
Não tem earat r juri ico o roieto de
ruo, 5 (M1!'ridional, -- 0---- _

�putado A�_túnln Peixoto, lias
"onc!usõcs do parecer sobre

ORGÃO DOSo dívorcío e l:1tlHdadc do CD_

sarnento, opmou pela injur i
dicidnde do projeto Nels01\
Carneiro, Declara que os ter
mos está rcdigid» na sua in

constitucionalidade c nálJ res

salta clara, completa. e -incqut
vocn o modo de impedir a sua

trnmitação pela Cámaru, que
ddver-sns oportunidades te rá
para extinguir-lhe fi suspeita
de inconstitucionalidade. O pa
recer foi lido pela Comissão
de Justiça c mandado Irnpr-i-
miro ANO X

Prorrogadas as

permitindo
licenças
as transeçõe;

RIO, 5 (lHeridiollal) - De acordo com decisão
tomada pela Comissão Consultiva do Intercamblo
Comercial com I) Exterior, por unanimidade de vo

tos, a CEXIl\1 expediu o Aviso 316, prorrogando li
cenças ele importações concedidas na base de opera
ções vinculadas. Ficou revogado o Aviso 284, que
vedava a prorrogação.

Círculos ligados ao comercio exterior interpre
tam o restabelecimento daquele criterío como sen
do o prhneiro passo dado para o incremento. de nos
sas exportações, Fonte bem informada assegura que,
c nnnuitos casos, se justificam as-prorrcgnções, con
vindo que a CEXThI aos mesmos delimite sua atua
ção.
CAMARA DE COM

PENSAÇÕES
Partindo da justificativa

de qus os problemas do co

mercio exterâor requerem
esforços tanto no setor de
exportação como das im
portações, e não somente
neste, que ultimamente
vem neutralizando as oreo.

cupações, elementos
�

das
classes produtoras se filiam
'lo volta do regime de com-

pensações, afirmando qUe <J

sua adoçá'), a partir de '.

., 1945, resultou em beneficio
reais, para dificuldades pro'
prias do após-guerra, muí
tas das quais persistem.
Os malefícios do regim.E'

:leveriam ser levados á cem

ta de falüi de dj.�ciplina, fa
lha :que,: agora. cpoderia -s�r

eliminada medbnte o crivo

de uma Câmara de Compzn.
sações,

DESCEU NO ATlANJI(O
UM AVIÃO AMERICANO
LONDRES, 5 (UP) - Ln H_.

víâo de .reconhecimento norr.e a
mericano RP-36, C':Jm 25 pessóas

.

a bordo, desceu hoje no Aliân ti·
co, 800 Kmts. a oeste da Irtanda
Acredita-se quo toda a trin.llé'_';ão
tenha abandonado o nparcího
JUeo dievõe ele balsas })(,{\llm"ti
cas e outros. meiso de '<ia! ·...,1111 "n

t'J; e Os navios que se encont ren:
na J.·:..�g�ao foram sollclta-Io., a

convergr- para o local do de�'·L'';·
tre, Este foi provocado 1,cb in
cêndio em dois motJres. O ;,;ician
esco RP-38 possú" seis lllOt:J'·C',;
comuns e mais
a jato ..

RIO, 5 (Meridional) -- .\ 1"j1"
ma, llOrte-am2J'ieana N:'ttahna
R:c1.�d �-&.cporatlolt 'co!nf-W6rtl.;q';...
teu-se a pagar mais vinte

-

e ire;
milhõe',; ele cruzeil'Js pelo caSl:ü
do navio "Milúls Gerais", tendo
o m"C�mo desVno elo "São Pau
�o", só qUI? aquele pcrelell-<c n�
ma!", O proces�o foi distl:lJui:lc
p-elo T�'ibunal de COlltU·�. afiZ!:
da regi5tI'J legal.

o M E N S A G E I R O
BLlTMENAU, (Santa. (la tavína) - Quinta-feita. 6 de Agosto de 1953 -

Apropriação ilegal de vário's titul�S
s. PAUI:0, 4 (Meridional --, Bancn a operação que realiza- gunados 'Por Francisco, mas

F'rancisco e José FranciclcQ, Ag- i ram, pois se apropriaram in- i promotor não aceitou "as ru-

naldo de Arruda Cotrim e João: tfebitamente dos valores. I zões de tamanha. ingenu:dade".
Romano, como diretor-es do Ban· ; Pe.did-o do Mromotor I Os acusados terã.o :vist� ac
co Progresso do Braa.l S, A. fo·I .. O promotor CaTlcI� Gcuves,.' processo, paro. defesa, depois dI

Iram 'Submet:dos a processo na Kf<Y!lri ':\�ailL g condcl!!lçã"J no» que o autos subirão a julga
,8.a Vara Criminal, sob a

aC'l'! ac-u""adoS') af�'I',»wncl<J no Sim pu.
mente.

: sacão (]� apropríação Indehírn reCe1' qtlC o estuüo cIos m/,los "te
.

....-P-O-R-T-O-�------,-ALEGRE, 3 (Mer]pelas seguintes notas l)l..Jlllis>o·! vela de maneira n'ttda e desant- dional) _ Aim de responderemr:as correspondentes as ações madora mais um retrato dos tem
a processo de dversos crimes

subscr'tas pelos acionlsta.s . i\.u- pos em que vivemos, a rrreneí- el>eltorais, estão sendo chamados!
1'0 Soares de Moura Andrade, ra pouco cerimoniosa corno se a ju-zo eleítozal na 61a. Zonr..,

; Cr$ 200.00000; Outubrino Prado lançam mão dos dínnetros pelo titular, numerosas pessôasI J\iartins, Cr$ 180,000,00. Tcodod' alheios". O promotor afirma qu> residentes em Porto Alegre - a

'C'J Prado Marttrrs, CJ':ji a !Igura principal do processa é chamada está sendo feita peloj

300,000,00 e Etalivio Pereira Franci';;lco Frascino Aliá",: <15 de- delegado iro Seg-tludo Dístr+to, a
-n "., t. C" 50000000 t '.' me i= denunclado5 se dizem en- quem () juiz afiet..-�u'l.r ins, 'p . , , no

OL.{'jde Cr$ 1_180.QOOOO,
Credor Natunll -----.,.---------------------.;_.--,--

O Banco era credor natuial
i U08 ttulos mencionados, já qus
1
esses títulos, representado açõ€':l
resgatadas pelos seus l}mií"111�,
não t.ívcrarn os seus valDres con

sígnadcs -em sua escr ituruçàc
CONDEKADá. POR. 4::;:3 VOTOS, D. ZULl'HIR/1 GAL- cm vjrtude das manobras levada"

VAO BUENO - No julgam rnto realizado pelo Tribunal do lu <feito pelos acusados,. Esle�.Jur , term!llado às 3 horas de hoje, Li condenada a dois anos .re:ebendQ por transret-cncía a"
de detenção, a sra. Zulrn ira Galvão Bueno, imediatamente li- lçoes representadas >fj)eJa� pro'
berta?a pJI' t21: sido con tcmplada com a suspensão da [lena. nissor+as, ficaram na- obriga�ão
Funcionaram, na .acusacao, (> oromotor AUla Sá Peíxctn c o Ie pagar EO Banco o valor cor

advogado Celso Nascimento, e -na defesa os criminalistas Ser- rspondents ás mesmas, Devol
rano Neves e José BOl1lfác;o, que são vistos, n.:, clichê_ em : vendo os titulas Q.mtv.d,'" ROS

c<2mp,�nhia de sua constituinte. que não escondeu sua satisfa- 1 ;;eus emitentes, ps acusado� nE�o
çao dIante do re.5ultado, I consignaram na escrituração do

------------------------�------����

I

Muito terá que· fazer
Batista luzardoo

RIO, 4 jMerrd-)

lifuição do n' B. l�liUdo RIO, 5 (Meridional) - A
propósito do telegrama da
"United Press", que di<'ul-,-

----=========---__::_�:....:.:.:'�RIO, 5 (Mcrid:onal) - Diz
�e que o candidato do presi
dE'nte da República a embai
xada do Bnlsil em Buenos Ai
res é o sr. FrancísCJ NegI'50
de Lima, ex-ministro eb JL:S
tíça amigJ seu e que está
precisando ser apontado a

111::1 cargo de conLança, pois,
foi um dos poucos ministro:;
aue saiu da aureola de simp3-
Íia em terno d seu nome· O
51"_ Batista LUZJrdo, aJ que �e
sabe, pediu dOl1issão ha va

rios dias. dai o lTICltiVO da sua

vinda aD Br _�'l recentemen
i

Pontos de vista que serão
resolvidos na Conferencia

PARIS, ,1 (FP) - A (.\,rf'Í;J
do Norte' e a Coré:a cf') Sul com
os E�tados Unido3, G!"ã Breta·

Semana

ein?Galçon,
lransposição de serviços. pubiicos
sem alterar o sisle a ,igencia

Malenkov tenta vence:,

abal�
hoje

. ..

Q crIse

que
Ibrel11 ...se

()
Moscouem as sessões

L.?NDRES..5 (DF) -.- r\

'U prQprio povo russo aguarda 1 ....1:1"1,0 e dO paneI que caberá
cr('[uta-sc._ 2(jW, �l,lIf' do per:o' Pé' ncuntecimentos com certo I d-::ssmpcnhar ;'0 Exercito no
Ô': e'e sesoes d_o .'Cl.uprerno SI) l ;:;1':1'.1 de ansiedade. :,1.11::\1 regime_Ylct, que s_e. It1lCla �manh'l. .A", perguntas que se fazem Se é certo que as sessões dostlj'j:!m _ipdlCJOS preClso.�, dr r�btival112nte à reunião gi St1!)remo Soviet siio fundamcn
(,l:.1C cst;:u fazendo cs dn-.Lgeu- n1ll1 em brno da possibilidu· t;-, fmente. os ulelhorcs 111elOSteB cnmuni�tas paya solUCIOnar c�('. e1r:: que os leadcrs s:wiéticos ;:!� pl';:;pagHnda ta;nbem é posa g";,ve cr.sç I?olltlca at1' "\'('$' �:p :lproveitcm da oportunlda - 5h"d cobter dela..; conclusõesSéldi"; p:_.la ?-USSla desde a mor- ��;:: }Jaru pedir, diretaniente, u- b:1"lante precü;�,s a respeitote cc· Stalm. I :::.=:. r:�l_lfcn.mcia. das quatrv das condiçõ,;s em que se en-
Em nenhuma da::; rellnióc,

,- ��":,lCtL",, ,_poienclas, o�. p<_:ra ('')ntl'a o pms, gl'uças aos llU
nr"l;:!jS do corpo l..!<zíslativo 50- '_"'!,:l cQ"her;er l11odrflCaçocs p',n!'OSGs discurso,,: que. em l'C-
\:j�tICO. m'e compreende duas d� .lmportancla !1:1 sua politi- gra geral. se pronunciam emC�n�cll-às:.se h .. viu concentra' I c:t l!:tenm, t�a"!a uma delas_eh têll1to inten:s3 � dos obsel'- I Outras questõe:; igualmente ZHUKOV NA ORDEM
v;;_d rcs ocidentais como n<" Li:l"lL'rtantcs se referem a uma DO DIA

_
."":1l: ,'[' ii \'i7inha: i' Ü !úEieo qllL I ;X\-:�: \'<'} I f'1)1'�(,')ni1.:,!:li() do g ,- i":OVA IORQPE, 5 (UI') _
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Concertamos: � �

Refrigeradores Domésticos, Refrigeração em Gel'::.i
.

Máquinas de lavar, Fogões .elétricos, A;ipiradores de Pc,
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

r..efo.rmas - Pinturas .;J1"
CASA DO Al\%ERICANO S/A. ./�:

Secção Dcmcstica

Cine

brante

ltlUGA .. SE
. Urna casa de :> x 12.' pro'

prfa p:H."á depósito «u peque-

11a i<ttl.wstria. : '.
'i'ratar (;,,;,. o sr. '\V,1.n:1"

Germer, na Rua Amaz?nas
Dr. lli9. - Ao htlo (la 19l'C"

Adventista.

Bua 15 de Novembro, <173 tel. 1532
. * NOSSA DIVISA E' SEf,NIR "

V'E N DE .. S E

\;P"U"t� ...�..,..,-���..::=I��e,..-��.",,...�"--:
fl!ii;<,�' � !

í
I.
1

t
!

.. "" MAR!B!' ClUB

s

pareceu ao local l do tlesilstrê l pósito de pleitear melhor as

"�rificado nesta cidade, pelas I sístcncia aos nossos operá
;:r:meiras haras da tarde de 1 r+os.
:f dn j!ll1E'nt�.

RECONHECENDO A I

CULP.cl O PROPRIE- ,,!I _

• �,TARW DO CiiftUN.HAO _

>
=

PAGOU OS PR'fJli"I-
ZOS I das, os partidos políticos e:

r. :�'� .r 1 ._1�a a o���ião pública". i

l;l:���;;a��'j;ndo l;�r��tà I �� .......�_="""""�L�·"·'J�;=�....,�"'� ..,."�'s.'�,,�,,....r,">"""".,. ..=

f,-Tri�iba, o sr. Ricardo Berridt,

I".é'r.; proximidades de Ríachue
;", t�;, '2 sua Iimousine abalroa
ti·, relo caminhão marca GMC. t

r
.. /ê;!(l ..... 2-71-!r?, de Bh)[{H?naLl.
, Reccnhecendo :] erro corne

ÜcL. DOr, transitar completa
(rH>nfe- tór.a de mão; o proprle
brio do GMC entrou em en

t::m::Umentos'com o st: Ricardo
13f-'rndt, 'prontificando a pagar

--�---=--����----=-----------'----�----�'---��� '�;nfl�e����:e.constatadcs na

� L,' DI' <rI! dtl A "ll\mo've;� I) ·.Felizmente os desastres que

\Om��:tí'h�ga �dlmenaU€m .. c,a�..., .$Ji.t._lv I� i �e verificaram em Rio do Sul,
• , .. G 1 E t díná

� iIltimamente, apresentam a-
Assembléia era x raor marra �!'

d p('n�s prejuísos materiais e 0-

São convidados, os ssnhores acionistas esta com-I xalá não tenhamos que notí-

panhia. par'a urna ass.'mblé:a geral exira9rdinária: �ue � c:::lr em breve perdas írrepa
terá lUQ:<1l' no dia 10 de agosto do corrente ano. as 15 I! raveís de vidas preciosas.

"�r�" ;" séde soda' à rua Nereu Ramos 4..3 nesta ci- � Prud.encia e cautela devem
.. '� . c,�, _,a .,�. r, "� anilar: lnnanadas com os pro-
iade, obedecendo a seguinte f : fi"<;bnais do 'volante, em ,be-

ORDEM DO DIA I �. nc!!cio d'GS 'proprics motorjs-

1.01 i'.pl")"Jação da VEnda da exi$tênc}a d,� sode-I' :a5.
dade .e demais atos da Diretc.ria; i

2.0) Aprovação das contas da Direr''''i:? e <1:, '3". �

ciedade;, '. t
3.0) Resolu®es de interesses imediatos da soc';;-

dade e�'tlos . .

t f t
.

d '.L. �, I "'
ti aClOnIS as e a os geraIs e lllle-: � í d"!st:'i�.. da. ,Construcão e do':;

resses sociais· ! í IVroblllano, )a se encontra no' ��

Blumenau, 1.0 de agàsto de 1953. ; ! Ri.u de Janeiro. tornando parte I ��
J !

I'
no Congresso Nacional de Pre- r;

A 'J. •
- .� !

CCimpanhia Blumenauense de Automoveis i ,<�kncia, o sr· 'Nalter Rous-I�; ceI!o renresenlêlcao para (l CGphfll
OZ:l Rodrigues - Diretor

-
-

4
senq Prüno. ��

:o t ' ...

� A importante reunião que I?! clientela, e dou fadas referendas! [f,l}8 se ju!g a�'em
,� ..,... -:- ..,.,.. �. I esL{> sendo realizada no sécl,c> 11� •

-""., tIa Associação Brasileira de

I
�t Carias .;.fliua Antof9io �viar��n$ ��e (Hiiteiri

Imprensa, sob o patrocínio d ) �.

O
'M;inistério do Tl',11)fllho, teve o :� n�p. Auie .;I, li n}�,�,'fr'" g::n�d:a)sC'p hlicio àia 4 d·.! fluente. de- �: KM� h�'!_;S, !�rli J\��f111l�i _ ... -

ii �j�� ç t:�
V",,'1CO terminar dia 8. I·� r' f"Oe'" 5 f- � ""�� - If' "." '�_I

�
O reprpsentante do Sindica- !:� ti �uO oe �(!O t.W..íl:::"O "'.. la�J'nf;i' ��

ta dos trabalhadores de Rio do r::;;._.f.').O""O.-• .,O-4').-.:::ti..).::-.:1.C.,....::: ......-.,.,.ç-.�.o�G.'10{0 c�.'-.r-c'..,;:,.'o li ::'�. ,,!: 3 o (:01.1,1 õ:I' IV'G t: � f,I-"e.Q-�".r.""::'1I0.:.;.�.- • ..).'!"!.c..'" ��
S11l, segUIU c::.n1 o firlne pro-

�v'-�-·L.· ._� .,J•• _"'�"J.,,::.,-,IJ;-,"','III ',.�'.iI Iit_. II_.�& �O'hO III li! e _ Q �:Ii 011 � 4 ,"', oI!!:>" � ... .". (I O) ip Q O ... �1;J-.,-.'o-C •• ,(I.)D::;.,I:$J.=.... !lO-S--�+C" !

C O'NV I TE
O MARABAi CLUB tem a honra de convroar

seus assodados e os da S·D .1\1. Carlos Gomes, para
o BAILE SOCIAL que fará realizar dia S de agosto
nos salões do Teatro. com iníc�o às 21 horas. As dan

�U� serão animadas: pela "0rqll.esb:a Tabajara".

Uma casa de madeira no

b'�ir,'éJ da Velha.
(Perto do Grupo Escolar):
tnrormacões à Rua Sao

Paulo. 313:L !

"

·,1 à ftua Eng.3nhelr'
:; i11edtndo �2. íol"::tr

por SU fl!\.!t:'V::' .ie rr �-;,_

.... �- .... ..-'--.
_. __._,--�-�-._...---_. � �-

�1'Diversosllótes na Rua " de Se- Râ\D!O - TH�GRAfIA
II tembro. O'timo local para mo-

t; radia " comércio. I

II x x x II • Torne-se um técnico em:
j ,omunll·ações. aprendendo es:;
! ta p,;,üiíssãn.•"- nl?s. Ilrática�. a !
1 :;o; t:.::·. �)��CCI�)S }?H.;fll!'o",:. mror

=':{HD Ll
..LD!_"J neste �l;;_'-

1 tel:re>.O de 15 r:""t1<:'
50 no 'Bairro de Bom Retir,'

com uma casa de material
.

II x x x
"

'I'li 1 bela casa resídenclal no Be- III CO Tim\)Ó, situada' num terreno I

Comnrarnos qualquer quantidade de Caseína

rl,,= I.H qu;!i��ade, otima, ao' preço acima, pagamento
:I vista.

Carias com Pequena amostra, para
Caixa Postal, 3$�O -:- Rio (le, Janeiro.

j

II �e 116 metros de frente pYf'
., 28 metros de fundo. Preço de

oeasíão, Facilita_se )luame�w:,;.

chá do comunismo no Bra

sil?'
Palavras de saudade e pala

" '.T<lS de gratidão, pela coniven
.,

I
la e pela enorme

..

confiança
;' .e 0S uu ra no nassàdo.
.

Em v.z. porem. do gesto de
.. -r-orihecimentv; I) Ieader da

de chantage dirige
, " ',.-_ ��p sr. (}.>;.,ôl:(J vat{.J-:.�

�. \:.II··.._ '1", '- f_ntél_;n.1("l de lHl1a

uue _ tra <,é.o: do
.,,'�, - ele -;;_ p t _)-

"
.'

II " x ,

II 1 negoc,,, de ,ecu� r ,'iO;'lfi.

II dos na rua lá, bem m-tallld"

II e com bôa freguesiá
II x x x

"
.

Diversos terrenos " casa� @ID

:1 todos os bairros da cidadt'.

� x X x

:I DIversos lotes e casas tu, ,Ir.lf"
·1 ãe Camboriú.

x x li:

:' 2 engenhos de serra ue rol!,

li nicipio de Ibirama li n,5 qui
li lOmetro. da !;,caçãr,
: dor

.

( F. �
.- # �

"UI O M O' V �
, AutomóVeis'
Caminbõ�"l
(lamiur er��

U$adoíJ'
f"s·'!fft:.�,

:t ;:{; .) (� _\

f.r l!Y To; r_� �4,
{•..n", M P 1( ....

Concr.8Sionártos:
CA.M1NHõll!S F. w. D

Whp.el Drive)
TRATORES: L H. B,

. fiLlJMENAU
I .1

;��!;?�� i �G8mDDica�ao e Jgra'�cimeBto
:

n:ou {} titulaI:" da Viagão Q nou.1
ela; de 'gue o pl'esidente <fé!. Rc· I
publiéa ,dera vista da Mensa' �
gero aos novos ministros. '

f- Não.> ti (1 que me p�'ecia
..... declarou o !Sr. José Amél'i'!o ;
Não é propriamente. uma retor- ;
ma' de base, ·mas uma transno.!
síç�o da seviços e depattam�n Itos, algumas bem indicadas. En

. ,depois de longo.s sofriplentos, com a idade doe 61
tzeta!nto, a reforma, não lllt::>r3

I anos, dez mêses e sete dias.
O· 'Sist�a. e co�sidel>:ra ml.lito Apl'oveiiamos O ensejo para. agradecer, llc:uhora.

�:::;d:;�l��a.H�u�n::- :�;� ��� {�amente. aos �o:sos homlosl)s vizinhos, q�e nos auxi-:

rei'peito ao andamento m'l;s r:: -I harUln e confor.aranl 110 dolcr,{l�o transe; ao.

pastorlllid<J dos :processe!'.

II,DUel}bers,
pelas consoladoras palavras proferidas cm

'

Â A�n�.lli8fr({{'aO c casa e }lO Cemitério, àuu{'les (rue }}al7ticipnram das c-
tt PolAt'lca -' -' tl l· 1 f r

t t
�

d d
•

Uma pergt1�ta foi f,,:ia '. ':;1',
:;;Cq,'1DS, 3COln ...:3UdaULO o e:'c ro a e

.

a
•

erra eIra
,

Jos� ....mérico.. i�m(ira{b dn ql�erH!o morto, €'�vlaudo e depOSItando

fl0_,- A adm;.lnistração <>st.i

:me-I
ires em seu tU111ul0, bem aSSJm aos que .os cOl1sülaralll,

l)::or ou pior do que em 1930? i apresentando SC1.1S sICllthnos. , ,. ,

]\ l"f'SjJO;:J! <J : ..�',

li' n: 11 ") - J
• 11 1

_ I�!cr!:, E!2r��l�!':'"l ! �d!":r:.;:", ... l,'� .,-<!l_!l!�,n���.� :.�::;._ 1i,$).·4_:�·� .;.� ..•J!!;:""',n�� .. t:_;l(�?��, ,.', I ���
Ú'a':"::'o 21"'111 ': uz: __ : t:'�!' �1!ldf" -_1 �)!!h:!�:lfj� ��!")t2:-.! _1!!1'!l!t:! U!-1.!i!� lI��_!.td 1!.:1·rt:h� u. 1

ma�:1 cc:mp:-:az:did.1 � llitl<!urm.I: Filho� Bel'toldo U�bal!> Esposa e l' !lh%. �
te. :r� n;'i0 :!e pode maios�e:C'1lí�e�

" Gt�lUO: Erich Larseu, Espôsa c Finws. Ios tecnlC?S €o os elemcLlo� ,Ie Gellro: ,Alfredo, Creus Espôsa e Filhos.

�o�:"':;��kr:a ;oli��:'o�:.
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Coouunicam.os, por eite meio, a todos os parentes
amigos, que Deus Nosso Senhor, houve po)." bem cha-:

mar a seu seio, se,gunda-feira., dia 27 de' julhó, às 8 '110- I
Í"as, meu querido espôso c" 110SSO inesquecível pai,
gro, avô irmão e tio

�
zt;"

vernos tem procurado re-'
s')lver esses problemas pe - i
'la maneira menos p�n€)sa,:
possivel, o que tem engen- I
drado .complicacões em aI-I
'!,;u21S desses paí;es, como a I
Bolivia, o .Chile o Brasil· í
No caso do Brasil fize-I

rarn notar os informantes, !

20 por c�'nto da renda nacio I
nal é destinada a novos in I
vestimentos, b que já cau-;
sou a inflação' e a procu- j'ra de novos capitais. I

I
·K

A

ELE

Peça!! e AceSSflrfO$:
'

'

FORD - CHE\TROI,E"t
- Linha _

.

.I't1 O P A lt·

FPOLIS, 3 (A. Mel'curio)
Transcorre I hoje. o alúver-sario
.latalicio do contra Aln'ürante i

.Jarlos da Silveixa Carneiro, (,,)',1
nandante do V Distrito Naval \

e fig.ura. de. rl;!levo nos nossm; I
meios intelectuais. Foi o br!lhan I
.e, .oficial da. nossa Marinha aue:
:.fundou o Curso <:le ExpanÊão'
C'.)mercial. entre nós, e OU.� ta-!
manho' ;reflexo obteve �o uno:
j'inr.c. no movin',ento �ultul'al de IFlorianópolis. Juntamos as nos-,.
··ns, p.� �muita5 homenagens que [
�l<'·.!e lhe �er.5.o tributadas� I

I)r. João CoHn
fA, Mt'TcUr!'J1

!I'OI! n�1.•Hf H lH)1I'!C�!'!;;t=t_! 111rr ,;.}'1 CPl1
-. ,I!, ,Tn!''_ "nHhl :':::,P'':'(I i.:-p·"

� t)!.lrn.:.: r.!ublica.:í �

um dos grandes auxiliares dó I"overno lrineu B·Jrnhau';;!'!!1. Saõ1
·:1a.mo-lo com votos de faliclda-ldtA::_ T'es�ot- 1':=.

•
L __

(7m anúnc�o t,. sempre uma notícia

importante! Atraví's rltle V. conhece
mE'lhor 1.\S loiu�. as mercadorias e seus

preco:::. Se ,". deseja I)agar o menor
• 'J .1 I: �

preç/). reconhecer l'Dé,fCaS de qualida.
df> ç c::,rolher [\roduto::, clç mator 1"f'110.

11·· � �. Ll o :""�I-Jn� �rl� 'l� 't�:��ltlI:j/_. t�n1

produto anunciado assume

hilidade daquilo quI') promete, truz suas

qualidades a llúhlico para que sejam
(·(.;mIKiTadas e não se esconde anônimo

atrás d� cun balcão, à e�I)era de um fr'e-

HERàlANN URBANN
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Direção de: AURELIO SADA
,_._, .. _�.

• II ii í' R e:::; , 1 I
Sabaüo vindouro no campo doI I MI L';J����i::��Aift�:�i�����;r�":�: I
.Ic·m·.p' I",Cl. ',Ia . a

..

·· p·r".�m,e.;I�. ra""_' . f:,··
..

f i, h" a .,l._i[;" I·:· J,:i-;,...�,�,:�.--;:�:'_-;;(_J�.;.-;;-,,"<-�_! I
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'.' '; � �' : ,,';} � � 'O:' J f " � ,,_, �

'c.' e' r, ·.t .3. m'" e de" JY<'luy'enl/l'.'.',s II, �:.,i Uim-f:;�'�:�i�l�;�:j<: ;��;e�i����al]� �;��:���a; �!\e����!�', ,i;.::,.;..,. __. Drr-lomadc 'a Alemanha e no Rio de Janeiro.
,

.

Tratamento peLf!:" Ondas ultrcssonícas,
-----_-=:. _ .....�....,.

, .

d G"" E ti ar fiD n � i'7J}���t..��.Iuas equipes está atrain to j o remio spor IVO im- lIn. .... ,'0., ";."W�.�"'L"

35 atencões do publico ló- i pico.
'

cal, esperando-se que bom! ET.o - Fica marcado o

número de espectadores �ni I disi g de agosto as 15,30 ho.

<"ix:do � tarde ao estádiJ: r..« :, \.,�imeira partida de

da Baíxada I ";\'''ni:', eritre os vericedo- ,

��'- .

-

..... �.... <.... ! .1' ;

Com respeito <10 campco. 'I' .,.,.,-: ti;>,: zonas, Brusque-i-: l
nato de jU\'E'nís, eis o que ( G,i�,par e Blumeliau-Tes�o : i
��iz a rcs-oluc:io baixada ne·' ! C::ntral, ou seja Gremw:;
lo Presidente (�a LBF, -sr. Esportivo Olímpico e Clu- i i
Sebastião Cl'UZ: be Esportivo Paysundú, no i l
Sebastião Cruz, Presiden campo do primei!';), c(miol'- ;.

1e da, Liga' Blumenauense me ��ort(,io 1"\:aE:;;,ado nesta! f
:1e Futebol, no uso de suas data· !

} I
nl. .ribu'ções: RESOLVE: 1.0 1V.o - Fica marcada a! �

i

_ Tendo em vista os pOll- dat;), de 1!� de, agosto. as

ias O'1:nhos no transcurso 15.30 horas a segunda par- I

do c�mpeonato O!i?i�l de I
tlda d� juven�s en�re c��,�=:

tl'uteb?l da l.a DIvIsa0 de

I Es_')orbvo Pa.Y�andu .: '�!� i
fuvenlS, nas zonas Brus- mIO Esportlvo O�I,l1p�C�"
que--Gaspar. fica procla- ! no campo do p1'imell'-':: ('011- I

,mado vencedor o Clube Es

I
forme so1'te10 rea!lz&do \

pcrtivo DaYsandú, nestn data. !

. II.o - Tendo em vista os I V'o -- Comunique-"e e : II P 1..1·
.

pontos ganhos lJO transcul'- j UI,; lque-se. I.
50 do camp�onato C?f�c�al: Blumena.u, 4 de agosto I i
de Futebol <::a·1.o DIVIsa0 de 1953. í l
de Juvenis, nas zonàs Blu·: (as.) Sebastião Cruz - i �
menau - Testo Central, I Presidente. ; I
fica proclamado vencedor ! 1

Illtêlio ar clt do' I
. . I

\ }
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' l.····pr Ader"ly.l p<:-
I

_ ��' ,
,,'..fi'

J\lao aJ?reS;�lL(,:U BCPa.rl'�,'",: I �
..�,':.'�"_ .,:' ,.:;��;�'o'; SUJ·�Ú:�';,·C'r)�;- ;

g:;;:" g !J 'jnar C:.O CLaSSlCO - - � - --

�:te:laux x PaYSH11nú. des;.:). i._ .�I.,'!, ,� ;:-_1[rer penalida(les,
;";:;]a1' dos m2is norn'lais, do- j. i (.1 �í,,· '-,lWS falt3s s::.rã.o a' 'I
lr!lngo )JBssaclo, em, Brus- J,;l'(cci:.das pela J. D. D. i

::] ele' 0'0 tl';colorcs, 11185s C;)n I

�·í!;"-:.t:_');;;; f' itlg·)!,,::t1'J rnais ,,--=---------- _�_.M_.

CiUe SCll ad'verf:ár�o, V�:· �i 1," /1 S(�{) :1( lNDEPEND!EN�

I.: [,'T, () e,"cénüro: no segu:,- TE A 8 DE DEZEMBRO

do te �pJ, por 2 x 1 e a:j

l,� :;(':!s;�:.ar o juiz Antonio

I,i'drcelino da Silva

!

ê li i.

'eular, entre Carla;:;
_'Pàysandú, o qual
·lui no maior 'jogO do "Ca'ál"

I '

jJ;:' ,nato profissional da. Liga
, 'JJlul1.1E:nanense' de Futebol, t::;.'

..

..

. T.{�nln{.;. (h'l?�ifirr�i
'lu ddadé um

,

,(;1:(', oOr: .outróra ';1';) r.s ombros dos cracks da
,-··,rdchtr·iros formiguaírcs hu- _'-,::D.1cda Duque de Caxias .e
J �;; I:}� aos campos em. que' Alameda Rio, Branco .. O Cam

e�a realizado, agora' atrae ;',cão de Centenário frente ao ções, no, entanto,
quase que exclusivamente R:'" Pl:zstigio no sóccer catarínen-

atenções dos adeptos das se, cujo renome' não se pode-
gremíações que sequcntemente, seu, primeiro n0g<,r. Serão eles protagonis-
iiimtar" ou sejam, �riunfo na disputa oficial des- tas de um espetáculo tradícío-

':::;::p/Jrte"Chibe e Gremio 'e ano,
" Illd. conhccíd-i em todo o Es- Está marcada para a tar-

.pr,rtivo Olfmpieo. ,

' Por ·QJ.-lÍl'O lado. o. u!1ze! lado. Enfim, é dr: "e esperar ,k de depois de amanhã a

. ,Por Incrivcl que pareça, a Tiel1tado por JI)sé Pera não I que ambos os ql1a��ros, v�lm· pi-in1.eira partida final do

tal.ponto chegou a situação

I
,"�psrill1entDu ainda.' o saber I do-se de suas qualidades tée- ,�'çu11peonato de Juvenis do

d;lS c.quip,Cs esmeraldina _
e .ic. !.,;,1THl vitória, 'ape'nas .em-.] nicas e do espír-ito de luta. (. -: fr 1'011(e ano, que apresen

alvi-rubrá, d�\:jd;"J a t.i.Ípr{;�: p:�Lou duas vezes. contra Pay- � [l'lL1J'_, :;L�f!�0 9_e $<:UE' integran �: -u COn1? -CUf;,1p(\ÕeS dss z�- <

'�I]I_'. são bem conhecidoj do I
_
:�ndú e 'I'upí, rêspectivmnen-I �f,S, pr.:;p.:-.r"Íonem .aos _ torcedo I nas. Blurnenau-Testo Cen

::i_;_bliro.".de�portiv,l local, qL'ê :", TI: l'·,Uit0 m:iural, por istG, res de _Bkm(';na�: '-ümc.;.s .

de

I traI" � 9a�pal; Bl�l:len�\.:"
...,'?, yns .t mpns

.

par,l cá si:·n.s )i ',� sua torcida fique na Lx-!.sen-sa_çao, um Jog), ��.flm, r�sp�Ct!Vrtl:nt:!nt.e, OlunplC�
dlle10S inflnem dceisiva1;"'l'lií.e !',:,:cbtiva de um resultado pO-�1 onde ,Impere

o é!avalhemsmo I
e Paysandu'

,

n:;u n:l órdern das primeiras ..
' :,Í'Jo 'é' j)Clssa ficar maiS ali-, (� IeaJd�l(!". ,1 O enconiro E'11tre esta!:"

,i:l.lkC:lç;:ie" de qu'aJquer c:rta
me a-mistoso ou profiss:onal,
mas decidem os p;stos fbailO
dos mesmos. Está, infeIizmen
'te é ,a dura realidade. com a

qual nosSos despcrtistas tem

q'iese 'conformar, não estando

de, todo perdidas as esperan-
. ça,.;:, quanto à posibilidade de
um dia vermos 110SS'::S está

,d'os abarrOtados como há al-'

M E' D I C O
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a

Boenç�t� de Senhoras e Operaçêes. Raios :x:
C""!�'l]1tÓ!'ii:: Hosnital "anL Cutartna..

Consulta: l);�S 9.30 ás 1:� nOl'8S e Das 15 ás, t'7 horas,
Resídêncía Rua'lVfall'e�hal Floria:!;} peh:oto, 253 -

Fone 125� 'em frenfe ao Ha;spital Santa Jsabefi.

I
n<�1"'lW(lt�JLt" ,ti..

D R. C ii R V Ãf\l i:' "? I
A USE �� I E ATEr �: r � #� 10 I

MOLESTIAS DE SENHOl1.!\"'-��"""" I

DR RENATO CAMP,RA,
DOENÇAS INTI<�R·NAS

OPERAÇõES ONDAS CURTAS
';�;u!\sultól']o' TraV8íiiS8 oi de Fevereiro, ii

Fones; 1433 e 1226

gUl1S anos

•
Co

m:. ,\]., ,n, ,.:\ ,ç �, Q
Sucunal:, . �$!1r�flá �: S�nta (aJari��: I •

" .

��� Pedro Ivol" �.tf, 341 - (aixa postal: Si? � End. leL "EtmaH
tm��mka aos seus dis ii�lt�$ dientes, .correióres e Amigos que mu

dou seu escritório' em Bhmle�áu"p�ra' o prédio Pa�lo Scheidemi�iel!
à RM� 15 de 'Novembro, ,_ ito 810,,· 1·0 andar sala ,2 4> o�de tOidinua
���nde�do dentro do, hôrário normal.

(i_a�.' ,'Soavis<f a.de Seguros'
Escritório de· Blumenau •

(ab:a . Posfai; "153
- ,

-

ielafcm6� 11 ,�1

o

_ .•._,-. i"U.NlICA f;12:RLU_ --_.

i<:sped:-,!ista �m Do�';)i.'�� ·ie t,On:mç&
::ONSULTORlÜ; 1"1,,:"]"11(.0 Pei�o{('�,t:. :'iR --_ L andar

FOt�(·: :1.19'1 ,

RESIDENCIA: Rua Paraíba 1 'lO - Fone 1074
---------;--------��----�--------�------------

il.:fI'Je,·taligt� em !f>Jt.'!l Cirurgia e rJoenC!!B de Senív\l·."
Cunsüita8 no H3Gujta� §�nta :Ua�ú:i'1ntt

Das 9 às 11 e daS 151/2 áF 1" hp,
EL1Tfi;t�:N4,n .�, ��l�P�T':;? : ���'!'��I�t�. 1f��tr',lJ)f.-nn",.'''

liílHTID03 - N_l�;'InZ E GAR�·�D,NTA

','_.

Qbtive:rnos informações

I
I

.�_""._ e .. ··""""::.-"""�".· ...... �
j

,

,l:I

1 'c na lidac1e máxima
: <':� {-to::; paY'Sanàudi1u:-:.

E:.I:ií ;lSS��l1ta �o par::- g de

"('.."zcmbro, em São Janua-
:. "inaugurando a ilumina
"

,_to Braall!
,; :i;'. r ..� !
": '. ,:"_. ?;'U

,:

ii
Antes da entrega

D;1cq,alh:.;.;'> ,f�lol:1 Q

I --,r� Ff'doCrlc�j L:lrlos l\lJe}�:·
i
dl:', pY'êsidente da Associa

ção Comercial, usando 3.:1

.i:,)â.iavra:, a seguir I) sr ..Re
l1&to Benito, pr�sidente da

Liga Atlética ,Blumel1auen
se.

Foram os seguintss
integrailtes' da represei1ta
(;ão catari�e.ns� a quem fo
ram çonferidos premias.,
por sua .conduta destaceda
na Primeira OEmpiada Sé
siana:

. Valdemar Thiago, 3.0 C,)

lacado na' corrida-de :� mil

metros; Raulino Silva, 4.0
c'Jlocado na mesma prova;
Antonio Ckmens, Eduardo
Silveira e Avelino Macha
do. -Saliente-se, aqui, que a

.equipe catarinense sagrou-
se· vire 'campeã brasileira
no"certame acima citado.

" ::-,�raráDl-se algumr:--; CC..<.;.ê3

J,�- -i.ndisciplina, o qu:" moti

vou a suspensão da partida.
;.)1' parte do árbitro.
HéEo OLnger, técnico

rias equipes do Atlético, por
ter diTigi.�o palavras ofen-
3ivas :::;) apitadol' c.cima men
�lonadi) e aos representan-
l;;s(-:â'LBF que se encontra

vmn 11') Estádio C011sul

Henau:x, foi citado em sú
mula, o mesmo sucedendo

rrOi}rJa, per C,Cl!l r'01"'a

que será �dquirido
l!c!liro de p0UCO:; d:as, nma

fLJ.rtida internaciona 1 rY'll"

tra o leader absoluto ún

c2mp2onato argentino
Independiente.

re-

precisas, na séde do cam

J ',';lO carioca sobre eSSe en'

'?::llltro que dEverá marcar

,lITlél nc.itada sen3acional no
':::port nacional. Sobre o ge:"
i'ador que deverá ser insta
i 1'10, já foram iniciadas as

:'1[')';, cjações, sabe-ndo"se,
1c.mb. m que a co:mpra ser)
('l> Ú if" geradore", pois que
a sé':'lc n:utica SeY.l1ambe11,1
SCl'\';du, Grandes trabalhos,
lois estão marca:1.do a dire

ç;tO do grande cluh carioca

IlHe deverá inaugLral', sim
ho�kamente a g�'a!]d0 e mo
dt'l'l1a piscina, bem como

(.s OC7S geradores qUE' possi
l:lUitarão jogos noturnos,
I"í!I?SmO que o ra�onamento
cO:'üinue, pois ,:J Vasco se

previne, seguindo o. exem ..

pln do Flmninen,��' ���_���_.������"""'-�-

�unmmmmm':"n-n-i-n_;'u-n-ll-fl-u_;'u-u-n-n-U_;'U-U-I";'Il-Il;_n-II-II-n-Ji-Jl-n�U-II:-n:-n:-Jl:-"I:-I!::n::lI::u:-:n=II-:"II'"::"'II::-:n:::n:::n:::u:::n:::n:::l:::n::n::n-;;;fI;;;l!l;-:J,::sl::�::Ii;:II::II::n::n:-'::::
� ., "' ::
-
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� DOENÇAS NER.VOSAS E �itl�TAIS I
5 i

§ Cas3 de S�.úde Nóssa Senoora da G!'l��!,�� :l
= =
5 �
5 &SSISTENCIA ME'DIC·i§. PERMANENTE A CARGO"OE 1!:SPECIALI8'i'�f\!' ,i
ii M!ERTA A.O� ME'DlCOS EX.'1'ERNO�. Si
= �
a .- ;_ =

= S
ã nE'l'RWIDADE ME'DlCA =� REPOUSO � DE6INTOXICAÇ41ES -- ALCGQ.. $

i LlSMO = 'I'RA:TAMEN'l'OS ESnCIAL'liADU§· =, �
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LO CAXIAS

c- ;
�

!
� r.. 'f'- /_o I;; (1-

,:.,:?'r'�'i:E;���H ('} :·c�-;l:Rj!�Cla. '.,I �n� Xl' it�� t:hll?C��1;:t�"'::�
I.JOI'IE'i'-'.1"f'" �
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JONAS POSSIVELMENTE DR. HE�U$f, Ri
ADVOGADO

6EORG

".t.;_........1! ;:!-:.

,"", ,...,;o"do Megalha.. ,

Janas, um dos grandes
valores elo futebol local,
que nestes ultimos tempos
�iu-se forcado a ficar ina
tivo, em ';;irtude de séria
contusão num c!c seus jGe
lhos, ao que parece; está se

recuperamlo" f.isicamente.
De uns tempos para cá, pe
LJ lnel',os, não ten1 S3 res

s�nLidtl da referida contu'

!:'ão. tanto que vem treinan
do com desemburaço.
O Caxias dr: J'oiuville,

asora, está interessado por
seu concurSo. Terça-feira
úitima Jonas tomou parte
no colet,ivo

.

noturno reali'
zado pelos cOl1'2B.udados de
LE1€,t:';. 1"111 Joínvile, �ain �

d�· se d� CD!1tfrlto� &sn,do 1"2"PJi
b P!"ovavel QU':: ats ii. P:!'O"

xima semr.na- assíne cõn:i
promísso 'COm o ehbe pre
iüdido ;?elo sr. Pedro Co�
Un.

Corretores

SERA' CONTRATADO PE
.\

.;...------------,-�'---------�._="..
"ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ - BLUMENAU

------------------��--------�-----' ---------

UlMÉR lAffROti1
CORRETOR

Rua Uaranh§o N 2· BLUMENAr'

(Dnlt,RnmaÜl IllIegnl j
o ...oo&rnq ·trat,.,me�·", ';<1,

hHlçõo: !�rr!!,.,inQ.
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Tentativa
Unidos

russa

da Franç
I RECEBIDA COM fRI�lti\ W)S CIRCULO$ fRAHCE-
I SES A PROP�:� 1& SOVIE'UCA ':

p ra

LONDRES, 5 (UP) - Os circulos autortzados de Londres,
do i se ã última proposta soviética. para. uma. reunião dós Ciuatl'o grandes
declararam:

Somos de opinião tJne 'C I{.r<:;mlin quer avttar, agora, negocia,1}ões
entre os altos chefes <los quatro grandes. Tudo indica. flue a Russia

apenas deseja ganhar tempo para. não se comprometer em nenhum as-

sunto internacional de importancia.
PARIS, 5 (UP) _ A última. nota. soviética às tres potencias ociden-

.

tais para uma conferência dos quatro grandes foi acolhida com abso
I ade da direção daquela em- 1 seguiu contratar a notavel e luta frieza por part� dos círculos oficiais francêses. Um' po.rta-vóz ofí

.rê':'! em trazer a esta cidade I celebre cantora mternacíonal cíat declarou que esta nota não passa dc mais uma tentativa de Mos

ar-tistas de renome, tanto na-] i'/laria de La Luz, a maravl!ha- cou no sentido de dividir os Estados Unidos da França e Grã-B'rela.

cíonaís como internacionais a I' eo
voz chilena, que se apre- nha, Acrescentou que talvez valesse a pena. não maís m:l}lter 'qualquer

,'btéia local tem assistido
'

a- sentará ao públrco blumenau- comunicação com Moscou.

._)resentações interessantes, díg enol! amanhã no placo do Cine MOSCOU, 5 (UP) _ Em sua nota de resposta. à sugestão aliada, de

.1U" do aplauso e da simpatia Busch. Mana de La Luz, que realizar uma conferência dos quatro grandes para solucionar os prohlc
do publico que frequenta a- : nterjrreta .as mais belas can- mas aternão e austrtaco, os russos voltaram a preconizar a participação'
�ueJa casa de diversões. çn?s do mundo, cantando em da. China. cornurrísta, Alega a nota soviêtica que a participaçã.o chinêsa

Num verdadeiro tour-de-Ior- castelhano, português, inglês, é indispensável, na. díscussão de medidas tendentes a reduzir a tensão

cc, a empresa Cine Busch. ccn- i'rancês, alemão, italiauo e r'us internacional.
_....,. _.;- so, nasceu na cidade de Rengo

IC'o'metido de dnrr9me cerohr91 g��i:i �a�����s:nd:�!r;:- Noticias de Rio·do Sul

fG!lIOPftU DOii :i1�UIUlld'
U

J • n Il� II 'i:�:;�ijt�!�! Ecos da festa cl3 caça e pesca 0,0UOia,( Ve lho')
U OU UI) 3uO uose uuelroz :-::1!"�0U a }omar �lUlas com es- RIO DO SUL, 5 _ Confor- j Baungarteu e jornalista Ja- B"lUngarten, Gerda Mayr, Ma- f �o)!er�od? <;la ta,rde, as cO:ll-

_ " \11enam_�o bar;ton_o. Em .:>: �e foi por nós amplamente i bes srarcia,. que apresentou o tí lde Ern,. Ema Soar, Tecla f pl'hçoes [ndfviduaís de �olao,
RIO :J (Merid.) _ Aco-: grande projeção. Seus fu- � �44_: d:u eu prrmerro recital, rll:vulgad?, o Clube de C�ça e I segumre e Justo res�ltado: .1.0 Knoll, �dlth RodrIgu�� : Mel' ap�!'2!.e?tara� os seguintes

tíd d do • I�·. •
lUnt",m_nte com o �eu profes- TIro "Dias Velhi..", realIzou,! wgar (casal) - Jacmto Lima . cedes Slebert, sob o ccman- classificados: 1.0 lugar Albre-

me 1 ° e um errame ce- neral:, r.e�h.zara.:n-se _ontem
I
::::1�,. colhe�d� cs �a:s f.artos a-

I nos ultimos dias (1" :11l1ho ppdo ] 0 es=,osa: z.o lugar (casada)

-IdO"
dos peritos Otto Fritz. \ c�! Larsen; 2.0 lugar, Wilhelm

r�bral� faleceu na :ma re- r;o Cemitério Sao Joao Ba- ;:lvusos púhlicos e da

rmpren-I::t
sua já tradíc :,..na; festa do Nena Schlupp; 3.0 lugar (ca- Findo O banquete, quando

I'
llJg· 3,,; luga:.. J�c.ó Heckrnan;

sídencía, nesta Capital, ° tís ta. Na mesma ocasião
sa,

. encerrament da CAÇA E sadc) - Juventino Machade, da agradável sobremesa, fala- 4.0 lugar, Joao l�wald; 5.0 lu-

,

A;, tambem foi se ultado a-
�

< E� 194�5, estrelou no rádio, PF�CA, Em 1933. 4.0 lugar (solts íro) - Maria rum os srs. Vitor Lucas, ora- g .r, Al!r;_dG Wt�rz� 6.0 lugar,

dep�tado Jose Ga�.denC1iO .

p, I senoo nes::_e �no .d�tB:cada com! Apesar do mar t"mp': rei- Antonieta Maye e 5.0 lugar, dor oficial do Clube; sr. Ray B'lrr:eto J:! rarrzen: /.0 lugar,

Q�droz, representante da qileJ� necroI?ole, 'Ü outro
. � revelação adlOfo,m�a. pela. nante durante os dias .que an- (solteiro) Carlos Heíriích. TO-l mundo Mair S�brinho, íncnu- �'!',"rl<:- Barth e e'(J lug?-r, Adol

UDN da Paraíba, na Câma- paraibano, ° lludre sr. An- ! �r::prensa e relo publIco. Du- teCé:deram as festividades,. di- dflS os vencedores receberam, .•"vel Presidente do "Dias Ve- >0. :!"rlschcknechL Val;osos pre

ra Trata-se dI"
. tonio Camilo Soares, tio do: r.:rtte ?S an? que atuo�.na ra:, versas turma" de caçadores e da Comissão belos premias. \ 11lG"; e Raulino Joã,o Rosar, 'nlOS receberam Os colocados

�. 1 t
- umh,antlg.o desembargador Celso A-I ��of�ma chIlena, all�rltlca �a p€;'scadores enfrentaram, a No Banquete-Monstr·o,· ex- relembrando diversas peripé-

p""r amen ar que a maIS .:-
ou a como a m.e 01' c7n_�- principio a chuva e l-;:go a se- clil.�ivamente com produtos de I c'as da turma. da "'pescaria". So-

, ,

fonso Soa�es Perelra, mem- i;. De,u �m. seg,w?-a al.!d.ço_s gt.!:r fortes geadas. O resulta- Caca e Pesca tomaram p,..xte 1
.. i\�S façanhas descritas pelo sr.

de VInte anos atua na po- ro do TrIbunal de Justica �:s;rf.clPaIs radl�-er�llss0�as dI) ·satisf,tor·o não se fez es- mais de 400 pessoas. A parte R�ulino João Rosar, à respei
lítica do seu Estado com desse Estado.

J

(con!�;a��, ian�igi!: l;�tra a�J perar, pois .as nossas matas e da arte enHnár\a contou ação b de seus compa.r;heiros de
,

O" nossas nas, demonstrando eficiente d"s exmaS• sras.:

30-1
"campanha", termInou C'ç;rn a

Y IIDMITE SE 10S-
? abc:ndancia desta :r:egião, .for ane Heilmann (vindo de Cu- vé']ha hÍst,)ria·d�s d::>is tourei
i'\eneram acs p�scad�res e ca- rltiba), W"nda Frischknecht, ,'os que pela pnh1.e:ra vez se

"·'�d()res, o seguinte resultado: !>.{1cl;: Bau!!garten, Cecilia encontranm.
"1 tr'l:ras, 5 jundiás, 53 man-
"n" ; � :::urubls, 2 porcos do CRONICA POLICIAL

O GOVERNO TCHECO ma:��lo�a�cfc�;�:o���,a�b:! ROUBOU O (ARRO EM fRENTE li BOITE
���iT!�a��I�S�:!,pe�d����ú�� ., • .. PARA CURITIBA ...

13 .
1 pavão, Z. cutas, 16 ta-

·')s. 2 papagai:s, 4 sir'quás, 7 C I J h t'h
•. d t'

Werner ar OS ue un, em-, 1 Cl,
•

VIENA, 3 (UP) _ O pl·rs:-fa2:e-lo, porem devem compreen- rJU'efram aba:ndonar as gr�llja, �t1a,lS mun eu, e 2 qua IS va- pre�ado da f'rma Os-..valdo Ot- Surprez;) com .e, sucedido e

d:nte da TchecoslQvaq�lja. Anto

\
du que nossa produção agrícola coletivas poder:a insinuar o (,0-

.

OB.'. te S. A., nésta cidade, jovem achando !U(,smo que o seu car-

nm Zapot'xky, admlt:ll hoje deve ser aumentada". meço de urna nova or entaçã.o
alIe .a. CaipIra c�ntou afeito ás aventur(is, encontra- !"} fora roubado, Rcdolpho

que "tem hav'do erros na edifi- D'ificlllda.des nesse pais.
'_I" a ?artlc�aQso do aJ.am�- ....� "e na noite de ante ontem Rosa, em companhia de seu

cação .do socialismo", e pecI:u Economicas Faz-se notar, por outr-J lado,
do ConJunto - ralner, que brI

.

.!
!:l Boits da ArUnda, apr2cian- rm'lo P:mlin:; Rosa, que �).m-

aml operarios tchecos que, nu- I Os Qbservado�'eS' nEsta capital ?-ou os presente;; .com as :r:'aIs
I

.

� movimento de mulheres e bpffi posui um carro, salram

mentem. a produção �m gr:l.'al. 1 consideram que o disclirs::J rle q,:e a. Hungri� suspendeu .r.o I �r:teressantes mUSIcas do gene- o rodopiar dos pares que dan- m perseguição .ao audacioso

Em dIScurso radiofonico de31a Zapotocky reflete as creseentes mes Ipassado a marcha d:l 111- '..

. .' navam no salão, .enqu9.nto, os �·;}tlmc, conseguIndo alcança-
n'.:>lte, o presidente d'sse (,Uo dificuldades <eeonomieas ela dustrialização" e prrmitiu riu;:,! C?� Jl!-l�a�ento. do� bajes ,,:(:'us pensament:.'5, blvêz, va-

"

:�erto de Curitiba, obrigan-
"não temos feito liastante p:!r'l. Tchecoslovaquia. os camponeses abandonas�el.l as 1"1.,'1'. 01' gm l� f�ll f$.!te· pel.a ':'ls"'em distantes. na antevisão "ln-('l a v:ltar parl esta cidade,

.a!Ss�gu.rar o abastedmenio ali- D'zem tambem granjas coletivas, para conver- s.�gm:te ComJssao:,."r. Canü- 'I:! uma aventura audaciosa e >'....quanto o Chsvrclet era en-
que sua atir- �l� do A�aral e SIlva, Pr,> '!--:la cL uerioécias,.1 exemplo ,ngue ao'seu ligitimo dono.

mentido do povo. mação .de que não serã'J criadus ter-'Se em granjeiros indepen<.lç)Y .,.1::. � Wa.le,emar Bornhal.ls:l1, rio aue se faz-nas grandes cida- W"erner Carlos Juchun foi
Depo·is de admit'r os erros CQ- dificu_ldades a_os camponeses que teso Dr. Adriano Largu.,ra, __E.'_l".I_C_O des.- ,. nduzindo á Delegacia Re-

metidos, Zapotocky se des�ul-
- _.

V
III

d I 111m'"
Ao chegar ali o .carro ;inral de Policia pel) próprio

il.XJu, dizem}.) que todo muneo OS
- •

d

r Ia O e O pu lei � p1'8ça, um ChevrJlet-51, de "Jropnetario D carro r01..:bado,
comete, para acrescentar: '. 'i

.
.

�.:". ;::r.:;oriedade do sr. Rodolpho �(:>néo 0 Delegado João Gü-
"Todavia. não teria 'Senti'lo qUe .

.

"

'�.'..�.' I I;G"�, conduz1nd::J algumas pe3 'ne5 deirrmínado a abertura
apenas nos queixássemos. Com .

_.

r :,,"as para n Boite. ·Werner ax- :;! respectivo inquérito, de-

isso, não faríamos nenhum PIO-

-IO'1rnliaal comunlElil ta da h;J·
cpitetou ? �GU pl::mo de fuga, "(>noo· o ladrão -�er processa-

",regesso". li ; rlU": consIstra 'em roubar um (lo,

A segu'r, disse o pr\!sit!ente
. � ! ,;�ut()m :ve1 e tomar rumo des-

_:..- '-- �-.:......:..._-"-.;_:_..;__."....�'---..-.;-'---'-
qUe () abastecimento de carn::.

"",;;:;.; j c0nhecido. Assim . pensando,
>€>specialmenle, é ainda precario ::ario material de propaganda e até indrumentos de ��fhn.if lq'��:l�e�o����s�o (�o����?ro��
e que se deve aumentar a PI"J-

'

duçã{) agricola. SALVADOR 4 (M
. ,. �. l't

.

1-
-

d t f
. zp.ntou numa mesa da Boite,

"'"
,. ..enc.lO" .,'oe; e �,ncos: ença: a rep�r agem, 01 o

1 onrl� iria t-mar um"' 'cerv2i,
única mnneira de baixar na]) - Como já noticiamos, as A dI.l·gencIa !::fctuou-se gr�- C!l!'O de ;nenores, ·presos, .

em
o iU11)) suLciente �ara ��

nosso nivel de, vida- d'sse .-. é iltor:dades policiai5 efetua' ç'Ols a lnformaçoes que fcram

I
ql�merO QO 10 g,rotos, de Ida- \ "n�"f' c\'n'''llnado . rP bo

q

aumentar d·· T d··I·' d' d d • 1 T· 1 t 8 19
I J. - - '.... u ou .

. a 1)1'0 uçao. e�110S ram uma lIg'encla na se e �,<,. :
..s, e que carroças eSLa- c.e \anave ell re

,

a" anos,·, Conhecedor que era da pro-
aÍnda dificuldades em no,;�a d� jornal ·.�O -Momen�o", ar· varo

. tral1sp�rtando. grande que, trabalh!ivam a nOite r;tas fiFSão de m::torista Werner a-
produção industrial e i1.·"l':c;n1a

. 1� ::omumsta da Bahia, con- quantidade de n;.atenal de pro �f ('mas do JJ�naI e con:tranan I b,in o aul _moveI e' tomou élí
A organização do trabalh.) !Hl.r ';"gumdo apreen�er farta qu:m I p�g,mda comulllsta e que �la· ·.w todas a� leIS trabalh!stas.. rr"cãJ e num movin12nto b;l!S
granjas di) Estado é a'nda in !d3�e deb' ma�enal de Pl�opa- I "J'mm PAasadl'? perla d�tVellld\l ,

Os r�fderId?? 1l1211CreS, �e:?::13 . co: saiu com o CJrro, sem a
suficiente. Uma das C<.Jnz,:{wen- ..:an�a su �:ers�va, como 1'I(l".s . nana nge.lca. me la amen- .:� OUVI ,?S, Ja com a aSS1StE'n- devida autoriz-din do seu nr>
cias que temos que enü'e�l·<...l" é 'ar:-to naCIOnaiS como estra.n·! t�. tu�o fOI re1atad:) ao s(·- .,�::; do JUizado d.e Menores, 10- prietario run181;do para Curi-
uma pequena colhclta de açu_ :E'lros. armas brancas e de fel- , cret2T10 de Segurança, tendo o ,';1m nostos em hberdade. '

car de beterraba. :.), bombas de. reduzido poder ,'�r, D�rval C3.rnt;'iro .. delegadc- PROVIDENCIAS DA
., A!2UnS camponeses ncreditam .'xplos V,,, aSSIm con10 C3S5C-

f es:'ecl"l, e o com.ssano Helen� A. B. I.

que. a única maneira de rei'iol.
'eip., de b:rracha.. . Araujo Lima, iniciado a dili- O presidente da Ass'Jciação

ver seus problemas é aban :i"�ar
Cnnstataram ainda, os poli, .;!I?ncia. fazendo' se presente o 3::i<lna de Imprensa est.i've, Oll

asgran jas co IetiY3!S, Nii� 11H.R
·jrti.s que existia na oficina do W"'n"tor Pedro Bandeira, re- i;«-m Ua Secretaria da. Pol'cia,

:>poremos obstá'culo". se
'ornal l:ma sala de torturas, OrE:l'elltante do Mágisterio Pu inteirando-se da diligencia

_. ....�_._ _

querem :Oll1 in:;trumcntos feitos de bllcO. -I} lizada, que nã� f.ei propria-
OCUPADA A REDA- :'wnte contra e jornal "'0 Mo-
ÇAO PELA POLICIA 'ner.to", e ouvindo da autori-

Pma caravana especial par- ,1;.d� que as detenções reali
'.'1. então, rumo ao jornsl "O í I.adas foram apenas para a

'VIr·mento", por volta das 8 ho-" instrução do processo, que sê·
ln" da manhã de ontem, tendo rá ncompanhado pcb Ministé
..m choque da policia ocupa- :oi Público, e nr, que couber
:lc' 3 redação do jornal e a- 'or aquela €ntidadc .

. :,pendido os mais div"Crsos ma O inquerito qUf'. desde on

':'''iais, Explosivos, armas, pro t:m á tarde, 1:;i in::::tnurado na

'!�andas e oito tacos de mala ;:)e]p.gaC'ia /\ ln:'Ha:r, sob a di
"'stal do Correio que, inexpli- "f'{:ão do e'jmi"�t�('j'1 Helen} de
"'.'elmente, ali se encontra- \i?UjO L 'm 'lo " �,:·r,ist.ido pelo

"rometor P<,!c'.1 Bandeira,
""ros.,egllirá, ho ;c, ocasião em

'IUE' serão ·:.;uvido5 os comunis
'1'3 rle+idos.

Nota de Arte

Será ouvida hoje no Cine BUiCh
maravilhosa voz cios Aneles,a

As iniciativas artísticas da
empresa do Cine Busch sem

pre foram acolhidas com a

mncr simpatia pelo público
blurnenauense, de vez que OS
seus programas de palco, com
a apresentação das maiores
celebridades líricas ou folcl0-
ricas tem proporcionado os

mais belos espetáculos.
Grac;as ao esterco e boa von

Ipelo a i9S para que �u1Jlenfem a Drnrillcà:.· em g ·r

primeira vez que> acontece
rá tal fato· DizEm que fal
tou a 57 sessões consecuti:
Vàs.e 95 intercaladas, assim,
\105 termos' do regimento
:Jerderá.. ° mandato: mas �
cassação só se dará a pedi
do de �lgum deputado.·

.

Até agora ninguem Tt�

quereu. Tambem ° partido
,� ° procurador do Estadá
;;odem requerer aquela me-
dida.

.

InteFcambio direto· para
programas de televisâo

SÃO PAUT,O. 5 (Mel' ,Uona;)
- Uma deligênda na Deleg:f.c':;
de Furtos €' Roubos teve clL.fe
cn-o . sensacional. Foi p�es')

NOVA IORQUE, 4 lU!') .. _ O· te.rreno cultural"
lltcrcambio di.réto de prO;;�'lm'lS i lue1' 'no tÇrrenO' 'Social
dI' televisão entre os pai"e, <ie! CampCll - "e 'Poderia
Hemi'Sféri� Ociuental dentrv �:'.) 1 cebido- como fato;!.'
futuro proxim'J foi hoje anun· • 3imo <'1'0 progresso.)
crado !por Sydney li C11Jl1p '�l, Hem;sfcrÍc".
prt""..tente �'1 Philco lntcrnucio- O ill1pcrio cultural do :nu'r·-
na1 Coxpuratlon, cambio do .Televisão - afirmou
CaInpell - um dos inlciado;'cJ _ superou ao do cienerna imed1a

fi.?" fomento da. Rádio e Tt'hJVi· tamfnte c a med·da. que o plO'
,ao - declarou que "é t· úr C'l: O'J'ama Cú'ntlnuaz�c teria mai!>
mente poss vol ag·.)ra se ligaI t 'l! ;ignificação que os w.)' :Rad�().
03 programu'S d'e TelevisÊ..'J "0 melho,'
BI'asil, Esta.�os Unidos, Canada
México, Cuba e Reput,h<.:a Do
Hunicana."

1?eclarou qUe esses '"e s paísEI
�mp.regam o T1l()�mo tipo un [,;"
me de T":!e\'i�áo <.l0 quinlH'nla�
� vinte �, cinco linhas. 0 trnta
quadrQ -reduzi!l'J.)' os prob!cri1:_�I�
técn COs du ;ntercambio de or-:r

gramas ao e:;tabelecim('nto
•

t;f
facilidades au:c;cmais U.:. t· (;n�
missão,
O dIretor da Ph lco decl:vG"

de telev.são se pod riio i!lf,;:
cambiar pJr meio de uma ,,('.ir
que eventualmente os prGg"v ri" l

contrados em, seu p.,der ohj •.to;r de estações de re;Üar�.5m.,,,,('j ,
dI> arte e joias, tudo "o "alo!' a ou para os países próximn 1'01

proximado de 250 mil cl'uzpil ('3. meio de cabos d(: do s ei.'i'15 fI.l(
O sub-delegado a::;ia (.lU ('>nma' poderiam 'iJêr colocados pdr�.. ,"

nhía do ladrão' José SilVei. ,:<.11. Iraúsm.ssâo de progxamas.

",o ."Caré<:a" e Danilo V c'r.L "I "Unir �s_ A�ê_rieas .

por !1w'{

maiS 1\.larla Fel'l"eü·u. .:ia Televlsao s!gn,f"cana r.w;><':!

'bj�i�ias lhl Ci'inUal
TEM NOVO PRESiDENTE
O CLUBE 12 DE AGOSTO

FPOLIS, 3 tA. Mercurhl
Com o comparecimenb de n',,
m(.'.ro�'.)s u;:soc"ados. o ClUbe 12
de Agosto, .() veterano dos clu
bes recrtath·oH da cidad,'. d,.�
geu como seu !lOVO pL-e1Í<'"r �('.
'o Gal. V:eira da Rosa. ':,x
comandante do 14 B.C. e n'C','fll
te·mente reformado,
A C'Sc'Jlha do ilustre mtlit:'.r

que é figura <10 proa. nos me o ..,

so�ia.is e esportivos da cap,tal.
qlem de ter s:do lUuito br;rÍ!
recebida c cosidfrad:l mu to fe
liz, ainda veiu pot,,;;ibilita .' o

f:m de velha r'va!;dade, s� ;,�_
SIm podemos dze.r, entre 't l!nti.
dad. da Rua João Pinto e o;)
renis Lira Clube.
E' que, enquanto esta ultima

sociedade é tida como ·'Ud.e:l·'�
ta", :pois sohrc serem Ud'!11:''!-;'t;1:5
seus prftlidentcs. é ali qu'J o

partidO' do Brigadeiro reul' z:..
sempre sua" festas e 5U"-'5 .t":1i
niõeós imp-ortantt's, o Clube l::!
de Agoto é C'.)m;iderado "Ue"",.

d:sta", pelas mesmas .razôe;
�

'Ie

6cmpro seI·cm pC:;;15eui:;lllô S"U'

presidente e ser em �cu

Baló"i! que aql1�le part' do Cu": u ..

ma levar a efeito homt:!l'lg:'ns
[laR seus pro-hornens. AgUI<
!om uni presidente filiado I"c 011·

tra agremiação partidar;'!, {(,
Gal. Vi�ira da Rosa ii do PDC.
dr;';�J'arecc a rivalidade ··poHti_
Eoc.edades, cujos ana.s f ,,:lo t €.

flIetos de -episodios mu.'canl.el'
elemento de !tnportanc a n!l. r:.
�a/' entre as dU(l.s im:r:....)rta,�tes
lhão de agentt's
eh vida oeial florianopoiitana
t! nã.o podem, por isso, d"�· ";UI

. ,ra pceferencias partidarias,
E' -€'ss.e, ao menos, o c,)nl�nt:tric
que nossa reportagem ::o!hl'êu
aobr.e aJguns dos motiv.,.. da

clei<;;âo do Gal. Paulo Yielr"
da Rosa. naturalmente. aliado ao

.lUos pred'cad·.Js de sua. gt·a;"le
p ·rsonalidade.

rhsnadª a fnJ0!drilha
"
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