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M.etrJ..., Clark, supremo COJH�ln

dante aliado no Ortente, vol
tou hoje a fazei declanH;ôcs
sôbre os numores de que os

comunistas reteem em seu po
der prisioneiros de guerra

norte_"mcrlcanog, Disse Mark
Clarl<:

- E' possível que tal i . .I.tI

seju verdadeiro. Isto porque,

riatur-almento, os verrncthos

�ckl'úO tais soidados norte-a

rncrlcanos como rcíens, pre
tendendo com isso, conseguir
conees,,(les dos aliados.

-- Reteem os
lt .

comunute«

ANO X

ESTA' o
A A RE
NOVeiS e senserionsis acusações
feitas pelo jornalista Carlos Lacerda

RIO 7 (Meridional) - O sr. Carlos Lacerda
,

T �

voltou a fazer acusações contra o sr' "\\ ayner, on-

tem na TV 'I'upy; disso agora que segundo doeu

mentacão colhida nos arquivos <ia Polícia de São

Paulo � diretor dOI Ultima Hora está ligado à uma

rêde de espionag€llU russa, tendo, assim, � governo
brasileiro financiado um agente da RUSSla. O no

me do sr. Samuel Wayner está na lista da relação
dos membros da União Pau S'lava, matriz da rede
de espJi,onagem soviliftica na Ameríca Latina. As

ligações são feitas atravêz de um médico russo re

sidente em São Paulo.
Tambelll informou que denü'o de 48 horas o

sr. João Goulaet prometeu colocar de volta ao ár

a Radio Clube do Brasil. DisS0 isso aos emprega
dos e artistas.

Alegou ter recebido am

plos poderes do sr. Getulio
Vargas para resolver a ques
tão. Provocará o caso um
-------------------.--------�-

Oualificado Séria de
"'traidor desprezivel

RIO, 7 (Meridional) - Co
mo rvprcsentantc do presidcn
t.) Eisenh.vvcr trago para o

meu posto no Rio de Janeiro
a determinação de colocar as

relações E ntre o Brasil c os

Estados Unidos num plano ele
confiança reciproca, baseada
na fnmOlleba e na tolerancia
nar.i cem cs pontos de vista
de ambos os lados.
Com essas declarações. o no

vo embaixador americano em

n,1S50 país, sr. Jame, Scott
Kor.aper, iniciou a sua primei
ra entrevista á imprensa ca

r íoca, ontem, a bordo de na

VIO da Boa Vizinhança "Uru
guai", cm que chegou de No
va Iorque para assumir seu

novo posto.
Frízando que era um homem

d� negocies escolhidos pelo
presidente Eisenhover para re

presentar' a nova politica ame

r icana no Brasil. r s ssaltou que
nem por isso, iria límitar a ua

ação a e.stmular a troca de
n-e-rcacio r ias e serviços, por
illl[,or(:J,'je que fcssem para cs

tabckcimcnt,::,s de elevado ni-

EMBAIXADA ESTUDANTil
EM VISITA A BLUMENAU

Depois de percorrer os municípios de Floria

nópolis, Itajaí e Blumenau, acha-se em Blumenau
a Caravana "Newton Carneiro" Secretário da A

gricultura co Paraná, comport.:;. de 34 alunos da
Escola Superior de Agrollo,-m&., daquele Esta
do.

A luzida embaixada r;;studalltil, que percone
Santa Catarina em viagem de estudo de sua flora,
é chefiada pelo sr. Cecilia l"el'reira Guarita, pro
fessor de botànica. o qual ncoml;anhado pelo sr.

Aires Bento, dire,tor da secçáo P.l.gro-Pecuaria de
Blumenau e membros c�a sLla CHl ;;.vana, nos deu o

prazer de sua visita ônteffi.
Nessa ocasião, alguns dos visitantes, externa

ram as mais favorave:s impressões oob1'e Blume
nau, colhidos em visitas que fizc'am às suas princi
pais industrias.

A caravana "Dr. Newtan Carneiro seguirá,
hoje, com destino a Jaraguá do Sul e Joinvile, re
tornando, em seguida, panl Cnritiba.

._ o D
8 de Agosto de 1953 -

A S S E 1 Y A SMENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa Ca tal'ina) - SA'BADO,

SR. UEl WAINER

-

S.' l'ACLO, 24 - Devemos d'llr
por encerrado o debate no caso

Waíner, da "Ultima Hora" '* do
Radio Club. POJ:ueu já () as'sun

to o verniz de curfosidadc, d"
pito.resco-, quanto mais de' rnis
tério, qUe ele no prlncipío reve

lava. No fuu<fo· (.la cena. jaz a fi

gura do protagonista: um medío-
.:f�

N.{j 58

E DE ESPIONAGEM
Uoi80 do P�D com a �DN no pleito preSi�eB&i31

s. PAULO, 7 (Meridional) - gUl'a de p:i:ojeção internacional. nova tentativa será feita, com o

Dr decrel os e ro d
unicipal de Contribuintes

Quinta feira pela prin1eira vez o C" fi.. c� --

o HjJiúrio de S_ Paulo". divul
gou que ê� articulações pa:ra a.

sucessão do sr
•.
Getulio Vargas,

no l'alaria do Catete, estão mui

to mais '1dlantadas do que se pen
sa. Aluda ontem, uma fonte al

tamente credenciada garantia-nos
que a principio o primeiro ma

gistrado ,.,�etivamente, pensara na

l'oSsihiiídade .de organizar um

rnnvtmen to amplo em favor do sr

I:rnesto Dornelles. atual governa;
dor do Ido Grande do Sul, Já
a;ora perern, a ímpressão que se

tem ii no sentrdo de que o pre
sidente ela Republica vê com sim

pati".. a eventual eand idatura do
sr _ l!svaldo Aranha, convencido

de "ue em torno do' nome do a

tua! míntstro da Fazenda se 110-
deria campor toda uma. enorme

fnnle Ínt(.rpartidaria. Asstnata-
S�. aínüa, que o SI",. Osvaldo A

ranha, personalidade de singula.r
expressão nos quadros da vida
:PUh1iCR nacional, e, tambem, fi-

3ID.

SJ;M PREJVIZO CAl'IIB1;1.I�·
D."I:tre yarios motivos alegados

--

CvJll a recente criacão do
Conselho Municipal de Con
tribuinlc1::. oriundo do projéto
dê' vereador Federico Carlos
Allcildt,. varios problemas de
in1ere5Séi' dos contribuintes dó
lnul1ie,pio scrão resolvidos
ante as cnr'sultas que foram en
can'linhadas á esse novo orgão
consultivc municipal, cuja fi
lluFdade veiu preenCher Uma
Ütcuna que se vinha sentindo.
c:o:-respondendo dest'arte a u:
ma necesEidade premente. As
suntos de natureza tributária
(: uí!!I';if; ftlll'sló{'s (ll!(' lmús (tI'

feitura Municipal.
A propósito-� o s�: Federlt:o

C<.u·Ios Allende, presidente da
i\'ssociaç"io CometcitJl e Indus
trhl d(' Blumenau; lE'cebeu do
';1". Prefeito lVrunic:;pal. I) se

guinte ·eíicio:
"Blumenau. 5 de Agosto de

1953.
.

Ao l1mo. Sr.
.._J'ederico Carlos Allimde
DD. Presidente tla, Associa

ção Com. {; Ind·, de' Blumenau
NESTA
1':1'. Presidente: .

TrnlHl l> prazer de

perto inferessam 05 contribuiu
tes municipais. vía de regra,
da alçada do Conselho Muni
cipal de Contribuintes, serão
devidam.::nte debatidos e es
tudados ]1:::r representantes c!.e
varia" classes sociais naquele
orgão e cujos interesses em fá,
co seJ"�o ressióllvado dentro dos
principios de justiç� e equida
ãe8
Com a criação t�O Conselho

lVhmicipal de Con�.l'1buil1tes, a
caba de 1óerem nOI!'.f:ados os

r:::spcct!VllS memor(:,:, confor
n·(· fli"c'n'lo n.o WCI. da Pre-

----------------�
----�---

--------------------

BLOCO VDN-PSD hcnepl:.cito não apenas das for

ças que prestigiam o sr. Getulio

-v;arglls, mas com {I apoio elo pro

pr io presidente da República. Tu
do v�i.dp.pender -- segundo se

salienta - do sucesso ou do ma

Iogro do sr, Osvaldo Aranha, na

pasta da Fazenda. "Está nas mãos
dele" - adnztu o informante -

criar a .,.tmosfera propicia á sua

candíüarura a sucessão de Var

ga.s"

nação) ora ínvectívando-os,
dehochandocos com a' filaucía, pro
p.rla dos ,:,ulicos, que só acreditam
no favo!" do amo. Não sa�isfeito da
tnlnüzade com homens públicos de
classe, jogou-se contra o jorna!i,s_

Em J sso, COnIO se sabe -- su-

1.Jinllou o niformante -- tambem
que se pretendeu articular uma

c3.udiclatura capaz de agremiar
sob uma só bandeira, a. VDN, o

PSD e e utras correntes centrts,
tas. l'ouco faltau para que os "11-

u'ndimentos chegassem a. bom
termo. recordando-se que a ten
tativa se fez em torno do nome

do sr, Nereu Ramos. Em -195.5,
P""

Menores as divergencias entre
os Estados Unidos e a Argentina
NO" A YORk, 7 lDF) - o jornal

hEI Diario de Nueva York", que se

ed:td em castalbano, disse hoje, em
edttorIaí, que as relações argentino
americanas estão novamente '�prú
metedoras" e apresentam a pers-

pecttva ,;:tl"e inaugurar uma época
de aprcxnnacão" entre as duas na

ções".
"N<':o C� be dúvida - acrescenta

- que se vez-íficou uma reviravol
ta. na }JGlitica internacional argerrti.,
11:::. com relação aos Estados Unidos

3'7

\VASHINGTON, 7 (AF.P.)
- Em resposta a varias per
guntas, o general Mark Clark
declarou, numa entrevista à
imprensa, que, pessoalmente,
lera, a favor da '-'utilização de
todas as arnias, sejam quais
forE'Dl. de q_ué dispõem os Es
tados Unidos' se os comunis
tas violarem o armisticio na
Coréia.

O general recusou indicar
se armas atômicas estavam à
sua dIsposição no Extremo o-
riEnte.

.

CAM1NHO DA VITÔ
RiA

.WASHiNGTON. 7 (A.F.F.)
- As iorças das 'Nações Uni
ci.as teriam pOdido ganhar a

guerr,'l da Coréia se "os meios
terrestres, aéreos e marítimos

recebimento' dos seus oficios
de Lo e 25 de Març-:J dêstc g

no. com Os quais gentilmente
atendeu ao solicitado em n'lCU
oficio 11.0 109153, enviando-me
a relação' à que se refere o

p<1rãgrafo único do art.o 2.-0
da Lei q\le. criou o CONSE
LHO MUNICIFAL DE CON
TRIBUINTES.
Agradecendo a sua atenção,

apraz-me paSSar fis mãos de
V. S ., ém anéxo, cópia do De
creto que llomeou os membros
de referido Conselho, escolhi
(Condlle na 2.11' ]):tgina. letra fi)

necessaríog tivessem sido pos- '.tarem a lista de prísíeneíros. .

tcs em m.<lssa à sua disposição" . qu;; morreram. ' . "

disse hoje o general Mark o' p,-E.-m.ral MarI" Clark .dísse
Clars .nurna entrevista à im- que (�'u8nd() CS comunistas a-(
prensa. O general acrescentou nrescntaram a lisia de 3313'
que ','isso teria sido a única prisioneiros, perguntou a Wa�,
malH Ira de se chegar a run'gt';1i1 <;L' devia aceitá-la' ou,'·

.

vitoria militar". pm�,seguir" em negociações e
PRISIONEIROS, FE-

I in[rir�11(1t� que o numero eru a':
..

'

RIDOS .

proxlmaQo de acordo com os .'.

'WASHINGTON 7 (UF) -_ dados' dos Estados Unidos, a�'
O general Mark Clark supre- cresce:1tando que não obstan�
mo coma�ldante aliado no E.x- te, ele. Clark. tinha razões pa�tremo OIlente� declarot;, hOJe, 1:2 ::cl'eclitar que Os comunis"
que os comUl1lstas talvez ten- l'C'iinham mais prisionei-,nham retido de 2.000 a 3.000 ros.·

.

prisioneiDos norte-alnericanos
a mais do número que eoncor
dacnm em devolver em conse
qWO>ncia do armisticio.

O geul;-ral Mark Clark :fez
essa declaração em uma en
trevista ii· imprensa no Pentá
gono. Afirmou ele ,que os Es
t3dos Unidos tem in.formações
ne<'5€ sentido; entretanto não
são ela,'" tão certas que penni.
bm a este país fazer acusação
categórica de que ,os comunis
tas conservam mais prisionei
ros do que o anunciado' por
ele3. Nã,,:>' obstante, declarou.
·G.clC os Estados Unidos, preten
ele'ln suscitar a questão na Co'
missão de Armistlcio, e se não
-conseguirem uma respostâ sa

tisLatúria, levarão o caso' á
próxima con:J'erencia politi
ca.

I'LENA CONVICCA:O
OS conwnistas se áQmpro- ,

metG�am a devolver 33�3 pri- J
SlOllelros norte-amencanos: limas O�. Estados Unidos regi.s
tr.. rãm 8.705 soldados llorte-a-.lmcricano,s .desa,parecidos

na)
COl-éIa. O problema. do que
ac:mtece1.1. a ,'eles, talvez ·seja
l'e:::oiviào, parcial e tragica
men1e, dentro de poucos dias.
qu&ndo os vermelhos apresen:' .J.....__!lIiI! ..IIIl1IIld'f
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de Novembro., 4'13 tel , 1532
'" NOSSA DIVISA .E' SERVIR "

HOJE - SARADO,.às 8 HORAS - HOJE HOJE - f?ABADO, às 8 HORAS - HOJE

SheHey 'NintellJ - Gau Merrill - Michl1el Reuitie - Waruer Bros, allresenta duas grandes produções:
Kecn:m W:ynn e Eette Davis! ... "cinco grandes astros nu- 1.0 filme: - RU:rll ROMAN, STEVE COCHRAN e LURE

ma abra de arte. de inegualavel erilOcão!...
- NE TUTTLE, no drama dos que lutam para fugir ao pecado:

Q Verd:!(l�irn amor' é TI'1l:l, EQ"h:<. forte como a nro- UÁ VIDA COME IA AMAfUI!ft
nIElEfOrni1!l� nrf U;f1 fSr,R!NHO" ,.-

. (Imprópria até 14 .in .. ",)

o super ru. amor extranho nasceu entre o Ingénuo e a mu-

iH,.:.: da FQiX, di:r!;,;irk rOi' .i:..coc Nl;guAesco! - () que fa.� , Iher Int"l, gerando um drama de sangue, lutas> e r!'deTIção�
do nomem o sexo 11n'vi!q::-Ll{!u? Om:ill estabeleceu a lei que I O sabor do crime na boda, o amar da mulher na alma e

diz que o homem pode ser Pcl:{loado mas:t mulher. . I o desjo ele felicidade no coração! Ele matazia outra vez se

Nunca? _ N . .13. Chamamos a atendo dos nossos especta alguém "-usasse lhe tirar tanta ilusão! ! !

doros pana I;;st� S'Jpel: ii!Ín\!, o 'qual hão será re;prisado de- "�1 VIDA COIvIEÇA AIUANH.&" (l;:'!próllrio até 14 anos)
vide a nec'fOssiuade da copla para o' sêu lançamento no Rio com RUTH ROMAN eSTEVE COCHRAN.
i!e �aneiro. TELEr:'ONElUA DE UM ESTRANHO é um fil-

j

Companhia Bhjmenaueu�e de Aulrunóveis
Assembléie'�Geral fExtraordinárh

São convidados os senhores acionistas desta com

panhia, para uma assembléia geral extraordinária, que
.terá lugar no dia 10 de agôsto do corrente ano, às 15

horas, na séde social, à rua Nereu Ramos, 43, nesta ci

'dade, obedecendo a seguinte
ORDEM DO DIA

rne que
: g,arantbn')s sevn reS�rYflS uns an.lant€'s dos bons -fi1-
será l;'i:hibW'l "O'11ente hoje, sanado, às 8 horas.
Preços de costume.

2.0 filme'
l,';:.l!'ll�r

Ultima exibição elo r1e!llumbrante musical da

I�GAf{OIAJ E MELOilU\S"
em Te('nicolor, com VIRGINIA MAYO, DENNIS MOR

GAN, GENE NELSON.
Preços de costume •

Não Percam, DOMINGO - "CE'V SOBRE O PANTAN'O"
- A hir:;tór:ia de uma nova Santa.

R
1.0) Aprovação da venda da existência

dade e demais atos da Diretoria;
2.0)' Aprovação das contas da Diretoria

ciedade;
3.0) Resoluções

dade e dos

primeiro corno o "melhor"
do Corintians e o segundo,
como o arqueiro menos va

zado.

(E�lJRO DE
A UI O M O' V E I S

Automóveis
Caminhões
Oamtonetes

Usados
Usados
Usado!

TROCE'.
VENDA
COMPRA

especial 10%
351,10
35,10

CONVI'l'E
O MAR:ABAI CLUB tem a honra de convidar

seus associados e os' da S.D :1\'1. Car:los Gomes,
-

pa
ra o BA:Jl!LE 'seC1AL que .tal'á realizar h&je 8- de

agosto nos salões do Teatro com Início às 21 ho
ras. As danças serão animadas pela "Orquestra
Tabajara",

ConcessionárIos:
CAIVIINHOES F. W. D, (Four

Wheel Drive)
TRATORES T" H. R. ,_.; .. � •.

,

31.6,00
r eeas i_ /il'",·�S'li.E. �Ü;<.;

� I fri.D - C.HEVHüL�orl'
-- Lmha -

conta do comprador.

MOPAR

---------�--'"'_ ..

�r�.. Ralph de UI11:1 obra. abandona-se qua
se por completo (J que já
existe, deixa-se z c-onserva

.�l'JC.

:, '"....gem de automóvel
�Titeró�·Campos P. uma a

ventura que só se faz uma

vez, a não ser que se quei
ra vr-nder o C.H·..... .J como

ferro velho, depois de duas
ou 11'€>5 caminhadas. Os bu-

taçam as CU1prC:'élS,

� � �

com um

no centro li
racos seguem-se em certos

II trechos numa sequencía
h estarrecedora, A "costela de

de oleo II vaca" ou tábua de lavar
II

de II roupa, como chama o in"

pasta rnecantca com 2 sarra- Il glês OU ainda ondulação
li rias "Ti?ot", e reserva de •. ii '1' permanente como chama-
" 3.0000 pínheíros adultos, 1 II mos nós toma a rodovia
II lmda fazenda com 50.00Q.OOO I

'
.

I metros quadrados, tudo situa II por quilómetros e quilome
I do no município de Taió ii tros. A entrada de Campos

I x x x 'I
I
50 se l-'Gde andar a 30 qui-

Lates em Curttíba situados II 1 • I

II em diversos pontos da cidade. 111
omCü'0S .

11 Terre.nos_ de grande e rápida I E a poeira? E' dolorosa.
'I valorízaçãc, Otlmo emprego de fi E" t
I capital.

-

II
tan O que, ao cruzar-se

I x x x li com .outro veículo sobretu-

I Consult�-nos (mando de ii do os oesados caminhões,
I sejar efetuar· qualquer II cega. trra a visão, não se
neaocín Imobtllarto: II
ORGANIZAÇAO BLU- II enxerga nada á frente, o

MENAUE'.';SE LTDA., II que se constitui tremendo
Rua 15 de Novembro

I perigo,
870, 1.0 andar, sala. 5, II Quando se volve da via
fone l572.

gEl11 com o carro 'todo de"
sapertado, co mtudo fazen-

...,....-�......-_- ��o barulho menos a buzina,
a gente dá graças á Deus

por ter chegado, e faz pro
messa solene: - Só voltar
a tal aventura depois da
rodovia ser realmente inau
gurada.

K

dos dentre cs indicados por
essa Associação, e que mere

ceram fi aprovação da Câmara
Municipal de acôrdo com o o

fício desta sob n.o 179, de 23
de Julho finda.
Outrossim, informo que o

Conselho Municipal de Contri
buintes deverá reunir-se no um projeto adaptado as con

dia 6 do corrente mês, às 16,00 dicões de nosso ambiente.
horas, no Balão Nobre desta Pcdimcs, encarecidamente.
Prefeitura, afim, de iniciar a Colaboração sincera e pro-
seus trabalhos. ficua de todos os presentes,

Atenciosas Saudações. Ipara que, em analizando cui-
. . .

dadcsarnente o projeto, índí-
(Her<:ll!-,:: Deeke) - Prefeí- quem falhas que p, rventura

,!? �l,U:l(:�p"�!,:.om �".''< ,_",_,,_�_,� I nel. EE! encontrem, sugerindo
. �S� ��� - "���'\Q."""""'�{ J�. ao mesmo tempo 1'".,,(1 lic:--",(:;,

"DECRETO N,(} 180 _ é1 r , ,-, 'J ssam ,,,,'e1"t�;".:-a;: a;.:,
NfJ.j\'!EJ. � () CONSELHO i da mais.
lV"r'l'TI""Yf' 'H, DE CON Cr,ntamos. para ésfa jorna-
l:RIBIIINTES da que começamos a empre-

ender, com o sacrifício e a boa
H'fl''P,CTLIO DEEKE. Prefei- vontélde dos bons brusquenses

to Municipal de Blumenau, no no sentido de que a Sociedade
l'�' ,je �1l3S atribuições e de Anligcs de Bru.sque se tarne
�,r:6t'r1o com o art.o 1.0 e seu l('l'(',' rei' llzadora e ove l'm�

parágrafo único, da Lei n·o vez fund8.da, empregue o me-

448, r1;' 20 de Junho do corren ; _1" �te tü::l.-·s c's !':L1�S ativida-
t� ano, les-,I"e' ci,,� no _,esenv_ivimento nlO-

NOMEAR 1:11 ' iuat€:r:al d: nosso po-
Os Srs. Victor Hering, Car- voo

1<,s Koffke, Arno Odebrecht, U,n dos principios da novel
Hans Augusto, Walter Voos, sO'."iedadt será por certo o

AUredo Kaestner e Wb.dislau culb de veneração à memoria
Rndaeki para, como represen- de nossos antepassados, por
tantEs, respectivamente, da 'lue êles representam o liame
Indústria, Comércio, Profis- espiritual quP. une '1 passado

I. <
,í"!f -: ,T ;ber"'i"" T n' '16",0" 3� I :lJ1 preSE-nte.

lE:'immí!llnmm:tUlmmmmUUlmmmmUnlUllmEUnmUmmimm::! I:m:óveis e da Adnilnistração A 1rsdição é ele.::-tcnto cons-

!�

Ni'J'
�

1ft 11 "Ih K
i :: M�lnJl jl�al, ��nstitu rem p CO? tru�ivo por e�celência. de uma

: :::: la�i �l a' e' U'I�
;? sel:'o lhUlUC!,pal de Cor:tn- soe;eda(h', P?lS lhe da O f�ll-

, E _
:: bwntes e, conlO respectIvos da,Hento sohdo de bases sas,

I:: :: Suplentes, os Srs. Augu<:lo que é �I <lpanági) cl� tOd'l5 ;y;

::: :; Rpicha\�". Pauln }:!!1"-1�!'H' .!.'\. ...... ..!nl*{1 _ !t :d!_:::tc'f} ...
:;s JARDl.I\f BL1�'.NAU e c:n.,lO t.T,Jj,�t': da (_, ·tl EfCC'll I' 11",,"_�"!'d'� � TI�iln , l'Al�;.

1= e '�'. LI "'I' 1''''1 T_�'�':loHo Dl!" -L '�'11''''1�!'_E:::1 :h:::-

S .PARTOS - ]PARTU 8E�! IHlB - GRAVIDEZ.iS :: ')1(.":: E:Th ::.. �:L=:' '"[.:; :""-'J':=a 'I'.1S -;. -:!�')::::;: n.3.!:":�:·

I;: - COl\IPL!CAÇÕES - :: Preftltura M1ll11clpal de e. que, o 110':;;0 lt:l11a., SE;Ja o dE:
I E §1Kl�\T!ÇOS �'l!tE'-NA.'!';\L

�.

Blwne!!:llI, 1 () de Julho de
I
bcnl ff>r'\'ir à llQSSa terra e à

1 � CONSUL'l'AS ME'DiCAS DIA.'RIAS -� � � n 2.0R,§.S ""
:;'953. l\,,�;q 1-,-]1;"', como bQllS e ver-

=: :;:: HERCILIO DEEKE - Pre- i Ô::fE !l"C3 amigos de 13rus-

���mmHU�ii��t�i�lmfm��I'tmuUnmnUmmf��mmmmUp
':' 1 idt J J\1micipal"'. � Ll ue".

COlupramos qmuquer quantidade de Caseill�
de l;a qualinade, nUma, ao preço acima, l>agumcntn
a vista.

Cartas com lJequena, mnos,ra, para
Caixa I:ostal, 3810 - Rio de Jl"ueiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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""""G�:;��1.J::�� II,_x LI/são ele estrangeiro nocivo
.;�!';.,�.I?,�';.��?\���t' �' -M... I -

O e isl nenhum acordo a respeito
I do equilibrio naval· na ... merica do·Sul

, f;n fito)' ainda. 11 casu da anunciada compra de na�ios no Japão, pela IrgentinaRIO, 5 (Meridional) - plomacín da Camara dos val, ele não noderia ser ba- Marinha reafirmando- queOfjcialmei�te, não_ tenho Deputzulos, sr. Helio Cabral seado, como se supõe, em nâo recebeu qualquer in-1j_enhum�t informação sobre o titular da Marinha confír tonelagem. Teria que se forme ofi�al relatívamerr"a -i.Ulun�wda compra pela mou que não existe nen- fundamentar
.

na extensão te ii noticia vinda do JapãoArgentina de r�umerosas hum acordo a respeito do do litoral e no numero de anunciando a compra d�belonaves j�Q, �apa? -:- d�- equílíbrío naval na Amêrí- vias de comunicações que destroyers, fragatas e subclarou o �mm�s,ro ca Mari- ca do Sul' Recordou qué tem. de ser protegidos pelo marínos pela Argentina.nha ao Dl':RlO DA NOITE, em H�37, quando a Argen- País. Assim, face á imensa Disse' então: .

em, entrev_lsta que nos .con- I ina Se opos/ á compra p210 costa e vias de transporta _ Se a Argentina com
ceCl�'u, AdIan�o,;.l o almlral:- Brasil de 6 destroyers nor- que deve, guardar, o Brasil prou, realmente

...
esses nate Renato Gm.lnob,el, depois te-americanos, ,legando teria que possuir uma es- ;vios, só nos resta formular

ql�e, segundo SoUbe extra- que disso resultaria 'um quadra esmagadoramente um voto àe louvor .aõ seuoficialmente, (j país viai. desiquilíbrio de forças en- superior á da Argentina, governo. Porque nesse ter-nho adquirtu um estaleiro t dras eul-amert 1 E di
'a re as esqua ras su -amen- por ex€mp o. ' .acre íta, -reno cada um faz o que po-japonec, devendo importar canas, o nosso governo de' mos que a Argentina ja- de e oxalá as nossas' finiúrcs téCi1iCOS para a constru- sistíu da aquisição porque mais aceitaria um acordo-

d
'

territorl , c,.as nos permitam fazer oçao e naVIOS em erri orio quis, Foi um gesto amiga- nessas bases, 'a meu ver asRIESENFL1JGZEUG XTil ATLAi'-?il"lSCHEN OZEAN agentino. vel do BrasiL i!: continuou unícas que poderiam per-VERVNGLUE01..1' EQUiLIBRIO NAVAL f) ministro Guilhobel: I mitir uni entendimento emLONDON, 5 tUP, - Ein nordamer ikanisches I AL1)DINDO a recentes -- Se existisse- um acor., . torne do equilíbrio naval.Flugzeug mit der Bczeíchnung R�-36, mit 25 Per- declarações d� ,�ice-presi� 1
do sobre o desequilibrio na j

.

Concluiu o titular .dasonen an Bcrd> ging heut iE� Atlantisehen Oz;an, 800 I
dente da Comissão de Dr- '.

K�mct�w�li��IIrl�dhNu��M�v�-
I�__-_-_-_-_-����_-_'_-_'=��-�-_�� -�-rnutet, (135s saemtliche Besatzung sích retten konnte,

da das Flugzeug mit pneumatischen Rettungsbooten C O m u
..

a
-

und anderen RettungsmiHeln versehen 'Na1'. Die sich n 1 c ç Q
in der Naehe befindenden Schiífe wurdcn ersucht, -. $ucunal Paraná., Santa Catarinadie Ungluecksstelle aufzusuehen. Der Unfall wurde

'

durch Brandausbruch an zwei :vTotoren verursacht. Rm� Pedro (vor 11.0 141 .. Caixa postal: 512 - End. tel, "EfmaúDas Ríesenflugzeug RP-36 besitzt sechs gewoehnli- •

di. I"
'

.'che und vier Duesenmotoren. cmmum:a aos seus IsimfQs c lenles; corretores e Amigos que ma-
dij� $eSl escifUório 'em Blumenau para o prédio Paulo·Scheidemanfel�
ii R[Ha 15 de Novembro, ,fr.e 810 - 1·0 andar sala 2 - onde confinua
a1endando dentro do horário normal.

(ia. . Boavisi a de Seguros
bcrifório de Blumenau
Caixa Postalr 253
1®Ielcne: 1161
End. Tela; El�lA

C:r$ 150,O�
Cr� 80,00

c-s 1,011

Al"j'DAL ...

-;;.�'[ESTRAL
N,o AVULSO

K U R Z,É BERICH'l'E

Cala deo
ASSIST&NCIA

RUSSISCHE SOLDATEN MIT PANZERWAGEN
BEWACHEN OSTDElJ'rSCHLAND

BERLIN, 6 (UP) - Die Zeítschríft "Neue Zei
tung" berichtet, dass die Russen Panzerwagen und
Soldaten' in den groesseren Sraedten Ostdeutschlands
geschickt haben. Ausserdem wurden pol iaeiliche Pa
trouiflen in den verschiedenen Elsenbalmen verteilt.

I um die Bewohner Ostbedins zu verhindern. Lebens-

Imittel in deu \Vestsektol' zu ho!en' Diese V,""Jrbeugungs
Imassnahmen seien Ctn! d10 StrEo,jkbedroln;ngen der ,

deutschen �t\_rbeite�" wegen j]"n. Protest gege� cEe I '

kommumstlschen ,!:<.;mschraen1:::tF-:gell) zUrLleckzufueh-;
ren I

I
VIERHUNDERT KRIEGSGEFANGENE AUF DEM: I I - .•

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

PAN :rvIU_�rygN���JJ�ll1'L�e Er:;te� alliier-IITOnri!i r�liuolnpiflngrl·a DR cnmLate e cor'a dfi c�ncer"'ten, von den Kommunisten freigegebene;-, Kriegsge-ll liU dJ IH UUIU ti II U Uu ii
rflngenell unternahmen heute jhre Rueckkehr in die I PAlas, - (Por Sack Sch2-, t:m só tratamento,

. de Publica,Heimat, Von dem Austausehort wurdell sie in Flug- I meU (;;< DP) - Unn !l'Ova' Os cientistas apoiados pelo Berglfls é o quinto membro
zeugen nach de;_n Haf::'n Inchon befoerdert, U11l. von 2xpcr:i:l:,('�a na ll}-ia contra o famoso lnstitu!o ,Pasteur se j da nov,-'

..fundat;�o o::ganizada naminm, para apurar od t 1 'fi 'D' t r<' b t I
v�l1\ccr 1'-'1 l'e·:elada ::om a Irostraram tao Interessados I pelo InstItuto BlDloglsta e en- d "d t" 1 rten

01' versc 11" 't zu \V2roen. 18 ers e benc:ung e TUg rl'�tida de que quat�-o elos lla �lProximaçã(} direta do' docrinol';'gista ele foi colabo- esvlO e ma erla pe �vierhundert HeimkE-hrel', bes[chcnd aus s�ebel1 Ko- 'r'iwis N)':�n"!lS dellUst;:;.S da problcm::; desenvc1vido pelo radar do famoso professor cente à .Àeronautica·lumbianern, siebzig Nordamerikaner, und dreihun- .!'rar)ça est5n trabalh:.ndo em antigo )ndustrial -alemão de StE!inbach em Viena. De�ou As diligencias foram. todertdreiundzwanziO' Alliiert'3 ve"I:schíed2ner Nationen, .

-, E � �. fi!' rr-',R1 J! i'1 �-n Nova _;,-orque Alexal;der Ber" � Alemanha em 1937, �mlgran das raalízàdas em' sigilo,D "-"h,, L,� h-7
b

'K-"orr-<t "f�- r, k d'" '� � �\ � H "1 � 4J gl:ass úe . 2 �nos de Idade que �o p�ra os Estados"ymdos 0!l-
,

_J '

-dae� ��v,_ "tSu", agen lTIlt ll'-"":>bc_angen,n aro _r ,�',,. ,•. /J ". "'.1 IJ g
tentaram deIxar de lado as ae emco anos depOIS ,adquirm 'ccrrenú.oj porem •. na Cl -

stemernen Strasse von Kaesong nach Pan Mun Jon M i?/ �, � f O .:xperiencias dos anos passa- a naci:'llalidade norle-amerí- de, que O desvio do mate-entlang, wo e1' fuenf Minuten vor neun DIu, d�e fest- :n .-1 �. .... d03 e rumar em direção 'Opos- canJ, rial ntingia grande somas.gelegte Stunde zum Beginn de3 l!l,ustausches, eintraf. ta. E' simples a teoria de' Ber-
. Em certa ocasião, o coro- mediante' promessa de-isen-.Be'rghss· que gastou trinta glnss. Em vez de· tentar des-Diescn folgten m8hrerp Lastviagen. alle russi-

anos em pesquisas cientifícas truir as c€lulas do cancer peb nel Guidão da Cruz, então tar de culpa o marid.o des-,scher Herkunft, mit der Inschrjft der Lasi-wagenfa- j!�"" acre 'dita que a solução está em ci;:t'r!i:ia OU atacando-as com comá,ndante da Base Aérea, U�, Antonio Leite' Filho,brik Mo10tov. ; ",:..,;;,';,�:,�,:,,�.',::.,'_. ,

f:rça'r ii cancer a desenvolver um produto capn de matá-las convidou jornalistas a visi que se envolveu em, delito'lieie Gefangens gaben ihre Erfrenung(;_']1 mit
i ! ... v�, :�", ','

seu ciclo mais rápidamente � sérja melhor auxiliá-las a de'
t-"'rem l·ndiciados detidos, a ,de receptação de bens des-(\ '

" t �;-r- ':, ':-.. não em destrui-lo de uma vez. sell'i:dv€:l'SC rn:,>Í; rapidamen- �
-Vivat-Ausrufe Ausdl'uck, inckm die Lélstwagen zum' \. O.i l�i�·'['.',�� '\:.\. O lmtituto Pasteur colocou t:! e assim por '.lnl processo de fim de desfazer boatos 'de viados . da Aeronautica.Stillstancl kamen, Nachdem Si0 éiner Erkennungskol1"! rj;.:\> ú ,I'i'../''v;, \�\'�� à àlsposíçã'o dos cientistas um ac�laração do .seu ciclo vitaI, que os presos vinham 5en- Chamado à presença dôtrolls unterzogen ,vurdE�n, tans;;!JÚ,'l1 sie ihre blauen �,'irJ},,,, '- 1;' ,i'i;)' labúratorio completamente c" deIxar que o tumor canceroso do sevicíado3. major Salema Garçãó RibejUniforme auI die ilmen von dE!1l amierten Offiziercn �J' __{/ ;"".,J.�'"' i���I��â:�O:p���Yi�t��S i:�!�: seDc:tt�f���� si om:���- alto Rernetido o ínquerito a ro, José Lopes confessou sergereichten Kleidl1ngsstuecke nus.

I \ 11,1;;'( , naciolw:s cm cancel' para aú- do problema é descobrk as Justiço' �nlitar, foi ofereci�
. verdade e descobriu aindaTT t 1 1\' "d G f "'.....&:.,": ;r,_,,,\ '1" 1 .'

d'
-

"'·d 'd 'd'" -

.

d
.

'- n 121' oen �',-utontaet�il, ,de ,. en e angenen J!!" '-o i�, 'IIi,
Xl�:- ��atro cientistas :íÍ'an- ��a l(��lal de:��n:erv� tnfe��� da é!emmcia contra Q en- se ter envolvi o em varIosmpfingen, befand sích der Dordul1('rikanisc:he Sbats- I 'i' ii �< -

t I genh�l"'O Mario Toscano faios crI·mi,'"OS05, a'o lado! -�1
• � ceses 530: o professor Jacques no umcr Canc'erOSQ a gum -

'-...I sekretaer Fostei' DuHes. r;p;· se.i,'-,e KO'1ferenz l-l1it \ •

I ' , '

d
- � �-

. •

'J ? :; \ \ TrcfflJucl men1brJ do Instí- maiel'ia que garanta tais co;). Brito, o civil José Lopes da de funcionarios CIV1S a'Praesident Shyngman Rhee U11'�el'brach um nach Pau 1 ! I ' <'\ �
tlItO Fr,mces e diretor do Jns- dições. Silva e mais 15 outras pas_ ·Aeronsutica. Suas deélará-1:..111n Jon zu komlTlen. '" S,__ ;""",\, lituto Elsteur: o dr. Antonie Bergh.,ss se convenceu de '�'" Laeassagne, chefe do Serviço que se ihe fornec«rem os ne' 'soas, inclusive comercia' (!oes deram' motivo a ins-

1 Radio-b,iológico c de, Cancer cessári'cs auxilios' financeiros tes da praça de Natal, todos tauração -de inquerito poli-BH.ITISCH.;:Bli,AS!LL�\I��Sf"q.� ,+,',ig',<""f.., f'�:r.,... ""TS- d I t t t 1 d suas '" SCIU'S d
-

lt d '1 ·l·t 1
,.

- Ai_ • _-'o �- - , .. .,. .. '

A prtiavra "cncr<1úme-!' G n� 1 1;1 o rccon le�l o co" _,(- 1 as ara0 resu a incursos em dipsitivos "

o Clú ml 1 ar, o qua reuniu. V[��H!lNDLliJ'I.;{:t,N b In') n :flrtIS alta autondade em do dentro de um ano e seus t 1 t d 1
I --I'j" Cr'TI "C/li'II al r 1 d b

' - CodibGQ Penal militar, co- em res a e,n a os vo umes,LO"'DC)I'- 1-" b"
' . '-"

1 'I I", c, ,,' ',Lumas carlCCf llC' .C'al's·,' o genel'al cc egc.:s ,esco nrao () meio (18i�..j � --_•. J!E: fll1sci1f:! ltQglerung ga3 1,).- i l.';> J...1
-..--..

d1 1 iJessna<: c()s�umam mimo_ Gfurges Grcgory ImbcrL co· eliminar a tcrrlvd moléstia mo as-âútores do desvio, ou provas de repeti os atenta-i'em 30tschaftcI_' jr) Ri!} de Jal1ciuJ Anweisnng, die, "", ", " 1'..1, 1 d' llheCl'r1o c,c'neCJ'all'sta em d"eIl- r'ue }·('clama ,1 vida de uma
" '.

1 d t Pt'
.1" I' 1

t 1 'I -"'. • ;:'Ldl c, pelsona l<idC e e ou- u "1-' W "1. receptadores do mat'ena .. os COD ra o a rrmonlO{:Urz 1cn un el'r.]i"CC,1211f!1l '!'-!jris(';'l(_1,itsver!�andlungên !
I'

- ,ças tropicais e o dr, Jean 'Au- . para cinco pc:,soas no mundo,.

1 -n_ 'I· , �

I " . . I Lem. n�'o tem o sentIc!o ha- \ 1 d S
' . 'Oubtraido. Ao �uiz Emidio Nacional, praticados diretaZW1SC len o1'2S1 .e:1 unG J:;nr�A'lrl I':H: der aufzunellmen. !

I -; �lI1l ;-;,nt;go ministro a au' i .1 .

I '

Cardoso SobrL'1ho, titular :mentc 1)or José Lopes, orl.:Dies erklaerte dEr Pl'aeside'lt rLs "Board of Trade",

'j
i1l1unlmer:.te empregado. E"
1 l'd d

S 1 IOda
Z.a Vara desta Comarca, .enfado e dirigido por fun-Thorney Crcft, in der Abg2'lL'd,'ctt'nkal'nmer' � a na rea 1L a e quer dizer

E R 1FISCHE�'tEm,' jn'r f't·�,��:. S 'iN'I'OS i 'el:dc(llfminhado'·, "irriquie ..
_

foi, agora� distribuida pre- cionarios de 'categoria do
DEN HAAG -- ::'>jç.l)('11 i�;,11;_l["Ylis!'!1e lí'iseh:;r I I to I !II

,

catNia· da A1uditoria
'

da J.\.Iionister!o da Aderon�utica.1 I' 7.a Região Mi itar, no sen° malS acusa o e o en-
htnen sueben c:en ti:.fe:1 Ijl)'l:!dP" bei Amstel'dam"

T d1 't 1 F" tiS
.'

� (AI U 01'
.

) ··a Rodovia Ri._,-São Pé'ulo, Udo de mandar citar 'Os de- genheiro Mario oscano e f
ver assel1, um mI (::it1 '1::'CllCl"1'í) 'Ir·}oot .. terna", I {\

'

__o

,,,_ ,'·arus e lV('l1'a
J fi s a comparecerem Brito, ci.vil, extranumerarl.o :das 83 Tonnen \"erdraenGt clie FeEise nach Santos I

�
�'"

I· Em' matéria de estradas E se f'Jlche de alegria '5' r..::s- nUllI, a_,o
t' S' 1 Cf' . ...

rI' , -

I d 1 � }. 13_

' h 1

f' pI'ra ar fresco, 'da nlaI1h',-,·, a 11 deste mês, às 8,30, na referencia "27'1 fiscal das·�nzu reteI? le 1101.'01,1, 111, l!!nr :);s �.;(:,(,LlS \.\'o.c.1en i?
�

!li to, ; co.:! 'J:o'Jagem sempre lca-

'd .:j J' M'l't R obras' da Base A'e'rea. '
, 000 1\'1 1 1 - s- 1 1, 1 TI' 1 d' d cCJm a ",l,ma l'nl"l"ma·.:-la. a se e .. c UIZO 11 ar no e t
0. ,lv 01 �n a,l:ge / lle,".c,�e ::_l.tl.,tCT ,�"lC 1 z�t nrl,ng,en .•,1,1 , , n-'(;s ernpo ga os quan o Sa- cc. � , -,'

d
�S t - - l' - 1 '

,

S �
," -

� '''---=- -=�-

(.redl·t'l��do no futur'" do clfe, a fím de assistirem José Lopes apesar e naoan os \�!O lel1 S12 -"[Cd uem l:';i;:;el,tclmer Ue1' I,

terna',
,
b:::lnos nu'e -al,!lum itovernan __ Á -J '

,

, -
'-1 .� �

d·enci' de instrução do ser construtor. nem tecni-A. D, Kuster, der ,;c!1011 lHengC:Tf:! Zeit in S;mtos weilt ; ". _' :.',/ ,te bl'asl'lel"ro Se propõe a país c E'ln melhores dia::, no au [ a
..

,
.

s
.

qu' respondem co, nem eletricista, COl1tra-2m Verf{i�ung st,olle.i1, U:ll r,-,ú ilun ZUSé:lmUlen eine! _

/ .

ci.: eX8mbll' planü de COl1S-. çurvir. proce so a e,
�d F I 1 I Ma" ,', alef!rl'a -tura' pou-' ,is.to em relação aos que r�- tava obras de construçao e

lno� erne 'lSC lererunte, rne,'i:l1m-'g ,,1.' grül1d'o'n, di.e ihre ",' i truc,:ão ou IJa,vimentação de � u
�

�

d 1 t
'

'd d
P d J t h t } 1

-

Q -

\
(".,'J' O -j'(1;,'1 das nOJO ,.�._" estl'a- sldem E:m Natal. mesmo e e e l'lCl a e; por

.' ri) u.;;: 8, aup saee l�lCll _111 '-o Paulo verkmlft. Nach , "::: I camh1h')s do progresso. _, -

f
.

'

'T Bt' ..'
_ quOalld'" se

- faz' S,egundo a de,nuncia ofe- pJ,eços antastlcos, e como ..
(.eu es ,m1J1mngen C1(�s Vel"tl'ages, der zwischen den i �

"

E nOs em1:)olgamos tanto -

'
-

b' t' 1-
.

1 'I· 'h -,-"

d I..l' _t
<Conclui = 2,a, página letr2, M) reclda Belo audItor Carlos na� sa la'execu a_- os; en_�)raSl la:w5cuen _r:íel1��E"l:_lel1 .�m(, \ler �esellschaft Ku�- t' I que saía105 de carro pelasLer abgeschlossel1 \vUluC. '-'Gl'ckn scll0n kurz n8.cn Em Novo l\ilexico exis" rodovias na ánsi:1 de ,vê-lasEinireffen des I-Iuchseeboob,:::; "St'-Tna" LEhlinge auf I' têm a" ruínas de uma casa :nelho,"das Schiff gel:ommc,n. Zil�llrei.:�ic .hollaeriàische Be-j a que os arqueologos atri- Fomos a Campos por Nihoerdenvertreter una der 0l'[lS1ll3l1lSChe Generalkon- I1U2iTI 20 mil 8nos de anti- terói, rõ.lmilhando a es�ul in Amsteydam, l\lfuril�o T:1::lsC; Fragoso, l:amen zum I guü.:ade e que foi construi- trada que liga a capital fluHaf--l UI-" r e-o "q"_P"ll�'_ p' "'j TI t

ti"
r ••

el , h .�' 1 ,A,_L C< .<[;C, 11rer Besa zung gu e na pClOS antepassados dos, n1inense a caprtaí econon1i-Fahrt zu wUllschen.
. lndjos Puebla com blocos' ca do E::;tado do Rio. Quan-- �- --�

deci-rnento' O mais extraor� : do se sái d8. Alameda Sã<, ;fi �R E Z E P T I� dínariü dese edific:o é Que Boaventura e �".:! entra na I /,.'-2':- ��fJJ.r�1r_f�;:;;:'�,p�·,,,,�_·,,- tem sete andares e néles rodúvía asfattada, com mão \,(/\ SI;
-

�y'f5BAEURNFRUEHSTliECK distdbDidos .quinhentos "a- e contra-mãe, dividida, ao I h '
"

�'6<-1 kg· SchaUmitoHdn, � Eict·, :3 Esó'l. Milch, Darta�� ....entos" - verdadeiro meio com cante:rn, ilumi- I

�.
r..
.: -

:).80 gr. Speck Schinkenwuerfel. àl'ranh�-céu pré-histórica. nado, a gente se lembra "::-� � '-=', � •Die_ gekcchten, gesdi2.eltcn, .in Scheiben ge" ,_�____ f\._--:'_. :, i

��:��;t::��l;{�::�:��e������t��"�'}vi��lt�:�:\��;fte�:s����� )1111 D n !: :--(. -A(-:-. li
�

r:. "R "V=""'O=-�"A" S':::=I'M' "p'''O=T�;�'(""IAO"'� 1
I

�l<"l
1-

mit Milch, gibt feingchackt,-" Sc:hil1ken\vuedel. evtL ,))i ti I,; �
•
.,J 11!. J - 1,;1'

I
allch et'l,vas Sclll�ittlau('h hluzu lmd giesste die' lVIesse

b a· Ir , "f 1 1\ � - Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,lle er c le �"__;_ri."Lül·e n. lv'lan rUCíH'l, einigt;! 1Y1ale durch

I fobias, idéias fixas, ir.ritabilidade, esgotamento nervo-und gibt das Gerieht ·zu Tis.eh. ::;obuld db Eeier fest

I
50, insónia, falta C'I� niemõria, neuroses cardíácas (ner

F

sind, lVIan yed:t gruenen GaiêJt, Tmnató'nsalat. oder i vosismo do coração), digestivas (dispepsias nervosas),
,"me Gurken dazu

=- I etc.D-R�··ObltÂ'paOLtÃeÕ·tiT"Eix·mA-
f- ,,"-",.,? Te n h r.. Fe' tt· -Professor Catedrático da Universidade do Paraná..
i ;�:"'"'�"; ii ...-.i Horário: Da 1 e lllêia às 5 � mêia da tarde. Pela manhã:

,," c'' Q II I V;,.JIlj só com hora marcada. '

"

:í

-: São. PaulI} :- Junte env.elope selado com endereço. ! }Sábaoo: Dás 9 e meia às 11 e meia da manhã.
,Nao nttUse registro plle:a eVitar demora na retirada, em , Consultório: Rua .José Bonifácio Dr. 92 - 1.0 andar,nOli"ariQ lnl{)l'O]ll'io. .! l Telefones: 3326 ü'esidência) e 4436 (consultório),Escreva detaih:l1���nt" ,:::a a Cz.I:.:a Postal 1 g 1 � � ifJ� C U R � T ln A

"

.

"=-=--=,=_m, ��..,.�, '. 2iwiiií!iiji! I' §k;ii§a;

.
.
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O moderno
,

trotamento
das fun�&e.
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De resto não ternos
de recomendar

;;;";0, porque toda dona- de ca"

sa, que viva sú ou não, encon
tr -rá sempre o mod., d= eco
i, ;l11,U"l', l:m. dinheiro que lhe
chegue para comprar algumas
L 1 es c.!?Q .f2 precise que se

jarn e:rquideas, hão é verda
(te': j ou alguma folhagem. As
belas folhagens luzidias, as

que ttm tons d� vermelho
de ;:;ma,'do
!!,x<!lU1)lo, um magnífico

não há ziecessidade de deco- mente L'e(,Crat.'I."D \.' duram mui
radores, Tudo pode ser feito' to tempo: uma rolhagem, em

segundo os mais severos cri- suma, que forneça um ele
tel)9s dr- e,conomi�; os poucos rnento de" decoração ao apo-
m;:;ycj", porém, sErã:! enNerni- s"!nto- •

,z::.clos de luodo que lhe 'seja
'

OUil,_ 'çlempn! o: dI? JYre�!L�UraeU conserv{t-Io" H'mpre com p'H;ão i:l'l'a QtR'n1' de{'c 'dé!I")·
apan'llcJa de novos, os enfei
tes (� hibc1ôs CEcas:;o:; e sobrios
'" Hão d::vel'á faltar sempre
algum�'; 'flores sobre uma me-

�IUdD O Do I" go�to �;!;:')��J���t�a�::<1���;: �n����!�
l!, Prefira cortinas Iisa , adorna
" das, P�11 baixo, de urna fran-

.. " ... :
"

'

...
'

, ,

')
ju ou el€ urna dupla bainha1,{:(t!·>,il.O, ao .eonhal!(), :ub I
'i",,<, ,1" sistema lhe ofe-"s{:')ll1er entre çS tecidos "10- t""LC t .umo

.• • .,

". l'ACP 1[J!1'IJem um melO dedestcr, mas neste caso, CUI"
- , ';' ,

'.,'
dado cem as cores. Não é facil en��I�p':Jda-las �e, Clt;POlS d�

. • .. l'I'lll'ell'" lavagem encolhel'Cl.IJll JUS e e precIso estudar u- • ti' . ,

t t t c l�b'
-

1 rems.ten am: n e a ,01 .• maçao nas
-,

A' 1 [ar a decoracão decores, F"cémdOo corno dissemos .�o jJ ane "

'. 3U,1 lJf'quena casa ou de umanas cores tenues, f'uja daque- I
-

rto te deverá ser1 d b t f' '1 s: a ou qua q i vas qu« es o am aCl mente J ". 1 do em casa Iem-. erde agua ')01' exe 1 i ransrcr T,a •c, verr -. ,. -� rnp 0, t -_ d ant s de tudo I)
que é muito anreciado difi· 'r_se e qt1t'� an e

•

cílmente resist� às insidias da i- ': ':�"t(); nao eomp�e preci-,.,_. "'-tJ, C\ � .L 1 JJ1C_·tc 1:n1 objeto, umluz, c: l?_IlOS que se ti-ate de
'} tecido. Estude pri-um iCcJ(!'i) de grande preço h,lid�des que 0-

que r;ff'reç? todas as garan-
,.

,�-
-

e"'angulos etI' , .• �uesa.s.
,'. ,o: IbUjc"!ades de sua

.

As CO�lmas cor�edl(;.as, �e. I ' 1 ,I �\le � decoraçãoJaIn Cll1 cretone, seJam CIn '\ 01 ,,- _ " 'n' ,., e -rolnuida OU1<; enriquecem o ambiente lô'
1. I "l"-, .,1,_L: _'_ '\ O(.C i->;! veJa obrIgada a colo

pOl"tantD nao devem ser C5-
car ,II) INdo de pcça8 boas 0

qlll'cidos. 1.1a5 cvite para as nel1l escolhidas, peças 'de pre
ct'liulLI5 mcnor::-s, zs 13(11)<1(\01' ç'J j'lff;'rior 1\ portanto, mal

cnc,lixildo3, quc cseolhid.:;s.

BLUlUENAu, S-8-1953
��__�__.. .�'". � �,_1i

VIVER em um quarto! As
vezes este problema

é

tão
tormentoso que nos perdemos
em lamentações sem pensar
'que é muito facil -estudar o

modo de utilizar cada canto
sem por isto criar um helchío ...

na qua: não nos podero:s mo-

ANfYERSA iRIOS

.. ..

I �'>Y';I:Ã�:��::��I(b , 11 _-,_'
- $:: �':�j i! � �4 .'

� 1;, ��::� f{",:'/�;-, "�""'_,i;'"" �, �

§����� ,":l'�"':""'��"'���
bas, Alberto Maser, Nelson.

11· "1 'I

Mcito, James Black e sra.,
Rafael r{lbeiro e Otto Philip
Zwetsch,

9R�(tnO DO ln�

Fazem anos hoje:
-- a srta, Jngburg Schwalz,

filha do sr. Rudolfo Schwalz:
- a sra, Ignes G. Blum,

esposa do sr. Bernardo Blum;
- o menino Adolar, filho

do casal Walter-Maria Staede-
lc, residente
Norte;
- o jovem Alfredo Thorn-

em Jtoupava

Falta dagua :i10

organiSMO:
A água é absolutamente in

dispensável ao c rganismo. A
sêde, s ina! de que o organis
mo sente falta dêsse líquido,
dpve ser s:lciada, C!;:atamente
(;0111·) acontece com o sono e

('fi ItouP<lva
SCCH;

- () 81'. Antonio Candldo d" a fonle.

Beba ;igu:l sempre que
tiver sí,de. Evit�l'á> as'

situ, as cousequencía.s de

sagradáveis de sua falta
110 organismo, - SNES.

,- o ,r. W'êigbcrt Tlw;s,;
du com�rcío local;
- o sr. Curt Síeycrdt, re-

-'DESE NHOS,-
,

TÍ�CNICOS E COMERCIAIS

ASFALTAMENTO
.::idenlc em Rio do Testo, A$TRAl DO DIA

LOTES PRESTACõES
,

pontos da cidade

D -E T E R, R A S

- (, sr. Luiz Haertcl, re,;i
dente 110 bairro de Itoupa� a

3ec':t�

er

MOD. NADEJE
MATERIAL - 200 gr. e:e lã ele 1 lias; agulhas H.O

botões.
PONTOS EMPREGADOS - Jen'i:y, - gaitas 1 e

musgo.
'

,

Execução - Costas - PÔétlJ-<(' 1 80 p, na agulh!l
trabalha-:e 1 cm, em !)' jersey, 1 cal', avo s::bre o dir. para'
dobrar a bainha, 1 cm. em p. jersey, 1 caro avo sobre o dir.
1 1/2 cm. em D. jersev, 2 car. �':, sobre o di!'. e m ,is 23
em, reto em p: jersey. 'Faz-se toe\:} a car. seguin te tomando
em toda ela .sempre 3 p. juntos, trab:llha-se 3 em em gaita
1 e 1 e arremata-se.

de jal'dins, garagens, intcrinrcs de fábrica, etc.

.. CAS,AMENTOS

8 de AGOSTO
. !.'l11idüs Iuuarcr; e mereu"

rianos fa\'orecem, pela ma

nh5, CIÔ1l1i"rcio, contratos, con
ferencia::, letras, jornajs, trans
portes_ conlestive;s e viagens.
E' br'm ter paciencia em casa

à 1;).rde.
Os 113scidos nesta daia

Pedem conseguir fortuna em

2SSlInt{lS relativos a cartóri0.

Casacos á comecar
Casacos 2;4 á começar
,Casimiras corte á começar
Chapéus finos
Lãs (metro)
Lãs xadrez (metro)
Camisas xadrez

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

190,00
150,00
250,OQ
95,00
29,00
53,00
48,00

� Re�lizal'-se-á hOje, civil
e religiosamente. o enlace ma

trimOllial do 'jovem Ricardo

INFORMAÇÕES COM Laureni Julio BC'l1nemasoJl,
L I M A I

filho' de' sr. Ricardo e sra·O S N I L D O C E R QUE I R A
Helena Bonem3son, com a

Rua 7 de Setcmbl'O, 1893 -- ou 'Edifício INCO, Sala 3 I �rta. Si,cgrid Henschel, fi1ln
�__,---"L__� ......, -_-:- do sr. Heltnut e sra .. /\..polo�

pésr���I��:��, 0' <ogo;n-
<.:cn' um chumace; de aL�o,
diio vara nào iri'ii.ar a p�!e.

.Às�meias devem ser t:ro

c3das todos os àias, U1u

p:.:r d.e sapatos só ãeve se;;,
w'adn de dois em dois diü�,

para que fiquem, quando
fera de USl', eJTl local bem
vénl ílücic.

em diversos

MEDI(õES
,

GRANDE VE�DA DE UiVERNO

,dos
tes l<:lrt!3:

E ASSIM MUITOS OUTROS ARTIGOS A' PREÇOS
JA1\tIAIS VISTOS NESTA PRAÇA.

-- do sr. Eugenio Klock
com o nascimento de um me-

"TELEFONEl\L\. 'DE t;M
ESTRANHO'·

nUERGER - RUA 15 DE NOVEMBRO NR.

Eln "Telf'fonen1a ue enl Es-t l'a--
nino; r.ho". filme da F','x que o C:no

Busch prog':'[!_l110U :para H 'Sua S('E
- do sr. José Reichert e �ão de l1oje.. uõ 8 ho,'nq, ountro

sra. Cle�;"�! Ré'jrllcl't. COIU t. p(,R�oas cujo',' nid8S f<e f'nt.\'?la-
.f Ç:lrt.Pl1 nurn <los nll) is (.

... ·lliricho-lJabcin1€l<lO de uni lnenino; Sf'S trama'3, vieram a EC 'con1w-
- do sr. Jusé l\lanoel de ceI': B'nk", a cHutara 'ue linha

Lim&s e sra. 1\laria Custodia re�posta para todos o� Pl',)}ole-
1'Y';JE. nlÇ'�lo3 p8J.'a o fiel! lJn::pri()de Limas, com o nascimento __ o méd'co. cujO!. trag,5,lh ardi:],

de u'a rnenina; n'ahna no1' cinco 3no� -- o ('31-
_ dJ sr. Ulnlar Pereira e

xeiro yjaj'll1t.-, qUe oculiuvn, �ob
t!ma. n1ascara de palha,,', H�n3..

sra. Terczinha Pereira, c:;nu o amarga 1.'e!·clade e o <",t!'i'.ll!'O

I NAO PER.cA TEMPO, VA' HO,JE MESMO FA
f Z'iT:R. SUAS CO�'/1PRAS NA Ci\S ..� HUERGFR E GA
I NU;':;,: DIHE-IRO.

euidar d� bebê
fl(j/,s/IIHl(}AR/tE/RO

l1ue COn�el"1.��ra. en1 � k lv·i.ft lJ
dr!'!ma d'e tÜ(10'.�.
Adaptado dr 1ml �ont:J publi

cado numa reyista por I. A. R.
l.Vvliel famoso in?l{)� c:::eu:,; (lnr�
if";' a Sua 1'3"" habilij�d(' em é.,

pl'e'�elltal' as f.l.'aQuc?!ls da natu
reza hUnl8..:na. H() "P(lcl�"'" '""':C'l11;) ii�
"n' ERtranllo'J é 'Um fih110 yjc.)
ele

.

emoções, brilhante e extra
"r>1 'n'Ll'iamAntp desenvolvido p,,;r
NnnnalIy .John�on .. apresPn'andG
�'nlta um forroicl,,:v�! elenco,
(1arv �fp"t'r:l1 - Uln ·llh·og-arlo

\!ldadc: '"11),'") ah�nr1onal��t c:ua es}:.o';::n. e fi

IIITEL REX: s1's. Edmundo E- 11'9S rlenr,i� dE'-� nnvh' n ('onf�s
"'�r. f12f1Ue1S! Olle- ha 'il18 T>os�n Unl

du�rdo Seibt, Nicolau Rutt- �"outo f'n.! numa e'1'h a'l'pntn
mann, �vra.x MandeI, Carlos ra a.morosa flue tiv-.'3, f!O:)l OU"

""r'"' l''l.íi!.''''P!"'"'I
Alfredo de, Oliveira Roxo, ShelIev V;'ini.ers _ llmél :""'1-
He1io Nogueira da Gama, .-,ass'ada" c:lI1\ora da Bro:l'l',,'a\'

'me i'i;\ta"a (1'e volta para Holl:;Isaaek Katz, W. de La Pax wc':>d, afim d" faze'" a" PAZ,':;
Gelb\'rt. Elon Fay Rieke, com seu marido! cuh d'l'"I1'n:1-

I
dora u1ã(1 os 11.::q.rÍa., [_,'" Darado.V{erner Leu Aron, Helio Go-
Michael Rcnnie _ Um mcd:r-o

-----------------,......---::--,.,------ alcoola"tra, cui-::l C'JllPC!'2nc a. \)

'a doe te �c·�t{;�. a abandunur �lFt C�JJ{ '''I

Kpcna.n \·�}vnn - 11tll CaT,e!lO
� V!!.llP-nte to!" (v uIg-a r � Hei le
Dav 8. a n1uihHI" cuja pC.l ;�af:a P._-

. ., vP!1hp'a lhe ef\�!na o \d:rd'.!!1 }'ro
rJe001<; de sua ausencl'l, 10111- sentido UO <l11101'.
branr:!c-SI; da hora agrudavel Essns :são 0:< perSO!1'lg�!lS Cvn
oue P:1SF,OU CIU sua conlpanhia, trai dE',ose jntc,-ps2anfe (" atraen
E nUl1C'a se lembre de levar to' filme Que o Cine BU'3C:l Ja!l�a
cria!lças vivas e barulhcntes ní. 110je. sábado, em sua 181a.

p:.ra l!lf!. quarto de doente. E'
"A VIDA COMECA A:"LIJ':HÃ"nelic:ldpz:;; não queixar-se, Após longos dezoito [lll')S di'lVIas Ilarll cs nervos extrenla-
prisão, B'll ClarJ{ ganlL1 de DO

mente sensíveis àe uma pes- "\"0 a liberdade e prPtcnrJe reco·
sJa d0E2nie, qualquer barulho meçar "vid,!. Aqc21e af3Fta
poderá f3zer maL As visitas mento d,) nmdno e dco" pE>sC'õas
de aml,gás, quatro ou ci�co �e I cr;aram "':11 Bill_Cla�k o c'1m?!c
Vlna 50 vez, iambem nao sao ,Xv c1a� d{}lSa� uao Ylv1da: e JUS
proo::iqS num quario de en- i tarnentp. p.n,l· .�,.) .. le :.:.p Ye �n\.�)lfEi·�é\. O 'vGzerio a conversa v�do 'f'Ul tr�tgicQ� ""!_80{";-'.=Cl1:if!n-

- d' . t,...c. r Uma loura qt� .. f�;C 3�11a. UD1.de!,;(:(lol'aena a, ab:.:lanl o SIS- <'l'éi<>tive 1<'1'; h '"' í"u,;a ])p13,; es-tema nerv:so. A�311!l que a tradas cmpofirad".', a �cmmcçotloenta mostrar S111alS de can- de uma noY" JõJ)(-rf:w1p, él. anwa
saço, conveln retirar-se. Tam- ça de voltar ii. prisão 'i lnb. 1)8-
bem quando chegar o lnédieo ra nlO .!.'egl'e"c�l·, são alçull<; dos
paru a visita. uma pessoa edu ep"zódios qll� f2ZPlll da {éxité�
cada sfIÍ do quarto, deixando- c'a de B21! Clark uma ,�rluencla
03 a sós. E mais uma reco-I

elo emocúes,
,

mt:lldacão ás jovens 1110dernas
' Bill Cl'Jr1• é personagP111 (!t� urn

- ,..

_,

t d drJ.ma qu..::. o cinen"1a ilhnou conlna(_' HUUE' ntlln quar o
.

e : " ""'" V]da Come a Ama-uma doente. As eonsequenclas) o ,l.ulo Q(
-, �

pcdel'ão ser duas: ou a doen- nh;!', Cito'" (o Cm" Blumenau lança
rá hOJe, ·,abÇ'!,do. eln seu progr.a
ma dunlo. junt<:lll1ente co!n o ale

gre r(iulcià� "Garota;:; e ]Vle!odial3"
'"A Vida COloeça 4.<\rllanhà··, é vi
vião por steve Cochran, a lnais
fascinante ela; personalidades mas

culil1:ls tio elenco ela \Varner 131'05.
A �:n.:'a i Ruth ROlnan. 'iestrêla"
de i1)t ulgar beleza.
'Este o iIh;!c que iortllari.1 COJU

t, J{l exibIdo'" urna vez �'Garotas c

l\le:]m'ljas". o progr;:ulla duplo anun_

CtCirlO pata hojt,.. na téln do Chv.!

nascilnento de u'a 111enina, e

-_ do "r. Arthur PuhlmannFRENTE Faz-se igud às costas. aere3centando,
p.:rém, 'o peitilho acima das gaita:; 0t) cintura, Arremata-se
então '·",m cada lad) 16 p. e �10 centro trabalhrse 4 p. em
p. lnusg::, 24 p. em jersey; 4 em musfo ?té medir 9 cm., ter
mlmmda-se 1)01' 2 cm. em p. musgo. A;-rem3tam-se os 16 p.
centrais e sobre os 8 p. de cada lado, trabalham-se 28 cm.
em D. musgo nara 8€ faz'::rem as akas., �

. ACABÃMENTO' � Pa'ssã,-.s�' o 1rabalho <J ferro· Faz"

e sra, Calmen Puhlmann, eOil1

l' .f'J

�
- ••••••••• '''ta.f a.:i:It •

Ittel1li.'"'' '1'0' •• tes t�CI§Ir.·u

OFOREI�O

o nascimento de u'a lnenina.
Esses nar.cimentos ocorreram
na Secção de Maternidadp
do Hospital "Santa Isabel",

VIAJANTES
Estiveram hospedados

utilizado
e a vAlo-

superior a 16
por hora.

U.. JII�"'O do

UIOlAlOftlO lItOR o.

CHAU UVIEA S,l

_IOf 1
f "REl\'lEDIO DE
GENCIA PAR/i

VAZIOS"
DrAI�TE da

COnu- Rtl[UladOf IOLeir.:)

O ",..demo rro.amenfo da.

tun�5e. femmina.

a PARlE
"""_"kt de>

lIral r..r""nda Mogalhõ ...

x}";: x au
"RESULTADOS"! Excla-

letra C)

Hoje em dia aprender a ly,:mejar lima maquina foto
"'rafica de 'modelo simples é tão facil C<lU) o dobr�r uma par
�.e' fraldas. E quais são os pais que n50 g:;st�nam de t�r
unlalbum de fotogr"fias dOCUl112übndo u er.;sC!;nento e ?e
s<,nvolvims:;ío do seu pequen:J Ol'ÍECÍDE'" Um. ,,1bul11 �ssm'l,
feito com l"egt'laridade desde o nascirncnto ate a m�cld&de,
é valioso cornp,�n;ador. Tanto ia"?: L1s,�r uma l'naqun13 lu
xuosa cerno uma el-�mel1tar, os ;:esultac'i:s poden1 ser Igual-

, talvez
grossa ou

a

l'o.lgLleln dise a Mãe West:
-- Nunca diminuiu de aI-

Bit lJ]en�u .

��ntrlz.� I �i' A 1 A I!<
d@ �"'Je?�treiF'tt {I,z 1935

• • I

�ude!'eço Telell! "INCO'"

Cr$ 50.000.000,00
40.000,00

PLATONISl.\-IO
Perguntou-se a Aldous

Huxley o que ele Pensava
do arr.or platonico:

-_ Perigoso! disse ele,
sorrindo. Muito perigoso !
E' o mesmo que brincar
com uma espingarda que
não ::e crê carregada.

nc dia 2 de novf�ll1bro.
N 'lUA SE PlmnE

xxx

Os muçUlmal,loS fazem.
uso da hora solar "verda
deira" e não da hora "me�
dia" adotada, de resto, em
em toda a parte.
Resulta daí que têm exa

tamente a mesma hora que
todo c mundo senão qua
tro 'Vezes no ano nos dias
15 de abril, 14 de junho,
1.0 de setembro e 24 de _de- j:
zerabro.

'

"1A maior diferença que
i:;�:t) ;u:a.n-e!a é de rlezt'gGe!:; �

oJE b�J.!ld(.!,; J �

guns anos sua idade.
_- Sim, respondeu ela

11gr.aciosamente, mas nada
•

- ADVOQA])C -se p':!tae.
fldldencia e esc.ntómaEu os acrescellto às mi-
_. BLUMl!:NAiJ _

nhas amigas I !te. Srw:lllii6. t5 � l'e1:l$! U'lL

-_ DR. MECESLAU SZANIAWSKY�-

Médieo do Hospital NoSSl1- Senhora da Ln?:
Contltlltório: Rua JOSE' BONIFAC:rO N. 92 \- Fcme 2665,
Residencia: R BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T I B A _ PARANA'
E�pecialidade: DOENÇAS NERVOSAS E ME�t'nAISDoenças da pele�- Eciemas, Furunculose, CoceU''l;S, Man

chas, espinhas, etc. - Glãndulas: FaItã de regralS, Exoos- it-
30. Flores Bram'as, Frieza sexual, Impotência, R�terHida· �
d�, Desenvohimento físico e men�al. etc. - Do�ç<:s crô- �rucas em gera!: Reumatismo, VarIzes, Asma, Ma1ar13 erõ- �--- nica - HemorroidaFl, etc. --- ci
ATENÇl\O: f:m!SIl!taCi C111 B!!H!le.!lÀll !H,,, d!3� ;!G � :W t1e �-

C�!.:I3 �ez. !:'o H'JTYo!, BD!_'�TZ; -,,-p- �

Bua 15 de NO'1'embra. !l.C SU

'I'ele!on� D.e 1311
(1ma :P4l.W, Z!l1

T61e� - "JA.Iu\US-
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H 'p R O'S S T

.

---'""1'I:tCffiURGIAO DENTISTA '.
.

.

I II (i�G' L/iDO DOS CORREIO:; ]� TEU�GRl\.FOS·fo � ,fl!l
ii' /iLAAfED-A [ao BRANeo N. fi ,r j , .. _. :. i .\

�,�-�=-,<�,--�-,�.�_.��-��._�- -1 e ! _.. A
.. poh.t�. '. Preta qu�' do jogo. com o XV de No- I; l�{

". , � .
.

.'. 'í I.
\: 'f\1 !':.%endu boa figura ncs l. vembro. de Piracicaba nã? i:ll�

�'f1 e �f! t tJ ), - i 't_".:" c;;,pl,:nnaío .

:{tter lrazer, ,em e!;:m:"Tl'!'os _para trcl-1:j!'
,_.� '""'""_ �. �� volta :ffR_ R;,.(? Gr�nde do l�ar, pOIS ,que .estao em.

tr�-,! !
D n 'i 1'8 I �:ii .,;.1

,_

U lI," t f �ul. o ex-scratchman No·ro· 'tamento medIco De Sordl.
K a a É� lt U *;h·U it,�� l!.,'

• I$
nh�. ''pe de VaIs:a, M�uro, Bauer;

.'

'

"

- Luizínho está de pos- 1Nenê, Teixeirinha; Alfredo
Clinicas Geral f' ()pe:r;;ções no Hospita! Sta, JsabéL

.,
O';:,! da grande taça "O Golea

'

e Maurinho ...
J::spl'cinli..-tci em eirugia e doel1&aS de senhora,s.

.

):
. der", por ter sido, em Ca-, �_ f.\ Portugue's'a c'e Des-

D'!j'Jlomaon ��a Alemanha e no.Rio de Jan<!iio., � --

Tratament.o ,De'ius Ondas ultrassonkas. J i qaos, O a:rtilheiro do certa� 'purt()s pl�OpÔS ao Palmeiras

'f ,tne_ internacional, vencido,·,i. <! irCC�i. de Simão por Sarno

mt O, R�, tHUlfGfR. !
.brIlhantemente 'pelo CorÍn- ,e Odaior. Liminho e Rodri-

1\'1 E' D I C O
tians.

'

gues voltarão ao quadro do
- Julinho, o maior pon- Paimeiras 'no encôntro de

.

ta Giretta sul americano, dom.ingo, no Pacaembú,
dêvHa ser 'opgrado dentro contra ° Ipiranga. O Na

ld::!, poucos Biàs. Já '11:0 pró- cionaI, um dos "pequenos"
iiim� jogó, Osvaléliriho qé- do campeonato par,Ilista

'. \verá súbstitudo. tem como tecnico, agpra, o

i
___: �au�inho, urn otiino gmnde crack do passado -

·

lhalf de' ·p.orto' Alegre, do Dcl Debbio e' no proxímo
·

f ln��J.!naGional .6stá.. na pauta, domnigo o Nacional vai dar

!daS",'acquisições" do Ponte muito tr�balho ao São Pau �'
, iPreti:, çaSI\. rjpronha .

não Jo, Goiano e Cabeção rece- k
�qu3ÍÍ'a l',élofnat ao'fdot�ball berê:m premios no Torneio

I�Ç· :puulistà:
_.. ,

i Í11tt:rnacional de"'Caracas, o ,;;
-::- O $ão Paulo" depois . (Conclui. -n:i-2,a pa,g.:", ;,;'..... "')

Tr léu Joinville

rrDliSSi�nat<f'De.nf sf'as.

l� L .. ,:;: l-I"_gressistas não dcsa-. !Ú1'í;a
11 fl13\':Ul1 com aquala elasticn

i

que achamos não será mut- i tirá um dos melhores espetá

dr.rrot» -= a .prova disso é que " to f'aci l :.!ps tlmboenses suplnn- j culos desse cet{al:'�, _em carn-

após a mesma voltaram a iar a dccidtda vontade de lu-; pos da :segunda dívísão. .

'I ,I no l\-IRETIRO x

conquistar ..bons triunfes, o tal' e. s. 'ge.rcienses, �t:mclu:n- t BANDEIRAN'l'ES
,flue lhes· serviu de ccnrorto (o-:o'c [1aí que a peleja deve-

"T '"' t'g G'
,". " .' .r- o campo ...a ::m j a 111as-

"
mor-al e OE, tornou capacüad:.'s rã se r arduamente disputada, 1 tira o BC'lH Retiro receberá a

1��·����������������������������������'�ª'_�··���lv;Ej� ae �quadrio do Bao-

R E S l O fi i li �i f NAU ( U ·R I T i B A (lI ,i (branies, de Sa�to do Norte-

II! I Esta p .ll:tídn, deverá trnns-

Eud, Teleg.:' Rhunenau'l'; Curitlba.� LDIQUSINES 1 rcr ele urn certo !1TOelO cquííi-

maiores re-I .VI'SO liO PUDt ,,,.O I ���r:�t:�e éV��S;l���o;id: ���
curses técnicos, ambos irão à

I
H II li equipe mais' bem armada, con-

cancha dispostos a fazer valer O HEXPRES
. '..

t
80 BLUMENAU·CURITIBA". concesssonarro dos servrcos de transportes co- I vcnhamc , que O Bom Rebro

a sua força de vontade, a fi- letivos em LIMOUSINES de LUXO entre BLUJ\IENAU e CURITIBA, 'lIA JARAGUA'l vaí jogax em seus domínios e

b:r;H· ' entusíasmn c, com isso,

111!I!C
JOINYILLE, avísa 'lu,: a parUI." de 16 do _corrente trafegará �lOS seguintes horários:l assim sob o forte incentivo de

poderão salvar o espetáculo, I r:!.�tJl.las de Blu,?!,:l1au �

as
,

6,00 c 13,aO ]wr;,:

I
' ,

tornando-o digno de ser as- \ Chv,.;�das em CUl.l�lba �.s ...2,00 e 19,30 noras sua torcida. Nâo sera, po is •

.

t' 1 ! ( F:ll't!das de CurItiba as 6.00 c 13,::W horas nada facil a cartada do trico-'

SIS I!:.O per uma grande mas-

I
Chegadas em Bíumenan às lZ.OO e HJ,30 horas !. 101' de Salto do No rte. vencer

sa., ,( I ao ,ti\·i-jll'gl'o. A partida se

:. E'· de se prevel, pois, que

tml rbom 'público esteja 'pre

sente ac embate de amanhã.
.

sígrrlflcado do embate, está de .p:-eStigümdo. assim �o tracU,� I
pé e não pode deixar de me-

cional classico da CIdade, e

recer o .�,poio .dos torcedores 'proj::ordonando, ao

das dUélS agremiações:' Desta tempo, urna boa arrecadaçã-o,

vez, Palmeiras e Qlímpico que virá beneficiar à campa'

�:ilodl-',('aneha�;para,�t,uti:tr pela nha de rehabiEtacão· fínan

r�h�b�1iii.:ção do nosso 'lutebol..�eira em qUe c.:tã� €mpenha�
proporcionar aóS:· seus i dos ÇJs dois valorosos repre

espetáculo digno séntantes do 110::;SO futeboL 1
I

peêffvOs� Iocaís:
VASTO VERDE x

�LORESTA

...
.,. .....

II
,\

�I F!l1almente, em Itoupava
Norte, csturâo em ação Gua

!'::ní x .Iuventus, numa par

I fi" que destaca como favort-'

j1:)
(, onze Iocnl, além do que,

'1 jogando em, seus domínios. é
\

possuidor de um conjunto

II bastante harmonioso e qu.e dia

',1 d:a ,',,):1 mclhornndo sua

i �::r[J,lp'7flo. Vaticinamos, por

I ; ,,)1 , t: vitoria do Guaraní

Fi i :"\'�'il':.. ' '; ll�;:�it:\��,�l:��j �(,i�l:h��� :::�!��.�{{} St._J.�_.,.J f_ .... 0.1\ \:..� ... d_.=- ... m quacuo

cl: i.�(:ll.v11::1ri:::30, nmguem poderá
i(': se surpreender si houver uma

ii) � reviravolta com. fl vitoria dos

( II visitantes. Conseg�indo o .Tu

I; ,'1'!1tU3 equilibrar as ações, a

I!
i partic�3 poderá agradar plena-
i l1,cnL aos que se dirigirem ao

qtJALQVEI� TIOUA i\'! (:sUdio "bugrino" na tarde de
�if , _

.---:-:--:-�::�_::".'q! ,!rq.:·�- nu..

ar'f'e:-.;er! L1, �)O-fS� ('0111 possibi
lidades de um patente equilí
brio de ações.

GUARANI x JUVENTUS

Serviço de DOMICILIO A DOMICILIO
OFEl{ECEÍ'-lno CON1�ORTü E SEGURANÇA,

Ag ê tI C i a 5'

BLUIHE"A.U:-l�ua,15de Nm'-""'·Ib.\"), :.:;�! (?,1,d"l Hi)lt'tzJ .. �,

r:llRITH1A: - Rua 15 de N"vmr';'�I'; f;�C, >_ �;"�iil� S�4,
A EMPREZA' ACEITA VIAGENS ESPECIAIS PARA SMDhS 11

EXPRESSO

DG"nçis . de Senbora�:' e
. Operaçô"s: Raios :x

�_'.Q_QsultóriD: H9spitaI Santa Catarina.
C<JDsulta: ,Das 9,30 ás 12 'ho-ras;e Das 15'áspl'7 horas.
nesldênçia Rua .Marechal F'lorian()'Peixot�."'253 �

, ;:;·one-.Ul5R (em frente ao 'Bospital Santa .Isabel).

Ci,INlfJA GERAL
ESl1·cd:dista em ·D.oêli(l,a:<l (le Cll'iança

CONSUI/'.fOR:U3: 1!�lorfano . :p�ixúto, 23 --- 1� �ndftr ,_.

·FOI!e: <. 119'!
..'

RESIDENCíA: -Rua 'Paraíba ··lJO ''__ 'F:one

A Federação Atlética Ca

tar:n€n5� .pI"Jgramnu para o

dia 2a do corrente, em JoÍn

vile, .� rêàlizàção da competi
ç'ão de Jtletismo denominada

'fàrcse-ão re

dO'

I
f
;

tIm dQ� melhores rodos da

e'Í1tai- 'um ;es.""rlaao é �áf o
Coguac de Alcatrão .Xavier,

'quc·!ltua.como preve!,tiv<> dali.
'

.

infecções 'brÔllq1Ücas e

pclm""..re•. desinfetando lO

(&ttale.:en�';'"i 'êr"ãoi'
. respifatório!, Antit3tartal.
�ra:irte e edativ-o da to�CI.i

. C;I'II,�
.

i
'.

MOLfH-U CÓlóC UPA 911'1TO,
..� : �"S!o ...!t) .

. '�4;, , .",_ ••.
>, .C!>GHA' P. ,,&Çjt,�o 1;4'111'

flM'!'ROÍ>urO Dof�",,��, .

q;' ,

...:.\}���,��i(
--'� UB>URAJ�RH;"11COR' U"çAUU·lnIER�S.� I�
.�

�l�
:'�"_ .. , .. , .... .:;..

. i�1
Não

:::e :U:i:�I:����p��:�a�OS!!iul�:}B�:!!:�l} r�VI:::c:s"::l�:::�'�e j;::�mgo� II
tais cmno tosimnest 1ie)âid�l�r bIU$�$r mani€n, �r�ª��$ de malha com tJ�€��CNI�ij:t t�(; 'Ir};.� �II"".

10. por cenio.
��

Vi$Ue a partir do di,� 1Q. do c�nenfe iJ$ vllrine$ de HMODAS (MANft' e· f.�ftifi.. I
qUS46 das [tf\ifldGl YiUl��g�f!� QW3 Sid Ihs ijf�H�tfJ, til

"M íl II AS (" li li EL" • Rua tHIi Noy. nu
. ii----_._.,�,
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BRUSQUE (Do Correspoden- Azambuja, tejoB, o Ilustre pr,,�it()<' :rYluDw'-
te) - Está. fadada. a mais um Contri}:lUindo destacauamente paI sr. :Mário Olinger, termínou

retumbante êxito, a tradicional para o completo êrito dos f�s' na :POUCO!! dias os trauaüios ée

lFesta de Nossa Senho:'<l, <la retificação completa ca estrada'

Gloria, a realizar-se no :próximo Sera-o conf.'c:cados OS
que liga a Cidade dI) Brusqu-i

dia 15 tio corrente, no mageeto- .. ao 'Seu atraente ba.irr-o.
'

Santuár:o do N·,)s53. Sen:tora, do' •

h
Foi uma obra magrut.ca que

Caravaggio, em Br-usqun.
.

pacotes 7JElsen ower bem testemunha a <:apaddade
Pere-inos das mais distantes de realização e' coiabcreção do res:

.,. b) - Produtos' químíccs, rarmaceuucos e semelhantes, inclusive a-

Iocalidades 'do Estado acorr-e- Govern'" Municipal, tornando as-
'- � � <.

BE""LIM, 7 (UP) - OS co-
v d bit' id d i I I 'lh- 4 d 1 I

_. ; • 1 bai I H sirn do maíoj- facili'i"'le o aces-
U 05, nse IC as e erens vos (a. avo lira, 20,:' nn oes ue o ares,

1'80 em massa ao apraaive r-,
munistas da Alemanha orten- v � �

) 111
.

li '

1'0. da, Azambuja, comungando � = BO de milhares -de veiculos ao
c - aqum .t.a e veiculas e seus pertences e acessarias, Inctusl

com 'os fii:i's brusquenses, õa, tal advertirarn os trabalhãdo- local das festividaQes e o esta-
ve material agricOlà, 53 milhões e melo de llól"res;

festividade maxrma de Nos8a r'es revc ltados e çs famintos d} - Manufat;uras jndis�nsâveis, 17,::' milhões de dólares;

id d- e geral que vão danamento dos mesmos nos arn- c) - Artigos' manufaturados diversos, :I mi.lhões e meio :rnil'hões
Senhora da Glória em Santa Ca- Cl a aos m ,. ,

,

tor ocí ploa pateos de estac'onamcnto de dólares;
tarína,

. i:,�", I!roCtl1radr vBlver1,;s no se ar O�l- o:>nmruidd ao longo de todo o f) _ Genezcs alimentícios, um miL'l'io e duzentos mil dGlares,
.' .No' ano em CUl."5'J, dia 15 de aenta e er im, que serao

pre!'lOS COIU sabotadores e a- trajeto resolvendo de Vê"L l'0r Essas importações Se destinam ao abastecimento direto, consumo di-

agosto, sábado, é evident'e que
-

todas esse impo.rtante probrema. rêto, uso proprto, comercio tradrctonat, representantes exctusívos, en.;

O sucesso atingirá o :;;eu gril.Ul, gentes inimigos. Ao mesmo r' t d d
'

, t d h São feste'kos êste da im, o as as mo alidades, e critérios em vígor Vizam atender apenas
mâxímo, pois os preparatlvos, o tempo, ropas e c oque ver'

Festa de Nossa Senhor-a da
ao suprfmetto do país em bases mínimas da ma�.utenção do parque in-

apuro e caprlcho com que foi rne.lhas receberam ordem de �
d t· 1

-

'b'
r h d" Glória em Azembuja, as cxmas.

us rrar, nao }>OSSI lUtando nenhúma expansão,
elaborado o p.rograma dos feEe '�on ��ar lOS c ama os paco-

aras, E:ildegard Bauer LOUceiro N;aq,uel� total, não fo::am. incluid�s verbas para novas !nstala:úcs
tejolil, O esefor'lO dos Revdr,J.os. tes lseulower". Apesar de ou amphaçoes de lnstalaçoes mdustrlals Tamhcm não íQram inclu:da.s Não oextranhámos o .gesto do

Sa�rdote'S do Seminário �,re- todas essas medidas, calcula- il <_>dette Arcn.er ZUCC? ,f; os. Ers'l v:rbas
destinadas' ,às importações dc ;'On_tuusth'CiS e lu�rmcantee.·DQIt sr. Alf.reido JOM Kri�r;k, pur··

nor MetropbJitano, Irmãs ti" Ca- se e 111cento e cinquenta mil �n:selmo Ma.yer e Ambal D"::lgQ>- pel e outros materlais de imprensa e as Importações de entidades go- qUallro >;) conhecemos há. anos e

:ridade de Azambuja, No'!cnei- o número de alernáes que a· 11. vernainentais isentas 'de lieença preyia. jamai\S.fa�tar com:..o >õCU
'

;ros, Festeiros, Autoridadas e travessaram hoji? a fronteira -'- '-_-'-"-__--'__�_'__'_........-�-',-..........-

Povo em geral, estão c:ar'aderi- para receber tais pacotes com

E d
"."

zando a grandiosa [2:;;1:3, de um
viveres, ntU"'eCl· O com caço'ocunho todo e'.special e sugestivo. ..

. a' provo
.

.

.

E' eseperada a prescng!L de
.

.

Altas autoridades do Esta.do, a- ROMA, 7 (UP) -' A Italia $1- .

léin das Munic'pais e (10 Rvroo, cha-se hoje à beira do cáos po-

� .. tI-rou d"" u:::as'· vezes, n'QArcebispo Met.ropolitano, o qual lítico. O Partido Democrático
�

.

as 9 horas Õ'') d:a �4, ()f�ciarã. a CI.·istão recolilieceu que AUilio
Piccioni, incumbido de formal' o

,.

!en::oS����iosS:l::a s;���::; gabinete, não poJude encontrar ERROU OS TIOS f GASTOU O RESTO DA MUNI(ÃO CONTRA
ao Altar MOiIlumento. De'5ta f�r- uma. :formula ca'paz de solllCiJ-

. I
.

má, colabcraUl tambeUl a� aHas ar a cxise ministerial. por não umRaIOt'r,7. (�e�id.) Quase sendo que a prõpiia Mar'a do dos. um il'es<l:rdeiro conhecido atíngin(lo, 'Porém, Tenninada a

patentes de nOS'30 Esta�l'J pora ter conseguido garantias de a- agedia la se VCflf:cando, Carmo nã!o fazina segredo ue p'el0 vulgo de "Vinte e Do 5", munição, {) "valente'" resolveu

i b 'lh t· d mon 1

J
.

I
na madrugada de dntfDl, quan- suas relações com o comerc;a- ex-n!o�vo -de sua filha Elza e a- se entregar, ,n

o ma or rl an lsmo a ',- poio suficiente dos partdos po- d .
.

mental e tradicional F,'!:õta de líticos, � um Jo�em .. por InC.tI'·OS fu�' te. m;g.,; da família há muito teÍn- Foi presó' e coduzido para �',

. te.s, fez dOlS d'sparos enntr:::. u'a; Aliás. Maria do 'Carm:> fazia po, delegacia., do 21:,\), D'strltó, ond.e
mUlher. A cena t.eve por )laIco I questão que 'SUa vizinha soubes- A conversa se 'prolongou atá reosponderá o processo por ten

a, casa 4 da .rua M'luOel, -('nto. � se de :,eus encontr?s, cO,m Anlo- a madrugada de ontem, lem-I�ativ:" _de !.'Jmicidio e por reação
lUO de Alme1da, 28, re:>ldenc'u" 'nlo Joe e para mros Irritar Bra- brando o caso e. as prQvocacàes a pnsao.

,li"

de 1>faria ,do Carmo Gaivão, de isilina, passava' Q -dia inte:ro da Maria do ·Carmo. "v:nte' e Mais tarde, os dema.:s persa

S��za, de �5 an>.Js, casada, que I'
cantando musiCas com 1etras."-Dois", querendo ·.fazer de valen- nagens compareceram àquela

alJaS, �oi �"lsada pelos disparos. qUe c'Jntavam historias de amor í t,� prometeu t!omar providencias, deleegac'a, sendo tambem ouvi·

,

.
RIO, 7 (Meridional) - O Serviço de M�teorolo- A hIstoria teve. seu inicio ha {seme�J;3.nt-e's às das duas, Dona 1 a'; mesemo tem:po em que M�:" des.

gia do Ministério da Agricultura expediu bolethri a �guns meses atraso O comer- B;ms1IIDa enfureceu.,se e se di-! ria do Carmo ;recome<:.ava " --'__�_c.... -,.....

respeito das condições climáticas. Informa-se que o sul clan:e Ant?niO José de. ��or�is ;rigÍQ ao 24.0 �i�trito �!oH?ial. ; cantoria, ,

d
' .

d -
' •.

,

.Tun ex, r:sldente na ca\5a, ", <ta narrando o que se "passa":J.· (" oSo� , Enfurec;d,o..o -desordeiro tr:>-
O paIS aln a ressente se da massa de ar IrIO e apre- ' mesma V'lla. e portanto vizinho licitando nrov'dencias O ccmis- j d' 'd d"
t lt

' - , 1 'J'.K" , ..,.. ,., I pou no muro que VI e as ua.,

sen a-se com suas cu uras enl condlçoes desfavora- {. e .m.arla do Carmo, 11' gou sário José Rubens fez vL' ii -:;1.;a

I
casas e nulou para Q quintaI da

veis. As geádas ainda estão causando prejuizôs tendo
com a 'esposa, Brasilina. Maria presença Maria dlol Ca.rmo e pt:- vizinha,

-

A jovem c::>ntinuava

.11 'd t ,.',' - dc, Morros, e, embOTa Vivendi} os -à·iu-l.n.e que parasse com as prO- cantando e pasE'ando .roupa a

,

aVi {) emperatur�s mu!to abaIXO de zero; Em �ao dOIS sob o mesmo teto, :orf.otl ,vocações à C'sp.Jsa ele seu a;uar,'- "ferr>J, quando ele fez dois dispa-
·P�ulo as culturas aInda se ressentem das geadas, pnn- totalmente, todas. as .relal;oes, ; te, A jovem, porem, nãu l:1('u 105 com u.ma. gar:,ucha, Ap€;sar
clpalmente O café; em Guaratinguetá e em São Carlos A OUTRA

,
' ! maior importanc a ao conse1hO da pequena d:stancia, não, acl;'.\·-

O abacaxí, bem como a agricultura de Sorocaba e mui-
Recentemente, l;�ar1a do Car� do comissár'o, ': continuou ca:;- tO\] o alvo, po-ndo-se em :fuga.

t t b �ll
mo ,deu uma :fest,nha em sua, tando suas mus1c.as. I c rrendo em d'�'e -o à sua ·rc-

as ou ras, como ananas, mL 10, tomates, cana e ar- casa. Havia se separado' tam- : O VALENTE �,' çaü d B t f
N P

.
"

sldencJ.a na Estra a O) o a 0-

·roz, O arana as pastagens e a cultura sofreram efel" bem d>.J. mando, pouCO':'; meses Na n'Oite de ante-ontem, dona "

tos serios das geádas, o mesmo acontecendo em Santa a�tes, TodO's OS ,moradore,> dD. Bra'Sil'na :recebeu a v!,útl. d'�
go.

TIROS 'CONTRA A

Catarina e Rio Grande do SuL 1'lIa. f�ram �onvlda�os,_ mas �. Pau!>:) Fernan�cs de f;l0,u;za, ele
POLICIA

, pl"e..erldo fOl AntoniO J05f! .. Dal 22. anos, solteIro, dOnl1c:lIatic na

nasceu um ,l"oinallce e'ni,:,:: ele", E t ad d B taf 966 Imediatam(nte, três investiga-
s l' a e o ogo, -, " 1ua-

dores �ail'am 'em sua .persegui-
- -

I ção, "V'nte e Do's" descarre-

Empreza Força e Luz Santa Catharina S. A.'g·,"
a erma =,,, "". não",

'PLANO DE RAClONAMUnO CORRETIVO DE ENERG'A ELE'TRICA para o pcrfodo de 10 a 1 Z de
AGOSTO de 1953, por moUvo da estiagem reinaiile no Vale do Uajaí:

GRUPO I GRUPO

P---------- -------�------------------�-------------------------------"----------,

Dia
festa

quinze a grande
Azambujade

RiO, 7 (Mezíd.) - ci Ministerio da l·azendz:. Incumbtu uma comis

são de técnicos para apresentar' sug estües ao trabalho da CEXIM re,

rcrente às necesSidades mínimas de importar,ão para o ,;.pgundo semes

tre deste ano afim· de que seja encontraua uma solução satisfatória para'
este problema dentro' das reais rliSp!m!billd:Hies do'· cambio. SegundO
:noticia o "e51'ert;no "O Globo". o sr, Coriolano de Goes considerou in
suficiente a verba de IH! rnlthões de· dólares pata o. llcenciamento co-

muns daquela ca.rteira neste segundo semestre.
. ,

Informa amda aquele jornal que o nrçamento ora ;;,presentado' ao --�------..---------

Conselho da Superintendencia da Moédo;. e dO Credito prevê a necesst
d;"{]e mtníma de 130 milhões de dóla�es para manter o abasteciment-o
das industrias no p;us no periodo em foco e rélativanl.lmte ao área de'
znoédas converstvers.

'

Ess..s necessld,ules mtmmas distrib'H'nl-S", da se�uinte maneira:
. a) - Materias primas em bruto e preJ.>tll·alir�s, 33,5'milhões de dóla-

RIO 1)0 SUL, '1 - Tão logo
circulou a ,.lr.)tícia da. impo3;çáo
sístematíea contra o

que faz; do trabalho

"A Nação"; a quantia para o

pagamento d!o Imposto . devido.
pelo garoto. engraxate
da de um bom auxilio ao

no,

I

Fraque.:a Em Ge-r.al
VINnO CREOSOTADQ

SilvHín .

.

l),{o!lOis de muitó ,empenh�
BiulU",nau, atualmente, com

gllard;,-noturna que, embora em ia:
se de, desenvolvimento, já vem

pTp."tando. serviço!> de assinalada'

imllortallcía :i sua população, .

lI. . organização não. "e constitui,

o

RESSENTE-SE O SUL DO PAI'S

\Vashingtoll, 7 (DP) -- O pr",'
s'!dantc e a 'Senhora Eisenhower

partirão nmanhã, via' aérea, para
Denver, onde passarão alguma5

Amplo programa da ad

dó sr.minis�ração
,Q D· fA•• elxo.o

D A.T A
E

HORA'RIO

Para BLUMENAU,·indu·
.,lve Bairros da
GARCIA (até u Fál1;;ica
de Fumo em Folha).
VELHA, ITOUPl\.-,T,1\ SECA,
ITOUPAVA NORTE e

PONTA AGUDA;
INDAIAL,
TJMBO',
RODEIO,
!BIRAMA e

RIO DO SUL:

seIDinru:; de fé.riss. A Casa Bran�

cca explicou -entretantn, que o

presidente levará pa.rte dos seus

auxiliares c imrtalará seu gab>
nete de trabalh:. na base aérea
de Lowry, em Denvc.t'.

lUO, 7 (Meridional) -

sr, Amaral Peixot,) lançou um

,-'mprestlm.? no Estado' do Rio

pa:a I) administração, afim .de
que é' meSlna possa. executar

!mp:'rún,es übl'as púb�icas, O
smprestirno ir�tcrno atmge
164 m;.lbôes de cruzeiros e

destina-se à construção. de ro

dovias, serviços de ·abasteci
mento àe agua, aproveitamen
to do p: tendal hidro-elétrico
eh Estado, pJgamento dos ôni

I-,U5 e rc!"tricões aoS que. circu
lar50 em Nitcroi, COP<' ·.;:;ão
de 1 ('eles ue energ; a (.",. vários
pontos do' Estado, e constru

çã,) de €5cobs e postos de sau

de,

1

DATA
E

HORA'RIO

PaI'a {J Bairr-o d'l
GARCIA (da POllte l'�ndni
até o final);
GASPAR,
ILHOTA,
!TAJAI' e

BRUSQUE:
\

li

.,: ...
, Fundada a

deamigos

Das 12 à!i 17

Das 17 às 24

n"'_'Plá

De,ligado
ELvuá só Luz

Das 12 às 18 hflra<;

Das 18 às 24 horas
1.\17 e

só Luz
Força

I Com a preserwa das Autori-

1
daeles locais, realizourse dia
4 de AgG!lto, 93,0 ano de exis-
tencia de Brusque, 'a Assem
bléia de Fundação da SOCIE-

IDADE AMIGOS DE BRU&
QUE, E:ntidade civil destinada
a fotnE:nt::r o progresso e au-

xiliar o desenvolvimento da
lil'ogressü.,ta "Princeza das In
du!'trias de Santa Catarina"'.
Reunid.s no Salão do Fo

rum. sob a .Presdência do Dr.
Guilherme Renaux, designado
pela Comissão de elaboração
do ante-projeto dos Estatutos
::JS fundadori:!s da Sociedade,

I '�onsiderados assim c·om o re
i gisiro de' suas assinaturas no

livro de presença, discutir'am
animada e interessadamente
toda reriação dos Estatutos, es

tudando-a, capitulo por capÍ
tulo e introduzindo as modifi
cações que acharam c:;nvenÍ
cni.es fazer,

,

Todo.5 os presentes, em. nu
il1!í:ro superior' a 40, tomaraJ11
oarte ativa nas di.scussões, a

í)rCsentanóo sugestões e pon
tos Ôi' yjsta de vital impor
tfsncia.
]'in;;lmente foram os esta

tutos aprovados, Ilcando desig
nado () dia 17 de Setembro

l'villdouro,
as 20 horas, no Edi

.

ficio Fórum, para 'a realiza
, c;ão da Assembléia Geral e

I . c(U,-equel1temente da eleição
,da primeira diretoria da so
ciedade,
Brusqu� está assim de para

bens, por mais ésta iniciativa
digna de louvor, pois, congre
gará em seu sêio elemenks de

.

t:Jdas as classes,' sem di::;tinC;ão
de cn,do e côr política" irma
nad:;s sob um só lema ,e ideal
trabalhando pelo progresso de
Brusqm.: e felicidade geral de
seu bom povo.
A prór,osito da ipstalação ,Confcrmc o relatório que

dcs trab<Ílhos iniciais de fun- 'nos foi furnecido pela dire'ção
darão ·cb S,A, Brnsque regi:;;- do Hosp:1,«l Santo Antonio, loi
tramas com prazer as palavras o seguinte o movimento

. de ·leJ!II�Tar"5c deles qUando ressnrg'ein

proú;rida5 pelo Dr. Guilher· doentes llaquele nosocomio, di1
.'

de assa.ltos. e de lJanditls
me Renanx, um dos membros rante o mês "de Julho: doentes,
da Cemissão de elabol,'ação do inte'mados - 157. sendo 67

Ante-Projéto dos Estatutos, do séx·) masculino 'e 90 do sé

que são q::_( seguintes: xo feminino. Dos 157 doentes
"Estamos'aqui reunidos, pa- entrados durante o Mês, deram

ra, i.rníanados num sentimen- alta pai' "árias motivos, �29,
to UnlSS('nO de amizade cola-I tendo falecido 5 doentes, pas
boração, amôr e dedicação ao sanco internados para o mê.<:;
nosso torrão natal, tratar da de Ag.::-:<to 23 doentes; consul
Fundacá0 da Sociedade Ami- tas -- fJ87; receitas exeçuta
gos de

-

Brúsque, das na farmacia do hospital -
A COffi15Sã-;:> elaboradora

- elo 2_055; injeções aplicadas - ,'.

ante-prcjéto dos Estatutos que '2,514, sendo 2.256 aplicadas
irão reger os seus ídestinos, 110 �nw:;cnlo e 159 na veia; .eu··
louvou-se em Estatutos de So- rat\vos efetuados - 2.702; 0-
cied'lde congeneras das, mais PP1'dcões realizadas - 59, sen
adiantadas comunas. brasilei- do ainda feitos 19 partos nar
ras e vem sujei�ar à aprecia- 11"121s, 1 forceps e ,9 curreta-·

ção desta ilustre, assembléia, gens, exames de.
(Conclue na 2.a pga, iet,ra 1C) . 64.

DIA 1 (l - 2.a FEIRA:

O às fi

DIA 10 - 2.a l?EIRA:

EMPREIA fOR(A' E '-UI SANT A (AIHARINA s. A.

6 às 12
huras
horas
h:->ras

horas

H,verá só Lll�

l.uz c Força
D:..s

Das
o às 7 horas
7 às 12 horas

Haverá só

De:;:ligado
Haverá
H;;vérá

Luz

. DIA 11 -. 3.a FEIRA: DIA 11 - 3.a I,'EIRA:

D::ls

Das
o às

Das 12
12

às 13

24

7 1Im:!s
horas

só Luz Das

Das
fi às 6 h'lras
6 às 12 h0ras

Haverá só

Haverá Luz

Desligado
Jhvcrá só

Luz
e Força7 às Dcslig,'lcb

Jbvert. Luz e

Luz
Força Das 12 às 17 hor<1s

Das 17 às 24 11')r:1S LuzDas 18 às IL:verá só

DIA 12 - 4.a F.EIRA:

Das O às 6 1101'35

DIA 12 - 4.a FEIRA:

Das 6 às 12

Das 12 às 17
Das 17 às 24

Haverá
Haverã

só Luz
Luz c Força

D::s

D2s
o às. 7 !Nra.s

7 às 12 hor�s
Haverá só Luz

i1'lras
hora:,

De_�ligad:>
Haverá só Luz

Das 12 às 18 h!lrns

Das 18 às 24 lnras

Des1igaJe
Haverá Luz e

HaVErá só Luz
'Força

N O TA: A� industrias que normalmente trabalham com duas ou mais furmas por dia,
receberão horário espe dai para o período noturno.

AVISO IMPORTANTE: COUllmicalUQS aos Snrs. C onsmuidores que, caso se verifique consumo de eller�

gia com inobservância c1est c plano, tal Iatc) nos Ievaró ao desligam€'nto de linhas
sem aviso prévio, por tere Hl as condições de estiagem se agravado de maneira

a não se poder luais suport ar qualquer excesSQ de ca rga I:!léln da prevj.sta no

I>xesentc Plano.

RI t:i\'IENAU, 7 de agosto de 1953.

REDUÇÃO EM .1'ODOS OS ARTI
GOS PARA HOMENS, SENHORAS

E CRIA NC!S
t
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