
em brevo, serei enviado :lt's.

COllgressoNaciollal, pelo Exe

cutívo, projeto ,h' lei regula.
ment.::ua!o Õ d

í

spr:�itivo censo

tltuetonnt tlUto ohriga us em

ltt"esas htüux triai�; e agl'ícot.3.fs'
com t:i.�.lS de Ce]'" emuregados

à ',rl"�,,o de escola» prim�,
rias uEtina.das acs fill\OS d�

seus nperários.
Nesse sentido, j:, estão sen

do tomadas as necessãrí.o

Providencias, tendo o mmts.

tru da Edllcação, SI'. Antonio

Balbino, determinado que As

(Conclue na 2.a pg.à., letra J)

ORGÃO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS".
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, Golpe. de morte contra a

I�,.._______<o_op.eração estrangei.(_a_

MANIFESTOU-SE
NACIONALISMO DO

REJEITADA A EMENDA EM FAVOR DO NORDESTE

RIO, 1 (Meridional) - Com a presença do senador Al

berto Pasqualm}, relator da Matéria no Senado, e do sr. Ar

tur Bernardes, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados
incumbida de examinar as emendas do Ill'ojeto da Petrobrás

ultlmou ontem, "eus trabalhos-
,

Em reunião que se prolongou 1)01.' mais de quatro horas,
aquele (Jl'gão especial votou as restantes emendas, sendo que

prevaleceu, c em-ater nacionalista que a Câmara ímprtmíra
ao projeto e que a outra Casa do Oongresso alterara funda'

mente, :10 aceitar certas modlrleações.

""""'-""""',"':'''. O Brasil entre os países
"""""""""",,,,:,,,,··,·,::::::,,,,,::.;,,:,,:,""té'é3:,:,: progresso naenergiaatômica

:;:;1,1 aplicação no camilo da iR�ustria· Regresso do presa do CHP
:r:�;

Untdos o que
mais o preocupou em sua mis

são loi estabelecer maiores

facilidades para melhor am

pliação dos estudos dos bol
sistas. que o Conselho Nacio
nal de Pesquisas envia anual
mente para a América e es

tender esses cursos a outros

centros, onde se possa estudar
assuntos específicos dentro da

ce da riqueza dos nossos

nerros atômicos e tendo em

vista a era industrial que se

aproxima do IBrasil.
Em consequencia disso, en

trou em contacto com as íns-
.

titulções que poderão .torne
cer ao nOS$O país os equipa
mentos mais modernos para a

prospecção, separação e con

centração dos minérios que
produzem energia atômica.

O presidente do Conselho
Nacional de Pesquisas revelou
as mais vivas impressões com

'relação ao nível de conheci"
mentes técnicos demonstrado
pelos c:entistas e' organiza
ções italianas e francesas, bem
como o espírito de coopera
çâo para com o Brasil, 'que' lá
encontrou, augurando as me

lhores perspectívas para um

intercâmbio com esses países
latinos, tão próximos de nos

sa cultura e formacão de ca

rater e sentímentcs. O':presi
dente do Conselho Nacional
de Pesquisa-, visitou, 'na Fran

ça, ° centro atômico de La
clay, um dos maiores e mais
modernos do mundo, a fábri
ca -de Chantilon, e outras da

obtendo

restabelecia os termos da pro
posta do Executivo, alterada
pela Câmara, a qual restringia
'o controle da Uriíâo apenas
às ações ordiárias, exigindo
Que pErtençam à União tantas
ações quantas lhe assegtrrr-m
pelo menos 51 por cento do
capital votante".
A proposição nr. 22 dispõe

sobre a constituição das sub
sidiárias da Petrobrás, n:1-Ô I

,

quais esta "deverá ter sernpre
a maioria das ações".

REJEITADA A
EMENDA BAIANA

LONDRES, 1 (UP) - A emenda qu s provocou
O premier._Churchill conv.ocou maiores discussões, pois dizia
uma reuruao de seu gabmete respeito a interessas r eglonals,

hoje. Segundo se informa

!"irj
foi a que, dispando sobre ó

Churchílt deseja que �;e' es- critério de distribuição entre

tude uma formula no sentído Os Estados e Distrito Federal

de minorar as dívergcncías �a. arrecadação do imposto
entre a Grã Bretanha f! 03 Es- unico sobre lubrificantes e

tados Unidos, a respeito da combustíveis líquidos e gaso

participação da India na CCl1-. ses, modificou o qUe fôra es

ferencia da paz da Coréia. tabelecido por força da cha

Fontes políticas londrinas ma?a emenda baiana, de au

consideram que as atuais di- torla. do deputado Aliomar

vergencias entre os doís paí, Baleeir-o,

ses são as mais pronunciadas �mbora os representantes

desde qua começou a guerra baianos com assento na Co-
. , coreana_"

mlssao "d_€!feI1dessem, ardente
mente, 'a em-enda Baleeiro'

Neulr:all"zadol' OS necle-
que fôra rejeitada pelo Sena:

u.) do, prevaleceu o ponto de
vista daquela Casa do Con-

l\'WDIFICA O RELATOR
SEU PARECER

Na qualidade de relator, o

petebista Lucia Bíttencourt,
opinara pela rejeição das e

mendas de nrs, 3 e 22. Tendo
em vista, porém, os argumen
tos aduzidos, na reunião de
opiem, pelo senador Pasqualí
ni, o parlamentar mineiro rc

ccosiderou seu parecer, pas
sando a defender a propo.si
Cão, que, afinal, foi aceita pe
la Comissão.
A primeira das emendas

TENO'RIO - Pede garantias, mas não sairá de Caxias.

---

nalistas de Marrocos'

Tenorio: Meu enterr o

'm'aÍor"'- "de'
I,

ioiô"

INDArAL (TCJ -- COrl'ES

p ..
Ilda,! .. ) - o dE'senvolvi

mentr' da �inti('aeã(} (�a ills(,

milla�'i'í�, artificial em bovi
nos Imtr'e ;,ós cio Vr,l(' do Ita

jaf é a�;;lI!1W -lu(.' ultrapass.lu
,:; fase e!'fJ2l'illlental. Pr"spn
tenlellt<: !' nll�,t\) clt' m"el1l .na

(;ão cte j "âaii! 1 .:- cCl�siderado

na esJ:cr�l (!{) ::t.'l'V1CO federal.
c cst·..b,:lecime:1to· especbli�
zado ctL' m,iÍ,jJ' produção, .

e

mui brC-Vi'r,lc:1te, funcionarão
dez sub-j)('stos de inseminação
artifieial na cil'cunsc�iç'ão do

posto aludido, {s :::ub-postClS
estão d";Lribuid::Js pelos mu

nicipios de BhmH'lIuu, Con

cordia, G·.laramirill1, Gaspar,
lbirama. Il;:!iaí, Jar:;gllá do
Sul .. Ri'" do Sul e Timbó, os

insemimIl1ol'f:3 "ão pr�parad()s
('m Ind,li�,l. c·m eonta!:lo com

a atii:it1:,de t;uotidiana do
PDsto de Ins['mll1a(;�(;. atual
mente, fc'ZClll o (P1'3J prático
de insc ..:; i!"a(]OI' f'inc') elemen
tos l'l'('�\mt':1dad _ s p;�htS pl'e
fe turas !11U11:U !1ari:;.� com

exclusão áe Concorài& e Blu

menau· O último municípiO
foí um dos qUl� aplaudiram
por prill'd"ü'O:;; ii aplicação des

gresso.
E de acordo com a emenda

aceita, fica quebrado o pr'in- RIO, 1 (Meridional) - b�àquela Casa do Congresso Na

cípio da divisão em partes .ambiente, ontem, na Câmara cional. Dirigiu-se, imediata

iguais, aprovado pela Cãma- dos Deputados, era de ínten- mente ao gabinete do 1.0 se

ra, para restabelecer o siste- sa expectativa, em relação cretárío, coronel Rui Almen

rnz da divisão ponderada, de aos acontecimentos de Du- da ( com quem se manteve em

acordo com pesos ou valores que de Caxias· Dizia-se que o longa palestra, entrando, de

percent�ais di�ere�t�s. deputado Tenório Cavalcanti pois, no recinto das sessões.

Por fim, fOI reJeItada, nos acusado como mandante da DUAS PRISõES

termos do parecer do sr. Lu- chacina em que tombaram G Estava o deputado Tenorio

C!O Bitem:ourt, a emenda nr:

I
delegado Imparato e o prsto- no ulenario cuando dois fa-

32, ql:e visava regular a coo
leíro Bcreco, iria ocupar i', tos curiosos vicram aumentar

pcraçao estrangeira para pes- tribuna uara se defende", e, I
<I ten5ão do ambientt'.

qlll�a e lavra,. r:o• s�ntldo �e ao mesmo tempo. prOferir
Primeiro circulou a notí

estImular a mtc.'iaÍlva parh- '.- da de que na porta do Salão

cular e atraiT o interese das

I
violento libelo contra as au- de Honra, 11') 3.0 pavimento

empresas alienigenas �spech- toridades do ,Es�ado ?O Rio.
_

do P.11aciJ Tindcntes, onde

lizadas pela concessa do Passavrl das 14 ho�as quan estava reun!d .. a Comissão de

"royalty'·. do o deputado Tenorw chegou Inquérito incumbida de "pu-
rar o c3candalo de "Ultima
Hora"" um indivíduo. havia
tentado assassinar o deputa
do Armando Falcão.

. Efetivamente, a pedido ào
mencionado deputado, o guar
da-civ'il n. 813, �\1arcial P.
Pinto, ali de servieo efetuou
:l prisão do !l1otoriSÚl Oscar
de Freitas Maltez. cuja con

duta huvia d('spf>l'lado suspei
tas lIO rppl'psentalJt� l'e.íl'eI1Se.

Explicou (J sr, Arm:lllcfrJ Fal
di 1 Ill!(;, dt7,;de íiegul1da-feíra
:i�t St'JIl�HJn pa;-isnda, havja oh ...

3l'rvud.) a presen�'a do referi
do illdividuo no seu caminho.
p.,recia uma l'ombra. Ainda
na noite anV:rlor, dera com o

mesmo a olh<a' Q seu automo
vel, estacionado diante da re

sidenciú do jc,rnHlista Carlos

Lacerda. Já o havia visto
várias vezes rondando o edi-'
fício em que reside. Agora
ali estava ele à porta da Co
,missão de Inquérítc. Por is

so, resolveu pedir a sua pri
são, a fim de esclarecer o

mistério.
O preso, conduzido ao ga

binete do coronel Rui Almei
da, explicou que era "profes
sor" do deputado capixaba

Napoleão Fontenele, que es""
tá querendo tirar carteira de
motcrísta- Havia antes ensi
nado direção ao' deputado
Dulcino Monteiro. Quanto ao

mais, atribuia tudo a mera

coincidencia.
- Se tenho rondado o edi

fício onde mora o deputado é
porque tenho lá uma namora

da. Se parei para apreciar o

automoveI do deputado, é por
que sou motorista e a gente
sempre gosta de apreciar a

quilo com que lida - alegou
o suspeito. ,

Não obstante à garantia da
da pelos deputados Napoleão
Monteiro e Fontenele, de que
o motorista era homem de
bem e tinha dito a verdade,
foi Oscar Maltez conduzido à
Delegacia de Vigilancia e

Capturas da Polícia, de onde,
�pós novo interrogatório, saiu
em paz.

S. �AULO, 1 (M.erid'ional) .......; C? s_r. MoacÍr"Coneílio, que
.na qualidade de presidente da Comissão de Importação' e EX�
portação da Federação do Comércio participou dos entendi
mentos havidos em São Paulo entre os membros 'da Mis'são
Eco�ôl1'!-ica Alemã e representantes' da lavoura:-lildústria e
comercio paulistas, durante a ultima reunião daauela enti
dade apresentou um relatório dos trabalhos desênvolvidos
destacando, então, o empenho .que demonstraram os delegado;
d� Governo .d� Alemanha OClde�tal em desenvolver as tela"
çoes COmerCIalS com o nosso, paIS. '

Fris:m o sr. Moa�ir Concílio que a Alemal1h", ao reduzir
d.e �O por cent.o os Impostos que incidem sobre \0 café bra.
�I1e.ro, consu�Ido naquele pais, tornou claro e patente o seu

mteres�e em fI�mar e ampliar as trocas teuto,brasileiras.
. Af1Fl:!lOU amda que o Brasil tem grande nec-essidade dá
lmp01'��çao, mas Sua capacidade de pagamento é pequena o
que dIficulta o seu comércio -externo.

•

�oncluill externandQ a sua confiança em que no Rio de
Janeiro se chegue a resultados capazes ,de permitir' continui
a n�va Alemanha a vender e a comprar' do Brasil como- au
tes do segundo conflito mundial.

' > �

RABAT, Marrocos, 1 (UP) -

O pachã de Marrakech, EI Gla,
ouí - que, segundo os rumores

correntes, está exercendo o po
der por trás do novo .sultão _

declarou hoje que a força do

Partido Nacionalista Marroquj
no havia aido destruída e que

qualquer nova reforma que se

Implante no país deve ser uei

xada à in"iciativa da França.
Esta dellaração de EI Glaoul

adquiriu l'elevante importancia

posto que o 'ilultão Mohammed

VI 5(\ tem negado até agora a

f�r declura<.;ôes à imprl'nsa.

fiva tecnica em uso no posto
de inseminação de Rio Morto
Gongelamentb do seDiem para aplicação depois de Milêses

RIO, 1 CMeridional) - Reu

Recupera sua posiÇão
no mercado mundial
o algodão brasileiro

As odaliscas querem
acompanhar o

Sullão

te na liden;nca ôultrü dt' t-"

do o te:'l'ibt io t;ra',ilt>jl"L

Nesta data se n lIa de pro

duzir ::t cóng"la()'io do semem,

aspecto técnH ° dI.: uvançada
convcnÍt'm:ia sob muitos as

pectos, indu:iive ê d(' utili

zação. ",CAICm;'] .: sl'guraw;a.

Para minisir:J.r ensinamentos

da técnícn de ('ongelamento e
' � , __ ... ,

necpssitlades COllgl�r,eres se • e., .' •• ".-0" .•.•. ,.,'.. "'f".·,.OO'".·

.�,.".�- .,}.:..'-'.· . .." ....-.'.·"'.,:..' .•Ii'.•,.,.:I.i(I.�.·J.(I'lJ..;...{)*ü.\,j.).�.('
encontrei t:ntre nó;; 100 Posto .0

A (" M A
a

de InselT: inação Artificial o �� .J ��
téonico ingll�s Cristolpher.� �

Polge, forrc.nch peI.::, lnstit�l- �� VOI,TARAM OS' AFA;- ��
to Nací::.nnl de I'ésqulsas Me- }: MADOS �OM'PRIMI- ��
dicas em Londres, e conheci- l� DOS E U F I N DE ��
da uutL'ridade enl cOl,gelação �� BOEURINGER, ALEr ��
do Sêmr;;m, io\ con�ratudo pe- *� l'I-IANBA. fi
(ConeÍÜe na. z.a página. letra. Gl -;;:������������.i�����!';�;'�������!���!�"')�

----------

---------

niu .se, ontem, mais uma vez, [)

Comb-'iáo Especial de Assunto�

do Algodão, e de OUÜ'os 1;>l'odu'

tm�, co ma pt'esença do,s srs. lIel
culàno BJ1'W!; da Fonseca, a';sis'

tentf� tecn,('o da SUMOC; Ati"]!·

lIG 'Debé!teü:l <l, ('hefe do setol

de compra e VC.lldu. de produto�
(':';jJol'i:iveL"; e Luiz de Ptltll:1: Fi

gueíra, que llrpsidiu 0',1 tl'!lIJ!,tllirJ?

'Vários assuntos foram vl'ntlla'

dos durante a sessão de ontem.

Nos últimos 40 dias se acelerado

:1 exportação dos <estoques d'a

uJgodão da .safra passada, de

pl".)prjedade do Bacno do Brasil

e da safra em curso adquirido
em São Paulo pela Comissão de

Fínamciamento da Produção do

Ministério da Fazenda.

Nota..se a tendência de o algo
dão· retomar a sua posição de

.segundo produto de d1visà.S ,no

país, sem maios qualquer recúo

como aconteceu.
Os estoques estão 'saindo em

ritmo ultra-lanimador.

o

RABAT (Marroc';);;
1 - (UP) - Vinte e

FI'unc!!,;)

te meto' I ) dr l'lP:·oduçã·o ani

mal. E' notáH'1 que a Cia.
Jensen fL': (U!l;,l'iel'te propa

gand:sta da :::ceitação da in-

5eminac;ão 21lHidal. e, apre
feito lierrílio :Ct'�ke provi
denciou SCIT, d�lunga.; a insta

lação d) mencivi1ado serviço
no vaie no R:o de. rresto, se

gui-o 110 bom exemplo o pre
fe:to de lt.irarr::a que :facultou

a exi.st-::!IlCLl de um sub-posto
sôb a c:i;'ecão do Lr, Arman

do Costa. "E'm ::ndaial sobresai
da campanha de chfusão do
sistema () "I. crf'ador J. Hen

nings Filho p I) ç.rt�íeito Mar

cus Rauh, (:ntretanto a cam

panha de ú(;eHaç'&Q contou

cem os element�s, e!"clareci

dos no sadio objetivo de me

lhoria integral na!'a (l planteI
do gado Jeitp-irC' �e:;::onal.
Notavel :�a apli:.::.ção da in

seminaçiin a7tificidl em bovi
n_s é {jt.e. a �('e'�açã{l é pro
gre".;;iva, f.' c:�CI\.l::;_vo Esta

do c;e S�,P P,ml). (I Fasto de

Inseminação em Irdalul. ago
ra já com il categoria de es

tabE1ecilT'rn�c O:IC virá aten

d�r iod.) O E5tãda de Santa
Catarina, está, p�...=:r�r�e�n�tt�la�lm�e:n:':'�������IiM!��!!I����������������������������������������������������������----'-_L... �""""__ -'-_ __:-,-2,

Camara Municipal

IJrovado um voto de rl�osijo pela �ata de fundaçãO da ,cidade
Sob a presidenciu do sr. Ingo Herin�, reuniU-5e ontem. a, do decreto nr. 187" que declara ponto facultatlVo o dla 2 de se-

14 horaS, a CâmRra Municipal. com a pres�nça dos seguintes verea- tembro, data da fundação da cidade; comunicando a sanção dias

do'rcs: João Durval Müller, Gerhard Neufert; Antonio Rein�rt. Fc- leis nrs. 460 e 461; juntando sete projetos ,de leis, que dão nomes

derico Carlos Allenei'c, Victor We<:>ge. EmUio Jurk. Ary Taborda, a diversas novas ruas da cidade; anexando um requt'rimento da

Christi:mo Theis.:;, Wladislau Constansky, Pedro Zimme=mann e FuJ- 'greja Evangélica (As,_,embléia de Deus), incluso o p""jeto dJe lei

vio Emmendoerfer.
nr. 62153, que 'regula o conSUlno de agua; ,confirmandQ o dia 12 de

Os trabp.lho5 foram iniciados com a leitura, !leIo segunda setembro data da inauguração do pavilhão da Maternidade e Clí

secret..lrio, CÍ" ata da sessão antérior, seguindo-se a leitura, pelo ,nica Infantíl do Hospital Santo Antonio. às 16 horas, .:! convidando

primeiro secretário, <!-o Expediente, que con,tou da seguinte ma� os 51'S. vereadores e exmas. fllmilias para aquele ato; parecer da

têria: Oficio do Agente do IAPI. nés!a cidade, comunÍ('ando a sua '::omissão de Finanças, aprovancl1o o projete de lei nr. 53153; pare

posse; ofício da Li!;? Atlética Blumet'.auel'lse, convidando os ve-
ceI' da Comissão de Viação e Ohras Públicas. aprovando o pro

readores e exmas. familir.s para tomarem parte na aiJel'tll!"a dos jéto de lei nr, 54;53; indicação nr. 28;53,'dos vereadores Emilio Jurk

1.0 Jogos da Juventude Catatinense. no dia 5 do corrente. às 13,30 e Wladislau Cor:stanlCY, pedindo um voto de congratUlaçÕes ao sr. Pre

horas. no quartc.1 do 23.0 R. I.; oficios do sr. Prefeito MuniCipal: sidi:mte da As,embléia LegiSlativa do Estado, pela promUlgação da

anexando.o óocreto n. 188, qUe nomeia o sr. dr. Oscar Leitão pre-
}[,; nr. 103, d'e .18 de Agosto de 53. '

�idente do Conselho Municipal de ContribUintes; juntando a cópia t::onelui nl\ 2.a pãgina letra

Em .sua ultima fala. ii impren
sa, um dos pontos mais debati

dt;ls de suas declarações g.rou
em torno de sua afil'mação de

que no momento, 'J problema
'eConômico teria preeminência ao

politico. Contestado por

responsave:'S, o .sr. Café FHho,
POr U>JSSa insistenCia, julgou' o
portuno voltasse a falar .sôbr.e o

tema:

consoladas odaliscas do harem

do ex-sultão Sidi Mohammed es·

tavam hoje irritadas e e;�'g:aJt;
que se lhes permitisse acompa

nhar o soberano dePoHo, óZ'a

exilad'J em Ajaccio: na Cors�ga.
Notic:.as de Ajaccio, cnt::-'·tanto.

revelam que as alltol'ida,les Iles·

3a cidade estão providenciando
alojamentos para as refer;rlas 0-

daliscas. O ex�sultã'; levou C(lll

Ilfgo duas -eSposas e grande nu·

me.ro de odaliscas .••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Precisa-i,e de um chapeleiro-fulista para ira

balhar em Porto Alegre. Paga-sé bem, 'Interessa

dos qtieiram escrever a "Chapeleiro" - Caixa Postal,

10M _ PORTO ALEGRE - R. GRANDE DO SUL.

2a. 1'A.'GINA

( H APEL E I R O _ ..

A NAÇAO :r.:,

Sfa. Càfarina Cine
fULIST�

HOJE Quarta-feira, às 8 horas -- ,SUPER l\íONUMEN
TAL ESPETACULO .DE TELA E PAI,CO !

NA TELA: _._ Marlene Díetrfch - Artlmr Kenedy -
Mel Ferrer em:

no D I A $ O f E I J O . M U 1 ti ·E (tU
Impr, até Ú anos - <El\i TECHNICOLOR)
Dona do, mais estranho covil do oeste! Um rancho,

onde o hospede. pede ocultar um crime .. '. matar � sede .

trair uma mulher e esfaquear um homem pelas costas::.
pagando certo lueço! - "O DIABO FEITO MULHER" mil
emoçõas através de mil ninhas' de tenor! -- Giállde desem
penha de ,l\'Iarlene Dietri�h, a .dcna .das mais .perfeítas per
nas dó muntío ! ....:.:.: Acomp. Côirip. NaCióÍlá:I' é Uníversal
Jornal.

N,O PALCO: ,

"plIIC-ClUC'� O COMICO QUE VALE POR UlitA COM
PANHIA, APRESENTA O GRANDE SHOW,DO

'GRJUUjE (IRCO IR MÃOS' OUflROLO

PRECISAM-SE DE

.EMPREGADO p& P.OSTO DE, 'GASOliNA, ,E

APRENDIZ PARA A StCçÃO DE PEÇAS
ApI'E'J;ê'ntar: BREITKOPF lRMAOS

,

Rua Itajai - 682
............."':1,:"""'''' lo

�lÇiIa. .111
,.

lOCOMO'VE.IS '�LANr' e "WOLf"

de 24
'

__ 40 ,� 50 __ 90 __ 105 -- 125 e 200

Cavalos. VENDEM: Kurt Weil & Cia. Ltda.

i
em Porto Alegre. Caixa Postal n.o 745 - Te"

, Iegr, - "WEIL" -- Porto Alegre.
í1.1:i -A-A .. V"l1JI! .... ".,.. " �.....-w"" .....�........ ......

PRECISA-SE
Mais 15 moças para serviços de embalagem e

() moças para 3.i secção de eartónagem.: Paga'se ôni

bus e paga-se bel" a quem já tenha prática,
Laboratório ODIN S. A. -- Rua 15 de Novem�

bro, 748.
..... ..-.; ...... _-------",,:,.;...:�....,-..;.;. .._�--_ ....

EN'1'REGA IMEDIATA

A ORGA"I Z A ( 1 O
•

BLUMENAUENSE LIda.
tem para venda:

'-,-I 1--1
II Diversos lótes na Rua 7 de Se- I,
lí tembro. O'timo local para mo- II
II radia e comércio, II
II x x x II
I j 1 terreno no Bairro da Garcia, I

\l à Rua :Enge:nheiro Odebrecht, II
lJ'medindo 32 metros de frente II
II poi' 60 métro9 de Fundo. IIII x x X! III 1 terreno de 15 metros por I
II 50 no' Sairro d'e Bom Retiro, U
II com uma casa de material. II
II' ·x x x IIII 1 bela casa residencial no Be- III co Timbó, sitúada num térreno I

II de 116 metros de frente por II
I 28 metros de fundo. Preço de 11
II ocasião, Facilita_se pagamenllo. II
II lrXX II!I :I ea8Ít na Rúa Bala, pouco a- !
II lem do ponto final do oni1)\15 ii
II da ltoupava; construidà há pou-I!
II co tempo, 'otimo 10cá1 para IIII bar e restaurante ou outro, ra- b
II riio de' négóCió. J!'aeilitil-iui no II
'i p-agãmento. ' II
II x x x IIII, 1 Bungalow no Bairro da Ve- lil,lha, em estado de novo. Terre- I
11 no de 240 metros qúadradós. II
11 O'tiroa situação. II
II x x :ii: )1

.
fl 1 negociO de secos e molhá- II
fi dos na rua 15. bem Instalado II
11 II com bôa freguesia. 11
II "

'0 x x x IIII Diversos terrenos II casa. em I

'I tOdólI os, bairros da cldad.. fi
I, x x x II
II' Diversos lotes e casa. na prà1a II
fl de Camboriú. II
II

'

x li: :li: IIII 2 t!ngenhcis de' serra no mu- I11 nieiplo de Ibirama a 11,5 qul- I
fi lotUetro!!' da estação de Mata- II
li dor. II
II x X:lI:, II
II 1 cli!!a residencial com um II
II terreno de 750 m2, no centro 11
li di!. (!idade;, II
II '

:li: X X h

n 1 teculai'ia. 1 fabrrea de oleo II
II de saSsafl'az. 1 serraria qua- II
n tiro de centro, 1 fábrica de 11
ii pasta mecanicà com 2 Barra- II
iI rias "Tiçot" e reserva de " tr
fi 30.000 pinheiros adúltoiJ, 1 II11 linda fazenda com 50.000.000 I
II metro!! quadrados. tudo situa Ir
II do no município de Talá. It
II x x x, II
II Lote!! eM Curitiba: altulldos 11

J\ em diversos pontos da cidade. II
1 Terrenos de grande e rápida I

1,'1 valorizaçãO'; ,ct1mo emprego dct II
Ir,capital. II
II :li: :li: :li: II

II, Consulte-nos quando. de- IIsejar efetuar qualquer III negocIo imobiliario: I
II ORGANIZAÇ.�O BLU- II
II lUENAUENSE LT1M.. , II!I Rua. lã de Novembro
!l 8'10, 1.0 andar. !laIa 50, IIfi fone 1572.

(·E N, T R O D E
A UI O M' O' V E I S

••.�i!(to�
Antom6vem UsadOlt
Caminhões Usado.
Camlnnetes Usad...s

" ""JJf

.

,
""""
"iili,

t,!�'!J,
I·:r. I
�'J

1'" I'

:"V
.,. CO'Dcessionários:
CAMJNHOES F. W. D. (Four

Wheel Driv�)
mATORES: L. H. B.' Diesel

TROCA
VENDA
COMPRA

Pe9as e Ae�s5t1rlo!:
FORD - CHEVROLET

- Linha -

MOPAR

désta' cidade, telegramas
.ra.as seguintes pessoas:

LeopoldO' Schuhardt; "Zu-
l-eika Dul.esk, Euniçe Pacheco,
Amaro Pacheco, \Mellies '&

ststêncía Técnica de Educaciio li'uchs, Odilon Luz Illsten.
e Cultura, que funciona j;m. I Marta Alves, 'Elza Maria d�
td a, séu g<ibinéte, proceda. i Silva ': Benta' T"o"'p':, C 1.

.' , .:
' '" o, .ar OI'

com u rgencra, aos ...tudos ne

I H ff C
.

cessá rtos à claborneão do:tn
O mann, acfida Mendes.

te-projeto a ser ",ncâmirihad. l
Juvenal Garcia,' Oscar Schmit,

ao lHesidenté da República. I Jacob Abramides, Nair FIa
I riani, .:I0ão ,Candido da Silva

,

Por insuficiencia de endere-.

co, encontram-se retidos na

Agenci-a Postal-Telegráfica
........ •• Pt

RIÍ �.';\��ms J�. 1!; CHIe CHIO, OS CON-lICP-S lNCOMPA-
• yEIS. - OS D�1\BOS BRANCOS..- os inel1HJrêS acróbatas

e gm?-stas da �tuahdàde! - DANGtJ:E .AMERlt�ÁNO os malabarístas comícos! � TROUPE ,LOPES .: bailiiriii'os �áritores
l\1EI;HOR SHOW �A APRESENTADO EM UM PÀLCO !
e rní l ��:,ras atraçoes! lNDlêÇU.TIVE�lUENTE o l\-IAIOR E

fIate'.l ces 20,aQ -.�stuaantes com "aderneb Cr5\ 10,00:Calca0 o-s 10,00 MIlItares, não graduados ces 5;00.

B

w.w �

em Porto Alegre bftarrtes; .dos quais 1.300.000 mo- país por p1 e�os 'g.ç.iHi� da .páricÍa-
de ' internacional. gr:-t.ç.fts à desva- --_ .,��-:-"';"'�"';';"-:-;';_;';"_-, ";'___,- ",;", .:
Iorizaçâo prcl.�l'cs.,iva da moeda.

Onde iria acabar o Brasil, se o

governo I.'i nao tivesse a deCisão!de fechar as torneiras do emís

f...ionismo, para _
tamanho clesatino?

Por cert 1 que a urr,a r2vo1ução so- tro
ctal, peie: descrédito eU1 que Irtarn

caindo as Insutuiçõee democráti-'

cas, culpada. por um 'isl críme.
.

E";tro,l aacra o El;r"il no bom

eamínno. Que var.harn aqu; os bra

EiÍeiros ver este pequeruno Uruguai
fi bater-se valentemente. nos rner

cados externos de carne e lã, com

àOlias, ccm o Canadá, <)5 Estado",;
"tinidOS e a Austrillir., p�ra sair-:se
airosamer.tc·, das pelejas, nas quais
entra apellft:i CCln o \.:�lor da sua
produção e a agres�hndadc do seu

maravilnosü c�!lirito de cmpresá':

logra desdo-

brar urn f/ti!10ralT.la. de :t:q,ueza que

nos aCilbrunha. quand'o nele nos

pomos a T(·lkti,.., j,�' verdade que

o soio aÉ�ric��? tio Uruguai. não se

compara ccm o n('50·J. R de é, por
cima. um pais de clima 1empera
elo. Sej;, porém. como fõr, a r'ea

!idade .� que, tendo a República
Oriental só um turco de popula
tão pauft!::ta. Iogra sr.trar num

mercado inter"licion ..I dê competi
ção. enfrentando as nações melhor

organízaõz.s no campo da lã e da

carne. corno OE 1!:f.taàos Unidos, o

Cana,M. a Australia, a Nova Ze

landia .1 l'I'I�entina. a' Africa do

Sul) e ve�d'C � :-uu pre(h...ção. E er

gue com ela os .índ,ces de prospe

ridade. qW? �c:tcimo:; aqui ,admiran
do. O BJ�sil, c . .Hn o teu· indus

trialismo, não carreia \:ffi dolar

nem Uln,{J libra p::dH n: economia

nacional. Entrl!t.ulto, c ruralismo

uruguai'). 2i1enas em ];�:3 C carnes,

produz r,13;;' u; aazentcs milhões

de dolal'�� ,

(QNCURSO PARA O BANCO DO BRASIL

:01""'" ..

das

Prepara-se candidatos para o próximo a se reatísa den-de noventa' días.. "

.

',.
1 r

Jntormações com FlôÍ"es, à -rua Cida'de do Salvad(Jl" 10'09 à.., 11 horas. ',' , ,

NliO A-TENDE ,NO IMNCO.

eorn outras aeponaves

hraSileira.1representar o 'no�so' h.

- mou todas as p."ovi l.:mdag ne
.

� paIS na 50- C',_,··· '- .

lemdade de ent.reg'a d ._' e",sarIas, no sentIdo -ie procura!.e um aVIa0 lo I'
.

de fabr'icação nae; I
'

.

ca 1za1' a aeroIíave e seus trí-
,ona ao .-\1:1'0 p I tE lt

'

'.,

Club do Uruguai. u_an s: resu and� tudo mut.!.
A aeronave em questão Dra Na� obstante, COiltlJlUt\n1 sendG

pilotada na OCasl';;" I .e.

- .nvldad·.J,S esforço3 'não apenas
�� pe o .s�u pro p r t d

.- .

'tprietario, sr. Ahel Cano"a 'l'or ? par e e aVloes mil! ares E

res, o qual levava como a�'sa- elVJ� qUe no m')m(>n�o, re"lizam
..

P meticulosas varr'3duras 'na rot3
gmra a aVladora s;ra. Edmea ::Je· err, que desaparece:! ,a 'aeronave
gonne, atual diretora. social do PP-D:MD, como "")1' parte de ra-Aero Club CC BrasiL �

Apenas co,l.Scatad'J
dia amadol'es qUá, num:", louva-

o d;:sapa vél' taréfá de, éóOP�t'açàn, man-
recimento da. aeronave, o 81'. Au- tem permirnénte 'C'':Jntacto com os

gusto de Li'�la .N'etc, }'lr�'Sidentl' pOSsUidores de apa:r�hbs radia
do A-2ro Club rio Brasil, em es· fOnicos que se locaiiz�1;!l 1:0 tre
treita cooperação com as autori, cho' Flp,rianopolis-Santos, Hlde
dades aeronáuticas do país, tú' desapareceu 'iI. aerOj'llwe".,

Vénde-se Um motor
De 90 P. S. - Diesel 2.500

à 3.000 rutacões - Fabricação
àlemã � :Proprio para mo-vj
mentar industrias. Negociá
dé ocasião, Tratar com Paulo,
à rua ItajaÍ. 2261 - (Escola).

R
..",,�;

5, 11 e ;�:; minutos.
Juiz: Roberto Paulo de

Limas com trabh�ho des
tacado Equipes:
União - Lauro, Curt e

Etti; ArauiC', Werlwr e Gess
ner; Chico Mer.grada, San
son, Alví-;, e Ali;;mo.
Vasto Vf-'rde - Vinotii,

Moretti e TiuP'a; Alceu,
Osváldo é Na12ün; Mass,
Waldetnar, Neitzel, Jair e

Chico.

2 . APRfNDIZES
Tal a E�rra oe uma democracia

organizad'l, cada qusl no ,seu

oficio, t -"balhando pelá riqueza
comum Ésta .� Úl uguai lOhge,

muito iong, de ostentar a: raça

Ilmunda e abominavel dos atuais

demogogo i b:: a�nt :rOf;, úrça.men

tívoros d.,vcro'1tes. a alimentar

todo o dia exerc.tos (!e indolen"'

tes, à CU�t:l ,dos que tm'; <Ilham. Es

tamos mar�handQ para ser uma

França &uJl-am(":"J.{.aj.�la.
lbões de bmocratas, comllões

Tesouro, "', etl� ereves c(\nstantes,
__ ""Êsses ala�'v€s qü� plet2!idE::m ser

melhor a!imenta<:'os em sua

petua in�.:jptaç"i(; por salarios

pre mais dtos.
Vale r .:gistrar

qué está tend:l ""ora ó governo
federal ll) B:'''Hnl, aO ;-b.ndonar a

politica OI tifi('\HI d'l compra de

produto.:; r..ac10n:ais. ';:lctma dos pre

ços de v�'lJa d,,� mercadorias de

fora. Toi!o� os 16uV(res são pou

cos aos s�s Os"alÍlo Aranha e

l\-Iarcos de Souza Dantas. Ambos

trabalho qu-e fiz no ano pU'lsaelo
-di'Bse ai'nda o empregado.
-QUe outro dia?
-Dia 29 ele fevereiro. O au.) pa-

ssado foi bissexto.

Precisa"se para pequena
industria ;]�tricá.
Tratar na Rua Hermann

Huscher 113 - Bhnhenau'
Ãlamec1.a R!I' Branco).

essa

G
lo dr. Antr.nio Mi"s Filho di
retor do Servieo de FÍsioo.
PatoloBlu da néproduc;ão e

Inseminação Artificial, situa
do na Um versidac1e Rural. A
congeh,çãu do semem faculta
o estoque de máterial para
i,bsemimições alénl' de quinze
ou maio<; meses.E' Circunstân
cia: téc;üea conslU"!lIl,dá na In
glaterra' e na Frànça e ago
la' enfre nós em Santa Cata
riná.

A
m'eu entender,

crise não é insoluvel como que

rem os isolaCÍnriistas. O presiden
te Vargas ou outro em seu lu

gar não pode;riam por' .si sós ti

ra.r a nàção de sua'. atuais d'ifi
culdades. Eis }JQr qúe considero

injustificaveis O isolamento da"

força-s politicas preconza:ndo, por
tanto uma politica de alto en

tendimento, pois, ao contrá!'io
marcharemos pára o cãos,

estão resisÜndo a t<n.�as as inves

tidas politicas para <;ue o gover

no f"deral insisl:l em erros que

estão custar.do biliões de cru-

O Posto de Inseminação Ar
tificial de Indaial está sôbre
a direção cientifica do médi-
'co-veteriaárl0 Haymond Jon
det aSSIstido pelos rr.edicos
veterinários .To3é Luiz Tole
do Fernandes e Carla De
Paulim, tem do agrônomo
Renato L. P. Sousa chefe do
Posto, .�.grop"cuário de In- riam custear pel:.., \'erbas doe tu

âaial tod� cooperação e apoio
c a COlaiJOração à0S poderes
munici1-uis e classes 'produ
toras.
Este s(,r'/iço do j',ifinisterilJ

da Agricultura sem dúvida-.,_
merece I) at',<:!lamento que lhe
é dispemadú € o que nele
atualme·:te se ensaia não te
nhamos d0vidas é a melhoria
d{)s �ebanhQS pela J:nhagem
zo.otecn!�a para 'pl'odução lei
telra, d",'ntro dr,!; :"��;�as con.
diçõe's �!,ú!ógicas, ,.obre-tudo
no objeUvo fund�,l"fntal das
con.dições ecollo'-,"'c;:s da nos
SR area rural.

zeiros de prejuizós ao crario, e

'novas enl1lj�ÔC5 de papel-moeda,
respon,avés pelo custo cada "ez

maior da vida
'

O ministro da T;:.z(·nda e o pre

sidente de. B:lnco do .8r.15il deve-

o

rismo, il '\llnda aqui ie llon1.ens po

líticos, vÍ('i::dos nos mé·te,dos de

comprar o :;ovcrno a F'Odução do

(OME�R(IO DE BAR E RES1AURANTE S. A.
A V I S O

Acham-se á disposição dos srs. acionislas, na séde so

cial, á fila Floriano Peixoto n.Q 26 CF':dificlo Mútua), nesta

cidade, todos os dócumentos a que se refere o «rt., 9? do de- I ...

ereto-lei n.o 2.627 de 26 de setembro, de 1940, rela�lvos ao

Ibalanço, do ano de 1952-53, encerrado em 30 de Jta;}1.o do

'corrente ano.

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
,

São convidados os srs. acionistas a compal'ecerem a

Assembléia Geral Ordinál;ia a realizar-se no dia 3 de. Se
tembro de 1953 ás 15 horas. na séde sociál, á rua Flonan:J
Peixoto N.o 26' (Edifício Mútua), em Blumenau, para deli
berarem sobre o segujnt�:'

ORDÉM DO DIA
1) Apresentação, discussão e aprovação do Balanço

geral. RelatÓrio da Diretoria e P,arecer do Conselho Fiscdl,
tudo referente ao exercició findo em, ;30 de junho de 1953,

2) Eleição do, Conselho Fiscal.

3) Assuntos diversos.
Blumenàu, ,30 de julho de lH53.

Frederico Henscnké - Diretor - Superintendente

(
'cerimonia, não fica bem fa
zer questào de "'parecer em
todas as "poses", trocando
constantel'l'lente de lugar ..
De outro lado, tameb de
monstra falta &:: educacão
,ucorvej 81"" em torno dos
"garçons" cu das mesas em

que se en('�mtram as gulo
seimas ou acepipes.

DR. A M G f L O D E (A E T A N O

IDOENÇASDES,ENHORAS- CIRURGIA - PARTOS
CorisútturitE Rt�a 15 'de N ov .• ·1'434:.1.ó a1ht

(De.fl"óli;'1te ao Ch\e P.lun�enaú). -SaIa,,; de éf:ll(ira para Senho
,'as �. Cavalheiros. -.- ,?s que lluize�ell1 r.Ollsuft�s., c�m
hora mareada, poderao relServar III fones 1426:e 1288

142G e 1288
'

, ".

r 'T
. - ,-

r
f -, "

.,,--zr---7

Cala de Saúde ",e.a. Se.bora da GlOria

ATEN(ÁOIll
• "'.' +

,Não'deixe'de visitar, a partir de. di110, de A1osfoi à gigantesca 'liquidaçãO total
rr Mi &D' j 1<. (ti A ti E L ''!! !'

'Uma queima' como nunca se: viu ' em, 8Iumê.au� de Iodos . os artigos de inverno,
lais como costumes. vestidos; 'blusas, mamosr Artigos, de malha com destôntos de 10 ii

30 por cenlo.
'

Visite ii parlir do· dia 10 do corrente as vitrines. de "MODAS (HANEl�f. e t!MIIfi ..
que:..!e das grandes vantagens que ela Ibe oferece.
,. .

riM O D A, S (H'A N EL" .. Rua· 15 êSe Nov. 1'39).

,

iI
A.SSISTaNo!A IO:'DIO A :P:lDANENTB ACAmo DB

_
. UUl.'A AOS·U·ntéÓS'É'XftItNOS

; " , .

�. "_
.

. \

BL:E'l'JUCIDADI: D'DIC4 ..._. REPOUSO - DJlSINTOXlOAÇOIlS ....... ALCOo-.·

LIsao - TRATAMÊNTÓS ESPÊCIÀ:LtzADOS....... !

AVDmA MUNROZ DA -aOCHA N. 124'1 -:- Fone. 10'1r1

J:NDERECO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
CURITIBA

Radios IrA VICTOR o novo campeio da

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cr�':!!� ����!:�:"� �:i�a�: que 'a'S c''r''-J" a'-'n'
c:

'ç- 'as 'prec'o'c"e:s :�����n;ô::;�::�n4ee ;�����:U::ià'
seguem com amorosa 'Solicitude' qU1rll'a )'nfahvelmente a sua 'Se-

�ô,dõs Os progressos de seus fllhi- rentdade e o gó,sto pela :vida.,
Ihinl'los,: qua vivem eltlgiànrlo R:S o 's�u ,cami�lho. sem: se, ,seriUr �úe os pais, .incons�ienter:-lentp.1 lnfeli7.Il1,::nt.e. por�m, tnuít�sua'.'! qu'alídades -", quanrlo verl- prejudícada por, 'IiIer, cansidlOrada" destilam, na futura 'exlstenCia ó.le-

\
PO:)U?O�" s�o �apaze:-; , de �al'!:a, ficam r,ue eles fal:'ln1 'lU �!;tudilln' 'arife de �'iitão 'ig\lál Il. 'todas as le.

" clanvlden':!a. Em s�a, ,m�lOrl�"ou agem com int(!l!gen�il:!- supe- outr�. '
"

, Essa "criança prodígio", feita não satierão remunerar H., lisonja
" .01' à SUf{ idade - ;'ár�\) bem em -Ou então tal precocid!id(l adver,; ifdulto, 'ij(rá, na màíorrà dos ca-

I
à ce.r�eza, ,de 'Ser: ve.rd�(�eJramen'te-r um pouco Vílllld'l ." !Ikgria e tida 'é t'énomeno pàssàgciro qu", sos, descontente de Sli mesma o te, cnatUl'ase xce�clD�al,s. ,:Muitos riais estranham 11 atitude nr-gat.ivn adquirida ti ,;t'gulho qur- sentem. d,l-VeI',ã" �:fio ccmp.irta suecsstvo Pl'ogl'l's'; (l'J mundor proque aquelaS bekl,S Julgarão a �edlOcr,dade "

da,p�los g;:troto,s de 2 anos aproximadament.e. Julgavam· nos dó- aboter-se também ne t'1lt'{Il'ajal', a- ',$C? igu�lnlente ranü e veloz, quri ,ei��rlu:iç:i,'l concebída.s :na primcí- �ida á q�lal:;.ao �on�tr,an,�:dosiceis 'e ,'épinplacentes :ç 'PI',eocupàm-se com o fato, No ('ntan�o, d:fiCOberta, prcco,::;du"ie, fatigan-: dó não é mera ilusão, prodúztda ra Idade, aquela certeza de supe-: �nD.lCquada �os seus mor-itos ; cut�[lta'sé- de uma atitude per!eitamente natural. que assim
dr- as pequenas roenft'l' em 'Hfor-, pelo exccssívo valor que Os pais' r'ioridad'e, cultivadas nela, mf'a.ll- da ao.s . pal'ao_·.:J mundo, e 08deve �e� en.carada. Pa��ce, as cr��nças dessa ld�de, que
c;o;< inopJrtunos. ínadequ'ÍlÜos., do a,'cada, ge'�to ou a, cada pala- velmente se revelarão, aos pr l- tempos q!16 nao sab�m dar valor,,!?�nd? 't,uo firmemente do c,�.mtra " afl.rn:.!m sua mdepen-, I!] is':;o por-que s-; t:ll prEco9ída- 'Vl'a do filho. melros choques com n viela, en v r r. ",']'<1:Jll�Í1'o':; pemos,; � se en-qepeJa,no novo mundo que vao descobl:lllClO -:- con-;o que ex-
".r, existe e -:; "l'f'[:lm�ntc anuncíu- ,',Em qualquej-, CIiRü, os elogios gnnadóras, rarazss. 1. <'On\o () heroí uos Jus-perimentan'do as asas e sua força. A qUá:lguer eOlsa que se I , ., 1',,''-' ó'-e'nvolvime'n- "-,;,ericol'll.J·uÍ:nento,s deetínado s a Não será um mal muito ,g'l'r.!), t ',tini' <l aé!'eos desenganosP'eça nara faze!' "eS-!1ohdem com um veemente e sonoro (' ('P1'a uc um '. ',�' . J

-

• '

j ,

- , �

temr pOI'ce manter I) filho. 'em um plane de ,de para que-m !>ouhe), r-econhrcer f',' ':d" '·'[,ela. nsu COI' .aua ao"não". I to a criança, a He� e: I :·0 -":: '.

, .' - .

.

til t c'a ln fara F�)O venenc',; o erro. pn,ssuc1-.:J' e coloca'r �e i:lTea! g' ... ' n::�·<·.·ltí.e'\ pl·e.�un<;ii.o queO modo mais prático para evitá·lo) Cf: isto deve ser, b;:;t'iL I.tJJ' si a ,�x s en .
, .� :

'

, , ,

,.

',: ,:;, 1l3da c que' acaha'feit.)" 'riorque "achar graça" etn uma criança pirracenta so

p(fdedi roncorrel' para estragá-Ia definitivame:lte) f não ofe
,':ifeeer '21 ei'ü,n�'d oportunidades Data que ela Pl'ontuÍcíe' ,stla
e�pressão :predilet.a. Desde que uma pergunta cóm3 "Você
'quêl.' psssear nq l'Jin'qüe ágora?" pl'OVOC.1 invariávelménte
lima objeç5o, ainda que o garoto adore o 'parqúe, �aça-a elefiutra 'forma, Súgira, repentimimeúte, um pa3seio ',l.>.O parque
para brinear ,c;nn o Joãozinho ou qualquer oütra, das atra-,
c:ões l)Orventura. existentes no passeio,

A hO,1':1 dó banho costuma tambem 3j)resentar pro�le'm�s no caso desses pequeninos ditadores. Saiba ..gir da
mesma màneira. Diga ao garoto que éle tem cinco minI.!
tos para acabar c1l' fazer a casa 'JU de ainassa'i' o bolu de
barro antt's da hora do banho. Ele aceitará com maior fa
cilidade a sugestão e se sentirú lisonge.ldo porque voce ob
s�rvou o que êle estava fazendo. Porque <I comnm é que,
uma vez na banheira, ('le adore o banho. Desde ensaboar-se

:. :cóm seu espumoso sabonete, bater na água, brincéir com o,
,'--lil:l-ti:tlho, até o ato de enxugar-se e receber sua aplicaçãv do
. ',talco para bebês.

Há duas outras, situações que você déve enfrenta'r
com a mesma atitude.:.,.... a hora, das refeições e a hora de
dormir .. Entretanto; 'se: você souber fazer 'des'ta hora uma"

sér" tratado, em algumas linlH.ls. tanto qUando ".J da hora 'de
dôrmir. En'tretimto, se vocêê souber fazer dl'''LI hora uma
ocasião alegre -- mas não muito excitante _- poderá con-
seguir seu objetivo corri inteirQ êxito. '

, De modo geral, se os pais souberem eacarar êsse 'elO',,tágíir:·üo desenv<Jlvín'lento dos filhos corno perfeitamentell'aturál - e assim é, na verdade -.- tudo ficará mais fácil.Se o pebê agQra é irritado, e teimoso, não se preocupe, pen,�:,�an(fo q_ue ele será, assim para sempre. Se você souber acei.

tal' seus "não" sem castigar a criança em demasia tiú 'tor,J)á·.�a extremamente irritada, ela certamente acabará porser um adulto capaz de ,viver bem com todos.

, FERNANDO ESTEVl�S, 'Bebedouro - HorJ'Zol1tais:
,-

. ' "

"te. Mas nã,) é ,_;imilles '�l'eii(}, l11esma ,teciDO permite fazer.

�, "'- .. 1), Caix3 reye;;t1da ;_:_�,'. COU1'-J ou ,lcma, 5) Outra vez· :var", cust,a muito, é uma des-
•

alegres cubertas .1e cama, cog)' 'Içar, I ..vantar. lO') Consome-se em, chama,;;. 11) Naquele 'pesa que não ,podemos enfl'en mo no t;esenhc, praticas para'J,ügar, 13) h)strumentn de, penteeil'os para úgulhar os bicos, tal' todos os anos, lJOl'em, se um qUclrto de meninas. O'd:i,Js 'pent€oS., 16) l\IIilh4r. 19) Esteiras de rios. 21)' A5tros. 22) você quiser, com }loucos me- contr:ste de listas, \) alegre_M:il.cía. ':�:n Riu da F,ré-mça. 24} Existes. 26) Concede. ;i7} Nota tros de algodão quadriculado 'colorido do "ponto :'usso" dãomusicá1. 28) Simbolo 'quin.ico do Semaria. 29) Lírio. 31) LU listadu. conse.guirá ,"vestir L'l11 a:lpecto, í'Urpreendente.,Especie de sand�1ia, 1'llstíca. 3'1) Ecoa· ;15) Inkl'j. uura cha- a Ima t�asa; dando-lhe um as- Algodão listado de •.zul {oumár ú at.f'nr:i'jo, 36) pem'irà. :17) Rio da Sibel'la. 38, Medida peeto novo, rosa} e bmHco, com sianinhaitírieral'ia ehínesa, 39) Irritar. 42) Medida de uma Hlperficie. Algodão listado, em bra'nco cu galãúzinho fI, nelo. Pn;pa-115)' Caixa dE' fuiha dp ferro p;;lanhadu, 'Hl) Porco. 49. Letra e amul'c!Io. Bo-rda de "ponto 1"e um .... iéll <.11:0 1 ú cm. dobregrêga. 50) Prr-lixtJ blino. fil) COl11[laixfio. 52) PreposiçãJ la' ' ,

tiila. 53) Ler aVÍ;-;o de algüma coisa em voz alta. 55) Peça �mllililílllllmllliiiljlilíiiiiiHíiílllJjiiiíimllltlilHliíiIIllHl!iiUllImiíHl!!:Ihusical para urna s,i V07.. 137) Pedaço d_e pano, papel liso· 59) -

E
Iüíensldão (fig,) GO) SO:'isega. 62) B:;;lcao onde se servem be-

RI· ·

Sh bbida�. tl3) Preparo (qualquer apan!llí). 115) Desejai. H7l Ema- - e oloarla wc e -

n-ação. 613) D,,�ignativl) de aumento.
, VERTICAIS: -

E) 'Antiga fef;tu !_}opular portugueR3 nos primeil'lJS dias
de mnio. 2) 'outr:.l coisa, :.1) N!nho, casa. 4) b�blda de terra =

(pi.) '5) PefveTsos. UI Pedra de altar. 7) Substrato da psique. -

'8) palavra que serVe !)ara designar metade. 11) Terr<\ ar1'o- -

teÍlda e pl'oprja para cultura· 12} Ligai, atrai. 14, Cobre de A' RELOJOAUIA SCnWAl-lE avisa aos podado-1.)(10, 15) "Remul' para ll'ús. 17) Interj. está bem. 18) Lodo, _
res de cautelas a vÍl'em troucar as mesmas por COUl)Ollll20), Igreja episcopal. 22) 'Percorri com os olhos linhas "es- :: numerados, bem como chama a atenção dos clientes quec:titas., �5) Sobreríome. 27) Ru:m. 30) Substancia filamentosa :: fizerem com!)ras alem de 500 cruzeiros durante o mez de1JrodtlZida pehl 1arva, de um inseto. 32) Pequeno tr,mbor :: Agosto a Dezembro receberem tambem coupons nume'coúico usado em Timor. 33) Pequena enseada entre l'Jchedos. ' rados afim de tambem concorrerem ao sorteio de au-3'.1'> (iidl'üxido 'de sodio. 39) Clausula, 40) Cano ou vara com iomóveis e outrt'; v.!tliosos 'premias, promo'Vhlo pela.t�il1 haja, em que se põe o copo ou :le enrola a estriga para' - Agencia Junior de lltlblicidatlc, em, J)ezembl'i:,.

'

Se. fiar. 41) Multidão. 43) POIICO c:omurn. 44) V,ereador· 45)Sobrinho de AUi'ÚO. 46) Defeito f:síco ou 'nental. 47) Guar' Relojoaria §el\wabe de Oswalrl� Schwabe à Rua 15rieécl' 'de :ihas, 54) L!lvrar a tefl'U. 55) Latir d::; cão (Br. sul.)
� de Nov"'mbro D.I) f}'»'. ::::,ti6) Desejarll. 58) Ave sagrada dos Egípcios, 1)0) Aranha a- ;;; ""1'0"

_n1aZ'mic3. 61) Governanta. t14) Divindade egípcia. fifi) No·, = �

m� indígena da preguiça. �lIIlmmllWilmfllllfllllllllmllllllmlllllllllllilllllllllllllllUllllIIUlillll�

AGENCIAS E ESCBITORIOS NAS PRINCIPAIS PRA(l\S DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E CVBlTIBA

'Quebranio Cabeça

:SÂN(O INDU'STRIA E (OME'RCIO DE SARIA
- Mámz: lTAJAI'

23 d. Fevereiro de 1935Fundado em

'Capital •• ..

"":FJilidà de Réserva

Total dos depósitos em

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO I N C O E

PARA O AUMENTO ,D'AS POSSIBILIDADES" DE
.1;.,.

DA PRODUCÃO.
I

PAGUEE EM ( H, f QUE , Quando· sãG.\ batidas foto'
'glmias, 'pm deierminàda
(CODl;lUe DS; '2.s; p;igina. 'letra '(l)'

_-"-", �AÇAO

Fazem anos hoje:

- a menina :vLária
gína, fl�hinh:l do casal Ju
lio Paula Nascimento e que'
nesta dnta campleta
primeiro aniversarro:

_;_ a mrinina Sara,
,lhinha do; Casal Hoberto
C!-:t::ll'ii:(a L'ma ::: -iU(� 110 dia
de hoj� está (":ímpletanu-o
sua íere:'ira primnvera;

-

-, a srta. Erví Caeilda
da 'Silva, J'illw ,":,) :,;r. Ma-

Angelina f!.e Souza, e
"

- do :�1". Fl'in1eiscb \Víp�
pel, h'ú'lust"iario 'n sldente
<'Ú1 Garcia Alto,' com a

&rtn' Ann,:l H014nhç.-[.:n, 'r�]hà
tIo sr. Nico!ao e sra. Agnes
BornhoL:'l

Com e quadrin I�M ,om ","C IM que, nM
pela' m(,'tade, Ao longo da se�tinrl[) mais ,lo qUI! rf'almf'nle
'11:trger·l 'cOl'l�,da ,�phque a !'!ão 111.0VeIn .. s'Ú no mundo sc-nl
,,;ianillha CJU o ,��diJr, e em qui- pcdil. de,'!flwD1tos e sereno,>.
X:J (; tecido a '_Lo ',direi,to. 'N J' Pais que' amam realmente Sell'"(le�,:nh . n :;:g<ld::io ;,S!.,iiYl pre-, abrir ,lhes um carilÍl1JlJJ ,Reguro na"párac1o e a!,llic')drJ ti um: berço, v1da. IH'ocurem encol)ril' o orgu-'eni babado fl'ó!,n7.Ído: ÍI inte-, 1:ho e a vaidach, que, sentEm 'aorio!' cio b<:rq � e rl,� !.é;(:ldo aznl' v'íHos mais inteligent.eg (; mais

,capaz,.", <10 "que as outras crlan V:'l, do ·r�rJI'Ílercio J J,('2.1;
'la", da mesma. idade, LEmbrem- -

- o' sr ,..verDc'r Bú};r,
fle inumf,l'oq caso.'! 'd'e "cri!lnr;as Tesid('nt,� e'in -J;_;racinú dó: prodig'io" 'que se tornam, depois I Sul' ,""

I de ac1u1t'J�1, ci:a'tnras:' tristes e-
'

, i'lb' > "!�,, Ç1 :' �

,

infelizes. - O sr, �'l. re" ", "-,,um;;.,
l ' residelite nesta eida'le, e

,pEQ.qC.NA·S - ú s'r, C::u'los Heinzlt�, ma interessante menina,ue
/ jl1l;u,<;tríaJ resict;>nt(� em; occrrric1') dia 27 do rrÍ'ês ré-

. R''tt:( E I TAS l;1'rag-\l:'t een1--fiúdt), na fE.cção de
MáterúiéElc1e dó flbspita�

GELÉIA DE LARANJA CASAMENTOS I i'Santa lS11�ei\�\ i1{;ha-s� (,11.
Pal'a os ingleses, é a geléia pre- . galanado O 'lar do sr. Fran-
ferida e a servem, amarga ou do- -', No ç�n·tório, ,de u,e· C1SCO 'Otto' P(whn e sra.ce, no café da manhã. Tome dt'- �is�:r,o -CiVil, d<l'sla cidade, l\,lrelani BO'0bn:zoito belas laranja,s de casca fina rcaHzar-se-ão, hoj(', OS se�.'

_ 'fàmherTI O lare dois limões, tire':l.rv:s a casc,!, guintes "[Js::nuen tos: '

com cuidado, tire também a palte -Francisco Storp0}i
branca gue fica, atacada à la1311-,

- d,� jovem Estevão da Veronicu �itropoli, a('ha�se,ja A parte amarBla da casca s�- Silva, filho do sr, Qventino el'riql_lf�_cidG de uma u,nirá OJrtaü'a em fatias muito Lnal'; e sra. lVhria Magd:l1ena da; na, h:nd�) o félíz evento seas frutas '.'lerão corta,das 'em 411'.],- Silva, C'.Jrti r, ,�, 1..;. }�u';"1Iillá ver�fiC'àdo dia 2<:; dD n.e::>tro, 'til'ando-sc·llles as sementes" Sebastiã) Schetz, filha do. tl'.ansatll.,Ponha; tudo u marce.ra1' ém tan- f"r. Seb'l :'ÜICl � '"l"H, .Mnriàto,s litros de água. quant{Js forem Sche'tz;'os ,quilos da frutada" pesada intei- '

ra, e deixe assim ,por vinte e qua- --:-:- do sr: .J(jiio dos Santos
tro h>Jras-. pon'ha, depois, a ferver Iaté que a casca, p,remida entre os '

dfld'oS, se desfaça. Dei,..c repensar I,�:::�j:m p�r out:as vinte 'i? quatro .
----..........,...-- _

I n t"[ts, pese. e aj j''!. ,= 11tH i.gual pc-
PO fln, açucaro �t'\llt..l ':ozhlhar ai�
{\êl, até que a c-:!Ida ·f·.3rnl;: Hpfro-.
la". �.;;;I��, LARANJA S':_,H.PHE:::li\"
É um modo Íni:-3l e9_",B !ttt} de ser\�"r

,'FI. • <Iada de frut!', ,>, T'.', um", 1'0.1,,
la [1.. cada lat'anJ� grande" """'a-:_
• ie !I fruta COln uma cClnerinha J
-:-:eli! .romper a ca�("a. 1': ."p"u·e

'

11111asalaoa de fl':.�f.R.(": ao :'"u.( l.),a_
} ,1 < ei:-; laranjas léorte qllatl�; fu',

,

IJ\, de abacaXI cn' pt'dac"'5 'uha
\ ';sxi tatnbém ê-1l! .• !.'5'·r�'aJ uma
: bonita pera e '1'.la", 'banana'; Faça
i macéral' Com a l11t'tg:d6 .lu rmeo
das laranjas ) ,meo ,!t' meb limão
uma colher de t'Ulll ".: S8',S colhe:

, res 'de açucaro 'Encha as JaraJJ'a� :
':.cubraas com a rodela tirada H d,S:
'pon,ha-as em im1f", gr:<nde �aladei-:,

1'a cheia de gúlo '.SÓéUi:130 e b'm ",_'
I pertado.

'1�7õ����:;�'pontilIlldo de \'nDll,J!1o. Po- I C AI (HL'O
'"

derá_ t"mbt'lTl dproveitar a su- I "nt- 'u"'�
.

gestao 1.l:lra a sua copa {lU : ,,'
para? ';t;U banheiro, :lU pen- I, .ERR.J..DOSt i�adelra e nas pra te1ell'Js. 'f\"'Com 3lg"diio quadrkulado
de brallC!) (. vermdh " e com, Ul\! EMPREGADO pe,lia um
sianinha br::mca. a!in '1 cm., aumento de �írdemlr10.
faç[1 um bordo assim: Corte no'

:__ Eu declaro '_ !'"piiC'J1I tl che
tecido t,m:-: tira ém \'jés, alta fe, - que o !lanhar {. 'rr,giamc-nte
l:l cm., (lola'te ::ln meio; costure pago pelo teulPo que trahalho..

as n13rgr::u:;, \lni.n(]1)'3f;, com Quer que, façam.1s a <:"nt'l. ju,')'ponto escQltdido, 'lix:lndo, ao to? O ano é dE :H.3 ::lias O s('n-lnesmo ,tC,100, 3. 5lril1.Ính,a. hor dorme oito hOI'a, ,paI' dia, ,'.)UCosa d.:p'JÍs .� enLro wdo da �"ja 122 d'ias á;:; a!hl. Tem outras'slaninh., at· t'ó'c.do a fio di-, oito hOl'as de reWJU''lO !'t'l' dia euel'eito. E' um :li1' !Dj':, �ileg're, formam '�utro'3 122 dias. 'Hes,;';mvivaz, rU'ü[,l';Ü pan-l (JS [-linhien 121 d;as do.� lU 1\<, 5�' S L' domIn°tes de estllo t'lJ�tü-'o, Na i1us· gos e por isso ',evem �er �uhti'a-� tração c' S I.ran graei(.sa Sll- idos. Ficam 69 <lia;;, mas') sal;a'gestão ;;élr<1 a <:opa. Foderá uti d'o àtul'lle o �cnhor nã',) 'tri.r.alnolizar o nH:�n1(J tf'cldn com o o que sigrti4'ica liutl'OS 23 aíufl �Icmesmo bc,rd" nara é,::; corO- J'epouso. Os (113.3 d'o! traha!bc �enas da Slla C,'I3; ..{l, c:lmpo: reduzem aSsim d.,43. 'l'ire u" to'ésCom zefir em ':l�ladrinbos '

bra'ncos e azn1s. Han�nha bran .seman'as de feria') pagB", e f'c-[tm
ea, alt:t 1 1/2 i:f\l. Corte uma 22dias; durante () nn:> temos 21
tira em viés, alta g cm" do- feriados (Nata, Ano Nov·.,. Lo de
bre-a ao meio e ap!ique esta Maio,etc.) dnranteos qllal� o e',';

tira sohr� o tecido a fio dirêi' critorio é fechado, Re�ta somen-
te um dia de tl'aIJal'ho ao auo. ELo, encobrind:>· :J costura e:}m lhe parece qüe o' c>!'lIen'tdri 'ou'e'sianillha, IJl'cgatb com Ilontos h

'
'

.rece e seja P'jUCO, para trabalhiõ.resconjlnos. O 'zefir se presta um dia ao ano?n arranjo,; si!lll,lIes mas de ° empregado, aturdido, pCdiuuma certa caqueleria, como a confirmação:da ilustração: o bordo envie-,

d -De modo que,todo o ol'donadosa ') d� zefir cá uma gràça
especial ao duplo babado da' qUe receho é par um só <I'!l. de lm'
pente'ldelra. A moldura do

balhQ?

Espelho e c assento do banco' -Sim.
são taIrjbel11 Tecabertos de ze-' -Então pa.:ue-n'ie tudo aquilofiro Este tecido €.!r. outras co- que me é deyido pelo outro (113 de
1'es mas 'com .'{J mesmo 'acaba- (COncluI, na 2.", pág. �eiia O)
mento é aconselhavel para o ,1Ul'�-.-_iiã__• --�����iii.i�:;::���:�_�_�laii����iiiiii���quartc' de Ltma criança. I

IVIndar ,Q

noel B,�llio da,-Bllv,,;
a 5�a Tecla t:ieitel', e.,

do sr, Edmimdo Sei.posa
ter;

VIAJAt�TES

"

._3 cirlade:
HOTEL ,R-EX: 1:r" AJ.

til1') Machllrla, JoÍtc Ma�
chado Pereira Netto, Fú·tz,
E::mmgár1,en, SilvIo Zap
puna, Gilbett9 AlmeIda
Maiã, Siegfried H.!egler, '

Hugo F_ Sp�Tb e Íomilia,
Paulo Dav'id Gania de Sou
za,. prof. dr. Gusta'v Schi-'
mert, Frank Thun, Artur,
Hostins; Hobert Ferteira

PRECEITO DO 'DIA
REGli....m F. SAU'DE
- -o uso cliár'ic. de, fru

tas, legume's,' ve'rêIur1s, leí�
.te e (rvos dá saúde e·vigor.

'

I'::>!'{e
.

reginle e trinta mais
benéfico qmmdo,' ao mes-
11:10 tenipo,' se práticam
exerC::lClOS ao ,ar livre e ao

sol, seguidos r.1�, bêÍnho frio,
Sé náo são aproveitados'
tnis tônicos l-.aÚ.-irajs, há di
m inuiçii'J _:la "reslsieúcia cor
r:aníca e o_ind.ívíduo 1omu
se predisPIJEto à;:; doálcas'

Prílf�:a a. sal�de, Jsan�
d6 djflri�1ilenk leite,
'ovos, verdui�s; leg'U-'
U',Cf; e frlttàs e fazendo
uiri pi}uto di:: exercido
:mtes da lnwho habi�
tua!. -- SNES ..

ATENChO
I AfEN(ÃO

,

Sefidõ a p'rlffiiltlro fi fazer tro.
f&gor fiO Bfmil OviÓêS dO. tipo

. .

"Populor" (ffli$tõ�)t cotfi,çko�êO,:!
to gfiticl dI.! 151.�õhn. (IS ter!

h::i�/aVARIG é tt'iffibi.m à pi!!

naifa de SilO economia. E not!;>;

�OO5ei'vou.UIt) o t;!)n(õrto! I

_...::.- ;":-"
y

.

, ASTRAL DO DIA
Pó]' ú.I\GA S\VA1\-II

lo .!.� Se't�l�lbj;o
Dja magico' pt.lnl tudo!

L�a, lvlél't!\lr!o € Sol favore
prQmo'çõ0:;, honras,

progresso em geral, Publi
., 'C'idàde, propag3nda, im

liVraria, . assuntos
dático?, diplomâcia, comer
do" trà'nsix);:tes e viagens,
tudo é hel1eflchdo.
OS �TA$ClbÓs NESTA

DATA - ,Tem seu destino
ligado a c:eildas' ma'tema
ficas e I%!udos illosoficos,
Podem cons€·gui'r riqueza
com telativ<:i faéiFdade,

s'
-
-

-

�'

-.

-
-
-
-

m

HOTEl CABECUOAS
I

BOM·I0M
.o.,"',II{ • _0::'0" _ ,.:,w --,.O.<:j.'_90.r;${.�.�t.• ,-&, ;• ..::odtl.}

+·P����-i")·ap;';;rit�G.,j� d����0�.0�c,epção de notícias 'radio�
telegráfico, As notícias
que (livulga. são .as 'mes'
mas publicadas nos prin'
cipais jornais '(lo l,aís, n'o
dia.

1.
Btadereço'TeJeg ")NCQn

Cr$ 50.000.000,00
40.000.ooo,ao

Nãó é de, bom' tom redi
gir ca'rtD.$, em estilo empo
lado, como se se quisesse
torná-las \lm monumento li
terarÍo. ALi 'expressões re

buscadàs e inçadas de afe'
tação não :::8 coac'!unam com
a cQrrespcndencia Íntima.
O 'qÍle ma is se aprecia, em

casos idli!n�!cos, sã�s car
ta,s simples e sinceras. NeVAl E USA D1J �- c�ElÀS �OBRESSAlfNfES,

.

.. '(JRAOOS GERADORES
iREBOOUES Pi\RA CAMfNHôES

�D 'I 1 p, O N I V fi S 'É M SÃO PAU 1 O
Jratar léo'm 'O 'sr. 'Albert E. Ernst·

•• I

'i:oiI:,_�"I...
'

Maquinas Ptlrl· flfflttaB81em
750.000.000,06

CONfRIBUA. ASSIM

Se �m.a pesoa recusa

qualquer convite, não se
àeve "iiiiist'ir de&asíado,
coagindo-a, pela l"iressão ou

pela insistl'ncia. a I,lceitá-
lo" 'pÕ'tijue a pes�óa 'convi�
dada tem, n.; vezes, motivos
'mpérió�c8 que abonam ;;;

recusa.

HNA'NCIAMENTO
cona

OrORENO
. COfD.l!'tut,aÍlr laii&Í1l>
O moderno
trelt�lfieOfo
dO. hJnçõe-,
feminino.

...

\'
,

I
i
"

R E C E BEM O S - ESPARGOS ARGENTINOS E
AMERICANOS - AZEITO NAS VERDES e AMEIXAS
PRETAS .

CEREALISTA
CAT,ARINE,N,SE
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'l'&lefnné"n.o nu
(lain l'_UI, ,.5

-r.fura_ _: "1M.Al1&'"'

�-- -- -
-�-�--�

- '

�.
'" �:-.-

'

..f'P',_--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rnrnerr-o candidato ás eleições deI 9 6 4
fatores determinantes da,ouca produção carbonifera Can�i�atu �o ,rs,o ao loverno ��ti�I o c��oP������'i:�' ,!��Ti��:n'Ji II �� �y�f:��{:��ne���;. ���!tl��� �):r�feOl��e����,���) ��u �;�i;��Il�;:�= C�ll��OaJJ,��:�I"i,�:,:'.' :ssa vultos� "Dar o sr 'IIVIO Beznrr!l valuQtl80�,precla(:u r,o ultima reunião 1:epreSSelll:1l1tes que as causas tos de sda; i��, f�:1 l.mpostos v�r�� p.ml_ 1:.'. cdilC�: (�regl� 9 II O ., U I) a I:pesados e dI{.CU!Ch,de". �m se -l:!,t SlW�Ul "El! oLnq.v,'l cp ��, RIO "1 IM r; i"OI aD _.", filáado a qualquer cor.outros materIaís utüísados zendo-o "tende .... muito mais, ,,) ',' e. _\ }, 1. .

Jcc I,
"'..rnport � maguír.as, peças e Depois e �Ó :o-,pr,,\'eibr todos Acaba de surgir o pr-imei- rente par tidár'ia, reune to ..

na. Iridustr.ías de mineração osenstna.nentos e(.'l}l�à�!' a ay- 1'0 candidato a governador I (tas as qualidade;; para oc1� ca!�vá.) PeT. isso, a �rodu- mentar a" e:�Plli·;.�\';�e,," a .fI.n� estadual, a ser laucado pa- cargo. A exemplo do seuçao nao jnogrídc. Por ISSO e de manter e,Yl n \ "" satísfa
. - '(: T' .

o enitor detarnbem pela concorrencía 'do torro a orocuçàr. ef G seu cus- ra as eleições �e .ltl54. ra- emInente pr � �

_'produto tstl';;>ngeiro, que C011.- 10. Que o g'o\'('I'!1::J pague as ta-se do 31" Silvio Bezerra 5embargudor ... ornaz Salusiinua a entrar l�O pais desfr1;l- suas. divià�s..
"

SdustÍ!w. cujo nome foi tino, representa um d�stando, de c .mbío pref'erencia Os Industrr.uc, por SUo. yez, apresentado Delas pessedis- mais altos valrn-es moraísespecial. devem renevar as magumas
.

-

TCüMPETIÇÃO uí.iltsadas, de modo a fazer ias do RlO Grande do Nor- de
Explfcou-se

.

na Federa- render m,,:s a extração. te, com o obíetívo de harção que cs cc.mb'usl.Iveis, liqui- Depois d isso , é mst;;::ar nas
mon izar as diversas correndos pelo seu preço, competem proxímidaocs das m-nas ter-

.' - .

t dno �1.ercd.d(J Có)"'! ("; carvão. Um mo-eletr-icas c siderurgicas. tes pohticas Ir, .eressa as
tonelada óe 'fileI e'Jl", que Não há mottvo para es�a la- no assunto.
podia se,' verid ido DO rnerca- mentacão dos �llClust!'Jals, na FAL:\. O PRESIDEN-Ll0 por i.noa éruzeiro, é entre- verd�de ;.5 D1(i10H':S l'�spon= TE no PSDgue p.ir r.OD cruzeiro.' Para savers pera crrse que a indus
que pudesse o carvão compe- tri.a carvociI a ai ravessa.
trr com ,r) combustível estran
geiro, se tornavam necessarí
as providencia!' de; compensa
ção pOL' parte cio governo".
Nesse :::,_-,ntidr:, giraram os

pronunciamentos ra Federa
dio das Industrias, extensivos
;os pag<lmentos dos debitos
atrasados da União, que so·
mam qU'.J'e 2('·9 milhões de
cruzeirc·s. Os for-nicimentos
feit'Üs á C(,lltral f. P LeoP<lldi-'na são fê'tos mas não bá paga.
O objet.i:f(, d" tudr, isso, na

Federaçã 'J das Industrias, p,ra
o ele pedir m·.lis pl(,leção DO
governo - (l:vulga .(\ "Monitor
Mercanti.t·' .

Onl, cií.' t.wb o que disse
ram os 'ndOSJ.ll.ds ,:Ó <:111 pode
ser conciàé·rad J jL'sto; o pa
gamento imediato. 1'01' parte
da Uniiirl, de >;HU cEvl.(:ia.
Nil-a se ;jIlstifica que o Estado

I[Hlquira carvão e não pa=�•.
No m:tÍs, nã0 p.'ssa de sim
ples je!'�r:1hda ú lttilllde dos
industl'b ;�.
Se a indl;!'l.rJa cxtr;-,tiva car
bonifera nfto (�sjá rendendorio especjahnenic- para a
bem, <1 culll"l é da, mt'lguinas;nstala(;ão ele turbinas a ��bsoletas em mo e clU f<1lta

jacto pos nviões da refel'Í- de l'acionvliz:.Idio dG trabalho.
da Companhia, dIversos en MAJOR RENDA

Todo mundo f.:lb� oue o nosgenheio"os esnecializados zo carvão ná:.• é bom (' que sua11'r-balham ::-!1ivamente pa- extração d: solo (: trabalho
TA equipar outr� aparelho por c1emai3 pEPCSO.
da "PiOJ':ip;ra ,.

c::Jm os dis- Mas, o qUe irnpC'l Ül, em tudo
isso, é u ir.teresl'c dn União,positivos "m apreço, nem Selll1_ilC cojJlt.:ldente comSegundo se anuncia, os o das cldsses produtoras. O

trabalhes deverão estar que se deVE- f.:'zcr, úntes de
c:oncluidds uté o dia 10 do tudo,. é �Jag3r EIS (.( �panhias.'.

M' Depo.s, T:':lwr li(- i!.,[.lar pert-orrente, qU3n .. o sera en- to das IT' ;118'; eF;laç0."s gel'ado-tTegue ao público o quarto l'as de el ��ricid�de, pc:ra apro..;·avião da VARIG dobc!o de

I
veitamen1.o mais .0conomic0.

" ,'1' ,"_.
. da Ul!1él nq;! a naclOnaLmotores _at!Xl,WI,:; de Jae· Cerca de fiO;) r1ilhões forne-ia propulsa0. cerá o Piar·'.u Nacional do _

-�O&GAO DOS "D�BJOS ASSOCIADO!"
PEOPEIEJ)ADI: .0.&.1

�/A« A NA ç A O..

CELSO BRANCODESPACHANTE ADUANEIRO
•

r,I A. T R 1 Z;

Praça GeneruI Osório, 115 _. Edificio "SANTA JULIA� - Apart.
! próprio, 32 - Telefone; 4773.
I CURITIBA PARANA'

\I a, e C. AZEVEDO 1/
II-----Ii II II nurte t'lPgr:1l1c1ensl', reuniliI Reg. no Minl.tino 4& Educa- I: oritcm a !:;::;ncac1.a federalção e Saúde! FrancêS, Português. I

.
. '

lngliês, Matemãtlca, Estenagratllt.! do seu partido, qUé;ndo fOI
I Datllograf!a, Correapondenca II

\
decidida a �scolba d� can- liI e GeografIa.

.

II didato ao gover'"" p(:tlgua1'. II! Rei.: Alamllda. IUo BrAlleo, II
_ O ". S'l 'O BezerraI Bl!co d�pll!. da. �u. M.araJlhSo, II s 1 � 1 \ 1 .

_

SaJustino embora nao este- -�----------

------�-

RUa Babitonga. 23 Edifici, 'j)rõpr;o. Telefone, 213. Caixa Postal,35 - E,J'.i·D. TEL. "BRi\NCO" � SAO )i'RANCISCO DO SUL
SANTA CATARINA

l" I L I A L:

PROFESSORES
o dt:'!.lllta�o Theodorico

Bezerra. talando .

ui) "DN"
informou que, na qualida
de de presidente do PSD

minha tprr2.
ALHEI!\DO O SR.
CAFE' FII,HO

O sr. C:.>fi- Filho, vice

pr2sidenle da nepublica,
ao cue 5011�Cln0'5, foi ontem
consultado, pelo PSD, SO ..

bre a candidatura do sr,
Sílvio Bcz".:·JTIl. Salustino, a

cujo nome não faz restrí
cáo. Pretere, entretanto,
;lheiar-sE: dE quaisquer com
bínaçôcs nn politica do seu
Estudo.

. �-tr- --0'--
IMPORTAÇAO - EXPORTAÇÃO E· CABOTAGEM

_ - QUESTÕES ADl\llNISTRATIVAS -

bem como todos <os serviços junto à ...4..Ifándega. de São Francisco do Sul,.são execútados com pontualidade' e presteza, dispondo para êste fim de

IOIU !!ÇEHB� RI�! � [lEI ���;�;f�;:';����;��i;tli��f������;;:;::;:;
II ENCARItEGA-SE DE EMBARQUES DE MADEIR.!' S F. DE OUTRASFLUGZEUGTYP MERCADORIAS PARA o EXTERIOR DO BRASIL E LOCALIDADES

. BRASILEIRAS,
· LONDON - Die "Evening News" gab be-l TItADIÇAO DE MAIS DE 20 ANOS, DE SERVIÇOS CONSTANTES A'S'kannt, d:ass die britischen lV1ilitaerpiloten in kurzer MAIORES FIRJVJ.AS DO ESTADO E DOS ESTADOS VISINHOS.Zeit an einem neuen Flugzeugtyp ausgehilrlet wer'

Iden, der die u!lerhoe�'.te

DurehSclmiftSee<;ChWindig-1keit von 1000 km. pro Stunde erreieht� Der Weltrekord
,

fuer Sdwwl1ígkeit, .den ein nordamerik::mischer Obei'st
l innehà und der' imo végangel1€n Jnn:i mit E'ine-r "Sa-' �-

· bre" erreicht wurde, 1st mít einer Durchschnittsge- =.

! schwindigJH'it von 7l?, krn e_rft'Ícht vvord�n,,_U:ber d�eersten Prol)efluege dI" berelÍs dUl'chgefuehl. t wurden,
sind..

IDAENISCHER"P1\.STOR GLAURT nm A'fLANTIS. LINHAS DE HEUI-
.

. ENTDEprT ZU HAEEN I CO'I'T!mOS
. BUESUM, -- "Ich habe auf n1PÍner Reise kon_ Inauguraram-s oficial-kret.e Beweise g�funden, dass -Atlantis tatilaechlich mente as l:i.iílUi3 regularesexistiert h.at", erklaerte Pastor .Juergen Spanuth von Ge transportes aéreos, "porBordelum in Sçhl�swig. Der Pastor, de!.' von eíner

I
meio de helicópter('s, orga-

·1 Gl'u_ppe "von
'rauchern begleitet. war, ('l'bisc�te den ltízada:õ por uma L'mprezaMeel'esgrund hei Helgoland u11d bchaup'!et, geme Ent-

I
belga d(� aviação, para unir

· deckungen stimmten genau mit den Ausfuehruugel1.
.
a Bélgic.a á Holanda e FrantPlátoí1S ueber dW Atlantis ueberein .. Er habe einen ça. Apó3_elgumas semanas

'1 Tempel enldeckt,' ferner ein rundur1mauer(ps Schloss de trnsporte de mulas pos

_I
und zahlreiché ándere zerstoerte Gehaendf', die aber {ais, será icidadü o ele pas-

· immerhin- noch 6 Meter hoch 8e1e:1. Auch einen I sageir:)�;
· Schrrielzofer:, der mindesten 3500 �Ta�re aH se�n muss, Na ínauguraçf;o da linha

.. j habe e1' F.uígefunderli-ferl1.er StemplG1tten mlt rund-, Bruxel�,,�:-Line, o. eonheci-·gebohrten Loechern, in denen ,ve1'mu-l..l.ich c1ie Angeln

I
do invenicr e fabriearite de

'1' von ge\valtigen Pcrtalen gehangen hatten'
. ,helicóptc!:'::J<:. S'konki, de-

· .•. Dànk der J_Íilfe eines deutsch"'; Lab�ra�o::iums-
\ I cJ.arou-s!:, �··3ti..:;feito com. a

. I sehiffes, das ihm vom .qeutschen I.lydrog;apr;lschen :V:l&g-m que p.cab�\'3;.�e rea

I Instiiut zur Verfu�g-un,g, gestel1t wor<bn v. ar, Konnte. ]:.za1', �l C0rca de ;,1)) me
Pastor Spa!.1uth di���urgm,auer me�sen, cl.:ren Laen- 1.1'os de aliittt'le. o que u�

· ge er mit 927 Meterb. angq._b. Pl��0 glbt al� ,-,ae�ge der
$�gurou. e��(:e1.('�ú�s eondl

versunkenÉm Mauer Iuenf Stamen, d?s sl:,d �25 Me- çoes de v'�lhllldade.· Asse
ter, ano Pastor Spanuth entdeckte fluch eme gepflas� f:urou a'nda que em breve

.. 1·terteb§1r,�p��.:> ',;,." ;., .. __ ._" -:-_��.,,,,;.�.... .,.y"""''''''', ; dE'stariarl l�rontcs modelos'
. I

. .'

í ·e heJjÇ!ól-'teros�_. maiores,.:: .. j WIE'DEIt-ZWEI �qNDER irOT

n'IIHJERLSCHRANKJ11 com ca�Jae!dade para 30_.

". AUFGEFUNDEN .

.
• passag.'lrDs.

. HA�VER; HILL, Massaehusse"'.s, (UPI. -- I.11 €1- I .

B�'l'mO O gECü]�DE _

nem :Kiihlscllràhk in'Haver Hil� '\"\.Ti..rden dle Lelehen

II Nit.:NTH.='U. DE TRANS -

zweier . Kinder, aufgefunden. Dle Kmder v!'l'st,:ckt.en PORTf� AE'ftEO DE
.. sieh, ,wie die polizei bekannt g,:�, S!.lielende:::·welse,lm I CARGA -

·1 Kiihl�chrank· Dié:-Tuer� àes K,uhlschranks seh1.oss,

I Um gigélnte<iCO avião de -

! sich
:

und die Vl� aren :gefangen. ... transport.e C-Wc' <12. FOlça·

l\I!an erinr:�rt-:�ích, d��1sÍn den ,letú�en T�ge,,\1 allem lJ1

.l·��érea An::cricaü:1, bc:teu. �o -

Nordamenl�a<_neun Kil'Hier aut dJe",e Art l.tUs Leben dos os n.:cordes mUndIaiS _.gekorn.men síJjÇl. j. .

.

cie transpcrtes. de !'arga. O ::

. KEINE. GASOLINRATIONIERVNG majcr-;:eneral' CIE.mens-RIO, (Medd.io�1a:l)':_:_ Heá PI�llio Catanhede, lVfc Muliel1s, cl)m;mda:nt�_der Vorsitzende des Nationalen Pct-::-oleur.:1rates gab do Depart"lmen:o de Mateder Presse békannt, das trotz d '5 Devü;emnangels rial Aéreo da .Ba�e dE: Kelkeine Notwer!'digkeit' .bestehe, deu G8so1inverbr�uch :y Field, di",,::: que o vôobis Ende dieses JahÍ'es ,einzuschraenken. Nach semen I do C·gg ":".01'2 novéts fronAngaben sei. :Iie EinscI1raenkung .vdn pe!role:_ul1 und I :eiras no transporte de grau
-

petrolewndenvaten. fuer das WlrtschafLslebcn des ,ces cargéi:> peJo- w".·Landes eirie s� entsthe!dende M.DS[m.�hme,. ,d�ss : O gigantesco .

<1jJ<.!relho,.111icht zu empfehlen .5?1, auch nlcht 1m limnhck I impu"lsknado 1)')1" ::,eis mo- _deà < bcstehenden Devlsenmangel. I tqres, dr�se0u na ]'.',:fericla
.

-- - -

.-. I Base 'com uma carga de -

IN BRASJLlEN Jj\ElHtLICH· ZWANZIGTAUSEND 60.000 lihra.;; Umé! tripulaUNGLl)ECKS17AELLE .l\Urr SCllL.\NGEN 1 I çüo de 2::; !1.0i1k11S e obser- ÍllllllluHlmlmllllllmnllllllHlIIIIHllllUlllllllrllllIUllIlIlIIlIIlIlllllllllllllllllli1U 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIWilil!IWilll,. . (Fortsetzlwg) . (vadores E!1eontrav!jHJ. Se aNíem:�lIs darf an die BisstElle Essig odeI' eÍne

I bordo.'·
.

N� Inglaterra, França e EE OU.SaeUl'e gebrach1. w�"rden, �och fueh1'e man Narbe.n .•....�._'VI3.0 _�F QUALI,

AI
dUl'ch Vel'bl'C'nnungherbel, noch belmndlc> m�ln dle DADES INIGUALA'- '

1- V· 1".adas as r e.strl· ço"'"es
-

!
Wunde mi� A.1kQh(Jl, 1'ab3k ocler irgend{'inem Gp- VErS
tTaelllL An diese Dinge siríd imm(�l' �:ehaedlich, oh sie A Grã Bretanha prorlu-

.
1 nuÍl gebraeuchlich sind odeI' nicht.

2(',iUa1.Ule".n é)a"tVel1·'�11,(ji"Ssl.aeve(�dO·Ien· íuralnl1aS ao's dl-p.10mQtas.
I Das waere in gross'2n Zuegen. '.;vas ueher Schlal1- porte que qu�sí salta parag;enbísse Zl� sagen ist, ein Unfall, der von Le�üen, die'ausserhalb der Stadt Erholung such('!1 mClstens zu velocidade muito pequena, RIO,:11 C\\tIerid;onal) - sitarão, no futuro, :.;olicitar Tesposta à comunicação doleicht geIlOll11Uen wird. Das Tragen ver:1 Lederga- em pista '"'1UitÓ :1'1<1;S curta Informa---:se de Londres que permissão para viajar além governo si'\'iéticv em junhomaschen oder Stiefeln kann mindestens di� Haelfte do que as norma};;. Trata-se 18 Grã Bretanha anunciou de 27 milh::-,s (la capital d�='que-il'ia�süá\;isa{'�as resdei' Un:f:aelle verhuefen', d�n.Í1 f!lst alle Schlai1genbis- de Ú map'?'rleiçoamento do um ligeiro t'01ax",mento nas iI'nncesa, pom uma anteee_ irições irflpostas aos movi
se treffeÍ1 unterhalb deg Knies. Ununterbrcchene Vor- "Beaver I", fabricado em l'estríçõe& de v;agem- írn- dencia -ie apenas 24 horas, mentos dos diplomatassicht, s01'gfaelÚge Auswahl der Piaetze wo man sich série pda "De HaviUand" postas aos diph,matas rus

d

..

b I h t 'ft B DO invc·g r�e quarenta e oi- norte amp.ricano!> e e ou
__ .

__

niededaesst, der Ce iete, die mar! (" ure._:;: reI '. e- (canadense) para :[) ExércÍ- ·;oS.
.tr

. .

I h'
.

11' .,.. to. lras naçõ::.s em ]\/loseou. P. S. - Na segunda-feira, se Deus quiser ...
sondere'Vorsicht mit Kindcl'l1. DarüJer maus so Je- io dos Esb:'.dos 'Gnidos, e A 'Rus2,a ·foi informada

_ .

�
_

de�d����Orl��fualle�mu�woS��n�n mW�u�dona Co�ia.As dequeetsd��m�upo- . O em���M wvilltioo �siTid, staendig' Serum bei sich tragen, neb:;t der Ge- 14Ualid[ des do "Beaver", ,1:m agoT:l viE<}al' até 35 tarnber;:. :foi infürmado de -�orauchsanweisung. Das Instituto· But.antã l�nd andere de decúlar, ganh:.lr altura e milhas da cf1.pi.tal hritanica que ele e o pessoal da EmIl1stÜ;ute sind zur Lieferung vollko�11men eingedeckt. aterrisar em pistas diminu sem ter que no�iCÍar o Mi- baixada, bem cum os jorES,steht Serum fuei:- jeden vorkommende�'l PaU zur tas, sem '.luaisquer disposi !1Ístério riJ Exterior. nalistas r!)�sos, poderão a-Verfuegung sowie die 'Instntktionen .zm- Ar�wcndung. Uvos especiais, fúr?m consi O limite anterior era de güra ir a Versalhes.
'

(SchIllSS) d d
"

l' .

O 25 milha.s. .

era as lnlgua Qvers. s
_ .

Estados Uni�.)s aciquiriram EM PA...l=tIS·
200 dos 500 "Beavers" até Despach:J!': de Paris anun

hoje fabi'leados. dam que os diplomatas e

OUTRO AViA0 DA jornali'3tas soviét�poE' neces

ViUUI1 CO"l\l 'fURBI
NAS A JACTO

Num dos rnaís � recentes
depUl'tamcntos das oficinas
técnicas da VARIG. monta

F'l'aqllew:a em geral II
VINHO CREOSOTADO II

sll.VEnU

Casa

T

B
A.(OMPANHE A t�AIORIA (OMPRANDO f�A GRANDE VENDA DE IN..

VE2NO DA ff ( A S A B li E R G E RH

(ASA BUERGER

POR PRE�OS ;GUAIS! . NUNCA MMS.
RUA 15 DE HOV. NO 505· Tel. 1534· Tel. Birguer

....... RBi#&ih &'l5'MM'dpt N1! ·',,'ere_- 7iU.51F

SADAÇÕES TRABALHISTAS

'Representações - 'S. aulo
Finalmente €'3tá terminado f) nosso a:nnisticio! Jã

estou com cócegas na língua para falar .�� maneira como
eu gosto (_!e lhe faJar, sem palavras em·ulallas...

.
.

Conheco muito bem (). general Manuel A. OdrIa desde
o temvo em' qUe se jogava llol{er em BueROs Aires. Devo,
porém, gllardar a linha de exaltá-lo como um d.os maiores

_ chefes de Estado do mundo. E' assunto que falaremos de.
pois... -'"

.

_
No entanto. do que eu desejo h'atar .boje é do depoi-mento do nosso Luthero, na Comissão de Inquerito sôbre- as relações da "Ultima Hora" com o Banco do Brasil. Saíu-

se galhardamente. Contudo, não deveria ter acudido ao chao
_ mado da Comimão, como tambem tl Lodi não deveria aten=: der à requisição.
::

'

Quem são os inquiridores'?' c,....stilbDs Cabras {!), 6ª. pul'itan$simo Frota Aguiar, o advogado
_ administr�tiv&= I Aliomar Baleeiro ·e o famoso Armando Falcao. Nem seI meS:: mo como o Cirilo Júnior, que· faz tudo, (lC!lendendo apen;Hf=: de cifra, não foi chamado para pl'eaidil' os tràbalhos ...

:: Pela Constituição, os deputados gozando de ÍnlUnida'::: eles parlamentares são invioláveis no exercíciQ elo mandato.=: por suas opiniões, palavras e votos. Se acusados, se devem=: defender da tribuna.
=: Onde eJ3tá o dis!lOsitivo regimental, !letterminando que:: os deputados são obrigados a prestar depoimentos perante:: os jlróprios deputados, reunidos em Comissão?
- Talvez esteja equivocado no meu "ponto de vista. O§ I senhor tem Íooistido .!;lara que eu volte ;) Câmara.. Já lhe
ê disse e repitQ-;-queainda não chegou a Jto�a da onç?- beber::: á'glla. Desejo, portanto, que o Frota Ag'mal' contmue na.:: Câmara por mais alguns meses, prorrogando o seu con
_ trato particular com () Mergulhão, (lUe é I,lositivo -: não

vai no lambuzado de conversa. Quero, porem, consIgnar.
- {(ue se voltar à Câmara, nem arrastado darei a confianr:.ade dellôr perante qualquer Comimão de lnquérita. lJorquetlefend(l a. <lignidatle do- mandato de reIlrescutante do povo.Responderei às acusações que me fm'f:m fcíias, mas da. tri

buna, em sessão- pública; de colo aberto e peito uú· Jamahlfalarei ou prestarei dClloimentos em Sft,SÚes secretas ou emcomissões de inquerito, como me l'ccusei quand1) perdi 4)mandat-o, por f.alta tI decaro, na outra legisÍatura, afirmandoentão que eu é quem Unha o tlt'l'()l'O (le n:lo ltepôr perantenegocistas como Cirilo Junior, c:t!l:tchus como PUnios BarQretos ou homens a la Freitas e C:lllil'o •

Não, meu }lresidente; não chegou a hora da onçabeber agua! Mas, estou vendo que se a coisa assÍln continuar, serei forçado a volta à Câmara. Para acabar como baile? Nã.o são esses OB meus Pl'GllóSitoS. T.odavia. p;aràcolocar tudu nos seus devidos eixos. !Ião de (lUCreI' tirar.me novamente o mandato? Mas, não !lreCÍso de mais popularidade! O que o Brasil está. precisando é de ve:rgonlla. Demuíta vergonha ...
Ontem, boje, atuallbã e l,emlH'e, :10 Seu laoo, amigocerto das horas incertas.
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Meu quel'ido Chefe e meu grande amigo Dr. Getuli{<·

P,eUDii resident e em S.�io Paulo .. anam ente rel�dc"ãda no
(omérdor '�d$fria e meios andais dessa praça, aceita repmsen ..

fações ã base de comissõe)r . com exdusivi dade ou Cf;mo melhor
convler aos interessa dos, pcdendoj• também, dar fian{:a ..

(arfas ou pessoalmenfe com o sr.

A.LBERT E R N ! ir no

Mofe! Cabetudas
, P�AIA DE (ABEÇUDA� MiliH/UIi tfajai

Russos

BARRETO PINTO

;:� U 1\1 o R

GEGEN DIE VERKERRSVORSCHRlFTEN
NOS ESTADOS
U].\jIDOS

1 ECIDOS E ARMaRINHOS

"Sag mal,·' warum traegst

,Rueckstrahler vor11 ?"
clu

Informa. se de Washing- Iton que' os Esta::!os Unidos
ôliviaram :15 re.stricÕes de
viagem impostas aos dipIo
matas r1FSDS êslacÍonados
DU capital amel'icana. D.es

I ��
."

.

te' mor:o, os' func;onários
t11 t� C' (ó3"ali'�auÀH�D (" � �! I

russos p:x��rão "t;�jsjJt�r : os :aúa �ai�! ��;t�r�sos 1398

B L U M E ti ii U

'i"it
�� Ia. ..i um.m ..v ,JnH�ntO �� recantos (.e

.
VI a:; llug 011, End, Te!.: EDUARDO

SANTA CATAJlINA I
I;� - I\ft9!'i! I !'i!�·rr. U&IOII�lI' E1 i\ ft .... Jft.)- 316 �� :,:em comli,1icar ;.:réviamen

f)'Y!'I�!;
. Ki\4'1io11 ..uU U l·b�\ii I""� �".'lJ 7 I!Q

��

I te ao Departal11ellto de .�� .. - nA IAJ' - _' �� Estado. I
.�� '"

_ _ . ,_ �� Tal acão foi tornada em �::;�����-ss;..,���
D I O �>��·i��i�·������i:::����G-��;�:·��S��b�í:�·d:'�E;�;�i����-Em todO-omundo na indusfria e 11ó lar o recepior perfeHo. Radios G E

P R O $'1) O (I M O R' ml15 de Novembro 900 Ia .. PROSDO(IMO é uma garantia. �-.!._":'"':'...........:.. '!�.�.�'_Ar"-�.��
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_ Die Ts.nte Adelh�id' kómmt ;:om Land zum

Besuch. Der kleine Karlemaun holt sie mi.t !:eil1er Mut-
ter am BahnhoÍ ab.

'
.

. .

Sie 'stéigen zusanimen in die Stras.senbahn; undaIS die Tante PJatz genommen hnt, lJeffnet· sie ihren
Mantel, so dass eine grosse' runde Cranathrosche auf
ihrer Blu:se sicht_bar \,\7�rd·' Stauncnd beírachtet Kar
lemann rlie maechtige Brosche, dann sagt cr zur Tan�
te:

só no

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



in" v u I 9 s r. existe nos meios e s-p Q r t i v Q ,S

dos primeiros "jogos ela J.u v fi n t u J e: te Cf t ti r in f tfs e
Che;',,:!1110S tinalmcnt ..· à se- seus respecttvcs locais, esta- todos os. mínírncs ddúlhes re-' Quatro destas, representa- n,uo T. C. K r. -- V i):;_ei-lVIasculin6 �. linb -T- ;1.0\ jogO -r+ Tamanda-J11'�mil (';ll qUe ,s9r':;o inicíados mos certr.s. grande público, Iatívós a disputa ·:L�s eam1?eo- ções aqui estarão com sua e- lo cjpg,). ( •. Ulli�ó .Jujnville!l- ré F;;( x 'A. D.' çoJ;�giàl. :(0.'; Los JOGOS DA .JUVEN- !):..is em ne-ssa cidade a gran- uatos da.:. diversas

. t'Iodaltda- Ql:ltpe-1'ormada , por 25 rapa- "e ESlUdantí� x G. E. .Gmásio], Hl so horas Estàdíu do PaI-.'l'UDE CAT_�.RE'''ENSE, uma d iosa lesta socíaí-espcrttva da des .eaoorttvas. zes ,e 1!j moças. outras quatro ftaja:í.. ." .'
. 'meíl��s E:' c' -.:.:� Valei MasclI-lOnlpc',,-(;iio i1l0··:ita para to- juventude estudantü catarl- Cerca de 300 atletas, entre cóm 25 rapazes apenas e as 19,30. horas Estádjél, dó G: Uno _:_ 4.u jogo - G. E. Pro-dos nós, de cara tc-r intcrmu- nense está ser.do aguardada rapazes P. mocas, co-npetirão, d�ms restantes CDm 15 mocas B. Otímplco

.

�esSor Trir,d:tde x Ginásio Silon icipn l a ,'ujo;; d(V(,':�0S' carn- com ii!nteresses e espectatíva ' nos .1.015 Jogus da .Iuverrtude sóment=. -----,-,-----"'::--"--'--:.,_;...-:....:..;;,;.'"-,''-'--..:..:.;--'-__;,.__;___;___;;,--__;,.__;___;_----'-__;_-,..�pe.,natos de Al1et:hc;:o. Bas- invulgares. Catartnênse e conf,;';me pro
quetebóí, V<l:�ib.:íL I'uteból A Direturta da Liga Atlé- métémos, na edição de hoje
Ton ís r- Xa,'il'E':O, c,;ncorreri'i; í

ica Btumenauensc, junta- 2presentamos arguns dos prr
gr;'miu õ t� <',s�(ocj,,!t:(;e8 espor- mentc com os clJrigentE;s do melros e' ·m;:-,{jrtan'% deta
Uvas d,' Ll:vel'':;'''.; Cü!üIios e Turnnnds.ré F C. e G, E· Pro- IheS:-':los nwsú-ios, dando a cu
Ginúsio,' de 3·· ..da C·�t·'l'in'l Iessor Trind:Td"2. bem como a nhecer .10 público (i�adino atí'ês de' BLi;;,:!;;-.u. -ci;is d� COMISSÃO CENTRAL DOS relaçãr dos gremi,�s e asso
Iínjai elO!:' de 1:'1';1 ianópol is, } .os JOGOS DA JUVENTU-
um (Ie J::lagu:'. Ü�J :"'u1. um DE C/;,TARH{ENSE, cuja cíacões esrudantís q,.te
) J estarão representados,c,e o iuv ilo '" ·;L.Lr�' ele Marra. ::·resicle!.cia (,'51::' entresue ao

t d t lIde 1'0'F' dúv.o 1 C 't- R' 17 d" d corno na:e a aJP.1 .-"seI11 UV ó( a n.[,;ul1:u, um api <1.) �EiO ".::mn, "
.

to os
l gos e iWS\'HS orgunzada pela::�co!'tecin:f'llto Qllf' tpJ'á gran- eOI:ltandü com o decidido a- Comis�ã() Central prr.grarna-'-,e t'('P�l'CUSS:I[J em IL'ÔO o Es- pala do C ...mando do 23.0.Re-. �

,.
,

c' ,e
•

t�::d(J �: j;'l llir<guem mais du- g.mento de Ir.fantar ía e Pre das p�r:l Co dia n, "'11. .•00 VIn-

vida de- "cu SIICé'<:SO d:,501uto, feito Municipal, sr. Hercllio douro.
1,50 aW-":15 dcv idn au esmero Deeke. estâ o trabalharrdó ati- éONCORÚF.N'Ú,:SI'.' c<1ril' 11" C"111 q u., �l';';S idea- va e in";>"s:.:nt,,,rnente ,,:.ara· {lHe• J. los.' .fOGOS DA JU-
Oíi:'ad�l:(_'S__VL'": (:JLll;=�I!dO daI �s j:J�'!lad<is7 jCSPG-:-lJ'I;US �os I VEf'iTUIH: CATARI-J.gUlI''-'H,-'-,O ;'(·S ,lA_IaS, mas ulaS:J, f. e C.O cOi'r;>níe atln-

NI�:S�Epl'inci]Jülrnl'llie ]!pio númf�rD jam o b,'ilh�ntismo desejado, I
(,,� at,:ai;õe::; (!l)(' l'!�L1i·e, C.Jl11 tomando ",5 providencias que
uma sequ,:;'!,('L! de jogos e pro se faum nccessanas no que
V,JS qu" muvtm"'llal':'O aos diz re.'!)[�:�'l il observância de

8 horas Estódio ds G: E.
Olímpico -- Bu::.quetpbOI, 2.')
jogo - G. E, Protcssor 'I'rtn
dade x Tumandará F. C.

8 horus Estádio do Palmei
ras E. C" -- Basquetebol, 3.0
jogo --A. D. Colegial x G.
1;, Ginú�'c ItajaL

8 horas C N. AinéricD
Xadr�3, j,o jrgu -- A. D. Co
legial x A. E. Mont2:fO LobaDE :B!�'UMENAU ,� Taman 1.0.

daré F .C ... G. E. Professor 8 hnr�tg C. N. AméricaTr:ndad'� e Ginásiu Sagrada X�drêil, 2.0 ;ioga G. E.������-�---�. Famili�, os dois prtmeirc;>s a- Prof.Ll,AnLa de .8urro:{ x G.

II da � P I·
III néxo:; �'.() Colégio �;into Anto- K GinásI0 hnlctí.

'.

n· I�,aunr ro IS SI',00'_.81'1 �!�P�cfl���e���máLPedrOII, X:àr���LUti� j�g/\n�e_l'it:liãO1i4i � li
_ ...

DE !TA.1AI - G. E. Luiz JI::Jin'vil!ense Estudantil x
"," '" ",':--,;f'n{t_� Gaz�m:ga e G E. Gimlsio Ita- Tamandará F. C

ja}, ane�os à. �sU'l�� �?rmaI 8 horás Tabaj��a� T. C. _

I Sao Jo��� e GmaSt� �lLÚJal. Quadra 1 - 'fE-nis } (·;m., 1.0
D e 11 f i s tas DE L L.�RIANO I OLIS

-I Jogo - Ginásil" da Sa<1rada
A. ColcgiuJ .e G E. Professo- Famílh X' G, E:' Prof.E Ant.a
ra AN'La d� Barr(l�, anéxos de ·Barros.· .

'

I ao COiégíO Catarínensf: e 1ns- 8 horas Tt,�ajaras T. C -

1Jtuto Dias VeIhc. Quadrrl 2 - Tel:i." Fern .. 2,0
, DE JARAGUA' DO SUL - jc-go - Q, K Professor Trin-

Ginásio São Luiz. dade x A. E. rlionte![o Lob:1-
DE JOI�VÍLE -- Uniâo to.

,

.

.Toinvilense EstDdlJJ11il, 8.30' h'Lras Estádio do G. E.
DE I'irAFRA - A. E. M-on- OlImjJi('u - Volei F;:m,. l.o

teiro
, l.obato, Heéx'l, ii Escola jogO -. G. E. Luiz Cnzatiiga

Normal Barãc' dr' Antonina. x "fàmandará 1'. C.'

I
I

Interesse
t mo

PROBST
CIRURGIÃO DEN'I'lSTA

AO LADO DOS CORREIOS JS TELEGRAFOS
A' Ahl\lVUmA RIO BltANCO N. 8

Médicos
�._�.�------------------�-

DR. T H I L o H o H N E
Clink3i! Geral e Operações no Hospita1 Sta. Isabél.

Especio]jsw. em Cirugia c doenças de senhora:!,
rJiplo111ado ra Alemanha e no Rio dé Janeiro.

Tratamento pel;�3 Ondas ultrassonicas.

DR. O. R. KRUEGER
M E' D I C O

Doenças de Senhoras e Opel'a"ô·es. RaJos X
COllsultÓl'io,: H9spital Santa: Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 áSc,1'7 hora
Uesidência Rua Marechal Floriano Peixoto, 25'3 -
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa !sabe!).

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
�

� !'-
CI,INICA GF.RAL�

� l�speciaHsta em' Doenças dá Criança

�. li,
CON3UL'TOHIO: :E'loriano Peixoto, 38 - L andar

, ._ Fone: 1197
l •

H.ESIDENCIA: Rua Paraiba 170 - Fone 1074

ÔOEN(AS DO CORAÇÃO
DR. CARVAUIO
(Electroc,ulliograiia)

Tratamento de neUl"OS:lS - (Psicoterapia)
Av. mo fil'<llleO, 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

MOLEs'rIAS DE SENHORAS

� DR. �����sC��!2'AS
� Oi"lmAçOJi�S ONDAS CUR'I'AS

�I
Contmltório: 'l'ra vessa 4 de li'evereb:o; 3

Fones; 1433 e 12ZfJ

DR. GEBHARDI "ROMADA
�

I
<

�

:l!:llpr;clalista em alta Cirurgia e õoença�r de Senhora.
Consuit:ts no Hospital Santa Catartna
Das 9 às 11 c das 151/2 às 17 há.

�= Hl.nMI�NAlJ - aOSP1TAL l'lANTA CA'J'Ül'N'A.
OlJVmoS _.:. N,�mZ E GAR�ANTA

-.�

INSr!'ITtJTO DE OLhOS

.... - DIU. TAVARESeHEUSI .... 61

RUA XV DE NQV" 1135 - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADlUM
- DR. A. ODEBJtECUT. - ,

�1:d�ntN'apia -- Raios-X - Fit!ioterapia - Metidloo
H:<l'l1u lU�SIDENCIA: Rus ., de Setembru; 15

""ELEFONE, 1441

ClINICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR. WILSON SA1I.TTHIAGO
IUllat<lnt<! <11:; Facilidade de Medicina 4a Uíi.lvenld..ô. 4..

<

BU'dl
CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horaa e da� 14
{is 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Ho..
pita·] Santa Isabel

.
CORRETOS

.. ,.

Rua Maranhão N. 2 BLUllJ!lNAU

Advogados
D R. ADEMiR LUZ

I
l
,

. ,

I

ADVOGADO
Atende em quaIsquer comarca ,do Estudo.
nesidênda: - Rua Paraná, 8 - Fo-ne 1662

F..�Cl·ltório: ___,; Uua 15 de Novembro, 3.40 - Fane, 1601

JOÃO DE BORBADR.
ADVOGADO

scrItúrlo e residência àrua- XV de Novembro,
LlJMI';NAU __ TeÍefone, 1560

:FONE - 15-:U

ti,

DR. HERBERT
Anv O GADO

GEORG

ESCRI'l'ORIO: HOTEL HOLETZ - BLUMENAU

Correfores

lJtMÉR LAFfRONI

. JOGOS E .'·PROVAS
I)Il,.I�A, O lHA 5,
SA':B:ADO

fi Ilr.l'flS E'Jtúüío do 23.0 R.
1. - Basquetehel, Lo jogo -

União Jo.invilt:IlSe Estudantll
x G, E. Prof.a AuC:. de B:n'
rós.

----E i P R E S S O
.

J::nd. Tele«.: Rhimenau e Curitiba:

PUBLICO ..

Como ,se sabe, par ocasião da

inauplt'ação da placa denomina
tiva, tiue terá lugar sálJado, dia

15
cóm a }l1'1;'sença do sr. prefeito

munic;pal e possivelmente' do,
·d'. II';neu Bornhausen, �el:ii o·

fei'ecido UÚl churrasco aos sócios

daquela agl'emiação, bcm como

às o.ulóridu.des e convidados pl'C
f.entes. O" soc:os para' ·terem
d\l'�·'to ao cÍlurrasco; bem como
it IJllti'arJa franca em to'ú.)s "j'j

do'is dias de. fe�t�,. S;eVel'Õ;'} mu

lli;r·sé do talão de Ago\>tó

o "EXPRES$O, BL1JME-NAU·CURITJBA", COD,cessionál'io deis serviçôs de tranSl)nrh:s �O·

letivos em· Lll\'IOUSINES de LUXO entre BI,UMENAU e CURl'.rJBA, VIA JARAGUA'
e JOINVILLE, avisa que a' partir (le 16 do COrl'eute trafegará 110S seguintes }iül'{tri flti:

,

Partidm; de !'llmm:nau :m GJHI horas
Cheg�Hlas em Curitiba às 12,00 e 19,30 horas"

.
. Partida:; de Curitiba às 13.30 luu'as

Chegadas eni Blumenau às 12,00 e 19,30 horas
.� ���"..."' ..

irrct':J com a 'Olnpr-e,,!J, de

l�;)�·t�� ço�etlvo'3. W':Jnl',,,�r, a qu'a.�:
pront\ficou.se 'L faze.!' :!,ll reI'

.

tedo o' dia e <l !lcite de, 6 de. se
t<"mbro ortib'u_,; esp<!6iá.is 'lUf! irão

até 'o"ló6a.l da pista.. Funcional'á';) ,

trEi' onibus, 5enp•.) a. t;eguinte a:
organização de, :pat'iídú,s .. De :vin
te' em v;nte ít1i,nUT.Q5 partirão
tle'l ún'ibus, /lendo um 'que e�ta-

.

(.Íonará ao lado de fírinà Carlos
ÍCoUk'e; . outro ao lado'. da Cosa,

A Capiia:1 e ouu� 'da' E,;,taçáo da

l."5tt!:tt{a. "de I�"I':r"'�} S\a. Catarhj��
CARTAZES D;J P�O},A-

.

.. GANDA:, Fl AUXII..IO AO

próximo, BoM ·.ANDANIBNTO DO

Setembro na .séd" provisor:a ci',) '.rRANSITO
clubE', no Restaurante polo' Dir"gente.s e assoc:ados

Norte, com o SI'. Ituuolfo Sc'hlun. 'gremiaçao motóciclisHca da ci

diretor do Depill·tamento· d'e C'- dade, tem sido muito cumllrlmen
clismo do M.Jto Clube, Es'sas tados peloH ü3sportistas e povo

inscrições Ret'iio' encerradas, im- Cm geral locais. pcl� oportuna

preteJ<ve!mente, nsquele:dia. medida l1doíada com a distribtti-

� I r""M3ier�dadt""'Eis�i"'Io'H'�ler""1'"'. II § JARDIM BI.UMENAU ª
Ser'Ytço de nOl\HCIUO A DOMICILIO iII ª J.JW-ro·s - "ART.o SEM DOR - GRAVIDEZ & §

OFERECENDO CONFOR'fO E.SEGURANÇ;'-\.

) � __ COmLICAçO� -.- . �A g ê fi C i a 5=
.

- SERVIÇOS }'ItE'�NATAL _

�L(fME::-lAU: - Rua 15 de No:vernbrn, :U1 Ofoh:l :Uoletz) � J'C)}le. ,M,2. ª CONSULTAS ME'DICAS DIA'lUAS' - t - 11 nORAS ªtURlTIBA: - Rua 15 de Novembro. ,;22 � Foni5 63.'. _ !
... -

A EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS l'ARA SMDAS 1\ 1}UALQUER HORA'
(

�1Unmmtl1nllnnmtnÍlin�iinnuunnummnnmUIlUlliuflinnllnu' �

v{t.;;:-:::J�'c·:·="�e'. �c2aXPmnESSpOe'Bla:Mo�p�e--Cj;a��s�!-e;:�g��u::::�n�:=='--d�'::-a"?-�v----e�-z� tos Jn�ns da JuvüBtude Cat�riDeMe
_ Numa das mais recentes. por esta oco:rrf:nC13.

edicões 'deste 'jornal,' pro
métérâmo� aprc-sen:tar em

'C"O-O'. s'e'o,c'·,U'tl·va a S.D- "a,�to Verde �f!:�il�t�:;·pOrr�t,�:)�:�:;;;
'.

.

... 'I �
. -da JuVenfúde Catar-inense.

Entretanto. muito li c-ontra

e��'tÍJ' v��lí�,)�nos
-

na .contin
gencia

'. ue não continuar
com sua públicação,'dado o

élcúmuk d� n13téria existen
te, em' vir!.l!dE' da realiza
ção dar. r.1qjs dívers:'is com-

petições es:-;ortj"!-as durante
Semana da Pátria.

,

I·

Assinando fJA Nacão"
i tencia;

d) '.rirar as mãos de
.

ii+í-

. te.nt,o UE: Albano, aos 44 mi
'l1utps � Fil1�l: En:pate de
'� x 2, g()�l1." de �\f?Jtzel, AI
'bano c .Lo j .••• na 6:rjem, aos
(Con<:lo,i n" 2,a pág, letra R)

V.. S. terá, diáriamente,
em sua casa completo no
ticiario do' exterior, do
país, dn Estado, regionál

.. e local, alem das seguin.
tes seccões: - RONDA
DA VIDA - 'PELESCO'
PIO MA'GICO � BILHE
TE A VARGAS '.,_ AS
PECTOS. DO' VALE -

QUEBRANDÓ CARECA
- NEM TODOS SABEM:
E maiB: PAGINA FEMI
NmA - JpAGINA ES
POR',l'IVA·
COMENTARios DE

AUTOltID�DES JORN.4-
LISTICAS'

Ainoa em· dJ.sputa do lsão, repetinr:1(1-::c, porian
Campeonáto da .segundona (l que �cont(,{,��l E111 1952,
cleste ano,' tíniií., é Vasto quando tamhem dc:issificou
Verde defrontaram suas �:e nUl!l hOh!"l,so quão hii
suas equipes principais de Jhante segundo 1ug� r.

futebol,' domingo' passado, Por duas vezes os dvi
em Tirribó, registrando-se, rubros Urr:boensf;"s estive

depOis ne 90 minutos de ram' en' v:mtagej)1 no mar

luta bastante moVírriehta- cadar, p'll'em os v'sitantes,
da, um emi:lUte t·m dois não se deixando 3r,ater pe
lentos 10 dcsánirno, " f'nvidando

Esta". iguah.hde dE' pontos muitos e-forços, não cede
propol'dOnrJtl à agrElhiaçãc ram l) trjunfo ao �!dvers3.
(;6 BU!!-Úl ?'a .V,=lha:a con- rio, alc'li'lç:mdo bom resul

quista dr' titúl':' c e vice- 1ado. Detalhes do encontro:

campeã(}�\d�' S�gunda Divi- 1.0 Lmpo: Uoiiio 1

-

Além disto, é éliltl.Ínuto
() espaço d!sponiy;�l nesta
págin ... , daí arré5entar-mos

Inossas (;xcu!\as �os "�leitores,
.

�--�'�������������������--�;
.. ._

n ·1 e Q: .:<;..,

Sucursal. Paraná"" Sanla: (a larinâ'
Rua Pedro IlOr 0.0 lA 1 - (aiXiJ póstal: 511· � EtJd� fel. /'Ebn'á" ,

comqnica laOS sells distintos, aíent�s, correlor es � 4migo�,que .II1U7 '

'

dou' seu éscrifótia ém Bfumenaú para o prédio Paulo Sêbefdêfit_I,'
à Rua 15 de Novembro i

.

n<.-6 810 - 1-0 andar sala 2 .. ÓÔI�·conlinua ,�

'álentlendô denlro dó frorário normút
(ia.. Bóavisf a·de Seguros
Escritório de B1umenlu··.

.

Caixa Postal: 253
Telefone': 1167,

..

End; lei.: ETMA

u

..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A C I B

festividades prosse
guirao à noite, no Teatro
C

�." los Gomes";arlos Gomes, com inicio
às 20,30 horas; com Q se alusivo à, data, pelo verea

ra' guinte programa: 1.a parte dor sr. Pedro Zimrner-

Cu emor
Esta cidade comemora

�

hoje, festivamente, a pas
sagem ela 103.0 aníversárío
de sua Iundacâo, cuja dato
será celebrada com vária"
solenidades cívicas. Rende
rá a população blumenau
ense. no dia c12 hoje, o ser

tributo de veneracão e res

peito ao Dr- Her;I1ann Ot-
��"'2"!ll!�3Fêm=:!rW?W" n"gUFRF

I E
Apeja a

i ER IÇ POSTAL - ·TE[ÉGRI'FICO;
ao ministro da Vlaçãô para solucionar o (aso dos Correios'

Os, serviços posta�s, da A-l vo�tade em servir o público,

I
a p�perança viva' das classes

I
cermos as providencias de V. sociáção Corr�ercial e Indus

gcncia Postal-Telegráfica l1l�n- n�UJto embora, essa deficiencia produtoras na solução aflita Excia., temos a subida honra I tríal de Blumenau -:- Féderi
ca desmereceram de;> conceito nao tenha_ate agora, mereCI- � angustiosa da presente con- de apresentarmos os nossos co Carlos Allende, "Presiden-
em que s?mp�e pn,lII:0u pelal do

.a atenção dos poderes COI11- Juntura nacional. No agrade- respeitosos cumprimentos. As- te". ,',

sua organlza<;ao, efíctencía e petentes,'
,

��l�f���'í�����fo?�O �et�Iafl����� C�I����dt�li�l����l����J����, 5�I�� AtlBnglBu a lase II-nal o proces'50dlrlgld.l prcficíentemente pe- cao para o caso, (J presidente
lo sr, Mourival Beirão. No en- da Associação Corucrcial e In-

,

i��lt��l�e S�n�l�i:;\'�n�l�ae��� ��I:;��ab�l�lo�h�f:�:���: ���i��,: contra o' de I dn Cavalc'a'011-��;���i��;��:dL����I��� ��le ��� ��s:IX�:���:?co, �1 s���i��� y�l�··1 U a l!
respeito aos servIços telegrá- grima. solicitando providen- , .

'

ficos, cerno postais. Já tive- das: RIO, 1 (lVIeLd1Ol131) - entanto, dizer que nos torna- res,' saiu em importante dilL
mos, oportunidade: de nos re- "Excc len t.issirno Senhor Provavelmente dentro das mos ín imjgos. Muito menos ti- gcneia, procurando descobrir
J'('l':r às írr('gul:1rídaclC's ver ií'i- Doutor .Iosé Américo -- DD. proxírnas- 48 horas, o delega- nha desejos de que ele mor- o paradeiro do acusado, que
cudus com .IS malas postais M'rrístro da Viação - Palacio do Wllsc n F'rader lcl, de Duque resse. Não vejo razões para já respondeu também a pro
destinadas a São Paulo, onde Ministerial � Rio de Janeh:o de Caxias, enviará à Justiça que meu nom e seja incluído cesso pela morte do tocaleíro
a l'oU'f'<;pond,.n,:1a somente é _.- No lntulti de atender a soo os autos do duplo assassínio, no rol dos suspeitos". Homero de Carvalho.
entregue dppuh; (I(' oito dias l icituçâo elas associados, esta ocorrido na' madrugada de 'I'estemunha místeulesa No entanto, até a hora em

Convem fris;ll' que lal iTTt�gLl' j\�;s()ci;J(:�') vem, mui respeito- sexta-fcírn última, do qual Ontem, foi ouvida pelas :1U_ que redtgLm os estas natas, I)

Iarldada li:\;' Ckr"[,iTI' da dt>fl- snmente, à presença de V, foram vítimas o ex-delegado tortdades policiais importante delegado nada tinha conse

ciência de st'niÇ"1 da Agt'IIt'!�i EXl'i:-." com o fim de solicitar daquele município, ,:1'. Albino testemunha, cujo nome não' guido de positivo, Várias de
Postal désta ('id',lde, onde us vcss. S ur-gentes e imediatas Jmparato, f' seu amigo, Arnal- foi ainda revelado. Disse a nunclas sobre o po::r:ivel local
mulas .são eXfie;!idas normal- prcvidenclas no sentido ele que d) Bereco. testemunha, segundo nos reve- oride estaria horníslndr, o :lCU·
mente- SE- jam n.irntalizados os servi- Segundo estamos informa- Juram, que avistou o prefeí- sado continuam chegando à
Além de,;s;} ancrmaltdado ços telegrátleos entre esta ci- dos, a autoridade pollcíal a- b Braulíno e três guardas delegacia. sendo todas 'ebs

,
' ,'1,,";'1(' c a cL"-. São Paulo. As pontará o deputado Natalicio rmrnícipals nas proximidades minuciosamente estudadas:surgiU novo entrave lJO expe-

- . -

dierito telegráfj,'o, cujo serv+ cart a-, aéreas levam, na mé- 'I'enór lo Cavalcanti como o do local do crime. mais ou Estaria no norte

D' C/'
,

J dia, oito dias entre as referi' mandante do crime, cltando menos à hora em que este foi A impressão geral é 11 de

t·ço vem senuo ff,ito por via

e , oWestern, tendo freado inter. d rs c.dades, dificultando se- entre Os executores o Indíví- cometido.
.

que Pedro Tenorlo e os de-,
'

'

,

'd' r-lamente, com ponderáveis duo Pedro 'I'enorlo, primo do Revelou ainda que causou mais acusados teriam fugidorcmjn o o trafego comum nas
linhas com São Paulo, em l1a- preju izos, o clesenvolvimento Parlamentar fluminense. As' estranheza encontrar ri gover- de avião para o norte, embar_ "

,

'

grante detrimento aos interes- dos n:'gúeios das classes pr;)' sim se!ldo,. será pedida a li- nador caxiense àquela hora, cando· horas dep.ois de pratí
ses das classes produtoras e

ctutoras, per intermédio do re- cença a Camara para que o julgand: mesmo que ele tenha cal';;. crime, Esia)li!)otese maís
ferido meio de transporte. sr. Tenório Cavalcanti venha sido testemunha dos sangren- se robustece em virtude dodo povo em !{er<ll. O reduzido Com relação aos serviços te- a ser ouvido, uma vez que to-s acontecimentos; Não se sa- fraeasso das diEgencias emnúmero de func,ionárins da- legráficos se verifica identica existem várias provas circuns- be aind:l, o que as autor ida_ todo o Estado do Rio e mesmo BONN, 1 (UP) ,- Novos didas decisivas, e a polícia

quela repartição públiea vem 'lllomalia, sendo que a maio· l.anciais ('ont1'a ele, inclusive des policia:"; pretendem fazer bandos de c,omunistas adex- ,e os g.uardas fronteiriços se
denlOnstr3ndo n �eu esnin:o dI' t d t'd t d 'i S l··t·

- no Distrito Federal.
de sacrl""I'Cl'CJS e ;; nJll�l.l'IOl·' lJ",)�,

ria :5 im ustriai;; e come!'- o �a o e er SI iJ encéln ra o a respel o. e 50 le! ara0 o trados na zona soviética na en.carregaram de lJôr hr-:l. _ " , n ciantcs expedem seus telegl'a- em sua garage I) automovel comp;uecimento do pl�efeito Aliás, já se cogita de solici. ,
L-

mas pOl' viu Westerll, o qt!� usado pelos criminosos. Dara que seja prestad:> o seu
tal' o concurso das p';Jlidas dos arte de provocar perturba- mo' á situação. Como' resul·

oc:r1'e com maiores despes[\s Tambem pesam suspeitas, depoimento ou se consideram Estados nordestinos, para a ções' e dísfúrbios públicos, tado dessa pronta reação, a

ASPECTO.S !
e prejudicam sensivelmente ,(S principalmente entre a popu- que o sr. Braulino Matos Reis captura de Pedro Tenorio. A· 'quizeram invadír, 'hoje, maioria dos agitadores' foi

" rendas do (;rúrio público da lação, de Caxias, contra o pre- nada tem a ver com o crime. credita-se ainda qUe investi�
Alemanha,' Ocidental, e ,o detida.

Nação, Esta A.ssociação, cer- fe_to B,raulino Matos d-os Reis, Diligênci:m gadores fluminense serão en-

DO V,,\ Lt: l' ti,licou-se d2 não depender os que se disse ameaçado por Toda a polícia do Estado do viados para Alagoas, terra na- governo de 'Bonn mobilizou CENAS BRUTAIS
! r\:b. atrazos da Agencia local, cuj�s Imparato, quando do último Rio foi mobilizada para as di- tal do deputado Tenorio e de todas' suas forças ao longo Berlim, 1 (yP) --'- De a-

.W�����,
hmc!om�:':os zelosamente lu- atentado, em que saiu ferido ligencias, visandJ a captura Pedrj Tenorio�ã fim�deque ds front2Íra da cortina de corda com in:6ormações de
tam hC:l'.Ji�'Fnente no atendi- o deputado Tenório C::rvalcan- de Pedro Tenório Cavalcanti. sejam realizadas buscas. Co-

o SerViço Nacion�l da Malária, mento 110 ,·.__iumoso expedien- ti e mais quatro pessoas, pr:mo do deputado Tenorio; mo se sabe, a maioria dos em- ferro, para deter essa "in- testEmunhas oculares ,a po-

Incontestavelmente. prestou os te di:}r o, 0:n face ao seu 1'2_
- "Durante lnuito tempo aDontado e mesmo reconheci- pregados de' Tenorio, inclusi- vasão". lícia ccmunista espancou

mais rclcnntes SHÜ,'GS à. c:""" du::ido e llBl':ticienie corpo
- afirmou-nos o prefeito d�') por algumas testemunhas ve o matador de José Dantas' Foram já presq,s mais de brutalmente, hoje, os, habi�

da saúde das }lOpulaÇÚ€J das "<11",, funcLn?.l, A Assoeiação Co- fc i amigo do delegado Impa. como um dos executores dO Sg�O naturais do sertão de Ala� 3 mil vermelhos que pro-, tantes da Alemanha Orien-
!:Dl que (I i;";,.;!udi,,EW luna"" :<s- lr.,:l'c:al e Indu:itrial de Blu- rato. Tivemos, plJrém, uma de- duplo assassinio· oas.

f'
'

b
smtad",r�E�e"",' eT:1 ,;ulras "I'OC;;S mend�i vem de aoelar para a savença por questões dos par- Na noite de domingo, o c]2- ,Telló!'�o sem empregadas I

curavam passar a rontel-, tal que tentavam urlar, o
" cuja C.llH;'",lI>:< ,'l,lltal' e

h('''�-l �,!maj:,; (�esment_id 1 e, patrióti� qucs da c,:da?é, te!minando aí 11,egado Frederico �comp.anhar Um fato pitoresco vei-o o.
\ ra com esse fim. A polícia bloqueio estabelec�do peios

:i�:� re",,�,�t,in-sc ,,':�.. ::m,'s com�let� ,;::a a1Uêiçao d2 V. Excla., que e I nossa allllzacte, Nao pcsso, no uo de numerosos mveshgado- correr em meio à inquietação co�fiscou de 500.0�O a 600 vermelhos p�r� evItar que
�x.to, (,,,,,- a n._�."'!l,le e t.ans

, '---- d '" C� ", mIl marcos da Alemanha

I
fossem adqUIrIdos os paco-

cemlcnci:� !la sua n"al[t;a,j", C A.. "'1 ti.P A DOS DEPUTAD OS 'I
ommanLe em a?C�as. E que ,

'
, .

Agora,' sEgU!1CU '" ""I'I'(en<1" das'
L h L �",'cl.' , - O deputado NatalIclo Tenorio Oc'd tI" t

'

1 d d ,tes de'alrmentos norte-ame-
.

cJ'
. Cavalcanti, que continua em I

1 e�� a ,e "one a as e
ricanos.

.

,rledar"ç{;C"'i feli", ;, imprensa de

".", ,k,"pt:;-"''t,aro O reatdmento "

sua casa de Caxias, está 'sem materlal, de. propaganda _.

.

,.Jai.R\·i1e p{'�O CnFfe do ·�
..
o Distri- -:;" V"

.... quor .sS O l� t
to do SerY;"a :'<;,,;u·,",1 !la l\lalf.ria, O f _,

"

� . lílW Q f nen�uma em�re�ada para os subversiva.
.

S a, :lnaes. ol'l�n aSl 9--r:e
ser:í re'"ÍcÜi{j" a Ulm!.anlla C<;ll- serVIços domestIcos. Para fazer frente a esta consegUiram IludIr a Vlgl-
t,'3 a malá!'i", désta Vez, com maiOl' B URSS O

C_m
t mdedo de.represalias nova ameaça ficou reso1-' lância -e chegar até Berlim

intensidad.' e em maior escala, de- r
- .. • p r par e os amIgos de Im-. ' �', O'd t 1 d'

'

,'endo " l'd�l'i(h, "ampanha alHan- r(,��".:!Ii,c,'ates C,OI��I,)lFíL;;'tI� com a .

para to, a cozinheira, cop�ira vIdo que os 10000 homens '"
CI .er: a, . lsser�m que

;:Cl' tl)I;" " �:.,,>di' tle Sallta Cata.
" - U i íi � "" liu t:JI

.

'J e arrumadeira, pediram as destinados à defesa das polICIa popular atacou

BTO 1 I?�erid,) - A Cá.- jeta é o que cria cargos de' ca_: dema:s naçõe" demoCráticas, conta� ao pa�hmentar, fican- fronte�ras .

Se trasladassem sem consideração os ho.- ,

I d
do eSi.e .sem nlnguem para CUI'-· " lhinicio c,h S('mana, lim,l" sido mu- 11":31'3 O!llcm esteve m,ais mo- pelôes militares na Policia a eS!1cito da "guerra fria" 1 N t t mens e mu eres qu<> re

bílisados todO!i ." re"lIfSOS do 8e1'- \'imentada n::s eOlTedores do i\.Iilit;r e no Corpo de Bom- não romperam t'ãis relaçõe� dar dos serv�çcs domésticos, p::t�l:'
amen e' para seus

gressavam a seus lares�con:
,'iço N;,cional d:; ilIa: Iria para em- que ro recinto das sessões, on- beiras do Di"trito Federal. com os Sovieis. '

d I
precede.' " '3W!,.,.ncntn d" al,'�"mas de os trabc,lhos transcorreram D::pois de combater a propo- O p.ojeto do uso de -retra- O alcance desta invasão' pacotes e a ímentos,
regiões que ainda carc(",'!n da de- monotam"nte, sem nenhum sição, o sr. Campos VergaI pe- tos nos títulos eleitorais teve I segundo' t:sstemunho do� três pontos de inspeção si-
detiz��ão c 0i1<1" I)S trallsmis,ores discurs:J de maior importan- diu yerificação na sua apro- a sua votação adiada, {} mes- A E f I ( f E N ( I A que até agora foram deti- tuados nas proximidades
da malária estão p<l1ldo em perigo cia. As f,tenções gerais esta-' vação simbólica· Faltou quo- mo acontecendo COln o Ane- dos, é de enormes propor- dó! Berlim.
a salutc d3S J>OllUla�',i's, 'Iam yo1tadas p:Jr8 o deputa- rum nas bancadas e procedeu_ xo do Or(,'amento, referente

Nã .. ]Jodia ser Dlais útil e hene- do Tel1l,rio Ca\'alcanti, que, se à cham3da nominal feita ao Ministério da Viação e do anuncio acha-se di, ções, e até certo ponto co- Receberam-se igualmente
mi'rita a f,·liz ('ampr,nha que o contr:u'iz,ndo a expectativa. s:b a d[reçâ,) do sr. Rui San- Obras Públicas, este último retamente ligada à cir- Jheu de surpresa as autorÍ- ';informações de que em Fal-
SNM \".'!ll ti .. ('mlH'l'rndcr no 1110- ni'i: OCU:)UL1 a tribuna, tendo tos. tendo sido a aprovaç�1O

l'
p�r falta de publicação dos cula-ção do jornal. A NA· dades do ocidente da Ale- kensee, Oranie:nburgo e,

m�nto, cujos I'csult,"los serão, ,"'fi se limil:1do a palestras com os confirmada 001' 154 votos pareceres. çÃO é o único órgão de h
1

l"d 1 "f
.

I d t 1 1"
.

I
-

d'" man a. Koenigswurterhausen tais(IIV, :t a �Illlla, os maIS sat.s at,,- �t'l!S c_o eg::s epu ue,os c os' cont�'a, Ll,
.'

F"Jj ainda aprovado pelo cu'cu açao !afIa que pe- ,

rios e [ll'"..-cit"..,s, õl exemplo do JornalIstas,. VarlOs o�tros J;:'ro]etos tIve-
I pleni:.rio l!m requerimento do ,netra I'm todus os pontos Uma vez porém, adverti- ataques foram. repetidos.!

qlll, O\'üt't'ell com a primeira catn- Na ordem do dJa, houve a rum sua dlscussao encerrada j sr. Ca:;iilho Cabr"I conceden- do Vale do Itajaí. das do à-egii'o, tomaram me- Todos esses atos de violen-
l'allh� rc:tli,ia<la 1"'10 m,,'mo Sl'r- :�)tat;ã� ele,um ú�ico projeto e, v�ltaram às CQmissÕe�, em do prorrogação d�, mais 90
\'iç .. , JU no fmal (,:1 SC,S:illO. Esse pro- \'!rtud-:> de emendas. ASSIm a- dias para conclusão dos traba

'

eontecclI com os dois seguin- .' _ , .
lt's: dispondo sobre a inclu- lho� d� Co.mlssao d�, Inquerr
,;50 da Faculdade de' Filoso_ to da 'UltJma Hora .

lia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, e lVIENDONZA, Argentina,
ê!;;tauelecenclo normas de co- (UP_l - Em consequencia do

,IL ração entre li União e 'as violellto temporal que açoitou
l't1t!dades partictilares par!l a zona dos Andes, infOItna'-se
mallllkn<;ão de g:nusios e co- qut' (J número de mortos c fe
!f'gins tiO interior do país. So- r:dos {� elevado e que os pre
IHt' f":'itc' último discursaram os juiz,:!; materiais somam a vá
�l'S, Nest'Jl' .Jm:t e Leitt� Neto. rhs milhões de pesos. O tu'
Sobrc o 11rim,' ira falüli {) SI'. nel número dois da Ferrocar_
Aliom:'l' BalFeil'o, quI' se des- ril Tl'ansandino foi destruido
viou depois do assunto, para por lima 'lvalanche. Inúmeros
defr-nder a idéia do reatamen- rios foram desobstruídos com

!o de reh',ç<'ies comerciais en- carga de dinamite, enquanto
tn u Brasil e a Russia Sovié- vários ::.utros continuam trans
Uea, sob a alegação de que as I bordando, m

,

-'

Prorrogada
, ..

I

(asa 'A

navo

na
.

assalto
fronteira

cios
---- _ ..... _.- ... -.

da e agressão por parte da
polícia foram levados a e.-
feito quàndo os que condu�'
ziam ps.cotes se negaram - a

fazer entrega deles, segun
do t:õstemunhas oculares:

rina. O!oi. !HH P:-' l)jano�' de acão terã',

595,
Fõõ�l'55(f"""""" (acima da Fannacia Glória IA'l'l':NDF. cnAiVfADoS :rE�LOS f<'ON (�:;:

.1 t �l ii (' 1 6 :: �
_ -"'� ..

'

.._�:�!õ>'''''

Desapareceu eoOl dois passageiros o
aparelho· do Béreo· Clube

.

do Brasil
Pequenas as esperanças de salvar dois

Como Se sàbé, apenas -

o PR e o PL não atendE!-'
-

,

ram ao apelo do presi
dEnte, da República lança-,
do

_

aos partidos em outu":
bro dó

.

ano passado, para,
cooperai' na elaboracão
do projeto da refoni-ta.
Os demais parti�}s que-

-

integraram a Comissão
, Interpartidária, portanto,

-

sentem-se com - direitos
para integrar a Comissão
Especiftl, esperando - se

qUi;! tanto o PSD como a

UDN abram mão de al�
'guns lugares, para don-:--
tentar as pequenas agre.

á imprensa:
"O Aera Club do Brasil lamen�

D E

. r�óbrega
�RO!ESTO

ta: tel' de comunicar o desapai'8'
rimento da aeronave PP-DMD
tnarCa CESSNA�140, na

F'lorianopoHs-Santos, quando" re

gressava de uma viagem a Mon'

tevidéu aonde fora juntamE'nto
I (..onclul na' 2.a pág1tlA letra :Ri

Fa<;o S,-:,IJíH' ao :-;1'. REINALDO I10LETZ (IUe, }leIo
Banco Naci', nal dn Cumél'l'io S, A., A..gêl1cia local, foi apre
sentada nêste I'::ll'tól'io, afim ue ser llrotestada por falta de
aceite e pag,'menta, a du!.!icata nr, !l�.241. de Cr'i l.0Z0,(lfI,
vencida em 30 de nuvembro de 1952 .. emissão da Companhia
FábricR de Papel ltajaÍ.

Não lu vendo si.:1u eucoutrarlo o referhln Sr .. nelo pre·
sente e_dital ini.�m[l o !l que, dentro do praza legal: compa
reça neste curtoria, afim de aceitar � resgatar o título -ou
apresentar aS razõ<:13 {lue tiver par� :r;iio a fazer, súb pena
de _protesto, na fónna da lei.

BlumCll:m, em 2 de setembro dc 1953.
raulo ,Ki�pi'el TaiJeliãu Interinu.

Exposição Igro - ftvicola
Industrial de Canoinhas
C(l\m a p�sença do sr.

João Cleofas, Ministro da

Agricultura, deverá inau-

gurar-se, 110 dia 5 do cor

rente. em Canoinhas, a l,a

COM TODOS os IMpr ,Ef,'lENTOS

AO AlCANCE
SENHORES AGRICUI,TORES!"

APROVEITEM A OCASI5.0 E ME

CANIZEM SUA LAVOURA ADQUI
RINDO UM TRATOg

"W A T E R L O O"

� --

Rua 15 de Nnvemhl'o, 92Z

POR APENAS CRS 04/-)00,00,
NAO PERCAi\'l TEMPO

DIRlJAM-SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

Esquina da Rua Padre Jacobs

'''7

./
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