf'i{! �l1P �ni"it(1,-'11-

�ia, que (\111 to:'''1''\O r1c!a r�o 'f( ""-

cre pode'110S '·solc1:irH vasilhas lTIOU, pn1bom fÍn31 <t:). �';ct-(1�l'" nO
_, � 1 d�" lh �.-J ,t'. _ 4 camentp l'pwelid:õ pp1" Ri"'. "n'':'
'-te lncta_ ou � 10_ ..<1", ues.1I13 I Tr.hun"] Fi'('era1, ""pudo n1,rlf1
das a conter somente liqUIda0: J i1u�irati":Js a e�"Sc �'P5p�Í1n r�

frios ,regadores, vasos de' brilhante« "01 "" de n';:l;"' ':p
T....luiz Gal1ot.ti N;{o l:;:p tr::lbl 1')1'" 1("

planü's, etc,). de trazida dI' b0ns r-dquJT'jdoo
- U!\�A ROLI-li\.. "'de corti- por brasileircS' os e""tr"3n_gep' .. 1.5,

ça de justa lnedid:l fixada com domiciliados on resid��1 ".�,
.,

r,1�
� _ porp:...rirt ou pel"'n18npnl�nH:ol"d (> r'!

UR1 ülinte.€! na parte �nferlOr; Exterior mas de jmpo�'b�0B�, 1"0

de l-una vela pe:rmitii.'á o 'seu I sentido escrito da cor'orO";;r;ão Cl,·r

aproveitamento I
se p�es�upõem a ex!:e,nc'� ,',-.

>

um lmportad".' oomICIl12(.rt nO

--�---'c--�-------- territorin-- nac10na.l e t'l1't 11"1� rl,

suje!! o ::í vlgenci'l imed'ai a (i 1

lei Que nrorrog-ar o regime dI"

prévio lk�-nci-anwnto,
.A��UNTO D,\ MAIS AL'I' A_
RELEVAJ.'l'CIA

- Por fade'", esse"

Na m-aca <ls Rio
ro, acêita�
JRe!HeSel!taç�es à

.

Cor:respünaencla, para
Caixa Postal, 5171 -

DE JANEIRO.

1 Bungalow no Bairro
lha, em estado de novo. Terre·

!I no de 240 metros quadrados.

'I O'tima sítuação.,
li x x x

li 1 negocío de secos e molha-

I! dos na rua 15. bem instalado

li e com bôa fregl1esia.
a x x x

II Diversos terrenos e casas em

I! todos os bairros da (!idade.

U x x x

" II Diveroos lotes e casas na praIa

I! de Camboriú.

II x ,x x

\I 2 enge:r.nos de serra no mu-

De um Marcineiro
ba envernizar.
Tratar na F�brica de Arte

fafos de Madeira do sr. Bern"
har:l PenzHn.

PASSO MANSO

fj lometros da estação de

li dor_

x x x

Vendo (':1:1'1'0 cam <1 portar;,
Elymouth em �Jerieito es

tado.

li
II 1 casa l''''"iàellClill com

li terreno de 750 m2,
I! da cidade.

II
li

x x xc

pasta mecanIca com 2 sarra

ii rIas "Tiçottt e :reser,,"a de ...

II 30,000 pinheiros adultos, 1

ii linda fazenda com 50 000 000

li metros quadrados. tudo situa

:1 do no município de Taió.

ii x x x

li Lotes em CuritIba situados II
fi em diversos pontos da cidade. li
li Terrenos de grande e rápida I
�I va.lorizaçãú. Otilno emprego de Il
:1 capitaL II
'I :x 'X x II

I'i Consulte-nos quando de- !I
.! sejar efetuar qualquer II
JI negocio imobilia:rio: li
II OR(MNIZACiiO BLU- II
H MENAUENS� LTf,)A., II
!l Rua 1& de Novembro II
II 870, 1.0 andar, saia 5, II
'11 fone 1572. 11.

1
�------�----------

1 fecu!ari.a, 1 fabric!l

:1 de sassafraz, 1 sel'rarla qua- 11
n dro de centro. 1 fabrica àe r

II
II
11
II
II
I'

-g E�tadDS pl_"OVI11C'l.fllS. co.u o des- ELA sabe qltul
""""

TROCA:
VEND,A
C o lVr P R,A·

Peças e I'\"l'ssorio'l:
FORD - CHEVROJ..ET

- Linha-

Quem nao sabe escolher, naa sahe
comprar! Escolha V; tamhém o me

lhor, 'lendo todos os dias os anúncios.
Um anúncio sempre. lhe traz notícias
de produtos, preços e loja:"! - e lhe
indica o caminho da melhor comprn,!
Nunca esqueça: um produto anml=

ciado assume a responsabilidade do

(lUt' promete, traz suas .qualidades a

público para que sejam comparadas
e não se esconde anônimo atrás de
um h}tlcão, à espera de um freguês
mcuos exigente. O primeiro passo para
Uill(l, boa compra e sernpre a leitura
do::;: anúndos f

Concessionárfo!-:

CAMINHõES' F. W. D. (FoU!'
Wheel Drive)

TRATORES: L. H. B. Diesel

1:3LUMENA1:r'
Rua 15 de Novembro, 983 rainha ousou

"A C I S A" - }I'one 1324. - ,

Il'elegramas: VANDEMEENE 1 ,lum domingo à

��"" ..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
frn 'neM... ?"ts=t E

OKG�\:O D08 "'DIAlUÓa 4.SS00I.I.DOI"
- PB&PJtDDAD'K,DA.l

8/A «A N A Q A Oa Ameacac:la
,

inclustria
-

A N A \Ç A, O
Beda!.çio. Adimlntr.açio t) Ofleblal: R.li 8i. P......
IItl - Fone 1092 - (Ja�a P6stal, ".

Dirdor: MAUruclO XAV.lEB

Red"t01': RAUL FAGUNUES

�XPEDIBN'l'.

4Mlnamul

ANUAL ... ••• .., ••• ..• Cr$ 150,00
SEMESTRAL • _. ... .,. ." .• • Cr$ 80,00

N.o �VULSO .... ,., .............•... Cr$ 1,00
Sucuesaís: RIO: - Rua Itodl..zgO Lisboa, 12 - Fone
42-5953 - S li O PAU L O: - Rua. "Z de
Abril n, 230 - 4.0 3.udar - Fones: (-BZ77 e t-4uSl
bELO HORIZ<JNTE: - Roa Goiás, 24. - PORTO .ê,:
LEGRE: - .Rua Joio Montand, 15. CURITIBA: -
Bna Dr. Mndei, '108 - �.o IUldaJ' - SaIA UI• .fOm·
VIL]!!: - Rua S. PedJre, .2.

UEUTSCHE SPALTE
K TI .R ZE Ii E R I C H T E

Um an °dem grossen iniernationalen Kongress
tuer Orthopaedie und Traumatologís teHzun€'hmen,.
der im Hotel Quitandin.ha bei Petropolís lr::.fen
wird, stattfinden tr_:f::�1l ir! R i o d e Janeiro
beruehmte Chirurgen '.1111 Spezialisten auf dem Ge"
biet der F'rakturbehandlung und der Orthopaedía ein
Das Tret'fen wird etwa 000 Acrzte aus Eurona und
Amerika vereinen und ha; fuer den Lauf der V�rhanci
lungen sehr interessante Themen vorgesehen, die
eroertert und liber die dann cliskutiert werden soll.
Auch die spina1e K;ncle+ "hc'11.1ng wird das Themu
eines der vlslen vor:.Yf<,)t"-,,cn Vortraege sein. Unter
den auslaendíschen Wissenschaftlern betíndet sích der

I deutschc Dr. Kiintsch·2r. dsssen Name rnit eíner neuen

I �i·t.,B1"uchbehandl�n�s ':C:'l'h1.!;;den ist. Nach dem Ver

I fahren des Dr K.Hm3cller koennen Bruecho durch

'I Sfahlsttfte sozusagen
,
..:lti':�;;lim'2ngenagelt" werden. .._ o._ . - l"-l.t,

ISO dass ei.lk gaJ�� bc,:<�; �·h_il2;iere Heilung erzielt
.... werden kann. be::·n:�_'.", i�: ,:,,"-'-,a,nei'il;:ani�.che Ch'irur
! gen sin� auf dem Sce , .;.1l1d dem Luftweg eingetroffe:l. .

I �nd. :,�e7�er�, w�r�e�; ,�mt,�l�l� D�mpf.e�'n "Andes" urvi
Argentina 21\'-'a:!. I.>-...-:L. L" ...�j ��} :....ussrcht g-2'nc !ilt'YlC' L-::'
Kongress ist der groesste dieser Art. der bisher ]E'-
mals in Siidamerika stattgefunden hut ,

.

ORTHOPAEDIE

i
I
I

1 L. Wasser, I St'_,eck Zítronenschale, 50 gr'j: iHafergrueize. 2 - ';3 Áeprel. 30 gr. Korinthen. 10 gr.! !
Mandeln oder 1 Paeekchen Va:1illinzuckf-'I.·, 1 Prlse
Salz, 20 gr. Zucker.'

I

Die Haíergruetze wird in clero Wasser mit Zi� IItronenschale, und den Ít;- ,Stuecke geschnittenen Aep, I
feln aufgesetzt und weichgekocht. Man ruebrt sie I

i

durch ein Sleb, kocht ste mit deu gewaschenen Ko- I
ri�th�n, �e�ngestossenen Mandeln fertig und schmeckt I
111lt \. anil linzucker sowie Salz und Zueker uh. , !

Kochzeit: 1 Stunde
'

!
1

I

H:lli'ERGRUETZSüPPE l\IIT AEPFELN

, \
Casacos á comecar

Casacos 2:4 á começar
Casímirass corte á começar
Chapéus finos
Lãs <metro)
Lãs xadrez (metro)
Camisas .xadrez

JIU1\-'IOR

< -- -------�.;----

Bímm íst Lehrer, Bamrn ist Schueier. .'
':Weim i<;h fue:1f Eier hier auf den Tisch lege",
fragte Bumn, 'und ich lege noch fuenf dazu
wie viele sind es dann ?".

.

'

Staunt Bamm: "Koennen Sie denn Eier légen
Herr Bimm 'ln,

'

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



R

para
h:H {' dr:-vel"tt ser conservado

na. gelUtle1ru, €1;1 um rcctnicnt"
com tHlJ1pa, para evitar quo lhe
enam impul'(',:a",

�1"'1�'''\': :
- 'L<, J L� "-,

-

O methur suri!;:n��:':�, e

glos de JlI:U'(:âS rCUIilH:h:.'S. "" ',�:

VetSch"

Rua 15 de I';(J�JI'li1IJ((!. i;:__.� .

I�l�j.l':}.; c� .? ... :: �':

.. A sociedaée

um glesa que tem por

� (Conclue na z.a IHigina�

J

130]'.1 ]",1(1 ,d;) d e limpar I de amendoim.
,el,'" I, esIt-:'gú-los com

I
-- AS MANCHAS sobre o

t:! -uu rrd» a sul; esna- ;11�rnL 1'8 das pi8s, tiram-se
,';:i'C;O �ol;re o t.apete" csí.regandc-as com sal fino

um mmuto. de-l m irturado a algumas gotas de
3e � scova o tu- � Iíurão.

,.,,:,
'r e; " i -_ UIvI PltTCEL de forma

�� () JJ2n'� (';Hoq"<1L!f) ou o lcado , achatada e 'de pelos flexíveis
!i'.r0�,.· , ,I , ., ,

�� (',. ",," ; ':l' llill"1!;!;"10nte Iimpo 1 c muito ut il para a Iimpeza
:';�,Id Ir iu. Nunca da (�H;-;a: e é ut iltssimo

para\uli 'Igua qu:::nte,1 t ir. r o pó nos interstícios dos
I !'()U[,:.[;[� ltrupar os pa- 11)UVt'is trabalhados e dos ob-
I (,"".!!):é (,ble10s de ttieiul bran- j'e! s em JeiTO batido,, .

-

.

I
,. , IE;C!!,c]U II!lj�1 pasta obtida - COM a comum cerala-
�'H��l r:!L::':''-� (:C lbi:lc1l'ira {4 olelJ t (Conclui na. Z.a pág. �tra O)
_"_--

ir�---'
I

2 ti

-{(--il-
.., ...

"
, ,

uru .. n!!.:dlf) ;) ns:: I' que
,.tr�!C:�jt(� não

�·i�j:.t :·{>Hlltn fJ jP:L A.tf�: com Ufa

»ouco eh, ('afé ::ubrJlI l1el�
;Ilanll:l, voeI' pidcrú preparar
�I ;�('b:uin(c_: reee:ta.

�

1 ',' x icaru de acúcar ') co-

Iher;'s
_,

(��11;�'1 ,d ,," Lrinl;u
�

; 1 i4
de colher (chá) ne sal; 1 ovo

(_ll 2 gem:',.:J: '�i4 xícara 'de
eêlfé frio e 1 112 xícaras de
leite·
Misture o açúcar, farinha e

I'" f !<.:" ; t
, :.!'il' 'iJJ�IIIT!2!1te à sal sôbr« bunho-rnar ía. Jun-

1"
dI< ':h,,!riq uuo dt·s 'j:(]\WS te, l"llexenrlo. Ientamsnte, (I

I,r r ru-: tr n,,'_ nu .'OZ nhu, n:,- o vo bem batido (',;u as 2 ge-
(:,,� (I\'!!:- �11'�ij ") qtP· ter na m rs ). F�ln seguida, junte o CU"

I :�"l:ln"lr3 urn lr..d I :Jl'atO (,e fé. v:!g:H'us_menie, Quando a

I nlié!Ínt i'U"1 ('1"r:ttll' f' compota misturu estiver cremosa, mis
i" ir';, tiS -�, pr"nto para !'pr r ture ° luí te até engrossar,

I ""i'\'jri", A" �,(lbrC'P-,c;l�S quen- TalU?e e deix� cozin!;ar, por I
t,�, h, I ctdll'iOSHS, tp!)) ades' 2. minutos .. Deixe esfr-iar sem

,--� LUrar .a tampa, Leve à gela
deira, Para servir. certe em
f'orrnut as diversos e polvilhe
com confeitos de chocolate
ou sirva C0111 o creme de sua

nreferência.
.

TOll'rELETAS
!i!JO g rs. de far-Inha de tr í- os lados e descobrir o que de

s" 20n";,·,,oa. 2 <JVOO. 150 gr,
ele composto e manteiga (par
I", igun i«}: 120 gr. de açucar:
Ca>,ca r:> lada e C;tldJ de 1 li
;:lt!U: 1 l:01h2r (!-há) de fer
!l1Pnt J: Um DOUCO de leite,

f:):..d i) o ae-úcar eom a man

>hiu até ficar cremoso, Jun
.. l� os (I vos um por um e por
tI} 11F1',I �� f�frinha peneirad�

Ama:�se bem

de

50; Sf,lr:nidíHi . .> I! ! ..
!

líquido l"JHioid},_,i, f

<l} o II í li' i�;-i. J: � �' I ti i ;, t ,

IJiJntas dv llln t íU l� I

jl'íltraç�o; �tL.(.�:t. !)

lU -- Ji.euni;11) �!h ::1'",
vrn-e- (r'I.),
vEnTlC!, IS:
.3 ,- .. lVfadllh':I:
doi; mulhur. G
vecer. 7 - I::.ebid�l. " I • ('"li,.

Pingo C�(I agul�� iiP 111'li;,",.J

querido ('pJ.) ,

novo, o prinquedo apresenta.
NCl}se momento. seu eterno

cunteudor, José,
vizinho, ayarece

brinquedo quase esquecem o

motivo do desent�ndimentl?_ e,
em baixo da mesa, apenas
contjnuQlT' a impor suas 1"a'

zõ�s e a distrat.ai' ue sem slIne
rem bem porque.

Capital
Fundo de Reserva

.. Cr$ 50.000.000,00
35. oco. 000,00

Cr"$ mi. 000,000,00
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diferença de pontc's era bem ,

"

'. �', " ! _,

mas em desesperada E I,' ,..... �'I -
'-

ó ?-u�nteto c!3tadual XpU.SO 00 50'1-0
a dimínui-Ia bastante.

d p"',r:eino, o �estacad? atleta dalO rêp��es�ntan.fe,· : O "cJ meiras
S· R. E. Ipir-angu, in tcgrr» l " ,'_ i" '_-i cesto.

five de Santa Catar ína, t!';!1 Escreveu= LU!? LATIS '11Ú se encontrava Uh. �()s I te,ria tc:r RAZÃO, daí o utl:r�!.� om prurrca após ;:H 0-

quístando 11 lus 57 ," t«: Cor ":"0 t-'",c,'" 'o=la" a' .111 e ln b r o s a a ,referida dlÍat:lnal, COB1Ul11cnte sac � .

-_ (OS l,uH ",
,

-- !!l� ."L n '-
=.

1'''' "Junta. ton1ando' "esclareci- para pôr termo à uma

diS:::U:;-lli:nPíUd:lS
de Helsurki.

.

marcados pela mesma. tetc;a,'; ren-as, mais urna vez I mentes" do sr, Wilson Silva são. E.é assim que está sendo A sabatína esportiva em a-

'N t
..

1" r"ut1lu'se, a 28 d:J corrente. a 'h'
L '"

d LBE c]
�

1
•

1" t d IMPAR"I"
-

o co .ejo prc immar '-V"-" ' "',_ d: Ll'g"· n'u""ne"la"u ar",ltro. a , com- reraçae- J'u gane com o a - �r,�:· nre,...o tem seu ínfcio marcado
.�

t llelOrla a ? .01 �j.L -. ,.p t
. � .. , LIDADE 1 JDD �.

-
.;-r

míneíros.i.ímpressíounndo de cnse de Fu'tebol, ti "'eu, como
ao caso a drocmlO .:

h � PALM-EIR�:Sa . PÃISA�D�J;:Q, pari:, às 19,30 horas.
, f '1' ,�� t··<

"

'1." �'- Consideran o a mm a e ...TI-
rnooo avorave, impuzerarn- Cf,e COStume. P?rd a ;nm,�, a

dícão como representante le-
se aes gauehos, vencedoreS!

fim de
�
apreciar Os trabalhos .gal de Palmeiras Esporte Clu-.

. '� ..,
da sessao, esperando. qualquer .

-

"1 J t
. I

dos carrocas.r por 5:>x�2.
1,2�sunto de interesse para meu

be Junto_aquea _un a, e JU--:�.
O Campeonato prosseguiu OH- I Cln(1(' Entretanto, na L:gél. gandn ndao tratar se de la�HTiª

. I" 1-
"

]"
T t

.

sessao a mesma, pOIS
'

tem a noite 'com a Té:ulizaç5'<2; tudo azu ces 2 vez.
encontrava somente um

de mais três jogos: Míne lros I .

j\;i8S, se 'isto. _aco,nt2cia na seu� membros, ingressei ,

x Baianos _ Catarinenses x I Liga, o mesmo ja nac se 'dava recinto reservado àquele
. ,-01'

Ga I Ps Iíst ' . C .'.0_; na 'Ju;1la·'Disciplinar De:;.001''' gão, para em caráter partícu"
uc lOS e au rs dS x ,nu" ! liva. pai,;, muito embora não lar, muito .embora o pudesse

caso .' í'osse dia de sessão da mesma. fazer em carat2r oficial, =olt-

citar do mui digno membro

da ,JDD, informações quanto
à um ofício dirigido peja
mesma ao Palmeiras, o qual
ainda não havia chegado às
minhas mãos. Fui muito bem

recebido nelo sr, Paulo ]'10-

re8, segundo p::clerá compro
var o sr. Wilson Silva, que
Em poucas palav:ras explicou
c contf'údo do CItado ofício,
no qual, solicitava o presiden�
te da j'unta, ao presidente do
Palmeira" E, C., informar

: quem chefi:u a embaixada do
r mesmo Clube à cidade de
Brusque na partida que deu
origem ao caso "Patrocíni::J".
Até aí, tudo muilo b"m. A-

contece, porém, que muito
embora não me negasse a res

ponder seu ofício, divergí de

ponto de vista da J.D.D" uma

vez que a mesma vem solici

tando informes praticamente
desnecessários ao nrocesso, I
enquànto deixa "para traz"
muít:}s outros ü,lvez impres-I
dndíveis a:J bolY' ju]gamE:nio I
do mesmo, �sto em palestra I
que até o momt'nto julgava:
cordial, com o referido Sé- i
nl!or. Qual não .foi a minha'
�urpreza quando escutei in- 1
�ontinení.e jlS pahvr&�: IRETIRE·SE. Ord, si fui bem
acatad:.: de princípio, qual a.

razão' désta precipitac'a EX- 1
PULSA0? A reS'3;}stét é bem
clara: as m;nha.:; ·palavras fo-.
ram precisás mas eu não po-

I

foi tI'ocada. Ou quer,] sabe o no�-

�� :r�7.;���O��?xl ::n:h
torc�ndo na-

�'l'rfrirtiÚ+�MI(DTt�Ã!;��Ha�lÔPAu(l��i�ENQUANTO isto acontt:cc. ,'r·mo i --- DR. MECESLAU SZANIAWSKY ---

lemonstra<:ão de SU'l disciplina es- � J.\iéúieo do Hospital Nos� Senhora da Luz

•o:rtiva, hospit"Ud".<ic e �1lln� "ao � Con",u.lt<Jrio.: �ua JO,SE' BONIFACI0 N. 92 - Fone 2665 [l

(ima de amor [In pr{n.::imc" ensina· i
ReSldenclH' R. BARÃO DO RIO ERANe? N. 529

lJO por .JulIes Himet a Picklestro- C TI R 1 TI B A - PARANA

thers recebeu {J BOl!'las O'Agua ele � Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

IlIeWC."-lll e numa J('ferência toda �§ Doenç3s da pele: Eczemas. Furunculose, Coceiras, Mall

espe<!Í,Ij aos velhos iacos de mni_ ( chas� e,.;pinhas, etc. - .Glândulas. Falta <'!_e r.cgras, E?,�es
zade qUe un�m Bru,que n Bh'n'e- ' SO, 1< lores BJ'u !1cas, Frieza sexual, Impotencla, Esterlhda
nau (sie) concedeu pl'"zenteira- i d�, "Desen�Ü'l�!�I;1 �I;O fjs�co e l.!:ten�,aI, etc. - DDC�Ç�S cr?=
mente um hospital�,ro " eCush'o �. n!cos em gerar . .P.::llmatll;mo, \!;Jr:1zes. ·Asma, Malana ero

empate de 2x2. I _ _--- Ilica --- HemOrrc.lda:", etc. ---: >

Dia 8, segunda fonte adorizada.l, ATENÇll0: Co�sult,!1> f�i"l B1umenau nos di�s 26 a 311 de

haverá revanche �m BIUlY'enau � --- caGa mes, IW HOTEL .HOLETZ -
• L t, "

.....���+;.�........��;_....;:..����"'f�"'"'5;.-#......��.j;""O':.:.���,.lo��..."'>��..;:;,,;.��....�+��.;
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li! "",��ENÇ4Ç NERVOSAS E MerolTAfS 1_:/"ql�� de Saúde Nossa Senb'af:;l dil Cllori,.l
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i ASSIS'!'I:NCIA ME'DIC A ltERMANENTE A C_-1RGO UE ESPEClALIS1'AI!! J I== ABJi:R�'A AOS ME'nICOi,; EX'l'EH.NOSi

11
.ELE'.l'lUCiDADE ME'DICA - REPOUSO - DESIN'IOXICAÇOES - ALCOO- e'
J,JSMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, _ �

AVENrDA MUNHOZ DA .ROCHA N. 1247 - Fone, �OlUi �; f:::
ENDEREÇO TELEGRA'.l,"ICO: PSIQUIATRA. ê

_
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Rua Yeranhão N. 2 ,�. BLIDJE'NAU
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S.a t'A'GIN!\

.peonato

ao, Cesto
sendo levado a efe ito em

rtanópolís, ,

Comenta dosemmalícia 111
CYRO GEV/3RD

Mais urna rodada do certarnern

"elebeéfeano" funcionou domingo
último, desta vez com nuvens ·tnais

azuís pairadas sobre os 12-11COr'll'Cs.

Paulinho, o "mister nurnber

three" da escola do sr, Salvador

�Oln a dr'.!cis5.o deíiniliva da "CO

PA BOLHA D'AGUA"

Boos. est á f�darla iJ derr·- cada

a dtnast ía Schaefer oue �Hnda- n.an-

res delongas ou in.:::identes.

x x: x

o Picklestrothers está providen- tem no conjunto nada merios de

ciando desde já a concentração. quatro discípulos - Pítolo, Adher,
Ie seus pupilos e segundo consta, bal, Joine e Pe trustry.
de acordo com o preparo mcrat e São, evíden ternente , si naís das
�'ísico que se está díspensando a épocas ..

lodo O pfarrte l, a tur.na rumará pa

ra Blurneriau, dia 8, em lota('50 a'
Lerrtus, salvou rtnatmonte o aru

lJiente, de Testo C"ntral. cumprin. QUANDO EC pensa em futebol

dO ntuac50 �grad':\ el, le'�'ando [' pé. dado O excessivo preparo cor.. aqui enl BrusquE. :1€.nte-st! urr, ar-

Encontro até seu hraI sem rr.'lio- poral de todo o tinle� repiu por todo o clrpo e era se-

Camo dorningo réahzo!J-se enl guida inlpetü's de frirJ e cúlica�� nos

13lumenau o Congres,;o des Produ· fígados. E· que ú mrior "Fla,Flu"
tores de Aguard:mte,.J1 Plckles pro- de todos os tempos 2stá para che
.!idenciará para dia 8. ,·nte..-: do gpr. l'Iinguern desco'1hecp a .-:itUrl

ioga, un1 congresso dos Beberlores ção e�Tl que se enCGntrul11 tric:olo
de Agt!.srdEnt2, para aS;iITI. estar' res e alvi-verdes.1, E a cobra esse

con,'enienterl':!.cnte prepar:-id<:l �� ho_ ano vai fUBlar,.,

Como ninguem d";ve ter eSfiue· =a do elnbate� Donlingo. mernoru\ el 2 de agos-
x .{ ;.. to de 1953, os maiores rivais de

CQl\·I Tnérltos íI� �iscuiiveis .:: r-t.- todo o mundo irão se mbtur:ir no

ia nlatéria ao rt'gh3lt'u d'1 inlpI'�n- pf:rlo"ndade inconí�Sl3.Vel. rr'crcê hpct':! verde. De: lPn ln�o "C::!JJ10S

:.1c seu rn,:::lhcl' prt;p:.·ro I isica e a- Helio Olinger, tradicional "foot_

Foi justalnente deis ci!<l.s :1nt('s je�tr;:unento de S--'!l..]1 integrante.;. o baller·· catarinen�e, orientando 11

da comemoracão d.) 1·1 lTe julho" juvenil do C. E. PruoanàÚ ar"eba- pupilos que in�egra,ào a eqnip.'!
Quédn da Bastinha. que, em Tos- lou na tarde de _;,\l.ado, oe sel: ri- prindpaL

to Cent1'l!l, no Campo do Vera Cruz ':al o tricolor, O tLvlo de Can!p'!,IO Ostentando uma forma muito

o "pau comeu" devêras, .
de Futebol Juvenil e'a Co j:,de. bôa o conjunto tricfJlor está fada-

Em Tirnbó. o Urü.§o não foi feliz Vitoriaranl�se '15 lnirins alvi-v',:-!", do a cumprir performance dec:,taca-

frente ao Floresta, vai surgindo a t1e� por 4x2. abiscuitzndo o ti�"Jc ct", :!linhando em seu seio ::: scgu-

desunião entre os tinlbocnses e o 'nvicto após un1a (alt1panh� das r�nçr. de .:..u� defesa c �, "\'lg')�'V':-:;L-

,;rlJitro da peleja, que por pouce mais elogiáveis. dnde de um ataqu,; que conta com

não "traçou" a flores�a para se Resta agora aos ··curumin=·· de UITI luh.lro�o Esnel, Otavio em sua

livrar. . .

Antonio Haendchen, receber oeb er2nde forma. Petrusky e 03 de-

No prélio. talnbém. daquela tar- �rôa o onze "gigante" jl'yenH do mais compretando a ma'.or art-;n�a_

de. realizado em Te3to Salto, pou- Olirnpico. que '\'em de qnilom(�tri- ria do atual certanlem conl nada

eo houve de progrê�!::o no tocante CtlS contagens no <�ertrunp.ln blu- menos de 20 tentos em 4 pal'tidas,

3 disciplina. E. ficou o prélio sem menauense onde de cabo a ra.hn Por ouh'o lado, encontranlOS UH)

::'2U término legal Cln virtude do ;.·en�u de ponta. a pont3. Paisandú c2pitaneado peta oj'ien-

desacõrdo havido entre o Juventus Vai ser dura a "hataU:a" entre taca0 eficiente do cC'atch Fernar-

e o Progresso.

I
os 111irins Pnisnnduanos e os {\r ..en_ do Caldeira, atunl01ente com ê...

Dois encontros [lpenr!� '!:oram t2.d.o:- de Ren,at.o. Benito. A :u1�bl):': "'m.aior poderosidadc ce 10da ::t Sll;l

realizados pncifiealnente. Urn em deseJalnos fehcloades. existência, cumprindo {i.E'stacadi.s.:ii�

Itoupav[1_ onde os I.indios·· df;vora- x x x 1 'L5 Dtuações que o Laracteri':;J!"q

ram Os "bandeiranteE" " o ('utro POR falar em juvenis. o Atléti- ,"01110 um dos melhor'�" poqt'an'Õt'S

etn Brusque..
oncte o orlze do co Renaux apresento:..1 e!",le ane um €'xbtentes enI Santa C�,tarin;t.

Benjamim Margarida voltou cheio conjunto formado 1.01' élementos. Está o Paisandú tão igual cerno

de cravos do vovô em sua 111aioria, do interior. São ç'� Carlos Renaux, '�redsnciado à

Domingo, dia 26, porém. o sr. elementos novos mas que prome- atuação destacada e dio,p.'�to a lu.

Sebasti50y cansado de carregar a ten1 Inuito após nll ....bor alnbiente I (.0 dar para não ser ct.:�rlctado 1111'2-

"Cruz" da LBF, resolve11 re(ju'.si- no futebol citadino.
I
lo maíor adversá-rio de sua vida,

tar policü�nlento pnra garantir a A propósito, o _!\tlético Renaux, ".rão equivalentes estão Dd duas

ordem e o térn1irL( legal de "tü:!as terr1 suas épocas distintas. Onde,)' f�,rça5, qu.e o PaiSal�ü.ú elTI sua úJ

a� partidas. ,- I �unl setor e no OU,�,rD despo--:tcH!), tInIa partIda superou o nntagonis ..

Ern 'Testo Centl':1L. os pnlicbis Oti. prCdOlllinnm ünponentes dinas- ta lJll!' &xl e o Carlo� ReclHux "irn ..

não apareceram. Felizme"te apa_ lias., I pri�niu". 8:.:2 eu: sull último. SlIa

l'€CeU Paulinho.:'; l'(!.olveu o lU�f;O La pc!a volta. do ano df� 1942-43. nl'tIlhaI'la no COlllj1lltO geral do

clt). Venceu calma { p[iL'itic�\tl:e!ltc Q. nnze principal er� forInndo. enl �ampeonn.to pouco fica ntraz da do

o At1ctico Ren�ux. � tudO Ít.::rnll' ;ua nlaioria. por jO,E:.J.r\ol'es perten ..

! 1r�eolor. CnnJ 17 tenros é o segun

nuu 8etn a lueno!'" nHera(_.-lo. 1l ..lü centes n fanli1ia QlinQer. Enl 1 Y:�3, do tor.!_lcdcador du c.:an1!A,:onat(J.

�e justificando - e:l' vhia da ('al- �rar:n os Schnefers que lnnnnavul11
{

."'l.ssirn, C0111 Os c3rioc3s Tião <:

nutria reinante - os co�·en1.inos {! Fe escalavarn. Enl 19;:;2 voltou H Jorcie, COln H'U �lt8.=!ue c:onlundr)

I· irllperar, conlC ne'::te ano o l�únH.' f. CODI o ;:tl't,'lh�,'ro '.11C'", Jl,l'.,ho " ae·dt:t.ail'osos que os \'t;lnen050S l/.l'- � '"

r3.1TI do bonl povo t2'stoCf'ntrêl!ense. :.la tradicional fUl11Hia.

I
'�0orden!lda.3 iltlviàade:> ele SUilb

H-IEtn BlUllleuau, \V}lson Silvu reM _-�gor." COli.l a. Tt.";\I.)\oé::('ào d\� ir,· 1111'1:..., o P:..:i<:andú iI· CL.!llcil':1 d�-

dlnliü-se das nlulhl..:Ies, ali[l:-i, do� Hll!tns n(J Jl1\'c·lul. ondt> v or..ze \'(:1'0 lazer ftnna�; .. t •

penaltiS e deu e(}}�tu do !'e"rAl�1 :reinacio pp}a dupla Nél'o-ArLolu.) f Con!-;e-ciuira o ti:('ú: ..)J· ":iiOtaZ"ltrn-!
t!)lnb�lll. C01Il urn enlpate ('�!I1I�lj. L" IOJ'�;wdiJ por Boo:-., Fischer e Fi:;- .

U1C&1"· seu enr.l:urn:.J1te'J

11f.:htr't' o Tupi e o O'Hnpico. :_·hl.:l'. Fls.·I:u·rJ Boo.'i e B0ftS. C no I r_;' () qUt� \'c-r{'lnOS ap{;-.:- as 17 ;�(;

Na segunua' divi':.""'j, lulo. lJ .. le
at:tqH� hluitHS 1"is··bL"l's {� �ll,:u)l�í t !lor�ls 4..1.'_' • farILl.?llHU:i--,'· 2 de "P.I�:to

ce, correu elll lu'dep'l. ·U ....dplh\:1 ( l d�J c1ZHI u;';t "l\rIulhé ...ie;ldFl:;',j" .. ,

c�,hna.

e"�,�g��'d:rm�Ht'i'�:�'a�,, c�:,r���m(��;;:
- --

D E ( E M H O C'

I �in:jngo assin�'.do tül�llJeln. H.' J.1::1 "11 .J

paz e tran(juilldade no territol'i,

"Contestado". TÉCNICOS E COMERCIAIS
SEMANA PASSAD_"', A f f A L TAU E U T O

Em uma mesa de 3péritiw,s. fJ J A f"1 Ji'

nosso l'Jl'esado colega V/t1"ion S.:tll·1tG!�, di!'t.:tcr do i'progrnnH1 al\,j�\'et

de" da l!:J,:.io Araglláia, j�hndn ao

Iresponsa' cI por esta "co,una t�L

c"lor". gan'ntiu que o At:ético n,,

naU:, nJo passada incol!'lne pell
Vera C!'u�. sendo rn\.1ito difici1 su I

volta í 1v''2"lo das p�a�as ele PEliZ

lin ..

Wilson, nUnl desassomh�-ado ;)ru'

do de conhecedor de lutelJol, che

gou a afinnal' que teria o.viado aO

técnico do "hcnjalidm" a :�>"tve

para anular li tática "lritnlin,," e

daí a vitoria sería uln P!)!o rápido
e inconteste,
A chave do 'Vi!',,!] parece :tue

Até parece que \'u1tar3n1 .as boa �

torcidas. clubes, .Ju,-:;,dor�'-'" e L·g ..'iE

após aquel2 trúg'c;_ t:.rde d·� 1"
....

de julho. quando os ânin10s r.sti ..... Ep

l'am exaltados no quadrante :1orte

'-'o quadrante sul da LBF.

cido� naquela ta:'df!" radiosfl. �ICGn_

technentos sensacion:.li� der:uTI nlui�

em diversos

�iEDI(õES
,

de i�rdin5. garagens, in terk ns de Llhri(�a, etc.

EMlOTES PRESTA(õES
.- .

pontos da ddadr.

D E T E R' R A S
INFORMAÇÕES COI\/I

OSNILDO CER(!UEIRA LIMA

Rua 7 de Setembro, 1893 -- ou Edifício INeO, Sala :}

Indicador

l
CIRURGIl'�O DEN'1'IST'.;;�\

ILADO DOS C(m.Im�f}R E TELEGRAFOS
A' ALAl\'U;DA RIO BRANCO N, 8 I

AO

DR.
Clínicas Geral c Operações no Hospit2.f Stu. Isabél.

Especiali.std em E'jl"_lgia e doencas de senhoras,
Diplomado :,-a Al,!manha e no Rió de Janeiro.

Tratarnento pej_�," Ond[ls uli.rassonicas.

DR. O.
hl E' D I C O

Doenças lIe Sêi:h�ll'as c OPC1'::ÇÕtS. Raios X
Consultório: Húsnital Santa Cal.arina.
ConsuHa: Das !J,31l :í..� 1:� hül:as e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua !H:n:edlal Floriano Pe'i:.:oto, 253 -

Fone L!5Z (ela frente ao HosJlilal Santa IsabeO.

----.- UUi';mtl GERA.I, ,---

Espe-d:üisfa em DO{}ncall ,t-':' C,dança
CONStJLTOIUO: 1,'i<)riH�10 l')E-ixoto, :;11 - 1. andar

f�'(J!!(:: 1,197
REfHDENCIA: Hua P:il':lÍba 170 - Fone 1074

D �.
AU1Er.�IE 20

DOENÇAS rN'l';;: ..�NA!S
O�·E:tl\ÇO!.!:S O!"..jDAS

�onsI!H;�.'io: Travet><r>2: 4 de Fev'::j'd?'o,
1226

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

ll:IIPf'clll.li�t.;., "Tn Jllt;. CirllTf!i='! t" <I(\(>n.:;1)8 de Senhl10TaJ
Consultas no Hosf)ltal San.a \�3.:l'.rlnll

Das 9 às 11 e das 15li2 ;;� 1'; h/lo
_ UI,lfr.U·:NAIT _ <JOSPP'''-l, ��:"'�J�{'I� (l.!\TARJNA

OUVIDOS - N.!lJlUZ F. GARf,;AN'I'A,

l U I

-,-_._-_-

INSTITUTO EH� fni�OS

- DRS. TliVARES e HEU)I � -

IUJA xv UE NQV., ] 135 - lo, ANUAU

JNS1HUTO DE RADIUM
--- DR. A_ ODEBRE!C�']� _,_

Itadloteranla - Italos"X - Fil'ht'f:�apJa - j'yletabo
l!Smo _:_ RESIHf:NCfA: Ruf'_ ''J de Sdembro, 15

-}&LEFONE, 1441

CUNlCA DE otHOSl
QUVIDOS - N,':.RI.'l "- E GiUtOANTA - DO

DR ,"vn .SON SANTHIAGO
AIII.tente da l!ac\Cldade, de I'Iledl'cina ,ht '()?llvl!'l'shl"dil <'lu

BrasU,'CONSUVrAS: Horáriu, daR ] I) às 12 horas e das 14 ,

ás 18 horas. - CONSUUrO'H.IO: Junto ao H08� I I
pital Santr; IS�lhel I

I
I

UlMÉR

1-'.nVOGA]}O
Atende t,m fíli:lIS{!U4:1" !·(Jm.a,,·;t (lo Est\l.dn,
Resil!t�lH,�i�: -- Ii?ua r'�\1�lUlá� S -- I-?-onê 1602

Eseritúrj<l: - itu,! 15 d(' ��(ivémb!'n, 3'10 - Fune, 1601

A. i) v D

��. :
...

�"" ,DR.
'H:-ritÚl'iO f� rcsidi-fleia àrua xv de Novembro, 968
I,l.JMI<;NAU _-- Tcl�fonl!, 15C1l

-,_......_----_.--_......_---.�-��--_•._-----

� Sociedade,'

•

vIa

Faça. de Amsterdam I) centro de. suas opera·
ções aéreas,PortadaEuropa.onde se entron
cam as principais linhas de-aviões. Ama
terdam dá-lhe tôdas as facilidades para voar
8. qualquer ponto do Velho Continente ••j
E vá pela K. L. M. para sentir a curaria do I

'

inexc;edível courôrto dos modernoll_avlõe�
Dc.aS. .t<.......

ln formaçõe. deta
lhadas nas I'!gen
cios da VARIG em
todos OI Esfados
do Sul.

Car z para
almeiras

I
Está s" aproximando '-a pe- I'

,
,----...........

' ....... .;;_.;...;. �........_ ....... .;....;.........__

I n?l;im:l etapa do tU!I!O ini" !TRfUtUO V,iUOSO
! elaJ do Campeonato da Divi�

! são de Profissionais ela L. B.
I F" li qual progr3,TiU p.:.ra do-

� mingr) próximo, nesta cidade,
í o nwtch Pal/í'wir,,�; x Vera
I '

_'_�

1 ! Cruz, "umb�s os dubes muito

fi I r.lal co\ocados 1l�1 tabela dE

p'mtos fpf'relidos, 'I
Um deles, o de Te:ito Cen- i

tm], jfl perdeu Cilll'O pontos, I Conseguiu ') I:andeirant.�s

m13 gJnhnu três, ao p3:"SO quI.:
l11(1is um bonitl,

J Campeão elo Cl'l�tenurio n'ã" farde., da últim,l

I
sabe siquel' o que é empate. e quando mediu ir;rças C!lnl (J

Juventus, em '1',.,;t J S:.,ito. O':
muito meno:; vitó�·ia. Não S2

trata de um em1)ate de La
tric::llorcs de St.lto NUI L:, (�L:C

categoria, rndenrb, contudo, na rodada an+<:i JUr

agradar a(, público, ('aso se derrllb ]do e.spe::{C'u!::l;':11enü:; c

empenharem a fl1ud(l Os j':c- União, voltm:ai,1::t exibi:-:.;(!

gJdores esmeraldinos E! cruz-

'D� multo valor 'Jn;',' o Pro-, Nêrtc. anele defrpntou o Gua

gresso foi a vitó:-i,.;, ,;'lC nl-I ranL Dizemos de maito va

cançou doming-) iW Il:JUjXIVH 1101', porque os rubro-negros
-_

I ainda são candidatos rios mais
... :� �..� 1
'�L I sérios a) título máximo de

153 e não é tüo ft'L'il ",:sim a-

1 klÍer fls bU.Jtl'ino3 rm s(:!us do-

lr1ínio��J PIT\ se· S,)Uf'õ.í\.r};} que

v j D h;-nTi J �:tf"S dé l'�l1HS a (:·['(':en

tal:ues, eof:tGI advers:'tl:i0S de

j'c'eollh ;:;.-ifh! c,n'f1ridDGe técni-

JUVENTUS

ca,

O coü;jo dc:�::,nl'ola(h nr: cu

rio ap('esel!t�u
cer-:,o .equilíbrio, atuando

(J,,cZC local J11uit:) aqllém
o

da

rnaltinos, destacadament.:, impond') ao

advcrsárh o seún de 2xl.

Preliou o cOi1]Jnb verc::

dor com: Kath, Alcido e A-

eS10C"luti\'i:t gúl:-..I1. surprepn-
!jft!>

- ii:

df .. d0. de certa :ft,rrr:a, (l re-

sultado l'írr::d, 1x1 :1ró rapa

zes do Gm:ela ,\i+o.

Form!J.çã,J do,; quadros:
Progresso: _:·!·,[(;!nen. Sauer

cAntamo; Cidinho, Jóca e

Tobias; Alexandre', Fonseca,
Ipiranga, Lalú c Nó de Pir,ho.

�dF!ar

,

1:lisio; Rudolfo, Laura e Egon;
Alberto, Jovelílln, Babitonga,
Valdir e Erv:no.

Integraram o (lUadn j".wcn-

tino: V/alter, Maba e C';Tiha; RubnJs, Vicente;

Ewald, Chiquinho (' Arno; nho e Klitzke,

Herbert, Cirilo, GllSt�'10, Mi-! 1.0 tempo: Pyogresso :'..xi�,

ehel e Helmuth. I tento de Ipiraq:;3. .. Final: !J.xl,

Foram os alvi.-c�lestes quem I' goals de NelsinL,; e fp;ranga.
inauguraram o placard' gra- Juiz: Francisca Boehm, Cêirl1

ças a um tento de Gust:lvo, ! trabalho apenas �·egu!ar .

porém Babi'tonga e Valdir"
t.ste goleando no:; mrnutos 1'1-' --------.........

r

nais, transformai'2m em vitó-

ria :) que parecia POllC) allt'1!;

derrota.
Muito boa foi a diqcinlina af�iantado em Silva :r::J'eto AI-

.

. fawte - ITAJAI'. Gl'aiiflca-
que un9crou durante (. cspe- I ção de fira de uno c' seguro

I táculo, ótimarner,h: c'mirola -II de acidente col,etivo no servi
r dJ Dela árbitro Salvador Le- I ';0 ou fora dele.
" mc�' dos Santos I .

Precisa-se de um ótimo afi-

---,_,-_��_--,-

. 1',:.;1 ou de um ajuda�te' bem

_ ...... I ,..<hlall. II. !

....'••104 .. ,...... 1 .. '•• Iftlnes

:0 F O R E H','O
, )

(Om.�d. IUlllf1l)
O iIK>CIerno IrQTom';;:;;o d.u

fvnç60t teminino.

OfiCIAL DE AUAIATE

c O fli ti
Para. nitdor darélá

, .

BOAViSTA DE SEGUROl,

a-fi 1 c

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DAS AS
CUMENTOS

Rainha do Carlos Games

�onstitDirá acontecimentoJe marcanle projecão social
u "Baile das ne�DtaDles"�Jromovi�o �elo �arlos· Gomes

l PRIORIDADE
DE CINCO

NO REPATRIAMENTO·
M!L PRISIONEIROS DOENTES

mesmas l10tici;"f' '1i1� j:J P::<..iS<t">'
ama verha de unI lu:i1h.i<t de cru

zeirus par.a .::jCL· l>HI_prq)"crl:i nü

cOrrenlf' ano. no ��liLtiHlu trah:tHlo.
�elldn flue a� do1a(ül:S' ll!!S anos

suh�equcllt{;S serão 111aiores, de
!lH>dO u m:1nter os s,:l·vieo. era

rihl10 :'lc{�lt'rado (.� ininterrt!-IJi.n
.As illfornlarões d.ll) co��ta, ai;l.da9

tIe qtl� serão C1Ur,n. �ada,: fab.:as
laterais de paralepipt'({os �onln an

teparo p!lra (I pj··;ta d.:' <l.!:aHo.
lfu€' oenp� rá o (��f! rI' lb ;;�.stl·ada..
1\Ieditando conl ohje-Uvj'!ade eU1

torno desse aSsllntn. h:;_O Vfn\OS
iniciativa que llltnrassc "m in;
}lurtancia :l (ilHO St.. preü:nth' lt'\'ar
a cabo. e sua (·on(·r(ltiza','ãu, .s{'Jn
dúvid:.. al�uma, ha.qc,rá l"lt:l gl(,.
rit'icar unI governo, nL�sml' (ItH�
ele não t l1,�esse feih, llUti:i ulais no

terreno das rea1i:nu;ú�s (IlHo Ih,.
eomJlet"llI,

Viagem sem
-

.precedentes lecuoda em
ensinamentos e muito satislatória
tfeclarDU o sr, Millon Eisenbnwer ao che;Jar aos Estados Unido's
WASHINGTON, 29 (UP) manas ida apresentar um vou a dez países da Améri- com esses países: Em toda

- O sr, Milton Eisenhower, relatório completo sobre ca do Sul. Foi uma viágem parte fomos recebidos com

I irmão do presidente dos Es essa viagem de estudos, sem precedentes, fecunda calorosa amizade..

J tados Unidos, chegou hoje Entrementes o sr. Milton em ensinamentos e muito 1�;IDtO. funcíonáríos g»
I de manhã a esta Capital Eisenhower entregou à im- satisfatoria. Em tríntc e vernamentais como pessoas
depois de uma viagem ofi- prensa uma declaração que seis dias tivemos díscus: privadas, fizéram o possí
cial de amizade em dez contem o essencial das suas sõss aprofundadas com pre vel para facilitar os nos'

países da América Latina, conclusões, SU3. declara- s.dentes, ministros e diri- sos estudos. Voltamos com

I Após sua chegada o dr, ção diz, partículnrmente: gentes de industría, de; a convicção pr )funda de
Milton Eisenhower conver- "O secretario (le Estada trabalho, de ensino, agricul-! que �as relações sãs e a

I sou esta manhã na Casa adjunto, encarregado do" tura, finanças e mundo In: mistosas com as republicas

! Branca com S2U irmão, 50· net� rc'os interamericanos, telectual dos países de um da America do Sul são de

I bre os ensinamentos que sr, John Cabot, srs, Andrew continente inteiro, capital ímportancia para:
I tirou da sua viágem à N, Overoy, Samuel \íf, An. Procuramos, em prtmeí- os Estados Unidos nos do·
I América do Sul. Precisou derson, Taplei Bennet e eu 1'0 lugar, persuadir todos míníos militar, economico
I que se urelatorio ao

presi-I proprto,
acabamos de efe- aqueles que visitamos de' e cultural, Acreditamos

1 ,�ente havía sido breve, mas tuar uma viagem de estu' <!ue os Estados Unidos tem mais firmemente do que
� que dentro de algumas se' dos e amizade que nos le· plena consciÉmcta da impe- l}unca que a operação entre

riosa necessidade de refor· os Estados Unidos e as Re·
gar a solidariedade do he- publicas da America do
misfério e de que ó nos(>o I Sul não será feita por de
povo e o nosso governá de- 1 sejos ilusórios, mas simples
seja� manter relações a'l mente pela mais alta coo'
místosas e mutuamente fe· peração, o que decorrerá da
cundas com toclos os paí�

I
entrada em exeéução dos

ses da América Latina'. programas coerentes e apli
Procuramos, em segun 1 cados com constanCÍa e di-

PAN lVIUN JOHN, 29 tU, da retirada das tropas pc- da ..administração do pessoal do lugar, estabelecer um gnidade,
..

P.l - Um POrlll-VOZ: da los representantes dos dois não armado residente nu qU2dro conjunto das condi',l . . ,.

"

.

comissão militar <b arnlls' car.üpos, junto à comissão zona desmilitarizada. ções das industrias agrÍcà� I SUoPOfT·A'·'S V··'"O�[A�r';"ES I'!,encla �e JustIfICa rela con'
;
e der�ça. a

tício indicou que a comi:-;. militm', Quinto _ Começo dos las, financeiras e políticas, I,' J ,--O sld�raçao. de que, tornado tograf a,

são discutia atual!�lente os Térceiro Começo dos trabalhos da comissão neu- sociais e outras que preva· I DO
.

ARMISTlC!O obngato�lO o uso do
_

meios m�is ra:I).;dos de con. trabalhos dos gn!pos dú tra de supervisão· dos dez \1eCem
na America do Sul e .. \ to no tItulo, os que ,�ao

• -

•

• , A, reencherem este reqUIsito'tr,ilar H zona cesmilitariza' observadores, portos e cidad:,,� da Coréia que tem mfluencIa nas re.· PAN MUN JOHN, 29.(UPl ,_

P
_ .

da, qUe será estabelecida a Quarto - Organização do Nort e Cor;'a dA S 1 lnções dos Estado� Unidos, Embora,. os Comunistas, na Ee· perderao sua valu:tade e
e eI. U'. gunda: reu�ão, dá. Comissão :Mi. deverão ser oportunamen-el: o�:::�i�c �!:::}::�:I��:'�"��;Il)::"� �aJ��s che:r:�:a;!:ã�o:�e:ji�!� -C--h-----.--h--·-I-I---d--·-·'--

..

-d----·---a-"-·--com Edeu ����a �?t:r!����asp��te=;�� BÉRLIM. 2: (UP) �
..

� Parti!primeiro lUlpr nO) Estado,. '�Xi,,(,
'd o.

�

I Urc, IY I Ir cio pelos arados, não dav"m do Comurilsta da. Alemanha Q
uma pavlmcntar:io , .. lida. ",ftl':IZ de ela a retira 3 dos dois '

qua}�9�er }:Hjrmenores a respeito rientaI soliciÍ{Ou h'�Je ao go�rn,osuportar o llesa<lís,imo tráf<",o :l quílOluetros qUe ... será efe· '. I
A. Unida cO'sa, Que alegaram, foi ver�elho que rsmagu� a org�n' ra previa, imposta às vesperasque está sug .. it:t � qu,' aun;e!lta tuada pelas forças dos dois -

I
....

d"
.. , 1.J?e un;a, m�tral�adora teria a' 7.aÇao clandesti,na ant�-comunrBta da atáque ccn�ri à'" guarlll{';ó:'ScotidlamEllte.

A as unçoes e Prem Ie r.J
b l'lO _!'og!O .?'s cmco e trinta .<'a ,

existente, B-egulnd� dIZ em toda da provinc'a .Qo, oriente, .. Nes13e
No momentu, son'<'lltl' r"par.,s "cmnpos, crescentou ° por- _ �ann..'l de ontem, MesIr.q a�', m, ,a zopa .de ocupaçao �sa. Se" dy.)-cumenta. 'solicita 'ao governo'

cUidado� diarios, ha',tallte. d!'Ilt'1t •.
ta-vóz q�: se real�z�r�a u·

. ,
n,ao �ls�ram' que tivesse

b<iVi.! �n� uma proclamaçao �o c_o- l Bat'Stfl .

QUE' "m,mtenha a liher-
.

dlosos, a mantelll em solr".'('L

"un.1
ma rcunwo dos Of'.ClaIS do A

dOI baixas, mlte central. essa orgaruzaçaQ! dade de expr('.g,s5•.) e de informa-
dlç' d t· f I LONDRES 29 iUPl I mes de outubro Nessas Consideram até alguns . tenwu deITUbar o governo co' .

nW ,

ãe<'pensave1 p',ra. a impren�o e, ra ego, ilesde t!ll<' ," Est&do Maior e a c01ulssãc '

'
.

.,

--

, _ :.
'

melO's aball'zado"'. que de- TOqUIO, 29 (UP).- Segundo .muni'Sta. no mês passado, d'rigiU:, �aao l� c;r Hufi f'.'''':'''J ori-entado�(Juena dNxar d" J"do a 1111""",
,', " < t " t -1'

' Nos CIrculas lIgado::: ao Pri- condlçoes, acredita'se que '" decraruu um porta-voz do Quar I as greves nas fabricas e conse- t'
B E'� r

,. i:- "'bl'na
..

permanente de }l{o, qtl� l.a·lr·' ,,', _'_ ICI)acllUmen.O OS Prl- ,

M" b
'

1 'W'·· pOl'S d um perl'odo qu tel G�n'eral AI" '" l'
, .

f'lt lt radi1opluao I,u h.,
. c "., -

melro m1stl·.... (' pr va q s!r 1 t . e o e po- " .3..,0, o gen""n gulU mesmo 'Se ln 1 rar na a a .

bre seu leito I' d t' .Ot
: "l'Ollel'l'OS r1e "'uerra E ", O serva-se o ve, ue ns 011 Mark CI k ' .

!'.
,

t I �__ o

, (,l o <) r,lU" o Inm- L ,-, b' rr:
'b '. Ch'

. , deria estender-se de três a ,ar:- , que VIaja em ('aDI' h'erarqUla comum.., a, Os ohse.r:--
- -

_

terupto de veículos. A }'ocira, em consequenc:a da crió,cão c..a
o maIS a solu�o sIlenclo so- urchlll lhe t2n�a manl-

, p,anI;la da e,sl?Ol:a., deverá �!legal�dOres interp!e�m a proclama PfROtU:')1 UI[UoEScertas horas. do dia e tanta 'lU!' 05, d 'l't " d'"
bre as entrevIstas que sir restado seu deseJO de en- doze meses, SIr Winston.a, Sao !rancI..,co da Ca!JI.Jrtl a çao como prelu<h.J. d.e um expur- E L !VI. fi

l.:lssage· d' .
zona esml I ar Izal. ", nreo W' C'

,

Ch h'lI 0.'
., a,manhll., Anteric.rmeute S" h'1:' go -em grande escala nas fileirasIr05 �s. �a,rl<" r��elam 511-

I' t, AI' �
• ",

•

_

Inston hurchIlI teve, on carrega-lo de parte de suas urc 1 po ena, defml- ,

dfocar, e li. VlSlbllid,,,IC t;;o jlre.�á. V S a p� J a.rmIshc!(J, O pro t " f
_ ",

't' to H f'
VIa. a.nunCl� o que ;só che,sar�r.' do proprio partida cpmunista éa'

:ia que. �� velocid,"'lI' dos veículos grama dos irab::-,lhos duran em__ I.:om _o sr, A_nthony �nçoes de Pnmeiro MI- lva:t;ten�, con l�r "a su- �bad.,. e IS;;o cau'sou r;onfusi'i.o: t;.lemanna oriental, alem da pri
� reduz,da ao mmim,' na';l a'·"s. te () I�el",)d' rie ' . I Ed�n, Sabe se quI" \) chefe lUstro, cessa0 a seu DelfIm,

nos planos para o <Iam:! em ho, 'são de milháres de anti-comun's

:.;�!;���'�75::.::'.��:(';::':���:��·,::{)' �::n�ira�g! L'(;� l'�';L�i�'��' \ ��:��:��n?t�}��en;l;;��:� da� ��ir��t���y f�;ae� e: fm �9��, 0',,11'1 '3ulommeona,geem,·sa :Marp'korClar,mk'eAs', pitraoS"DZI1ra' o'U" rl,raêig8'IJ�I:tr!ld",

.

n :L' . I cia dos "Chequers", A en- naturalmente após a. even-
.L ,'lIYl"Jrol - CC"'1ec0 (lr , ' . ...

Que à li{;', ,'nti,rlt· d .. �!)v .. ,·""

� �

,.'.'. '�'fl crev.sta entre os <.101S e�. tual conferenCia·. dos ml'
OIJU'ác,ão de Ü [ca d s l)rnão seJam coh,,''',!,·; entrave: "'J

siuneíros,
;., v

,
l' ta(::slas prolongou-<;e até o nistros do Exterior, pode� A FA BR1CA VOLKSWA GEN DO BRASIL" TERA' ,SUA CONSTRUÇÃO INI.os ve·t<:>s slJlcero� 'L·I" fH�m1l1allF" meio da tar:ie, r:a efetivam�nte, tornar-se - - - - CIADA ESTE ANOdesta l'oluna. ;' 'f I 1d C ". -

- - - -

___'_J, Stl O - _-Ontlrmac;ao Cclnsídêram ns meios po· Primeiro Mini�tro adjunto HAMBURGO, 29 (Meri'

PermlllltI8da--'-0_�" prni1�g�, n·d- !i Im..
-

�í���o�e;�; i�;Jsrt��l�::r::: :ei��a�����'n:n���n�oF�� �::n��55 �t!�ss;:el:�ii�U a 'l.;' r..... n li percussões sobre é1 situacão certos observadors's' ções de fabricv.r 1.000 au-
política na Inglaterra. A�re ---- tomoveis .mensais, a fábrica

conn '''f:f;7f�''a� n dn
._ ditase que o sr' Anthony Dificuldades na "Volkswagen" cuja cons·

, li lB�íim,·Hs � U II aVia0 Edm estará Pl'cnto a reen- trução será iniciada no Bra
.� cetar sua vida publica, por passagem pela si! ainda este ,:mo.

��O, 29 i �Ir.rja''''nall... o "··':"I·�" "C'.-' dili'nela;; pal'a, �ín5 ocasião do reinicio das ati. Declarou o diretor geral�:llnlStl:c._ ,1," � An'o�:i.�t.íGl .. :�e w� ,

d" j)l'op:l!Iê:nda. N')'� YÔ?S de' pro vidades parlarrlent ares, no lOna sovielicae aprJ\,.�l '"" no, ,1.1, pc" � I P'." n.l;; ,P"WI "I!l'ao l)OS(I··.-".b� da "Volkswagen" que (}
propag2.naa. aena CC" ut k",<� !;)� regulamentos e J'egra,l de trá BERLIM, 29 (UP) - Inio1'· projeto da firma alemã ha,

1,���:1�;t�0�}���.,;.,.I�.:.��,·:;.;;;:,;.t,;,'�,;.., ' '.:.'�,;;.�L';e�jtoc.:.:,:.�,•.,'.�,i.,:,\.�.;·t,:.:,..�'.�:,�_�:.{�,�o�: ��Bt�����1{�� �����f���:l� ��1â��!�;�i�:;�
� .'. - p", ele café, (} que constituiria p"Jd lnunista, foi examinado du.'mto Acrescentou al' due lnserif_:5c,,:, (>-:"1:!1 [t!:',l"'��" }', :,'! I, :::--. ('L� Z'"n":>."'" {l€-: cnn.t."·ole d02 .,-:€ nõ;-; unl problelua be.nl serio. ia n a o sr-

que (li' f,'i::,l" 'i,: ' . I I. .". t qu(' temos nect!sS:dade ele d,"' '·rês l:'lra's pejos soldados ,>,,,',;. Heinz Nordhof qUe o capi.
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ros, dos quais 80 por cen,
"C"lc�po.dl nt.,,, Wt, ('c·.'1.' , .. ' plllJiQ ri'! '!{T',n'l"� "ão re"pc'1"'" gi5trará nFnhúma falta de 2"tO-

J
to serão fornec�dos pelas

�i ll�ada .. A,' "q'l';""'O, � Ii,u L ,; :";',: p\ lo cnnt"udo rios anun� 'J;; ques internos para exportaç'io, NVfl:A'NnE.AN!...�R":':'�X'�'. !:!';,H1!", usinas "Volkswagen"', (j_eS:;5iOant'�a� (te li1:','-r_..;: q.>\� ••. ] l • JU boh�i "ns. pl'l.los danos po.rven- Eles darão p-erfeltanlente p�r,:) '1 _("'II,. t"'i. .• M.Do �

gub.res e a.s do,; ",,·,'0 l'11'.Ü(.; ::àr_ u,'", cau�ados a tcrceil'Os_ entender todos 08 compl'Jmiil�;"s" PONTO CHIe . resto s;-rá reunido pelo grQ

����%Üfjl�*Mf:{v�87�••_. ��._�---�_.�.

festividade a presença hon,
tosa do governador Irineu
Bornhausen e sua exma.

consorte, quo serão convi
dados especialmente.
Outro fator p:ePonde'

rante para o maior êxito da
reunião, será a presença
de um famoso jazz de Cu

ritiba, cuja . aratertstíca
particular muito contr-ibui
rá para a maior sensação e

atração da noitada dansarr
te,

a eXeCUÇ":lo

PAN l\>IUN JOHN, 2-9 (UP)
- Oficiais aliados e sino-co
réanos terminaram. hoJe as

operações de troca 1.1e docu
mentos relatlvc» :10' armístl
rio. Dezoito copias desses do
eumeutos foram declaradas
"corretas" pelos ofieíais, O
comando- das. Nações Unidas
conservará um dossiél' dOB
seus 'proprios documentos e

um dossiér dos documentos
comunistas, abrangendo cada
um cópias em três línguas,
(ingleG, chinês e coréano). O
comando comunlsta .e a co'

missã.o, militar .'te armistíciG
também conservarão ãosstêrs.

x x x

PAN MUN JOHN, 29 (UP)
- Os delegados stno-cerêanos
junto à comíssão militar de
armlstíeío anunciaram quo
darfam prioridada nas opera"
çõw de troca de prisioneiros
no repatriamento, dos 5.000

xxx

l\IUSAN, 29 UIP) - Ver,
dadeíra qúesta.o. internado
nal fG,i provoeada por um

Para a população
bairro de Ponta Aguda se.

rá motivo de jus'to regosl
jo e gratidão, a cerimonia

� I
$ •

5 1
! I

".......,..._�'...� <O;�"-"""""""if'�_�� J
troCi��tl;!��i:",�Il::�:;:� ':(;',.ti:;;r;'.�,;�: 1
a pavímcntacüo 1l,1 l'odG ,'ia Diuj- j
ruenau I1ajaÍ. tendo mecao . (1 Go- Iverno, contmtaúo cr-rn p2 rt: íT!aJ.·t's

Nos meios ;:0ClaIS desta Hass, no Posto Hass, á rua

cidade teve a mais ampla l Sâo Paulo,
.

repercussão a noticia de I São inte�lS0S e Hnima�lo:l
que a aristocrática Socieds ! os preparativos qU2 a dire

de Dramátlco-Musícal "Car I torra do Carlos Gomes vem

los Gomes", prepara-se na re�izando no louvável
ra realísar o seu magnifico empenho de que os feste
e sensacional "Baile das [os se revistam do máxí

Debutantes", o que- veiu mo brilhantismo e êxito, o

causar geral reboliço entre que naturalmente seráo as'

as simpáticas P gentis Sé. segurados, a exemplo do
nhorítas socias do distinto que sempre sucedeu com

grémio. Desde já víslum: .'dentic'�s reunir' es sociais
bram-se as ma.s favoraveís c::.'-'!quel� sociedade,

perspectivas em torno des- Pela sua
.

expressão de
se magno acontecimento, requintada elegancía, c

que irá marcar érioca nos 3aiie das Debutantes de
anais sociais de Bimnenau. 1953 irá contar COlT-. a pres.
Já surgiram ..rs pr.imeiras +igicsa presença de persa

candidatas ao cobieado ti nalidades de evidente des:,
tulo de Rainha do Carlos taque político e social da
Gomes para 1953, cuja e- Estado, devendo ainda real

Ieíçâo veri��car'-S(;-;i em ,;ar mais o brilhantismo da
melados de Setembro, ds
vendo as inscrIcôes das em
didatas serem leita3 com s

devida B;ntecede.1cra,· com I(\S S1'S, Al-Itonio Reh�rt. j,Q

Hotel
. Holetz, e i:-cl�lr: I

...

1

perguntou, o que sería então?
Afinal, decidiu se reC'oUler o

chinês a um hospital de pd
síonelros, e recambiá-lo com

os prisioneiros comunistas
que serão devolvidos,

r'\{*',,:'t\
U\.,i

BizCIll as

Depois do 8rmi�Ucio

Discutidos meios mais rápidos de
contro lar d zona clesmi litarizacle

po Monteiro-Aranha, cujo sileira servirá de ponto de
presidente,. sr. Osvaldo partida para exportações
Aranha s; ocup�rá do pos'l com destino a outros pa�esto de Vice-preSIdente da da América do Sul e da
"Vo1kswagen do Brasil"� 'América Central. ...
Os ínves!imentos, p,ara a O corpo técnico, abran'
construçao de fabrIca se gendo engenhei:ros, técni�
elevarão a 600 milhões de cos e operários especializa-.
cruzeiros, entrando com 75 dos, serão enviados da Ale
por cento a firma alemã, mz.nha ao Brasil para fol'
Adiantou mais o sr· Heins mação dos quadros 'e da

Nordhof que, a fabrica bra-
.

mão de obra
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