
Movimento e grande escala de. tropa

;fíN HA D E I NIJ U RrJ A S QUE V I S A
R D I V I O I DO O� PROLETARIADO
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No qU2 respeita ao

comer-,
o seguinte:

cio, mantiv€ com seus repre- "AQueles que me acusam

sentantes, há poucos dias, um são justamente especialistas
prolongado e salutar contao- em orrarteladas e rnasorcas,
to, Trata-se, quero frizar, de justaments aqueles que ínspí
compromisso assumido muito ram e mesmo tomaram palie
antes da minha investidura em multas das já verificadas
na Pasta do 'I'rabalho, encon- no país-
t.ro esse, que portanto, não sig- QU'lnto a mim, jamais estí
riificou recu, u coisa parecida ve envolvido, direta pu indi
camo Insinuaram alguns foli� retarncnte, em aventuras

deS-tcularioe, mesmo porque não

I
53 natureza, Ademais não fa

sou homem de voltar-sobre os ço às nossas forças armadas
meus jircprtos passos". injus+iça de considerá-las <J

O l'!!:inistro J·;;ão Goulardt, servíço de outra causa que não IrE'fér!!ldo-se aos recentes co- \
seja ,i defesa da perenidade

n�entari?s sobre a. "conspira- A�as instituições democrát í- GaL EURICO DFT!tA

çao l:ullbr-traballllsta' disse cus.

I
��ÃO V(Ul� O MlUU(!?AUSMO SER UMA PRO-

_______ . '___ Aqueles que falam em gol- . ,,,>1... , ..

Seguirá para a Europa o l�'r:�����nf�r��l ����md��.;� PRIEDADE DOS PARTIDOS
D ..... V I .;J

erati.;:('. Bastaria dizer q.uesr. ueneuhO ii auares consi�l"t'am um atentado às
inslltltlçõ;:s o projeto em cur-

RIO, 6 l_Merícl"onal) ._ Infor
:30 n" Congresso Naci::mal quo:;
de,'a (l llível de salários de

ma-se de Belo Horlzont[) que f�ã.o log!o< se instale a cOlr;cnc:'io
pro i3Siol1.:;is da imprensa,

. O que pretendem com essas19c\mal ·do PSD, o ';"1', BenpdiL) manooras sol€r1es _ conclui

:a��:;;. ��'��l':et�i���:::!ss:;'ll'�� _ :�(1�r� �'11��1 �l��}�fl�!nent� ���= para aimpOMiac0-espresl<len.te da
. s:cy�o �01!l1,:1,.a soaI {h que, atravez deles, im- >'. ., �

,.d?,';P�HIO M?-J')",ü,,,�{!,.:-!"y�;T;-L'-- 1i!t'dir c' !:mificaçãQ ,;las_ ç1as§.l's >

�, <IiJj;, l1li
_ �, •

ra a dclegaça.o bnl"llelt'a _IU:"'-'- ·'tràbaE1aHol'aS'. O,;, "::111prcitéft, •_ _�,..,.;:�'""' .

,', "

). ONU. ro.-;, c\I.'ssa campanha de inju- (Meridiol'i<il) -�:d
A frente do PSD de ;\!b l!j rias e in�r�gas que se levanta diretor da CEXIM apr'2sen

Gera!s, coordenando a l' JE;:;"D contl<\ luim, são as meslUOS tou terça-feira ao IvIínistro
para as elí'Ícões de 1(15-1, c�l,.. acl'ic'gados da pluralidade sin- déi r::lzenda o relatorio con
;riC o g'JVel>:ador JusceJino H'.l di':al e outras iniciativas que to?ndo as necessidades mini
bitschek, (Concilie na 2.'1. r,ágina, letra A) mas ele importaç5:) corres-

pondentes ao segundo set
I,wsln;', Esse mínimo, segun
do "nuramos, é da ordem
d(ls 1.'30 milhão, de dólares.
CGm fi verba que dispomos,
de 60 milhi'ies, excluindo 'O

pdroko c maÚ.l'ial de jm
pr0I1S<1, t eventuulrncn(-e o

trhf; <;' como os 130 milhões
dlzc;11 respeito upen.::lS as

imi10rta('t)cs dos Estados U
nic�c's e Canadá, pediu o sr.

tJ:õvul'lo Aranha ao diretor
da CEXIM que .prepare a

rE'1aç;:io coniendo todas as

fÍlTtla!: que possam ser cor

tao25 'e as industrias que
l>osó'am ser fechadas. O Mi
nj�tl'o da Fazenda v�ltará
n1 prcxima semana para
l'punir-,2(' co mo dlretor da
CEXIM para estudar- sobre
cerno podErão cobrir os 70
Dlilhnes que f�ltam Para a

ting;r o referido minimo, E'
indispensável frizar que, da
verba d;.: 60 milhões, 31 mi-

Maior amp ro" lavour c
empr' sUmo sôbre veíc los
"FOR'\'IA JURrD!CA t'\'S OPER!'!CÕES DE CRE'DIT o CO:'l1 :BASE NOS ELE-

- - - MENTOS DO TI�ABALHO NOS CAJ.1POS;' - - -

RIO, fi (M,:r'dional) - A ('o-! d) como ll1en�a;;cm de !l d� Im'50 número lIe tnmsar;õm; que <'6

missão de Cfrrqtituiçiio " JUE-' deste ano, l'cputa de COllvcllien-
I
estabElecimentos bancál' _,)C;, 110-

tiça da Càmara. aprovou, )'Jr-,cia que o Con;n'e'5so Nacional tadamente o Eanc0 do B"i�'l,
unanimidad'e, o pareceI." (to

dE_I
vote uma Ipi d'spondo sobro} o a.travé_, da sua Carteira l:'c Cn,'

�lItado Ant01:io Horacio a'J 1)1'0- penhor industria! de veÍ('1iI'J� dito Agrícola e Indu_trial, VDm
Jeto qne dispoe sobre o penhor aut'Jmotores, equipament,)'; P,l- efetuando, de longa data, 1m fi
de veículos automotor",. 'q,d- ra. terraplanagenl e pavimentc_- 'l""<!ÍsHJento de agricultores "

pam<ntos para terra.p1aua;'ml, çào, hem COUlO sobre qu;ü',quer tJndustriais.
O r[lpositório o.rnmativo qu;;

dispõe sobre o penhOr' de DI .....

quina", e aparelhas emp:'cf;'adf's
na. indústria, 'Só admite V·I1CU10

BERLIM, fl iUP, - E5WO
!'=_clHl0 110tados movlmcn tos cru

grande escala ri"! tropan sovíc ...

tu-as nu zona oriental da L\,....

l;"lmanha. AD t: esmo t(_·lnpr).
l"e{'cbiatn-�c nDta'ias sobre nlJ ...

Vu& mr,nHcstaçõcs antt-comu ...

llistas o greves entre 0:-' traba ..

111:>dorcs da zona de ocupaçân
russa A Radio Noro".',k c'�(
A!emnnha ínrorrnou, po L' SlI::;'

Cheganrm a lHagc\'ie
n'1C'ff_ Alemanha oriental,
qu:\troccntos vagões eurroga
dos de tanks, camínhões, per;as
de artünarías e metralhado-
(Conclu.i lla !,':!.a pas. Ietrn S) ANO X

CAMP
M T
Repele o

as intrigas
João GouJarf
sua � pessoa

RIO, 6 (i\'ieríd.) - Não ê aumísstvet tVW enquanto uns estão ame-a

çados .e morrem de fome, o ut.ros ganhe.-n uurn ano aquilo qu e normal

mente deveriam ganhar ern cinquenta ou até num século. O l\linistro

do Trabalho, continuando, declara que "a'1uclcs que acusam de cojrlar

figurinos políticos estrangeiros, são Ill'ê'ds'1.men'te simpatizantes e de

fensores ocultos ou ostensivos de Inte resses nem sempre confessáveis de

miniqtro
contra

outras nações em relação ao Brasil.

Retornandó ao tema de que sou :i\lhüstro, apenas dos oucrarios -

acentua o sr. João Goulart - c devo rec"rdar que ainda recentemente,
examinando por solicitação de trabalhadores o prohlerna da falta de

energia etétríca - circunstancia que vr-rn ocasionando a redução das
horas de serviço e até o desemprego - antes dc qualquer providencia,
procurei as classes representatívas da mrtnstrta, com as quais tratei do

assunto da maneira mais franca e leal, afim de encontrar solução pa .

trlotica.

Não õdmite O sr. Janio
colaboração do PDC

Quadros
paulistaa

SÃO PAULO, fi f)Vleri,li;:mall - Manifestando
se sobre a consulta formulac!a pejo sr. L. Noguei
ra Garcês ao PDC, decidiu'st' este partid:) em cola
borar com o governo do E.�tado mediante certas

condiçõés, A proposta de r;p1'lboração foi aprova
da contra o voto do sr. Jélnio Quadros que, a pro
posito do assunto, declarou:

"Estou afastado da politica partidária e com

a carreira definitivamente iC'nc2rrada, FfÇO apenas
a administração, Não obstant.e meu pensamento é
l'igorosamente dos socialista:::. não admito colabo
ração' Como se sabe, o PSP negou-se a colaborar
com o sr. Nogueira Garcês,

paYill1enbl(�ão, draga� e ::H' .',:i- Yiaturas de traç.ão rJJ.ccâni�·:l. Uf:�

sórios, pI;-;>jdo s'.:>bre O 'lua Iodas no." transportes de Jll'odul,I)S
goycrno nlanifesta.vflJ atrilv-í!:::: (1<"1 rurais cn'! :fase de escoQll1e:nfn
leader da l'úaiol'ia, exc;:pdonal ou de venda c, a;nua" no", <.mta-
:interesse, I belecin1.en.tos industriais.

O pa,récer ;l_pra\'udo é J <'c- II Fod�rão, iguallnente, ;;'3t' oh-

guinte: jatos oCre penoor naval as l:l'Il."a:;
r - o Pulie!' l!�x(,culivo. I)('l�' Ü Dl'! implemento:.; dCst:nlll,)s ti

projet.;) nr. 3,101,53, cllcu.lfn'Hl.- lõmpé'>a e de::;ob�h'ução <l! 1'''1'
tO.8', rl03 e canais, na� con!."orilli
d:3de do que dh;pó<: o d"crcro

DL 2'1.288, de 2,1 de abril <lI)

1931.
Serão fcitus no registro (le

irnõvc's !.!. transft-'.rencicl e ?.) al'"

Ol.J.l .....�81ncn!.o dos contr:'!JtO .... det", !l::;

�(Inu� reai:s que yô,�( r..-tfJ- ('ont1'a

t('rceiro:-j� des·:.lf' u {hlU.� J'c�pcc
! l":a. sendo nulas :h_! {Ileno c}i

l't:ito :t�' YCnd2s de veicu'45 ou

8quipunlc nto�" npanl::Hlos. �enl

con5cnt:nlento c5ec'�ito Ô) (! e

dor, ou prova d "quiwr�iiO ue.,.'
Ü2!�lenttl transcrit��

II - O objüth,'o da !JI'':lilD-

'.::1ç,ão governUIllental é cn1pJ."c,l
ial' aS�cllto l"gislatí'vo a um "cm

SERA' (ANDlDATa O
SR. liUGO BORGHJ

5, PAUr.O. ti D/I'"ridion'lll
O sr. Hugo Btn'ghi com:l-oloU

�et" candidato 3. pre$iden'_i�l. (�'..j

PTE paulista, ccntancto pur.l
com o _apoio do traba1l1;�mo (to

{nterio�. Adiú.n.ta.J.-:e r��J::1 nu:"lc:

político:> e1' '(;I propoito da t1;n,·

çãO nac'Onol etabr+"cé i' ')1"

tr'unvirato para a cllf�I:,1 tio

PTB ele São Puulo, 1iJ' qll(Ll H'
ria cO!1stituido doi' ,,1;:·S. P 11',;,.;._)

da. Paz, Hugo Borghí c .?auJo

M:ll'zagào.

- o M E N S A- G E I R O D A S
BLU1\!IENAU, ,(Santa Ca tazina) - Sexta-feira, 7 de A.gosto de 1958 -

RILAC PINTO ANALISA NA CAl\lARA OS EMPRE' STI1UOS A' RAnIO CLUB

E "ULTIMA HORA"
ktRIO, 6 (Meridional) - Co-! gas, entendia. a oposiçâo de o-

J
sordenado de \Salários <e alta

mo e�a esperado, o u�enb;tJ. B;-
.

cupar. a _

trfbuua p�ra algumas vertigin:ooa do cut:=IJ. da vida, Na

Iae Pmto ocupou a t.rtbuna da apreclaço-e>s a zesepeito dos 30 ":oncIUl na 2.a pagma letra M)
Câmara" durante a sessão de

ontem, para um longo discurso

sobre -o eseandalo do grupo
Wainer.

Começou dizendo que,
ocasião do

_
transcurso da

meira metade do gover-no

Em visita ao Piauí o
ir. A. de Barros

meses j <i decorridos te dos re

"'DItados da áção administratlva
'e !p�litica do presidente da Re
pública. Assim, pretend:a ana

lu.,ar a obra governamental, ';;eb
os l'ôpectos economicos, financei

ro, social', pplítico e, ar.nat, por
força de 'acontecímontos qü3 es

tão abalando a Nação e qu-e
coincidem com a passagem. df-s
aa metade de governo, entrar

no exame -çla moraüdade adrní
ni'.strativa"

ACUSAÇÕES
N'O que concerne

financeira, afirmou o

que a' íncbmpetencia do gover
no é re;"3J1onsavel pela r;ra'''e si
tuação em que nos encczitramos
Lo·nge de conter o proccssn., rn

flac'bnárió, a ação governa.n ren
tal teria agravado "sse tenolllC
o, com o seu irás-ico cort:;:io:-
queda da prOduçã;,

•

Alinghá O plano de dis�
pensa alé os cantores
da Radio Nadonal

TEREZINA, 6 (MerÍü'onal)
- O ar, Adhemar ,ele Bar rns,
ora enl visita ao Piauí, estev�
na. Assembléia Leg 'sfatlvu para
retríbutr a vrsíta que lho fora
f<::ita em nome do poder legis·
Iatívo, O es-governadce bandei
rante fOl recebido 1)0;- ums

corníssão de deputados ." S'I.1-
dado em nome da Casa pelo lí·
der da. maíoria:, Sr, .súntot'

I Roclla.(Texto em <Iutro local)

RJ0: õ (Meridional)
Em'ccI!sequencía da decisão
d,) Snpemo -Tribunal Fede
ral Cc ter sustentado o di-'
relta da comis,.<;ão p�rlamen
tal' de inquérito, trazer a

sua pl'e�Ença ,jornalista
Sumud W,aíner com a cas
sação do habeas-corpus, que
lhe tinha sido concedido pe
lo j:liz Alcino Pinto FaV
cão, :"quele orgão da Câma
ra l:einiciará amanhã Os
seus 1rabalhos marcando a

inqu'rição das seguintes
testemunh9.s:
Samuel Waincr, dia 10;

RicJ,rr! Jaffet, dia 13; 1VIi
nistrCl aposentado Abelardo
Roca') Georges GaIvão, dia
i5; Aluisio Sales, dia 18; e
Francisco Matarrazzo .Iuni
-ar, djq 14, A comiss.ão inter
pelará o sr, Samuel Wainer
sobre a divergçencia nos
seus primeiris depoimenLs
�ein rElação às informações
pre:?tadas posteriormente pe
lo Banco do Brasil.

Organização peronista no

sindicalismo brasileiro
N. IORQUE}, (; (DP)

"New Yor1t Times" publit'a.
je. um editorial, intitl1Jadu
'''Uma ameaço :'C.) trabalb:) cl'a
E:leiro". que diZ [I.'.:5I�.Íln;
"OnCiC" quer qUe se produza'l1

nI'iJo.Vimentos pal'a uma d'ta'lnra.
pes.soal. tais movimento:, tÚ:ll

: por. objetivo o controle elo pa;é>.
'1'elos militares I.W pi:l.u ol'gani
za�õe5 opení.1'!2s.
"Qualquer que 'possa SlOt' a

,,:tuaçã'J atual no Bras 1, o in

f()j\'me ��bl'C 11m plano pu\'a um

pO'5si\'e1 golpe, publicaria ror
jornais de responsabi1ida'l_� F,

eonscl'ntdore!;, no Ri,(, de Janei
ro; não pode ser ignorado.
"SeguncL o que fOi trar.&miti

do a. este jornal' por S111�1 POP'}
Bnn\'et'. sugCriu-se que Q lln,'.<j
dente Getul"o Vargas não �c

mostraria hostil ;l idéia, d J mr

tipo d" governo "pervnicb"
·'J):<.cP, ma-.'. qU() com tal fm.

um golpe J"cquEreria- que um ge·
neral de Exercito b:cupas,;2 o

l\.finistérb da. Guerra e oUtro o

ficial assumisse a direçiiu das

organizações operárias,. ";.1. l1'odn.
Perou",

-

Inquieta saber<e- que a's 11'':11-

[;ações fnitas por sdorc5 da

Imprensa de que o sr, .To::;'·) GO\l

lal't, min,f,ü'O do Trabalho, de

37anoo3 (je idade. e l>rotegitj'"j pe-
lo prcsidente Varga-� I)rClflvJ.e
organ'zar os ü-abalhadorcs t_ra

s'leiros elll forma algo pIL'.·';ckia
com a. Confedcraç,w G':<'<.<1 dos
Tx·abalha.dores.. _- o prifi,::,pa.l
instrumento que possuu o g�ne
ral Fel'on :para mant<l' ;,;eu elo-

nlínio na Argentina".
"O Minl,:tério do Tl"3.baillO

o çada legislação operária do Bra
j1l.)- sil, Os prollunciamentos de. no

ve.rno sobre os tl'abalhw!ol"('s
destruõriam c'ssa legiElaçào"_
"E' vetna a h'storia de CJue

os lugares·tf'n_entes <:1'0 ditacl',)r
peran vêm 'Pescan�lo em agu·-l.il
turvá" sul-americanas. No ano

passado, formaram a lu;<'Gc!a-

ção Latino-.A-mericana de 1\

gremIados, conhecida por A
'fLAS, para combater a cl'gan'
zação regional da GJnf�Jcraçã!}
Internac'onal de Sindic;J.tos Li-

Imia;a Iprotegerá a leuns que e.dá
sendo devastacla·vandalicamente

vres, anti'comunistà, do Remis
fér:o Ocidental".
"E, do mesmo modo p<:l0 qual

o general _pernn está "(�o'ape
rand'o" con1 ·.Js principai3 comu

nista'5 11(\ Argent'l1a,a sua orga

nIzação operária fantoC'Íl'3 he

mi>:<fer1ca. está se apro:dmando
lln Fudp.ração OperiÚ'ia Lntíno

Au:ericana fOTAL) de V;ce'1te.

I.omba:rdo Toludan:c', dOIIl;P_;:"_élll.

pelOS comunistas",

"Que> -unt ministro d,:, Ti"ahu

lho res'Ponsavel do Governo
<

(ie

Vargas utilize sua influênch pn.
ra inclinar o movimento QV(,l'á
rio brasileiro em _ dÍrcçã; à

ATLAS, controlada pelos pel'o
nistas, serÍa uma traição ü stla

ao seu mov:mento opc-

D {PEITO I
ORfSDO DeNTE

OUVIDO

REUMATISMO
NEVRALGIAS

CORTES,GOLPES.POHTADA�.
fERIDAS Rl>CEHTES.

PICADAS odNSETOSpignoratício c.obre o nl<l.:lu:n!!- bru'sílc-r-o é especialmente pn:!e
(Collclue na 2,a pg. letra Ei �

1"0';0 em' conscquencia. da aVrLil'

o pod
uma

o mu icipalism ser
roprieda e dos partidos

RIO.: 6 (lVIeridiol1.al) - A

IlTadOt":'f bmsileiros,
o

que tão Ipropo;;:to da propalada funda- Ill',gni}';c(1 exemplo dão ao

çã;) ti .. P:,rt:do Municipalista, pais demonstrando tão elevada RIO. 6 (Mer:dianal) - Em
o ôr. TI. 'f;'el Xaxiér, presidEm- cOll1pr"'2l"sâo dos fJns desse ex- meio à onda- de TumoreS SO

te d) Ccnselho Dll'etor ela As· plf,ndldo m;lvimento de idéias brt' a �,itua<;ão nacional, noti

sS'c!a�dO Brasileii"a. dos MUEi� venhm;"1 permitir qUe os poli- deu'se que a resi�.encia do

ClplOS fc'z as segumtes decla- ti�os aventurosos c sem a mais mnreclwl Dutra vmha Se toro

raçée"�_ " . ,_

leve noção do que seja o mu- n?-nd_o num cent!o de couver-
- J\30 se Jus�lfl�a a cn<:-�ao nicijmlismo- transformem � genc�la JOs politlcos :de todas

de llI,la agrcmlaçao f!0htlca qU!� j:! fo{ construido nesse
as :facçoes, A propo.sIto desse

par•1. a.ra�barcar � mOVlmento campo de lutas individuais fato o .d!:'putadQ Lopo COClll,?

I m�:1lc:.pall�ta:, ��rla uma que= par� que, C;:hl as' conquista's q�.lP {r;! ,�.':b:cl�efZ cia Casa C::
b;a �\. U111V"rSlhd�de do m:, obtid�I.', montem a maquina de v,� �u e_� pl€sldent;; da Repu

• nlupu,-l.smo que nao, l)ode s..r cxplon:ção de postos públi- b1zc<" (;. portanto, e um dos

I
propr:pdade de partidos. Ele "OS

". porta ....6ses do gOV('t'!10 passado
i)ti'tei1cc a belos, sem restri-

� .

na Ci1mal'a, declarou à rcpor-
ç5es, .sem di,,'isões. Não é ad- JUSTAS E NA'.rURAlS tagem:
rni�;�íwl (J1It' os pl'nfeito� e Vf.:- AS HOMENAQENS AO "o �x íwesident{.' Emico G.

GENERAL DUTRA Dutra tem, de fato, recebido
illÚmer:lS manifestacões do{:
simpatia; as quais quâlifíCO de
just .. s e naturais, dada a re
ievilnc1" do seu n-;me que é,
em últíma analise, uma dai>
nOSS3S maiores reservas mo
rais, :.-Jão pode o povo esqu�'
CU' �lue o marechal Eurico
Gnspar Dutra cumpriu o se:.t
mandato rigorosamente dentrr;
de um:l linha de equilíbrio po
lítico e de uma austeridade ad-

minisirat:va sem par. Não a

credito, entretanto, que o ma
rechal :Eurico Gaspar Dutra
volte � Politica.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HOJE SEXTA FEIRA, às s HORAS I

AME�O :\!� ZZ.�iU. �!LIA �IL;YI e ELENA ALTIERI,
- cornecua c .ossar do CInema ítaríano:

C����r� E' BOM j ,r NASCE fEITO
I ue h:.'1' humor. feita para div".rtir

li 1 ·�·r'�� e ra dc,;�jeit:ldo, ID1tUtO .. inge11UO .•.
I�" ,.... h �i".: L _

� !i't.'., � .r :li.fH_}l"... �r:! ..!?SUInento !la. certa!
! ,�t:l_ '! L _ �Pi "0'-' :�ASCE FEITO" {Censo Livre}

da !.\Iundialmcnfc fa- i "m :n.,o c de situações contaglantemente engl'açadas !

numa

Gratifica-se .a quem o

no Hotel "Durma
Floriano Pei-

.í�
Companhia Blumenauense de l

"Assembléil:i' GiraI Exira.:mlinárh

I
-

São ecnvídâdos 'os senhDtes"aciónistas desta com-

panhia, para uma assernblóia geral extraordinária, que
-terá lugar no dia 10 de agôsio do corrente ano, às 15
horas, na séde social, à rua Nereu Ramos, 43, nesta Ci-'} �
Idade, obedecendo a seguinte limo 11lstal:,LlO o

e

. ORDEM DO DIA I
rnento, 'CXlg1nltD. a!"lll ,'" ,.

t �

J: 1

d
.

tênci .
mo ,reqUISlto O<'Sl'n, '.d " • ,-,_1.0) Aprovaçao da venda a �XIS e.ncla da SOCle_ sua validadl'. U !"(.,,.!12,'<:; t,dade e demais atos da Díretcría;

I
ses bens em i:nó,el

2.0) A:provação das contas da Diretoria e da So- I, tlo.

eiedade; ,� O.;, antom'J(Ol'e" e . qu pamvr

3.0) Resolucões de interesses imediatos da soeis- 9 tos, utinzado,; nn consLJ'. ro
,

dade e
�

dos' acionístàs e fatos gerais de inte-,6j rodovias, não sâo abl'angllJe,,,

I
lo dIploma citado e nem -;

resses sociais' �

" cluom na legi.,laçLo
Blumenau, 1.0 de agosto de 1953. r

._

bra D penhor .rural, ChHIO
, "".,,/i

Companhia Blumenauense de Automóveis i: � J
taís maquina" nn·) ad':l("ll

Ozy Rodrigues�'-""Direto[' á • qualqnel' mover, nem ão Em

s. > - � H.O ,- 1 pregados num só local, dêsem
I penhando, antes, pela sua natu

reza e destínação, o papel
r I veículos nomades ou rotantcse.

I O des"nvolvllllellho qUe �-,} ve

� Tifica em todo o °nter.o,lo do
res do alvi-negro em oncon-] paíc, nas tarefas rurais e '1<1 a

trar O elemento, visado. VIS I bertura ,de e'.;tradas vícinars e

to que Leléco, aqui resídlud ' I tntermume-país, C'J':I a mcc s n:

, , I zaçao que, dia a d ia, cada, ,.,

parcialmente, esteve sempre i. e t d 1' mais se ac n na, a ave .1'
em contacto com as atívida- 1 tá a exigir que o leg;sla"[ 1 i.
des de nossas equipes e assim,

I
cll.te e dê fOl'ma jm irl r ,

escolheu, com acerto aliás, [I operações de crédito cn.n

consagrado "Insider'' Sadinha, nos elementos do t.rabaih-i
1 f d PI'

I
campoa e nas atívídad s dar (O ensor Ó· a meiras e que ducão.

por sinal, '(JsteÍlt, ótima for- são ídêntícos e do.) mesmo t '01
ma técnica e física atualmen- os motivos que Iegrttmam a =-e

te. �adinha embarcou C!)1 I -�--- -:... =.--,--.... --.-

Int�rp!'et:rnd() um programa <'!l'iJricho5amcnie
do, com as ma is linrl�,s canções chilenas, mexíeanas.
ras, etamães, Italianas e russas !

Uma naltada munieul inesquceível
Acomp. Compl Nacional e shurt.

Platéa C�S 15,00 - Estudante", ç�S 10,60 _ R:tlcãil

a aquisiçao de
no estrangeíro pr
na Subsístencia

LONDRES -1 (DP) .A_ atenção
do mundo díplomnttro eB:á eDIl

(�€ntl"ada na reuniâo a ser rea

lizada esta-semana pelo Supremo
Scviel, porquanto ela poderá lan
cal' rrruí+a luz 'sobre o P'lP€1 "U�

ãesempenliará no Kremlin o ma

fecha.I Gregori Zhukov, até aqu
uma rigura míster.osa ai!, atual

politica sovletíca. Ao destacar-se
o 'exercito russo corno um novo

elemento de lmportanctà na poli-
hel' do país, é Interessante ObEC;t'-

G
cida, o outro, embora visitan-

5 mil cruzeiros, e um jogo a

mlstozo noturno 'no está(Uo
alví-negrn joinvilense.

todas
las. I

Os craques do Caxias já se �
acham concentrados desde

Iont€mo

Não há dúvidas quc a jor�,
nadél de domingo em jOinvile I'yai rel.3nh: uma aSSIstencia das
tn.ubres já vlstas em estadias

I'�a, v1zinha cidade. "

,
O �rbl�ro pata, est.e enco�1-1
escolhido de comum acór- 1

,

.-

A THL:r na moda, ser elegante, gastar
jlOlIro .. ' quem nar) des,",ja °1 E. DO

,'Dtant::J, CO�1_�() is?o I:' {(I.dll B:'stcl 1SC�

guir diúriLm�eTltl\ oe; anúncios! Q�ll'm
}[: anúncins �on}1<'ce (, ;::;ôsto da É'po{':),
disi :il'{iJ<; us buns pr, \()í:) e ,..::tlw .,t!;)l
a !(JjH qw: tem as llo,·idac!('s! A
leitura clG um rudwi'i. � e seclpn:: o

pnmeIro P":" ,) para uma boa compra -

ruis m;-n :. ',;r> qUf! anuncia aSSUll1e a

respoTl:.-;,1.ji:i:arlc do que promete, traz
i"UU8 ol'crtas a público para quo se�

.IDm co:n:)�nlIJm: c :não se c,sLDndc
di r{:f-: d U;-I "\ i �rilla�, à t:spera de UI!l

fn',<:.;11(.S n:('1103 eXÍi!:t>ntt'. E lt'mbrcof:w:
ll':e11l i:· (·s <:11(lJleil...S sabe !2ompmrJ.

!'l?dido cxoepeionnlmente pa

tanto
' aplf"J' depOis de amanhã ()

I cl<l'�� 'ço joillyil�llSe•.

y

ti:
ik
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I RIO, (Meridional) -

Enquun-I
cor-tina, ;o[cl'ecendo dramatíea-

! to o jornali�ta Cru'los Lacerda e mente a cabeça para '!CeI' corta-
o relator da Conussão de In'lué- eb. quando o' que' se lhe pede é

; , rto, ar, FNta. Agu.ae são n- ! apenas um pouco de respcíro à
J : meaçadoc da morte, Sámuel ; lei. "

I ! Wainer S� sente garantido para AS CONSEQUENCIAS
I praticar mais uIT'...a ilegalidade: ,Samuel Wa.n:é.z- retiranólo- .:! da

1ft, transferencía :das aç5.'ls t;e di:reção de "UltÍ1na Hora': � r c-

I"ultima Hora", que de fa,o não colhendo-se ao lugar hurnilds de

lhe pertcncm, por n:ío t�r Ji· fundador, não .se eximiu, de
! .rdto a "las, a Bocaiúva G'�nl1:l, modo algum, de toda a respon-
aí

é

então gerente da, iirma fi

seu auxíliar mais d.reto, Co!n 11

atitude tomada Samuel wa ner

rendeu-se à. evidencia, dando a

mais cabal (I peremptoc.a das

provas da sua nacíonalídade:
não teve CDr'açL'!:':1 de €U'·:l.'üntar

;ta

....

A oA

I
A,;'" v.. Cr* t50,OO
SJ�,�;:H�>fi�ti.;;'!.J, Cr$ 80,00

N.o AVULSO ... , Cr$ 1,OQ
Sucursais: ruO: - Rua RQdrlgo Lisboa, 12 - Fone
4.2-5953 S Ã oi) PAU L O: - Rua 7 de
&.bT-A.l u .. 2;36 .r .. , ·�_ü : .... dá'; ..• 'Uor·-, .;' •• :� �,,:� .;� �>� _-.!',
EH';LO J:HHU,i;Vl"ll'l!!. ii.u.: ,.1< ...... '-i< - i'últ':r..-.. �,

I L��GRE.«· Eu.· Joa., ,�iOIHiHlr1
..

,ft ':;:',) iU'l'IHA.
��na Dr. lttiuricl, lü8 - z.o ii ,,:li. -. :.sal.. 233 lOlí".:
VILE: - RI1l& S. Pedr�. ia
"',-----,

DEUISCHE SPALTEI
I

KURZE BERICHTE I
UEBER 25íl TOTE EEI lJEEERSCHWEMMUNGEN

. �4':b�l.,�J,�; �;,
.

'.:" :;.;. > 4 :.� '4�:' .1�flÓ ",
o;: ,,:�;- -

't�. ' "���'.

TEERAN, "1 (lJP) _- Eine ofizíelle Meldung
besagt, dass die durch heftígem Regen hervorgeru
fenen Ueberschwemmungen ln der Provinz Mazende,
ran, in der Naehe des Kaspisehen Meeres, waehrend
der vergengenen Woche, 256 Todesapfer forderte.

4"
- :"·���:{-�·�ti"'ti��-�,

', .

. ERASILIANISCH-DEUTSCHE VERHANDLUNG
."f.

DUES$ELDORF, 5 (U'P) - Das brasilianische
Aussenminísterium schlug der deutschen Regíerung
vor, am"l'7. ds. Monats die Verhandlungen eínes Han
delsvertrages zwischen diescn beiden Laendern wíe,
der aufzunehmen. Dieses Bericht wurde hier von der
westphaelischen Bank verooffentlicht. Es wurde her
beigefuegt, dass der Vorschlag auf zwei Auftraege
-reflektiert. erstens, elas Problcm des Eig;:ntums der
Patente und Marken deutscher Fabríken ín Brasílien,
zweitens, neue Handels- und Zahlungsuebereinkom-

1 men zn beraten,

I KERENZKY APELLIEH.T EINE VEREINIGUNG
1 DEM BOLSCHE\V1SMUS AUSZUROTTEN 1
f BERLIM, 5 (DP) - Alexander Kerenzky, der,
ietzte russische Regierungscnef vor der komxnw1isti

, j;ch,�n Revolution, apelliertc heute an alle westlichen
Laehder, sich zu einem Karr.pf um del). Bolschewismus
.auszurotten zu vereinen.

Kerenzky erklaerte, dass der Tod Stalins und
r!er Aufruhr -,,-üm 17. Juni in Ostdeutschlal�d, den Weg
<.UI' Zusro1tung eles Bolschf:'wismus anweisen.

UNO-H,,'lUPTVERSAl\'míLTJNG TRITT Al\117'
AUGUST ZUSAIVliUEN

NE"_V ?ORK - Der PraesüLnt der Hauptver
;;ammlung dEi' Vereintell Nãtionen, Lester Pearson:
;�,erief f�: , den 1.7. Auguc'[ die Eauptv,:!.'sammlung der

. Ve:reimen Nat�cnen ein, um. dPll VV'affensti1lstand in
�{.orea zu ré,�if zieren l1!ld dis vorgesehene politische

� KOl1fere�'z "�"711b""el' 'cnn
n

.i.... 'ii V,f.-.. ..._. �_.L. • ..... _.

I SCIDVED!SC!n<:' T�XI�En!TION NACH
; SUEDA1\'mRTKA
I STOCKHOL1\I -- Eiae 1vissenschaftliche E�-

',' í_,cdition, die .aus."...ir�� G.,lehrten b�steht, �chiffte sich
am 29.· Juh l!1 ScocKnolm ,"luch Sudamer1ka ein. Die
Gelehrten wollen e:n J3111' lUilg die Flora und Fauna
rler Andens'õcn studieren, um sie mit den Bergseen
Europss und Nordam.erikas v>2rgleichen zu koennen.
Leiter der Expedition ist Lecs Brundin voro Siisswas-

! serforschungsinstitut Drottllir:gholm bei Stackholm.
"

21' besehaeftigte sich b;sher mit zoologischen Arbei
len, waehrend sich K. Thcrllé13,son botanischen und H.
Loeffler chemischen l!"'orschungen widmet;�. I

BRASILIANISCH-SPANISCHER HANDELSVER-

l

t,TRAG VERLAENGERT
RIO - Im Itamarti fand der ieierli.che Note

naustausch mit d�l' spanÍschen Botschaft statt, durc�ll
den der best::hende Handelsv�rtrag bis zum kommen-I
den 31, Dezember verlaengert wird, und zwar auf I
dr Basis von 50 Prozent der déirin festgele�ten Werte
Waehrelld diesel' Zeit '\verden neue Geschaefts- und
Wechselmoeglichkeiten zwischen den beid'?l1 Laendern
geprueft '\.ve1'::en.

R.EZEPTE

DEUTSCHES BEEFSTEAK

400 gr. gehacktes Rirl.dfleisch, 2 Essl. kaltes
Wasser oder 20 gr. Butter, Salz. 60 gr. Butter zum
Braten, 2 Zwiebeln in Scheiben, 1/8 L. Bruehe oder
Wasser.

In das feingehackte F12isch gibt num ZWl': Es
i
sloeffel kaltes 'Nasser oder zerléssene Butter zum

I Lockern, salzt; formt flache KloEsse und k'_Tpt sie

,
mit dem Messer gitterartig ein. S.ie werden in heÍsser
Butter sclmell gebraten unJ. mlt den geroesteten

! Z'Níebelringen angerichtet. .

I
,

I Veraenderung: M�n 1l1eugt eine eingeweichte!I Semmel oder 40 gr. genebeee kalte Kartoffel durch
: das Fleisch·

•
-

Bratzoit: 8 lVIinuten. I

IJunggesellen
I
,

"Herr Doktor", sagte dieser, "das wird meine IIHausha::lterin nicht erlauben, odeI' sie geht."
",.., .... ··h

. I' I S' b h
I

N

i:'.:!agen i.">lC 1 .r gan� elH.(ac 1, le ranc en heis- i"er Wasser zum Rasferen' .

AIs der Arzt einige Tage spaeter nach dem J
Kral1.kel:t sehen will, klagt die Haushaelterin: "Berr I
poktor, de ralte Herr ist l1;cht mehr recht hei Sin�

Inen; e1' rasiert sich jetzt 1.lQrgens, m'itts.gs und
abends". � ,

'

. .

- "_= ,/,;"" .

•
'

J

HUMOR

Der Arzt vel'ordnete dEiil �lten
taeglich ein Glas heissel1. Grog.

í�..·

\ 'T E" n h n Fe'� " ,; ; d
- São Paulo Junt� fF\velQpe selado com endereço.
Nâo utilise registro Dt..W:l .witar demora na retil'ada, em
h.orario Impr6p.'io.
Escreva detannfil:!m"�'fi' p:",'l! � Caixa Postsl I 9 1 1

A

II
11

marcas PHILIPS, RCa VICTOR
em tndos os· tipos

INVICTUS OOEOI fAIRGD.NI
Em suaV�tr prf;staeões ,

mensais
nu��1� f'� MR�MW�·� SP� fnne .1389IY�,,*l'. � � �,I'u� '_J"'Q.,áH:... ,.. \1Jf q;."'U� U,i'

_

iJ

BhtilUHUiU -- Sa�na . C�bH'hla EGd" Teleg. c<CilOLUn

Rádio
�DD�ressos..
Hoje, amigo leitor, não I

hã novidades para satísr I
"fazer tua curiosidade. I

Escrever, nos dias pre- I Isentes, com cs meias de I
comunicações espalhando ! I
idéias por todos os reean- i:
tos do universo, embara I i

lhando o signifícado das 'I I
coisas, confundindo 06 ho- I,
mens, eScrever, como dis- I i
se, não é difícil imagina- I:
ção COm o sentido de cria II
ção já não nos é mais pos- I i
sivel, pois que tudo está i
criado, o de que precisamos I]
é (la crtstallsacão, 1

O dificil é mcrever pa- I'
'a o teu gosto requintado, I:
para tuas exigências me- i i

r�i'ia5, 9ua�do n';lssos espi I:ruos nao sao afins, quan- :

do eles não são iguais. I i
Esta crônica aborda as- II 'Isunto que diz respeito à- I ,

quelas pessoas de índole 1:
'extrospectiV'a, 3S quais' I :

!!;ostam muito de falar, es I'
crever, mas, no fim, nada I
reali7.un: ,_ São àqueles I
�ujeHos org::misadoI'Gs de' .

,

('ongre�'Jos, partilJularmen-
te os da juventude O úl
timo manifesto de lima des
sas famosas reuniões exor
ta -:ia 5C!;U1nte maneira:
"E' que são contra as

j �71�(lhi.a� d nlflgtlg!C..;lS para
l'p<;oh er ]}l'olJl2mas augus

--=

RIINHI DIIS' BICICLETAS

3 ulajdf variedal!e. eu).
Radias e Radi las

e PtlllCO

11:'1'1;1 e grave'3 p�ra a pro- ,

!lução, que 8ãa oentra os I' RIO, 5 (Meridional) :__ Pre
n�{lràQs que D;:;S desmorl I cisamos de uma reforma. judíI�!>am ê sen·cn. d ... oportll·.! daria de profunã..dade que
ní�_�rles �Ml'a tl ".1 lio dos a- t venha obstar a ditadura' judi
f�'tadl}re5 p'()f!·l' .. {>n�ls po� I daria dos maus juizes e a
:()<j !!.s'!:\;tÚ -I:, (cglme dl

, impunidade destes.
"

tatonal Se le'll; J'i� pan Não Se trata de transf:mnar
l.ocl�m:l.!' qlle ;ulnda na os juizes em autornatos, em
".::t J1H· .. rt�lIde rl"ite pa15. c2gC'::; de modo. a lhes tirar

�. ú�,3 ei!l Idade, mas, por a autonomia de julgar ou de
;rso 1l1c':"!tO, �lp'l'l para lu- julg:.>r a sua consciencia.
t:n' ":J:.'·i(h� !'TI •. reservaE Queremos a m:lg.stratura al
,I!'" n,,,� !W Hlea. e cren- li\'a, independente, respeita-i 1 ça nu �!;':!t' ur�. d�1 Rl'agi!".. d é' 1a, mas preCISO que .·_ea se

1 t "i: 1 ""'�>!,",�.i '
•• � �o!lica. se

I l!'t!� n�.,:. i:':n:, c\du .qual
! m:;:us �-11H·.H�t;'!: �rue serla l}e I.
nosfI '.:t: t {!_}. l' t. �lic�]o C;.:_t-

I

rn<in.1 ttf� �n?li:··q �::ji;..":r.
Como estic'; ,.-",;;,10, es

crever não é di i �It'il, e::;ó
a lmh:..vaI' cita-cões allieillf;
e Ludu está pl,ônio. Queres
ili'oval', experimenta . Es
h i: a criação dos dias que
"l"!V crnc.s. Cumo P: (lUe f) i '

aI quiteto constrói o edifi" \
J

do, o índustriaI, seus !lar' !

ques manufatureirosí co·!,
mo enriquecemos;' (\"1110 I i

{,�,h. jornal é imprEI3S0, e.tc?!
'['Lido com o material a I
Ha'io. I
Bem, amigo Jeito .. , isto i

não é aub tie litcratllr:t. 'rPode" iliscol'dar c{)migo
rle.mneráticamen�:!, sem (l I
mf"nor PÍll' f.l ti ... (lúvida. IEm buc 1l'est. na rumit-
nia acha-:,�' r;'lmido outro
Congreso da Juventude.
E�péra mais uns dias e te·
í á::; o resultado do falató
rio. Se

�

não vi\'essemos
época de !iensacionalismos,
seriam verdadeiros QS li
�}!'los acusatório" dos ,mo

ç<JS contra politicos profis·
sionais é contra a decaden
cia moral dos tostumes,
bp.m como seria o: caso per
guntar ao, pais aquém
cl-c" bmbem se dirigem,
senão sentiram na mocida-
de esses mesmos anceios
que lhes agitam a alma.
Por isso, '-opomos noss!}s

\"€'jcrvas à sinceridade des
'5es manifestos, 11rincipaI
mente porque sua fe�tu1"a
obedece aos impulsos-das
paixões coletivas.
Está aí, pois, meu leitor

amigo, algo criado para
d.bcordanno5 e qUe a ti

I possa parecer criação de
carvoeiro.

Vale, porém. ('OIUO um

\)�I,sa tempo inofensivo ...
aíé !()go.. .

S. R. de MEDEIROS

T E l E S ( (} r P'I O
ft1 Ar G I ( C

Há no Japão um lago - o
muco lago existente em to
do <:lrquipelago - chamado
Biwa· Sua particularidade re
siclc cm suas aguas serem

completanlcnte vermelÍlas,
SCln que os cientistas, até o

momento, possam explicar
fe:1J!l1eno.

.

.

juiz.
A Reorganizaçilo da Justi

ça do Distrito Federal. levara
a efeIto pela reforml judicia
ria que S;; chamou "Reforma
Jc';io Luiz Alves',' c-ansubstan-

I
1
i

I
I
I

!
---------:

lL.f\' estrelaS cuja
tres anos para cheg'l!r até
teún. As mais proximas
terra estão a .. . _ ., .•

30.000,000.000.000 de quilome
tros, distancia que Q cel'ebr�
humano não pode concebér,

DR. NAPOLEÃO TEIXEIRA
l"rofessor Cated'rático da Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêia às 5 e meia da tarde. l"ela manhã:
só com hora marcada.

Sábado: Dás 9 e meia às II e meia da manhã.
Consultório: Rua José Bonifácio nr. 92 - 1.0· andar.
Telefones: 3326 ü'esidência) e 44S6 (cowmltóno).

CURITIBA
�"'���M�Ag•. iôí!iiiíâê.ii E
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'-''1' l"F lf
,

-oSr·Y\jiv./U,J,res,·, '_',,:J Arl.,lfoRadunz
'kJ1te em l\12SSanllj::a!:;,�! 7"':�����,:"_�:I': it�:-;Li.���, com o
Central; I nc"';\._"'.;211:',) de u'a menina,
- o sr, Lad.islau I::u_:o.z. i '

.

Uma "c:>, ,10 regresso [t SU". k0V.:ski, residente nestE {'�-l
'

�;L') ':1' Tu�e'-

d ::--,a.1e; I' .- .•. '" Costa e
C:..:u,3t nao (��'quüça t· ascrcHnr ._- u

'11QUfl13S llllhas agradeC":!11l1Q :1:3 .,.._ I .. j ,
..-:"'l. I1L�lja C:_lSt:l, con). o

aiel1<;:õ"s recebida'.,;.
J
'_

� sr. ltuoe:,s _Carnllho 11L,..:.L:'lC 'to de H'a I!lenina,
}� yúcê d("p'nd" que ,1 t.:cn'

,nr" co c�nerclO local:
j

- -;"'3',..;S 2)'êlscÍlllentos
-

", sr. �Laul J\Ianoél Ik-l ,', '_.:' ,;'_',:I na Seoeão de:)e1o, funClOnario da ESfra., l'i. � c'r'1:(l�.'le a', -'1;' l)'t I,.', d F .
"

. ,l.o.:; "-- ,.:t�, v .l.OS 1 a
>..la e erro Secçao FlUVIal:. , "�:,:!,,, , Tç'.�},�l"'-\..S luvas r e pclL se h- ... , �

" "
. -- o sr, Benh'Jl;:io A'I

.. --.,,� ...

\'['111 en1 agua Cf'lU lA;plllTIa pr' dt " �. 1 4- '

I' 1
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'13ü'est:entando a i.':g:la Ern ,fih';'íl�Ji"':_f",; - �stiv�rani. hospedados
Poue,) de glicedna, - EstãG e'l1 fl's1a"l os Sto-

na. cidade:
-- HOTEL REX: S1'S, Ge-

C�r.!I,ilJl!!YUJlr�j"D.ll�•• CIli1!!,Q_:n'"'lai � �ii����i.;çf;:�f��: i':LI:I� Freifz, vVal12r Kert-

�I��.�,- fi \{B] ,,�.�:I O ()
�1�"::'i":':'�,�::'�' ' .. "e : !,"L�ri'.·al Cesario Pe-

� tl�; ÉH��[f1�;'�;;.H$, r.::ira, Dal'ius Cesario Pe.
Para as Donar: de Ca3fl) As form33 de Plrex o ! reira, Jasef Heupgen, Wer-

geladeí- ; v'aro tão apreciado po; to-I ;,rr Kotz e W�lter Schwa

I das as donas de casa, P:'� i �18r, sras. SalIna Santos e

LEITE: Gual'.::la-se o Ic-ite r OUf:;re mtratan1ento e��);.w E filha, e Olga Voigt Iânla'
• •

' :.. .......,1 '- :
�n .lelteu'?- dentro de ;.:-r:na! ci J.1 para que não se que-

i

ba�la ChCl� de agua, enccr; l.ll-cm logo. O segredo con_ �OTEI: HOLETZ:
I brmdo o leIte com um guaf! s;sle em nunca deixar a

srs, Noe NaSCImento, Feli

II (�::li1apo cujas pO�1tas, e:?-! f l'ma vazia sobre a chapa l:e da Silva, Eri<;!o Gonçal
I
'\ o�vendo a leIteIra �_�ao l,� t�mbell1 não provocar \es, lVIanoeI FreItas, FIa

I C3.IT na aguE:, I H1uc�anças bruscas de tem- ��a!lo Rubuach, Juan Pa�ch
. GEMA DE OVO: COJ1ser. peratura. Por exemplo pas

r;:s Roca, Manoel PereIra,
V81n-se durante var'·... ::; dias! s:n da chapa quente 'para P_aulo F. Mello, Hildbrando

, '- , Nunes e S" M 'I' F'se as deIxarmos debê..lxo de I " marmore etc, ,.I.a"
• ::ncI 10 1·

�lgua fria, I - gt:ell'edo e famlll�, Artur

QUEIJO: Conserva-se! •
L:nk, Icaro Sfoggla, Ange-

'. ". , I FERIDAS, Esplllhas, r
lo Rosetto e Renato Azeve-tr,!>co sedO envolv:r:::dos, Manchas, Ulceras e d') e sra.

num guar a�lapo em e 1 o Reumatismo
em agua e vli1�gre. O guar- ELIXIR DE NOGUEIRA

"

d��lapo ,devera estar sem-, Grande DepUr/ativo
pL.: un'\Jdo, Sangu , !

x x x
e

NA ç A O,

De depende
moderno ou uma, prtmorosa blu
sa. tecida a mão nos {faria n sa-

tiSfOlÇÜ.';} de el1l'iqUl,cfr nosso
llB guardn-roupa. com um:}, peç:l.

dencía nahitunl, I:-õ (i nos ('f,!1'e-: so ínrítcarâ o J''''�p' ito que C-S l'eal'zada 1,01' nós.
"I' a pOils'bilidnde 1.1" uma rnu- _demak. lhe merecem, pois nada Deixe o banncii-o Elo limpo
dança c1? �,mhictni), de! trato s: om I há de mais desagraclá';(!! que como Q encontra ao entrar ne

pes',<oas ClIIer('ntes, de Jevac um

I
ter de atrasai- o almoçO)11 o 1e. Seque bem Q cllão 'e não dei

ritmo de vidú' que set'R tlr \'(',', jantar por culpa de um, conv.da- xe toalhas umidas em qualquer
dadeíra festa. país sabemos que do não muito educado. õ lugar. Conserve também arru

vamos, .�Sl"r "mimadas" durante
I

Cuide.' es.c.rupUlosa.mel1te de to- rriado o seu quarto, para 0.111"
(Ila;;�. i dos os objetos da casa, trate-se sua permanencía na caga n5.t)

Mas e,ma� ;atençã:'s d . que n:'" de livros, movei" OH raquc11:5 de ímpllquó (' mum trabalho oxt.ra

ternos objeto, 1n1pHc!l111 frtll.l)cnJ, tenís. Prc�te atcn(�;UJ onde rJo1D- .tra.

1JOl" nosso. lado, uma. s<!.ric de de- ra um copo úmido ou um ci-

veres, não acha \"'otê? garra. aceso, c não dr-'xe f, .n-

Se. clH:�a n, suas �üi,.;J3 tetnpérh� c(Ji�--as que o 'solou o

convite deSS2 géner-o, Pl'Ol.;tlre orvalho. podem arruínar,
responder . com presteza', Não é Nilo espere que OS derncis H1e

correio .r('�pohder no ultimo 'mo' dediquem to(h� "'<UH, .atnnçào, P'>
manto, deixando seu� .futu?'C'l an cure algumal uistraçiir:s pró
fitriõões na dÚ",',da se ilc·:it; ou. pr-ias, como um l ivro ou um

não, tr�cô, -liaa .a�. 110.1'.8'5 em ({IH' to
dos os mcmbrns da. :[an1!l�a es

tão ocn'pado.3\ DeR�C n10c!O uào
sr-vá uma.. car ga para rÍhif!1J.enlf;
:', alén1 di-';:-'.), pÚU('-rá ap rox ''':!I..a\'

a1gul!'::> lnonl�;;t-o� -Ü�;:es -'J�;- urna
nlal1f:,�'a ml1i\o J'1'81.'(:a. _ia qH': �'

boa leitur:l forlalel'í' o ('SI',[ ,to
e bem

II

ui« ;H�.r'Hlívf'I 'l'lP
"1I1L' r-lhr- o Cear uns

-

b�1, sair a tempo ,

: .. ;' 'ra. ]Jur nm nú.ne
{.� .: , 1 ....

'- uln p c! 'as, não- f;

�- _ 1 'J:.'�t I'OI"n mnrs, nleSl!.lO

'1'

-

� I
�

(1.L:.' .i-r" li ":-:1":1 Illsisttl.nt2nl€fl'tC

paru rtcar, O saber sair r:: t crn-

r)�W;1a Y�1."l1dac!f'a. urf.e ..

que muíto l)'JUCOS sabem �)t'al'-
.

.Ao pfpnl�:H'" sua Iluda. procur{�

Ilcvnr
tudo O '{'ue vn.i pr�c'""l'

tlura'P-te a vtsita, 11.:i.0 Bt\ r,' r:a '5

de! l'OUp:L ITlR'.S todos -),j r� I tÜ'.ü3
de toucador Que '·:u .r..eCéf"SlL:1l"

I t]ià.tía.nl�nle, -Dl"�se nl0dr) ll�O
terá de reeolTe!, ,ii.

C3l\

Cr$
Cr$
CrS
Cr$
Cr$
'Cr$
Cr$

aln�t_'liog. Não (1«x(' de �01f)car
tp.n1}JU111 PJn :':.U:l nlnl:t nJguiü
p,resent' para os dmv)�" da ,'a'

$a, conlO Ulll�l a1 j·nç[u COlll t 10:1.

SUrl(} � h�Ul1 que CO!!] i:::.s:) '\ (1C'�
(Hlf!' p:'lgal' SUil cstada,

Qlll,-ud';:' eh, ;a,', porte,;;r- com'

discl'Cç1ío : pt'()cm'c amol:Ll:'S'> I
ao ritmo u,' \"1(]a existente I,a Icasa, coopexundo ao lI1�:1.'=���':_D10

para qu,-, n'nguem tenhct que
alterar seus planos
bem com. você,

Apre'ente se C:Oln l'oH1.urtlid:,-·
de :ás \ho1'a8 de cOlllér; C'Jr.l 11.;-

1'90,00
150,00
250,00
95,00
29,00
53,00
48,00

neira·de sua eccnomii:l, E not:;;:

ccnserlOu-lha o confôrto i
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-_ ..::!: 8:�. E��g�i> 1lüzer e

! '-:'�l T�1,1.;:1 \Ti,ZO:'. com o
- a sra, Rtn,!� L.:"H.':d_', I-:'':� i :. .. � �L1L.l':·;1�ü (::.; um meuino ;

posa do sr. F'elix L'_lC3S; f -- (�O sr. João Reinete e
·-a sra. Angela BUg';10l1. ! '.'-=�, (l\lli:.: Rc.i1eic, com o

esposa do sr. rr''''i:CI;:;-':'J : ':,,�;c::mClllu de um menino;
Bugmann: --� d ---

sr. Zillmo Casas
- o 111ellil1ü TIal E� i!Iho

jn sr, Augusto Maas, resf
:bl'lle em Rio do Sul;

;3�r\'a� e sra- lViarlu
C'L1.1 !.) nascimento
menina:

sn
de u'a

PRECEITO DO DfA
AGUA E PRISAO DE

VENTRE

Paquonos &onsOlhps .

f Exc.:t8.m2nte como os de-

iI, G ti li
t

',� �:��\�r�l�Os� :Ll��,t��:l��O t�::�
PARA as peles escureci- l rencia depois do jantar, an-l b31h;_n' res,l.tIé:l'n1;:;]le, QUall

das. sem vitalidade, é bom de, caminhe um quilometro 1 dI_} 52 !Jebe
-

_!mpregar uma máscara re. no mínimo, com o f:rme por
cuv-=nescedora, como ,u que P0SitO de andar
;e faz com uma gema de veja como rt sua

)VO', 6 grmnas de glicerina 1ho1':1 no c:m;�.�"D e 2. �,U'): A '!"!'[', ['1''':>\", f' lI-' 'c',),I/ '<

e ] w'ama ('le bor'a" J\lfl'stl"1 �·ll·'de t�m!)"'l' t1 ,'" .' - t. ,�'
. - '- ( ..... I,

,�i -. -""_.

�
�

����: ' � ". _; .:',,�. '.���'�l�t�;� �J!.t ! (�í: ;��f:'.�t:� r(;J��e"'.�l:L�JJll
..

{Jii-
n: b�l11 e .aphqu� no Iosto,! G ..r c tl1TIa gla,l.:k !11",�,Sd- I ,j,n C::'''lJ'!}U1,,'nÜ.' para {l 1)0111
dU7ante VInte mInutos; re-I g�In para as ';I:]('C,�:;-;, �'�:-I !"ii, l']l!<:l11,::,'t.c i:,tcstinal.
tir� com �gua �orna se� i pecialmente qmm�lo vocc j . :, ,Livre-se d? prisão de
gUlda de agua frla, lVIas e l' ",!ida com. passo �1l-1l1e e I ' , , ,vsr,lre jl�':'l/l1"l".JO'�'".

1
- '-'� \..<_.0 J,lJ. >::':la.::

prujso não eó'quecer que I com VIna reg!,t�.::-r ',_Ti'l&c;ds.' ,
, ,p :()�'1.a::' I;," 1 a 6 co'

loda mascara de beleza de' Ui;, Ilem depressa nem va- I .. , ,;_}OS dagua durantE! o
>:e ser aplicada sobre a pe- :5al'OSamente. l ';1<1., -,- (�Nr:S
1e bem limpa e seca, � ..�.��--=--�<

.

-'''-'-__�
x x x Que����"�'���;;-'=���CUIDE de se�l si�tema _ �� I!" &:� �'�11,�;� ��

-.., � �.�
nel voso COlno prl111elrO e I ,�, L.j ".' �'It)'� .. ,�.: ':'_,'

(lür,'1) tratamento de bele-

! Z?l. :�, ingestão c!e frutas ou

I3UCO de frutas pela manhã,
em jejum, dá neste sentido
H"-O:1..lltados surpreendentts,
esp?cialmen1e no que se

�'d':-l'e à crise de d2pressão
e neurastenia, Voce ficará
�Ul'presa, depois, de Ul11:l

cura de frutas, de não co'
.

'. nhccer 111ais neln a sensa

'\��{ii'l c;8.0 ele peso nem s0l101enc:a I
�;� deI)OiS das re:feicões' E' I�<�� .;> I
�/1?:�i· necessário, porem, que ({. í

: fr"j a se)'a l�e··f<oii·arle .... t" I
�

r...,_ ;:' .!. .... _.... _.J._ .!.J. � f

conuC'u, (� quanc�o I
foI' passive], COIl;ida �0�n a !
ca�;ca, que contem vitami- i
:.lêS em gl'ande quantidade. Ix x X

!

TODOS os dias, de p1'efe- I
I
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·It:t· U 'a\1 f �'8 o-
CATAR[N!i.

UlY�. alimento para
ver as faculdades
brnÍs'

no l1qpso Vejamos
10.

éU Escaldar o coador, que
de,7erã -ser de àlgodão;

o) Lavar muito bem o

�;c::=========�.,�.
�"'-

;�1
::_, �

- Maí:r.Í:G i 'l' li 1 A I'
23 de !J"'<;';"i·{'r�ieG de 1935 Endel'eç(' TeIe� "!NCQ"

Cr$ 50, 000 , 000,00
35. 000 . 000,00

C:r� 85,000.000,00
VESTIDO ,EM' LÃ FINA, "'.JERSEY" DE PREFEREN

elA. SAIA GODE E BLUSA AJ'USTADA. MANGAS TRES
QUARTOS.

OFORENOmais de Cr� 700.000. p.GO,Cn

TÉCNICOS E COMERQIAIS·

A S. F A L T 'i 'M' E N T O

(Oníf.lIum= latetr.! l
o lft0de-rno frotamento das

funçõeo femininos
..... ,.,..,._.,. 4•

....... "�n.do M!:J�"on,êesE CONTRIBUA. ASSIM interiores de fábrica, etc. u. �.kI do

,.. ,urÓAIO utOft Dl

ueu lUlU �,l.
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Dr. Aires Gonçalves
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CARLOS SPEltA, ,- C;!l;ital
II O R I Z O N T A I S:

1 - Canoa d::.s indígenas brasileiros; nome de ho·
mem . .2 - Incentivar. 3 - Pronome obliquo; entidade in
ternacional; conjunção flõ311CeSa, 4 - Nome de homem;
choupo. 5 - Negação; antenassaào, 6 - Marca; período
7 - Prefixo; destr'ua;' fam'oso. 2 - Peraltice (pI·). 9 -

Composição poética (p1.); empunh::.r,
V E R T I C A I S:

1 - Mamífero ungulado; extraordinario, 2 - Hospi
ta1.· 3 - Pronome; morri,as; compreende. 4: - Oportunida
de; vaso de barro (Dl.) 5 _ Nome de mulher; contração
(plural). 6 - Cadeia; na xicru'a, 7 - Artigo no plural; sau
dação; dollar. 8 - Recordaria, 9 - Amplo; falta de sorte.
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Este ano de 1953, quando
a i;;<b_ela do certame oficial da
Liga Blumenauenss, d-� Fute
bol de10rmina a últfma rcda- se.

f

1111
FOI:mado pela Faculdade de Medicina da Un1�

, versidade do Río de Janeiro
Professor Catedrático de Biologia da Esco-

la Normal Pedrá" II
, Assistente do Professor David Sapson" "

Chefe do Servíço-Otoríno do, Centro Sapde',d�'
- �

r";' •

Blurnenau,

cntre os dois contendores,

Mas, por outro lado, se a

r ivalidade ainda constitue
um atrativo ,interessa'nté',
poderio técnico das duas e

qUJpe já não pode ser o lha- mos entre alvi-rubros e alví
ti: pelo IneS!11J prisma. E' que' verdes. E'. pois L\l1'13 questão
os dois velhos 'lutaa9r�s psla vontade c desurcendímcnto
hegemzmia do nosso futebol, ::ia:; proprios jogadoHs e tor

atmgiram estE' ano, a uma e- cedcr ss lambem, .a proporção
i',,�:'a cheia de acidentes e prc- da peleja de domingo. que, si

c::dçe,s de sua gloriosa cnrrcí- ·'não Io'r perfeita pela demons-
'ra' esportiva" e cançados pelas tração de técnica, "que o seja

:n�squech'eis' j :;t'nacJ1:s ven- .rna.s que perfeita pela sua

(:i;';a.s até poucos anos, resol- ·movimentação.
.
'.', ram cstabilízar suas ações Por outro, lado, cumpre
'por um período de descanso' tambsrn às duas torcidas uma

,,' !";"'1l9cração de, forças para, boa dose de' responsabihdade
t'J',LirJ. -nrm�r pé e iniciar no-' péh 'ql'ilhanÜSl'ho da pc rf ia ,

I'v�s [ornadas de grandes rea-�I Si os fuús grenás e alvi-ver
: :1izi,içõef? des se reunirem em massa nas

/,s,oim é que Pu'Imeiras e 0- dependancias do estádio pe-
li,"f'!":) estão hoje com suas ríqulto para aplaudir -e íncen

['1.;.;:1S reduzidas, com seu pa- tívar com' todo o entusiasmo
::(i!'á, técnico que absoluta- aos -seus pupilos, não resta a

.rr 0nte não .condíz com suas menor dúvida de que eles,
:'L,"';;ções, mas que, mesmo por, sua vez, corresponderão e,
.,!SSHn. continuam atravessan-, ocnfortados por esse apoio
:(1,', com serenidade e calma, -moral vindo das arquibanca-

t·" maré desfavorável, e reu- das, verão redobradas suas

-/:inc1o S2US parcos recursos. forças para lutar durante os

·.'�,;'_E;C0S, suas 'equipes vêm Iu-: noventa minutos sem esmere

'!' :,lldo com tcdas suas forças e

;,� ',litade, para abrilhantar, ou
';:''''0 menos colaborar no bri-

J:il:a:ltismo
do. certame atual.

: S 'Jfr: ram ambos os quadros
."':lY:S revezes nesta jornada

� �;o �13 e nenhum triunfo ex-' por �úas cores, com uma tor-

� ,j',ssivo conseguiram até a- cid:t viva e entusiasta s.m. A I t r� ( Ã O ! ! !
� !'lV I assínalar ,frente aos de-; mas acima de tudo correta e

. , ,J .J
'

• ( '. .•..
'.' ,

""j;lfi� d� ,-riais ccncurrentes, Encon- dis:-:lplinar{ e estaremos, com Não debre da visitar, ii :��f�i�' do �,ta 10, ne A�os1o{ a gi�a!i�eSCií t"� d::�!;;xc f.:""'"�" e
� tram-se numa situação incô- isso" dandd'tvalioso impulso à ,:;_ niJ ('t. ��' lll' -t r u.:t. i!>� � L ..-.ri l B
� íhudá ante ,a':tabela de classi- àrrancnda rê'abilitaâorà que r �', 1;J � J.l.l1 ... n .fi 11 ... ' .".

g. Iicação e a muito custo con-; buscam iniciar os dois

qlleri-I-I Iftma ��eima CO :��tD �L��éa se wh; em ��&�men�m� de :odo$ tU ���ij�o� �e hfiVGmOr� �e'!}lJirão uma cco_locaçã11 mai� rbs c dign-�s balu'lrtcs ql1f! "0 I "" ''ll

� favoravel :.té o fim da j::rnar tanto t€>m fei�o de bom e cnal- re;j félis cmno tO!iMm®S,r 1,e$H�oSF bhJS;$F maniosv ArÍi�os de malha tom @e$ton�o$ de 20 a

IINU,,·o�áir.fD,',' �a V���c'ãln':r�ni�o, pd'e';;;II 30 P��sh:?�O�arlil do di� l@do Cimente a� V!l!ines �;) "Mí)[lÁl m,)l�Et" {l e®I1i!i·
� I '.

9 �
f�1 qtm ..se dal!\ gifiimdes vilrd@@a�ti que ela lhe o&ere��.

I q��. r&Up�[�!, q};c; !!���"" !!Jt�af.�oS!� II "M (I DAS C li A II E t" . R�a H i�� 'l��. 1393. II�
1."LlaS COlracteristica,s vem mo· \ mais prcmeíedOrE's,' :�i , . �,f

I ::_. .' _�_7r_�:Il,r,,1',,:r,l'-j-Íiif'i-7,,"',,��_-1 ['j_·_�_tl_�Wl'\m��ói�-''I �_!ó' �.Q.{!j..QJ:lL2�����JMAVlllQ;J).ÇJ�1irç.E�J:::� .ri'�1�t\Q,g��Hfl11�I�i2J[!.NQj�!�J1&;lf,Qg;;:;,",,,,-polizando a maior parte das, Est�D arf!b;s, no páreo l)a- - .u:", !LIl!l�_

"tl'nc;õ::,s dos aficcioll3dos do. j 1'3 a conqtlista d<) título mú-

0'- T O C I C
�l

I (t! tft 1 il é')'.mc1iGsa jorn8.da motoci-
�"(,,b=l da segunda divisão, �';fXimn

do certame deste ano.
pa1':! ::s }}l'\lV,tS cie!isticus .. I � ��:� ":',":Íl':l pl'om:v;lb pelo C2n-

:. (J!le reun:rá ,dom,ingo prú-,
'

En,tri.:ianto, si cjüizermo,-, fa'- ,. 1 '.... ' •
m .. , '" u:;ro I·,I',w Clube ele São, Pau-._ ,_, tl�" d!:? tp (!,:� ;-'�t�HH.H·() I

:w t.: ";:1 �� ��

l"irn?"
no bES:ádoiO �"cVure;11aHae�! �ern�:�l ;,rl�eg:�l1��t:(�� dP�Se�e'iP�;,al� r·'], :�i:'«,-,r'�! lO l\1oio C!ll-l ;:;'wi:., ;:�t1tn dr' j::lla, pagan- O lh,s[:'�n·tj,1.1 blLlL1"r1r,UCl!'!:o (> Cll� :;� de�lOn:i:H�

-

,��. ,J'j=--'g . na 31rr [La '1
, b:1 ..,1:' l(Al�) ,J _l.,,_. • .._, to: b, c.._!

I-..;_- l1: iu:1'�. UDU j�,,-;:�:�',: Ínro!_'- I ,_ _ ..... ", _� ,�:J;l"" � ", _, '·''''1 ... I� 1':.,1: ''>1'' _,._.�, 11 ::_.� :":'1(:'1'_- n:J.�'{';'l(.'__(�la. ,_I..;.t
. , \T t V d '\,,,t'" '''''110� apo'1<<<r' o V"�;" I'

,,-
I (lu ;)9('11«" ,:,J c,l..:e.co:o, e�r- .', "_ .. L,_l (,.: -'lO P""dl,,�

I' "', .," ih�lI"'H41IlW'.f;; �I!!lfít"",·;a�".!}j �#!Il tli!!i:i"�ll'!;lll� Im �� f<if.tIt<Nl� I
c{�'mp('s 00 vas o er e e ao

�: ',�
.,. �. lu

':''''"; ;'"".3r,:< cl-_.. (Jue Ja estao aber-
r":p"'!1de�1íe a ires meses de l'�C:'Ji.:' de S:;: P211!O. DQdC"'::: , ,.":l'; r0,Jre81;E'âl1leS c'�1 iV�Ü_Qf;���ÍÃd.U!� hUII!Y!íflHh:r; �§� !i�;ti;hU.u:J li' W! !>�íªiWI� Flonsta, o primeiro ",'cn1e, corno o mais

:possIve'l
t'�.s .,s ;,1scri�6es JJ-,rr: ::5 pro-

-

,('1:,,::'1' "l,e E"L'1112n.:i! D!"olarao
,

d d "d
-

_.
. , l,:;;:;'li(Y;d�:-f{n��",1cliantamen- n:s 6ias 22 c 93 rIo CO"I'''n:'·

IN' 1''-, l1'l'STITUTO: 1232 .'tn ,:;eus ",ro'prl'OS domm';,:;s C �ren('e ar a COI�Le!1 a, 11'10
,,_ .. ""Cl;,,"J"-''''� c',,, C'l� a' de �,,-

- - _.- -"

J"�!(Jllip�, • '�nOl1, "las UUla.. � - 1:'" J,;_
", :- "-_ .......,t -yy� ....v l.l.�:l. ..:;,.._

.� •• ,,'1.·,....,."'111 '-1'
-

l .r' ,...
- '"1-

-

�
.. -

n�,"'''la 1�5 ,.J"'�'e 'J'ev f�'135' '1111, ''''''il�3fl lo, segundo' e111 visita, por(lue r�un.a maiores p05si- �e:,úêr" ,';6')1I1". por'ocasião
to. ,,-,:o: __ '''L .. l<.l o,_ pC.lO:1.:. 1)(;:' I:':-:J Ll';'luin"- c sobre a qual n,-

M"')" ..

I
' fl'dau'e' t"�111'cas >11a5 s' n p'

'

!:';:,m Il'uatl'o dias de 311-' pecElS dos V81:·nie5 motoclS-, \"- '--1 ., f""�' rlp"�llLlC, �S "l'nte� f

a I' de R�o (_�"J :':.3í.�, ,o,�, ' II" c- ::.�; H!m�ç:\ir,:r;;;o (1�1 pista de' I'" II �·t B� I
".c,-, _ �c ---,-" � <_� ��., fi, ª�, i l;. I í! f. n

} = i f t d
. '-'

tecedencia s(!'guirão.ns l?S} vnlEnaUenSPfj �rl:: ... u-
:'I {j'''l04:- 1'0""0:''::' 0111 tl'rI1o� de<�,,�� ,li, "" "'" .... '.,. J �Ii ;:.

, f 4.uc lO I ·N".. ,..el'dade, Ta:',b os trico- -o _'10 e Jogé!l' Em Ca5::i. <""1""'I"'s ("'''''.,,,1'' rlOT'[""1i�ç::o 'v , I' . u. c_ ,"-(-. -- _"".J

I
'

x '"
_-- .. j.\,. u.... I-;:.l iL .. �_�"" t: �L .1 •• 0. a . . -r.oo..(. \

.... n! "'cl1 o,..., q·lais I
TELEFONES: 10l'("s da Velha quanto 03 a1- Acontece, porém, que a e- C'mfGlT:,:' o ,U! ograma el�- motociclistas Bruner e i ncr e crne:;;Lél ,"'" , b L

! '� r: + hrn'::\·' f'élda um. Para po-
; RESIDENCIA'· � -ripe do Floresta "i bem que '1JcfGch dias, i

''f'0!!,,1m� n:l '!.:� ng'l l�tl'a fi i; " :
,. * 1 vi

.. verdes, de ,Rio' do Testo ..
'1" , � , publ,e::J.re-

'.'_ .....

=---=="
., "_".' _ ,__,"�t Dr. TAVARES - Hill '4"�1 r-'lnem Credc.nc·i"lS' sufinien- u::!:lla apresentado uma ou

,lI'S l)r_oY.i'-(t3'1 'D1'; DEUSI -- lQ'H �:7:
t,'.J "

'f
-

t" 't� I)c;l'_':J, ocaSIão, lwoc!u<:úes '[lH
•

,�==- .. __· '0 , � ,-",�-�,-•• 0"

fi! lO lLADG IlA (','H)íUt lB00NOM!íiA' '';:�� I te,'; lli1ra, ren 2 a J.ren e, se 'in:" d�:J'", !J;],':' r:"t i n""�; )"'0\,,;5
��'", ' Ilã;, c0l1dizen1 cmn Sl'll pode' ..

("1 C,>':SG�f.�":·":'l;�%"'-"''!l'��''''';,�,��;-.,;.1'I.���'\i,;.��''>t'!i:'%::'''''I>.��'%..��_. , • ri>:ll�U<:;'�, c' '111C �·a'): - asse

O ''''n 'i "\r n 't � "-'.� c;'''i f"ll< _, --

�-�i'
!.;�), é portadnra de credt'll-

pa�'a mo<,:',,", ChlSSr.: juvenil ,;:"\" �, ,.' � ",- 'y,;' '<, D
-- -

C-. "'U 'n

,I T I ,8�Á- --I li ,;ail!' bastante par;.: jog,lr por
p::lra r apnzes, e Classe aberta �l§Cm j/â �:.:tE:��� � :f�H�� 'i�� ;D! ��":7;,U ii ! 'erra as pretensões di) trico-
Dara adu1tos,

Is'
.

g d d ,- ll\ ííti"l I ":': l1. f !!�U":'t! '!"'M'�"+ '�?, '�l
. �,,:;,<>� J;�S HiÇ�m:!lrr,?e, SI Jq ar

.. ': acar o com. Além disso, estfi, ab2rta ain- f':J�a lI"'eUro IVOr B�.C ,.;"'" G -'" ���li;Çi j/i1'2'.&g[il..
' "'.

..

"'�[:.:.= .íl;2. I&,� I!;ll

�ep ,f:xa,to poderlO- I úa a in.scriçã3 para uma pro- • .j' " .' <I li i'I •

, Il?sta rec?rdarmos sua me-

i' \ia COP1 bicicletas li:otoriz313S, com�mtii aos seus ui$ nnf�$ C�ie�he$" corn���� �� 0 km��@$"que mu-
H10ravel _f�çimha TB':llízada na.

e pCl::> c:We soubemoo:: alguns a- .rfill'uJ íf'e�� atR":r,';'ftll'.,iA ""Dl f;)hl���.2�R 5'\. !::I1l'!!I Il\ �.'�ll��,/l �t'mio Scheidemanletalguns :do.rp.inl((o,;:; atrás na ctt plos dêsse esp-')! te j:í es- '4-I!V�.li filI \1<"",," �hl liU IIJ !!J'._�H,"j�(IL� 1l3�' � 111 .. - �lJj - <

çancha de .Timbó, quando su- t.�o SE: nreparando para fazer à Rua 15 de NoYembro� �J) 310 � 1'0 a�d.�r' �:?�,':[ 1 u :!J�de tOfi!�hma,pcr'lU cat�goricamente ao p:::- suat Ülsc),ições.
dcnsp conjUnto dá União. P?ra a� inscri(:ões, os inb-l ��endendo danlro do h�� 'hk� �'.j:"--E}-.Si levarmos em conta, pois, rc,,'ado� 6everáo procurar o

',�S,S3.S· c.onsiderat>ões, é J'usto (.":3 BI'\\!Ulir' "" "�- "

,.m;,'n'••. ,<
'" sr. Ilvv l\'l:oes, em qcalque,' "IM \lU v,,,,1 t. .:'-.: ", g ,':! �,::

(!�;e 'se 'antecipe que ,::1 partida dia da E'em3na, na Ofjcina lVIe' E':f:t:;i.--nr.·o de �i "Y,"'��."��,:';c' depois de amanhã no bair- cti:1ica Huscher, ao lado do L.lI\,1 t", _ �_ "'. ;;.s -

!'Çl da Velha, deverf,$ c:nsti- (',::r;ci" Cios Corre:'],;, 'pu na (a'lxa nO��o. ,-f f'l
�,:ir�3� n.uma, das grandes J'or- ., y �iQ�;- .. '�: ,;

séde prü','�soria do Clube, no

,

cujo D"r Pol,) NarJe, ;\::; sexta-rei- Je�efone: 1 � ,S?r' placard final, para o 'obser-! r;,,::, c 11:;;rtir d3S li'J,;30 horas.
[n.J. iAi,a. ler �� Av::dUl', serepo 'e imparcial, só �oliE'riio Cf),1cor':'Cl' a e.ssas !buU .�! L • .jVilj.\

póde ser Ç'leterminado com um
1',.. "s, m�::,,,oas re ,o' escntam'!;

,prognósticõ:,.a incógnita. Não
:'5 ��lemi::t�ões .1, cidade,

há,' pou-. iavoritDs para' esse, Os ,!cle nã" tiverem clube PéI'
eníbate, pois si úm quadr,;) jo" r;l;") (juul dispular, e dSf:cjnn-
ga' em sc'us dÓll1ínios, iricenti- elo ln:ticipar da.� provas, pO
vado pela': s,uà:"riumerc:sa íor- df:riío fazê-lo pelo lVIofo-Clu-

Di\j'!omado pela FACULDADE NACIt)NA;L
I)}� ItlEDICINA, da Untvcrsidadc (!ü Brasü,
--.--- ,Rio de Janeiro -,--

,Er-inif'rüu ôfetivü do Ser"!�-'i(.·o (1(: Otornino'la
ri{;�ul:�;_:�c .ln Pro í, f}f\ J�ütiL IJavLJ �� San
son, Ex-a3;.i�te!!tc �ja ;;:;I-:!11ca de -Cj;liluS Dr,
------. Moura Brastl ----

,

PARA DIAGNOSTKCO E 'nUj,_'l'lí:';'i[E��T(;, tUu.�)

Molesfi�s DE OLHOS � OUVIDO$
''I!'' íi'fi�'1 '. Il DJi':' g. ,.�,1' �

ílA.1!�fs.; e (d;;.�8����\���A
t!:ste Im,W,r,,;s I-:31lt1.";;I;;.,;u!(1 está Ma�rnin�,
mente Montado e Insta,lado com a ma�

r1�Ot!f:r'n<� iil}2::r(... lh:1�eJ:H para io<10 e

Q�"a!(f'..:,.,r ';,T:,tamen!o {la sua
esnecíal idade

'}�od!1; (O sen Jns!.j·iH1HólH;l] -ia!'Reecnternente
1�1.q.uh:h�c e �!'i1!jortad(j ,,1ft SOiÇ'l

.i��':�r1!�tlh;� e A.IU?T.h.:a ti_��
i'i"orte.

..�r.t.:\r{'}:'fJUC fl:1�)!jt:R:N!i) SIE1Vit�NS PARA
e-U,G;-'�O�_;l'I{'()S EXCLUSIVOS: :DE DOEN" ..

t:l�S IJA L\BF:ÇA.
.

=_•••o-�

ü�bhleie de Refra.cãij
,

I'�RA ·i?,X:,I?ME DOS -Ol_,HOS
(EQUIPO-BAUSCH-LOMB)

PARA RECEITAS DE OCULOS E
.

RESPECTIVO CONTROLE
DA.S LENTES RECEI
TADAS C/VERTO

METRIA•.
Microscópio binocular - Lâmpada de Fen�

,

da - PeJ:'.Únetro).
_ê$*1&__

Gabinete de Tnmmatoiog'iô Ocular
EXCLUSIVA1\!ENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI ..
.elAS· CONFECCIONA LAUDOS E DESMAS-

CAnA SIll'IULADOR�&.

Com sua GRAHDEEfnMOS� Uquj�a

, Não interessa, pois, a situa
ção que ostentam os dois qua
dros na tabela de classifica-

- LIMOUSINES
'''I

be, J::�:i"Hindo sua ficha

:
.._�iiilJumnllmímmllnmmmmmmmllumllnmummnmllmltlUlllllllmmmmmímmnn ",;";,,,,,::,,":
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i DOENÇAS NERVOSAS E Met4TAIS ª
- i

i tasa de Saúde Nossa Senhora da GiOlt'ia i
J' § IlSSISTI:NCIA ME'DIO 11 PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAIJ j
r

_
e

�. _
ABERTA AOS ME'mcos EXTERNOS

!' i =�,;

i ELETRICIDADE M'E'DICA - REPOUSO - DESIN'.rOXICAÇOES - ALOCO- �Si US.MO - TRA:TAl\iENTOS ESPECIALIZADOS- -
! IA.VENIDA MUNHOZ DA ROeHP... N. J �47 - Fone. 30iSI

j-.�... El\'LlEREÇO 'l'ELEGRA'b'ICO: FSI9UIATRA
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Música,.. maestro!
Minha voz está
'mais clara e'mais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NoUcias de Rio do Sul

Iniciada a construção de
um tllIsto de suinocultura RIO, 6 (Meridional), -' pum� e contra ele começam:

RIO DO SUI., 6 _ Em t.erre- grtcultura velu ao encontro das, namanutenção da fanül:�, a in-
As "ei�horas brasileiras cos- a reagir· Assim, é que está,

no doado pela PrefeiturÍl. 1\'[U11'- aspirações dos críadores destn üà não cumpriu com SUH3 ob! 1· PARIS, 6, (U!» - 'ro<1os os smdícatos de trabalhadores írancêses, tumam assistir aos atos re�
em' (h::senvolvimê�to uma

cípa), acaba. de 'ser in:"lach a zona, instalando em R'o do Sul. gações, pagando 'o Imposto de comunistas e antr-eomuntstas, declararam-se, em grl\yC à meia noite'
l'

.

b d
' campanha no sentido de que

ccnetrucão de mil nl:Odc!tlo e um posto de Suínocultut''l., Cr$ 40,DO. de hoje. Trata-se de um prole,lo geral contra as reformas ecouomtcas 'giOSOS com a ca eca esco,', "1' _' t"
' ,

,

_ la 'd 1
,. . -, "b t 'E t' ta t" t

as caro icas nao eu rem na

bem aparelhado Posto de Sui' ADAT..BERTO JOSE', Numa epoea em que se pro
p nera as pc o prermer .Joseph Lalll!!l. Ha dtas ,se acham em sreve os er a. H re an 0, as auo'.. i ti

-

'

nocultura, !' BUG",,,,AMN
servidores dos cor rercs, telefones e serv.iço s telegrá.ficos. Agon a gr""e " , .' .' .gre]a, p"ra <i.5S s .r as ce

v ......... , cura; combater a mcn-Itca.nca I rr ades clesístícas conside
Lo '1 d

' . abrangerá os trabalhadores industriais e dos servtços de eletricida_ C",:. e
.

'

<J
-

r.imonías, sem trazerem, ,a
.

ca íza o on' B:;'l".ro �Jrol�t:J., ',' RIO DO SUL, 6 - Pelas F'i. (ConclUl na 2.a pág. �et:ra O) de., "raIrt desrespeitoso esse COS- cabeca eoberta com um veu
rIO, Q Posto -d e Su noeulturn se- noíras horas do último sábado,

- -

rã. de gr.a��de utiUt�,:de par.i CB I :lia 1.0 de agosto corrente, e: cí- 'Por él1quanto, se estão em-

crãadores a. sta regl"!}. .�, dade recebeu contr ístada a in' C'�m�r'� dos neput d pregando,' somente, melas
Tivemos em ?O�SO pndcr " i tausta notic'a do de9�pared.

'

li O €I'} , li! a ,OS . suasórros, - adiantou-nos,

f���:a ':;°i:s1���õoesP:��sSá�i��: ,I ��entd, ;!\;li' e;, ?�itiba, de

IJ pro'va dO o pro" I"� q'I>. 'b" t
\.

.

falando a respeito o padre;
�r �pec;al def.cl:êr:cia do vete· J �:udan�o e�� C��:giou������.

I
"

...' 'Je u U�
,ii! ill�na, O ,1"g,,3 e,'f'--,IO" , O Barbosa, assistente eclesías

rínárío Pedro PlmpaoJ de Azeve-
-e
.' li 'fi U i I I' fico da Acão Catoliea Bra-

do, encar.regado da J:efer:-ja nens ,em Flonanopoh�" oride -

=�:�çã;�n�::��'���Oded� cl��l ����:;� �O�·o,:i�i�ac�;t��O'at�' II smguro de �cl·"entA� a IngRi:1i OS' Ira'balhôdores :�::�i:'á:::��;::d: s!:i���
ção de sumos é uma das lU·'n· que de. ureml?". �m:edJ.atame!'ite, li" '1 li

:

!:,l ", J' I9!i1Q'1'
"

"

: ,

.

ritas para que usem o véu.
cípals rendas do homem do carn- seus pais o mternaram num - ... ,..,. � '&;'

po, (!jmpreendemos perf",ita, hospital em �l�menau. a�õs Te- Se não surtirem resultados

mente ,3. justiça dos nossos g-o' corcer a medicina em RIO de 2sses meios, recorremos a

vernantes, em tão util cmpJ,cen· Sul. Sem demonstrar melh.o�'as. RIO, _6 (Merid.) -

Naj tual,
em virtude de

perce-,
mantares registraram na I maniiestou-se o outros. Um deles seria o em

dimento. segulu enfermo 'Para Cur-trba. 'ua <"E" t d
� b I'

, . .

d
� 'aI

'

d t'
,

ej
b >' �s�o no urna e on- e.rem s_:'- a,nos super',.ores a �.-.L:.,lte e ontem no, P .aci.o '.', Castilho.s Cabral;' orr.gmal1:- prego de senhoras .. DU filhas

Graças aos esforços coadjuyu:. �n e a mar e lnexo.rav zem'
t C� d D ,-

.. ,

p

dos, dos governo'.;; do municípiO, bou de todos os recursos tecrj, {m a amara os' epu�a- nuI C1 u",e;rcs .mensaIS. Du-I :.ll:adentes um grave lnCl- i do-se daI O desenten�ento de j'\'Íaria, á entrada dos tem

a do EstadQ, o i\'['nistéri') da A· ws od'a medici.na rontemporã.nea c�s aprovou po� 99 vOto� I runte _o encamll1,hamento da I dente entre o deputado Ar- : Felizmente a pronta mter-! ()l,-,s, !laS ocasiões' proprias,
Ao �epultamento ;realizaG>:l no co,1tra 95 O RroJet� de ,leI votaçao os debates foran; a- t':lr Santos, president2 do vençãc do líder ,da maioria, l cüm a incumbencia de im-

Cemitério Católico, compareceu que torna o!>ngatorlO o se� cet�OS, prolongando-se ate os dIretoria nacional da UDN '

.

, , . 1"
'

I
·.�éjlr a entrada ce Quem se

ASPECTOS rno.rme numero de pessoas qUE guro ede aCIdentes para to- primeiros minutos da ma- e Casti1hos Cabral represen
�erenaram os anunos. Aüas I ;_t

<-

t� '.,'
A

acompann,aram o sempre lem- ,. .• , . . _

d S T' apresen 'asse sem o veu

brado J'oveul, até a sua últ'ma dos os empregados inclusí- drugada dé hoje. tante do PSP de São Paulo il ClecIsao. o ,upremo
..T_l-· .

'

t t '-,

DO V LE d 1 t' A"
'. bunal cohma com a opllllao � meu Vt;;r, no en an o, - sa

A morada. ve para os que e e es avem fora aquela deCisão im- e p"€sidente da Comissão " i -,

'

Adalberto José Bugmann era excluídos pela legislação a- portuute os cronistás parla- Parlamentar de Inqué.l'íto, d:) aeputado Artur Santos, i !.lent?U o :padre �ar?osa:-
�

,

__ filh':) do sr. Ricardo Bugmann, qu l'nV'estig as t ans
� ; reputado um dos maiores ju lo

melO maIS pratico e a ben-

dT tE'
-

d C' 'I C'

E
e a r acoes

I
'

'

A proposito de um comentário �:.ge�o�êT��:lV:O F�tosl��, Fr:.- sboça se novo movl·mento realizadas com o BancO' do rista,s do nosso parlamen- ção 4: s véüs. ,To�a]eli.?iosa
que puhllcamos, em nOSS:1. edição de

""n�a em Rio do Sul e de sua
..

'�', . �rasil pelo grupo jornalis·, :0' lcvar!a SEU veu a ben?.:o do

ter�a-f�jra ultima, aplaudindo a illi- exma, eseposa da. Katy Bug I 1.ICO do sr. Samuel Wai-\
--''''''--'-'-''''''''-''-.....

dativa do Moto Clube de Blume. . l"
' ,

I:::::�"�::�::::.::r�i�:�"� ?!:;�-'::':�':.,:,,'a:,.,;:,pa;� g.revista dos m a r i timos ne�s dois pa�lamelltares,'''ontra' .

movei Clube de Blumenau, recebe-
EX G NClA ABSURDA UUlna sala contigua do

re-I
'-

.

RIO DO SUD, 6 - Estav:m,os
m03 di'-ste gremio uma carta acom-

em nosSas atividades, procUl':"Ul' RIO, 5 tMerid:onal) - A plO- dIton a nova greve. Sab ',rn '-.S cinto de sessões conientá- '

..,.

panhando a nou puhlicada pelo "O
d t·

.

A posít'J da anunciada gl'é',re dC3 marítimos que um novo movi- vanl a decisão do Supremo grev'esLunte", sob o titulo "Os problemas o no lC'ftS p!ll'a a" N'açã)".
'd r' marítimos, marcada :para 1t,-8, meto serÍa <l.esastr"J"'o ..;-� a T'b 1 Fed l' f -d

do tran,ito" e sub-titulo "Medidas quan o p esenClam';)S uma ceno' - p�,� rl una era, pro erl a
,

b st nt de d 1 U nossa reportagem ouviu o d're' economia do país. d d
�

que urgem sejam postas em prati- a a e sagra ave, ma. ·n·;, na tar ,e e ontem pela qual
D· t d F d -;r tor do Loid, sr. Lemos BastoS, Por sua vez o sr, Em:lio Ban-

ca". a qual transcrevemos a pedido q�e o :1'e or a azen a ""U
que declarou: fante, lider da' foi cassado o habeas-corpus .

do Automovel Clube e que se se· 'n'cipal, ameaçou, de 2naneirr' classe, e flue,.. l;d d' 0t d a-ç:do do presidente do con-l
o sent menta de dever �os

&ue:' I
_]}(luco recomednavel, um �arol( "O Loide, e a Com;'ss1í.o Õ2 ·'está. articula:ndo, a greve, de<:.1a- :-:?�c�a. o ao

"

lr� o�, o selho, sr. J�seph Laniel. Nes- funciopárÍos e agentes dos

"O trân$ito de automoveis. óni- que trabalha na nobre p.t'olisi'ãl Marinha Mercante estão desen- rou; , ü!tnna Hora, EmItIndo o S'e E.pslo igualmente publica-l s:rvicos públicos '2 chama a

bus e caminhões em nosso Estado: ds engra..'mte. volvend';) esforços .no sentido ,cie "Estamos di�postos a cnfr(!n- seu ponto de, vista o depu-I do, (J comunicado oficial da 13ua atenção para os prejuizos
esti. �c tornando, diáriamcnte, mais; Apenas porque o m:mtnn, (iu,," ver resolvida a questão dan ma. tal' a nova greve. A classe e"tá tado Artur Santos susten- pre,;idencía do conselho fez

I (lue
a paralízaçã<l des serviços

intenso e as Inspetorias de Veicu- faz do trabalho ho�\rarl), 'UIr. neira mais rapida pos'i!\vel. Não unida e ludo foi cO>Jrden3do',!;a- Ui"3 ::dvertência "contra s l €shentiais pode causar ,ao

los encontram-se ante um problema modo para auxiliar seus pa'", podemos permanecer neste '::1\- ra que em 11-8 seja desflagl'ada
tava que como- antigo pro- rtUn.:ores divulgados atravez do l,país em pleno período de áti-

devéras dlfleil "para coibir com e. I passe. Da noSsa parte há a me- a greve, caSo até 10---8 .J gl)',,-;r- motor, juiz e advogado, en- pais tC'ndo em vista prov�'carl'Vjdade turÍ-stic!>. E declara·

nergia as infrações que continua-I AUTOllOUIA DI: lhor bôa vO'ntade; tanto aS'5im no c as emprezas do nuv'�6a,;ã'J i.endia que o sr. Samuel nos círculos funcionais, a a- a:llda (! sr, Lanicl:.
'

"

mente C� verificam. I 2� �YJ 'I; que os nossos funcionár'os f:S'?,O não tenham resolv'do a qu�:;táo v;.,'aíner estava obrigadp a git::.çâo e os moyimentos ,de

I "E', daro que, enqu:::nto o

NMa-sl' que quasl não passa um grE-\ie ("nntra O projeto !ie re:', 'ge:ver:ln ,trab�lha on ;l?rojetos
dia sem q.le se t.,n)',a conllecimeu- FiORIANOPOllf tl:abaUla�d-:) e2Ctrao�dlnaria:�entl\! e�: nosso favor. Aliás, c,e"!10�lSa ,comparecer perante.a comis fopua f\h"8h:nente estudadqs que :1ll1cta nua estatulU, ,cer-
'to o.e mn,'''''o.'''U''<', ue' _"'�rl.. "= •• J dia, e lllo,lte, para por em dia as

I
blllZo 'JS senhores r'-"pre-seru::..n- são ,parlamentar de inqué-

vezes llorque não são respeitadas FP.OLIS, 5, (Ag'. if�rcuri�)"-:':_- '�ólhas- dé'-n:setitamenlÓ
-

(10 rA�S' I t:� <ia.s emPr"".as lX>l', ��l�IQ ;>("',e riió;''lnas não coàe:ido'� res,
as leis <I .. trâ.nsito e, tambem, dcvl- Cont'nua, o' mt�resse dos poltí, :"oa1, -a tam.,hl_l1 de paganl{'n,? I,,�er

a acontecer. Eles ,e ,qll� COi' �

do ao pouco preço que t.,m, pela cos pela autonomia de Fl;_'.n.-l' referente a diferença de ':onCl- tao demonstrando ma 'Vontade Donde]',' perguntas que lhe

�1d3 do próximo, muitos mot<lris- nÓp'Jl's. O problema está, 2m
mentos e vantagens. NãG <1.l.re- -em resolver a situação". ' I()�ser!l feitas. Ao contrário

tas, tstes, não aceitam a recomen parte resolvido, com 3.;n"}V<:·�.i'iO,
dação ile que, dirigindo um carro, na Camaxa do,"] Deputados, <l;'
devem usar, scmpr2, a cabeça em cmend'a que exclui esta cidade
lugar 1105 pés. i,) rol das praçns de guerra.
Mui"as vezes tem aconteddo, �sperando que identica atítud,"

}.rindpalmCllte nas er.tradas de mo- ten'ham Os srs. senadores. Aqu"
vimellto intenso, que um carro ao

na Allsemhléia, C'5tá corre.n.lo "

pedir r1.ssa;;em a outro não ê aten- emenda constitucional, que I.,ll"
d1do por e,te se recusar a dar lu- n'lri'. po,�ivel a el-eição do Pre_
gar, {,..,bando, ainda. a frente >1'1 feito.
vek',}? que vem atrás, ou, abrindo A proposito, O vereador An-
a pas.,arem 110 momento exato d('

tllnio P h I A t 1 PSD
entrar numa curva e acenando com

ase oa pos o o, ' \VASHINGTON, fi (UP) -

a mão para "cr o seu colega cspa
l'equerou um telegrama fi. IIs· "1"nr.;-a<; das Nações Unidas te

tit..r-se contra o veic,llo que vem
,embléla_ Legislativa e aos

lide-\
riam podido ganhar ,1 guerra

em dirpçilo oposta. res. das dh-e;rsas 1:ianc'l.da'l. no na C:ré:a se os lneios aéreos,
!<;sqUl'cem-se esses motoristas que �ent'do de ser apressado ',1 �\11- to 1l"C:5tres e maritinlos necessá

ser l'stúpido e mal EducadO n;l.o é sarnento a .l·eferida emenrln., a I rios t� \TSSem sid � postos em

períeia dos profissi\ln:iis. lual já eatá em pauta, para. 1'e' I rl1aS1'3, à sua disposição", dis-

Respeitando nns aos outros, po- �ebel' emendas, até o dia. doz' . se hoje o general Clark en1

deremos evitar multas <l,'esastrcs, io corrente, tendo :sido <1eqigna I entrevista à imprensa.
Basta >"Inpre lembra� que mais va- ia a Comissão especla.l tle"'ti>la O general Clark acrescentou

le l'"rdpr um minuto de tempo eb da a lhe dar parecer. E' pr'�i, que "'isso teria sido .a única

que a ,'ida em um minuto. i-ente deSl3. Comb;sãb, o denub.- 111an(,ira d;:! se chegar a unIa

No ou .. se refere a" trânsit.o em :lo Paulo Marques, !',b,' (ia p v'torÍ'1 Inilitar", �or outro la

nossa c;dade, deixa IDuit') a desejar, T. B., e vicepres,den',� ',1 I.Fpu·
do u g(ner�l preCISOU que se

como ];OT cx�mp!o o ,-xccsso do uso lado Y1mar CCl'l'oa.. do PSD. t�)rlla�" �vldent� ao c'�ma!�do I
de 1lu7inas durante a noite, Todo II Afim de ser' aproyu(la, a

aas :'Ilaçoes. Unlda.s, especl_al-
t 1 t 't I' " b d

. mente depOIS d!ls mformacoes
:.� o:o�a

all'i:/;clhe
Sol c u o S1- "1:1enda ncces, ita do Yo�') ('!' dadas pelos prisioneiros :t"eri-

�õ srs. (j"putados" i�to ,] 0,' fl'J'� dos (' doentes postos em 1.I·ber-As �infonias de buzinas, além de I d 1 \
irrit�r"m, não resolvpm o pl'oble�"

'r<}o,; (a totali at ,) dO'5 Teprc' de,d2, (!lW O nÚmero de prisio-
do tr:insitc.

"'1t:mte" do Povo. tJeiri."s. em poder dos c::munis- :
19.salm!!ute as correrias absllrr'a'

Pr�" :!1. tas. éra multo maior do que o

Dfirma O gal.: Glark ,

leria sido· a unica roaneira de se
chegar a uma vitoria militar

ElO. fi' (l'vIerídional) - Da (�ES
reuniã.) ministerial amanhã no RIO, 6 (Meridional)
'(!utele deverão tomar parte os lando 11:1, mailhã de hoje aos
',1'S, .João Café Filho c o dire- jornalistas, 'o governador Lu
t'"!" gcr�:l d� DASP. Diz-se qu:! ,ca" Noglleira Garcês foi lnter-
;:ril t!x�miEada LI refi'lrma ad- pr:::lad:) sobre a onda de boá
mini:,ll'u1.lva q�e o governo em tos sobre os golpes políticos.
brc\'e encam'nhará ao Con" Disse o' Chefe do Governo p;;;u
grcss:J. c�('vendo, os ministros lisia que, tem coq,hecimento
d<.:b«tl.:r com o presidente Ge- desses rumores apenas pela lei
tül;o Vargas os aspectos da si- tura dos jornais, Não acredita
tua�ão p� lítica d,;) país. Outras porém que haja clima para
fontes admitem que o c.aso do g,:bós no Brasil. "

jornal "T;ltima Hora", even- 'ETn segUida, respondendo a

tualmf'ntc, pod(!rá ser ventna� pergunta a respeito da TIomea-1dJ.
'

ção do ministrG da Saúde,. de-
RrO, 6 (Meridional) - A- c1aroll o, Chefe do executivo

n1.1n(.';:;'5€ que os membros do b2.nd�irapte que nada sabia,
Minist<5r'o se reunirão ama- Fimllmente o sr, Lucas N,! nicaç'ío da Ass'�ciação Médica
�lhií hU Catete s�b a presiden- ?arcês d"s�entiu Os rumores

I
do Vale do Itajaí: .'

da d:J sr. Getuho Vargas. O (te Q.ue esteJa coordenando a 'Blumenau, 13 de Julho de
vice-prEsident.e, sr. Café Filho, c:.ndídah�ra do seu sucessor aO 1903 � , -

'
,

e o (l;retor da DASP, sr. Ari- {�CVerrlC do Estado. Frizou que I
Ih>lO_ Sr. D'retor dZ' "A NA--

zío Viana, tambem particip;:i.-' não p!'('tende tomar parte nes- çÃO"
'

rão da reun'ão. 303 e:1Íendimentos, quz são da
NAO ACREDiTA EM r alçada dos partidos
GOI,PES O SR. GAR� I COSo

nl!nH�)'{l 001' eles 8nr2scntado. \'15ao rlc fus.ileiros navais, éu
O go·..;er'ílO norte-amérlcano ja pa.r! id'l para os Estados U
- disse q general Clark, a· nidos' h::t','ia sido anunciada, se

in�tah,rã no Japão. Em segui
da. r,=�;pondendo a p€rguntas,
o ge'm'ral afirmou que atual
mente nenhúm plano cogita-
va dn. retirada das unidades
nnl'te-americanas da Coréia.
D8p'J:S de ter anunciado que

:
pedira �.O Departament;J ,de

D:fcsa para se reformar a

partÍl' dr� 31 de outubro pro:id-

'-r
mo, o genC'ral Clark disse que
1�1O �;nhf\ "inda nenhÚID pro
�eto para a vida civil. '

. '

Condecorado opre;idente 'largas
pe logov. elaA lemanhaOcidental

que se ohscr-�ram, tarde dil nnH�.
em plf'oa rua lã de Novembrv ('�

tambmn em outras, como a Alamt"
da. !tio B1'anco, as quais, mot(lris.·
tas sem nc�ã.o e !'es!HJnsa.bilidade
fazem nas <1c verdadeira pista de

�,ozridas, ôc\'em cessar pelo perigo
que .epresenta. êi.O tT3.nSU�l1te des

cUi<íadQ e t(t.."1lbem :\0 próprio mo-

DOIS DE OURO I
Ac::,ntec.im�ntl) de mar� I sorcíu'::e sua prendada fi

�al1t� pro]eçao soclal, sera lha, senhorita Cerda Roe
t?rj�t3., C�m o térnlill'l da payim'�n :s:únalado "manhã, com a dd, corn ° sr. Frans Marcel
taçãt:l rt� rua Sáo Paulo, os posse- d 50

.

'G
sos da ...elocidade co",eguiram mais }aSsagE:ln O .0 anlVerSa- 'ysenlanS, re3idente no

uma pista e, si não I"'rem tomadas :-io de feliz consórcio do es- Distrito Federal.
medida� enirgícas, nmitos acidentes "ünado casal Hermann Roe- A terímonia relig:osa rea
fatais pode, ..ão suceder ll't mes- :leI E exma. cons,::rte da. lisar-se-à na igreJ'a protesma.

)<'�I'e1:unos que o novo Inspelür
Luizn Raede!. residente em tante, nésta cidade, ás 15,30

de Tr'lDsito, sr. Wilibert Scheide- Salto "itVeissbsch, nêste mu- horas, servindo como pa05ri
msntel, qUI> acaba de assumir es, 'lÍcipiu, €:m cuj& localidade nhes do noivo o sr. dr, Her-
5as fun"�)C5 e é perfeito conl1ecerloT '"

G
das leis d" trãn�;_t.o e dos proble-

" distinto casal c.esfruta de oert eorg e exma. espusa
lna3 dificeis da noss'� clda,le, consi- 'la�to circulo de am�zad=:s. da· Gertrudes Georg e por
ga re.olvc-Ios com l>revitladll, Esse .:1contecin1ento é de du- p::.rte da noiva o sr, Bruno
Aliás, s, s. acaba, já, de tomar u- 1

'

'f'
- . . \Vahldl_'ek. e exma, esposa

1U:1. lonvavel iniciativa que talws p a slgnl lcaçao e regoSljO
seja" primeiro passo nesse senti- pois, na mesma data, con- da. ICl";là Wahldíek.
do. _.-'--------- As bodas de ouro e nup-
Trata Se da .lnalização do tràllsl- -nf.ICI1[ DE AlfAIATE dais serão assistidos por

to, 'lU", a.té agora, muito deL-xava U A !;
grand� numero de pessoasna, n'a l'rIal'echal Floriano, n1> tre-

cho compreendido entre as ruas 7 Precisa-se de um ótimo di- E.spec�<:!lmente convidadas,
de Setembro e Maranhão, foi uma "ia} ou de um ajudante bem ocasEif) em que !) casal Roe
ótima hlHa. adiantado em Silva Neto Al- deI terá o testemunho do
]';ctre os motoristas tornou-se po- faiate __; ITAJAl'. Gratifica- , 'd

PUlar" nome de esquina fatídica, a
-

d
. alto apreco e conSI eracão

çao e fim de ano e seguro
• -

acima l'dCl'ida em "irtude dos inú- de acidente coletivo no lrervi- no seio da sociedade blume
Ic.cnelui na 2.a paginn letra lil

:)csar disso resolveu c-ontinllar
'1S negociações de armisticio,
t-escrTtandc-se o dirEito de pro
testar jmlt:J à comissão de ar
m:stieio O general frizou que
o r:wncro de urisioneiros n: r

te-americanos
-

na Coréia ia
além 0.0 número que vai ser
posto {m 1ibcrdad,�,
"i\1ilhárcs e milháres" de

sul'coréan:c,s desapareeeranl
completamente e talvez haja
de" "dois à t!'C$ mil prisíone:-
r05 norte-american:s nos
cmnp05 comunistas além de
3,313 prision€iros que vão ser

postos CI11 liberdade".
Por outr;J lado o comandan-

nauense,

REDUÇÃO EM TODOS OS ARTI·
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E CRiA N(AS
,
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