
inelenisaclo o Clube) ele Caça eSerá
RIO, 9 fMerid.)· - o
deputado .Jerge de La

cerda obteve do minis
tro da Guerra a impor
tancia de 50.000 cru-,
zeiros, destinada ao

Club de Caça c Tiro
"Vasconcelos Dru-
mond", de Itajaí, como
indcnisação aos pre...

juizos na sede do club,
durante a sua ocupa
ção por uma unidade
do exercito.

o M E N S A G E.I R O
ANO X BLUMENAlJ. (Santa Ca tarhia) - 5.a-fdra. 10 de

o
APRESENTACÃO DO PROJETO

,

D E A L I A N ( A S PARTIDARIAS
DECLARACõES DO SEF A1JTOR. O SR. AFONSO ARINOS
- ASSINÁTURAS DE DEPUTADOS DE VARlOS PAR

TIDOS - EQUILIBRIO DE PODERES

d� bancada. a varias deputados.

RIO, 9 (Meridional) - O deputado Afonso .Arinos,
Ieader da minoria na Camara, resolveu apresentar a Mesa,
para deliberação dos seus pares, o projeto de lei de su� au

toria que institui a aliança partidária com transferenCla. de
votação. Co messe gesto, atendeu o representante udenista
às sugestões de grandes correntes políticas que reclamam
um meio de entendimento entre os partidos, para a escolha
dos candidatos á sucessão nresidencial.

Para dar ciencia da·-sua decisão, convocou á ímpren
sa, e prestou algumas declarações sobre o assunto, esten
dendor-ee, na ocooião em apreciações ao discurso do sr. Ge
tulío Vargas, prenunciados no dia 7 do corrente e á marcha
do inquérito sobre os escandalos do grupo jornalistico, de
"Ultima Hora".

o Projeto da Sucessão

A$, suas primeiras palavras. en

tretanto. foram para revelar os mo

tivos por que apresentou o proje
to de aliança par ttdárra, que é a

primeira iniciativa no

.

campo le
gislativo com vistas á sucessão
presidencial.

A (OFAP APROVOU A
VENDA DO ARROZ

ração para significar que não há
RIO, 5 (Merid.) - Na As- interesse udenista no assunto, pois Presidente GETULIO

sociação Comercial, o sr. dentro da UDN há elementos

CO!!I
.

Luiz Brunet de Castro con-
tráríos ao projeto, a despeito de

L c1testou informacões veicula- ���:�.�;rá q��n�aSl:�ic����:i.a.
é ia-

on resdas contra a firina Raul Gui Passou o sr. Afonso Artnos a

marães & Cia., cujo titular dar conta dos entendimentos que

t tem mantido para a colhcita rA�per ence aquela entidade há assinaturas, salientando:
mais de 40 anos. Tais infor- - Estou procurando assinaturas
mações oriundas de um mal que simbolizcm correntes polttíca.i.

entendido, referem-se a cem
Já conto com O apoio de elemen-
tos do PSD do Rio Grande do Sul.sacos de arroz, pesando ... da chamada ala "dutrista" de,;,' LQNDRES, H (UP) Os! tor idades britanica-'!_ adotc'r! Por outro lado os vesperti-6.000 quilos, vendidos pela 1-arUdo. e agora procuro asstna.u- circulas oficiais britanicos re ram como regra nao prestar nos desta capital mencionam

aludida firma, devidamente qs, de pesscdist<\sc. ru:tosl,oxPs.,. r.i:l cusanh::C'. a"e<Jnf:rmar,cu dOS7' 15Sclarll,Cüst011t.\).' é.l%tan,,�� ,.r.e;:q;Wi'jl"e1'l'if p:t-itllcí.ta 'pág4nas'as 'nOti
despachados e Iezalizados camacl:a corrente c�ntrista" Já re- mentir os rumores segundo to das experrencras nucleares cias procedentes de fonte au-

� colhi a assinatura do deputa:lo os quais poderia ser experi- em curso. Insiste-Se no referi. torizada de Canbcrra, segun-pela COFAP e pelo Servi- TI?ul PiIla. do Partido Liber tador. mentada em Wopmera, na do mlnístcrio a respeito do do as quais a explosão de uma
ço de Abastecimento da e O sr Dilermando Cruz assinou Australia. uma bomba de co- fato de ser a bomba de cobal- bcmba de cobalto não fará
Prefeitura. Por um descui- 1 elo PR de Minas. que adoto i o baita, no' transcurso das pro, to apenas uma bomba atomi- parte das experiencias atôrui
do atribuido aos respecti- ��0!.etoAs'.:1�1.aSr"a'am cmonal:sen(ç,o.ãOpessEe�"t;:,-_ 'las atomicas que se realiza- ca "ordinár.a" contendo par- cas de outubro em Woomera.

o '.. rão nz começo de outubro, t ículas de cobalto cuja ação, Noticia-se em Londres quevos transportadores, não fo- las H"rm<:::; Pereira dc Souza. o,i; Salienta-se no Ministerio depois da explosão é aumen- I':S despesas determinadas pe-ram levados ao seu destino (Conclue na 2.a pga, letra K) dos Fornecimentos que as au- tar a radicatividade. las citadas experiencias são

��W�8di���-I-------------------_·-----------�-------- ��u �����
t E I cl I

tr'nta e dois milhões de li-g(}�u·Os ef2itos da desidial XU tante O mun O ivre bras.
Inquietação na(Con"lUe na Z.a !llÍgina, letra c) Austl:'aliaI '

eI
CANBERRA, 9 (UP) - "O

errot..:. com-un,"sta' governo australiano insistiu,
CAm .::t

g p:r ocasião das discussões a\ai U respeito da próxima explosão
atomica· de Woomera, para
que fosse absolutamente ga
rantida a segurança do povo
australiano", declarou hoje

bras destacados da Assc.ciação Eu- ar:s jornalistas o sr. Robert
Menzics.

ropa Livre as:;im sc manifestou: O primeiro ministro respon
"A derrota dos comunistas na deu assim ao sr. Herhart Evat,

Alct:lanhrt dcscncrtdeará resultados leader' da oposição trabalhis-
t ta, que havia falado a respei-inlprcvisiveis favoravcis ao es ·a ..

tada na Australia em face da
b:lecimellto de uma Europa Livre. to da "ansiedade experimen-
·Por iS�'iOt não posso esco'nder Jueu

contentamcn to com a vitoria ria

VARGAS

Ja
realizou inúmeras experien-
elas de grande envergadura
em diversos Estados brasilei
ros para precipitação de chu
.vas artificiais, por meio .de
urn processo que ele mesmo

idealizou e aperfeiçou, com

imensos sacrtficios.
Sob o patrocínio do "Diá

rio da Noite": o sr. -Janot Pa
checo vai empreender agora
a maior tentativa da sua lon
ga carreira de especialista em

I
chuvas artificiais: fará chover
na região do vale do Rio Pa
raíba €! do Ribe�rã6 das L:3.
jes, contribuindo ;::ara elevar
o nível de vazão de toda a re

de fluvial que aí'menta o sis-
tema hídro-elétríco do Rio e

São Paulo. Apesar �as chu
vas dos últimos dias, em vasta
zona do Estado tio Rio, o Pa
raíba contínua R proporcionar'
pouca agua aos reservatortos
da Light, cem reflexo no Ior
necímento de energia aos dois
maiores centros consumido-
res do país.

De seus produtos àmaio-·
rta dos lares do Vale.do
ltajaí anunciando neste
jornal.

presidentes de partidos. aos leaders

disse o sr,

foi eraborndo

a c irctores de jornais. etc .. para

que o estudassem. Esperei todo

esse tr-mpo para que o assunto

amadurecesse na opinião de todos �

- Esse projcto
Afonso Arinos

fui me convencendo da necessida

de dc apresentá-lo. Para isso.
cornrccí a observar as manifesta-

em maio desse ano. Remeti-o a03

ções t'os que estão interessados u"

problema sucessorío. Agora, stou

cotlu neto assinaturas. nos diferen
tes partidos e nos d.iferentes se

tores dc cada partido, pois a minha
int enr.ào não é a d� apresentar um

projeto udenista. Fl!ço essa decla-

F A TOS

Escreveu;

guarcla Â

SIlenCIO:
III III

iminente O teste com ã

·'E:isa derrota - ,:ontinuou
No gramado da Enlprcza significa o fortalecimento da fvn

Industrial Garcia, domingo te ocidental c o prenuncio da vi-
últinlJ, tivemos ,I realizaçãJ tori" tolal ctn democracia não �j
dc mais um clússico Am,lZO-

11':1 EU.i:IJP:l nl!�S Cln todo o lllun-·
nas x PrOf.�1 "s"o, o tlUal, co-

do".
mo era di." sc Espera. levou '

Como se '.abe, o chancclcr Kon
<'.:0 seu local núblico dos maio

-
- rad Ad<:nnuer obtcve, nas eleiçõcs

res, tanto Que a é.rrecadaça') realizadas (" :lmingo ultimo na Ale Arsubiu à casa dos CrS 6.952,DO. manha Ocidental. estrondosa vito-
Contra a éxpcctaÜ\'á geral. ria não só contra 05 comunistas (A M I S li R I ABU E R G E Ros alvi-ccl€-Aes sol)'t"€:pujaram

4
("fln 'o t"l1lbe1l1 contra os ne�-na-

O conjunto I ubro-negrp por ;"istn:. os quais não elegeram um

d'
.

t.
Com a presença do sr. Irineu

X O. tEnd.) bavido certo equi- I d (onvid::t. "ells ISeln OS amigos para o Bornhausen, governador do Esta-(L;)tlt2 (J scqul.!:' para o Bundes- 9 "'- � " Ilibrio i'p·:nü:: na partI.' inir:ial ta« ou Ca'nara Baixa. resultanda do c dc sua exma. consorte da
do match. }::l qüc !1:t f:nal f,)- disso o fortalccirncnio absoluto do alo ,'naugural de sua LOJ"i. à Rua 15 de' l'vIaricla Konder Bornhausen. pre-
r3m scnborc<' da ,!uncha os ,. ". sidellte da Comissão Estadual da. governo aliado das potencias oei-
amazonens !�,. cujo triunfo fOl

dent.ais. Novembro, 472. qn.e iorá lunar hOJ'e, às Lcgião Brasileira de Assistencia,
por dcma;s D1crecido' 4: x O.

rmSUJ.TA])O DO PLANO ••
\4 Iv � terá lugar. no próximo sabado. a

Feliúe 2 t ChicJ 2. c.stes os
fIll\ltSHALL b inauguração do novo Pavilhão daautores d03 tentos do Amazo- 18 ·oras. Materní<Ilad.c e Infancia "MariaO c<:!. Edua�<!o Re�el. ex?diplo-11,1<'. que "linhc U :::O'li. Ma�,:- mata. reprcsenlante dos rumcn;s Konder Bornhausen", do Hospital

I (,rO, MJU1'0, e P;nh�U',l. dC_ Santo Antonio.
ri c Hercilio' .J.Jsé, Chico. o <,to' gural co ta

_

inda
Alexandre, Màlheir(Js (: FBi-

A 4F

d I m"en to com � p��:�nça das naU�:ri�adeS
rl;!lho. pO1O O P a"" a

'

locais, imprensa e pcssoasA consfituicão ciG con.iunto Ia taque social, gentilmente convi_
vencido foi es'tu': Ncnen, Ant0" dados.

i�;�aC cFOC����;lh;�UiZc��;�����: a' 141-munl·da'de de Tenorl-o cm�r:!��e!��5en�a:!!::od:_=!: o presidente gsenhower e o se-

Marangona, Batista, Nó de Pí. .

sob o ponto de vista humanitário cretario de Estado, John 1!'oster
Ilho c Cruz.

c sobretudo sanitário; louvavel. Dulles, abo.rdaram hoje, oito
E::>a concluta tevE' na arbi' Chorou nl ,eC"'lnto o deputado. u.,denista convindo ressaltar os esforços <'!!is- problemas de politica internado-

ir�,gcm O sr. Arnalc!o Silya. II pendIdos pela atual adtnini5tl."açãa nal desde o caso da Indochina
------------------------------. U 'd' aI) - Os dra- v1[.l1a.

RIO, 9 (".efl lon '

Não haverá Ikc'·,\l1, llara

jl1JUniCiPal,
na concretizaçã(i d.éssa atê '.J da Alemanha.

_)"I� maticos acontecimentos de Duque processo obra magestosa e digna dos maio- A coníerencia dos dois altos
(i t: 5 de Caxias tiveram viva repercu:·· Lona quI' 'l'enorlo mürou no re csencomios. A maior parte do� funcionarios foi considerada de

�ão no plenario da Cemara, ao p!cn:;rio. formou-se verdadeira ii-, l'"cursos financ_eiros para fazer tanta iroportancia que se reali-
0111:"1 r"?tornou, pcla segun(':'" '"�z la de deputados, de todos os par- faoe a conclusao das obras, sem zoU, ape.sar de ser hoje <l Di�
c'c,(;e a chacina do d.:.legado Im, tíd05 e que lhe hípotecav;�m S;l- duvida alguma. foi de contribuição dQ Trabafuo, ero ·que os chefes
raruto e do pi�tole;ro Bereeo. .J lirlariedadc. no tocante á sua. au-I

do lnunicipio. sendo de justiça sa-
do ExecutÍ'\,'.J não exerceram ati

c'uwtado 'Denodo Cavalcanti, c.ue tude <":! resistencia á ação POliCl�l1, Iientar as contribuições partícula- vid'ades.
n !-ú'yera dcixar ,qucle municip"J. considerada desrespeitosa ao man- res, destacando-se aind.'a o coneur- DECLAP..Á;ÇÕES DE
:J conselho do l1rcsidel1t{� da P.:e- dato oarlamentar da qll� ele e3tá so da Legião Brê!sileira ele Assis-

DULLES
��. sr. Nercu R'l1tCB. investido. iencia. que contribuiu para a com

. DENVER, COLORADO. 9 (UP)
'.) deputada ::e['r ri, chegou cl O ambiente é de tal ordem W!C. pra dos moveis <; materiais Clrur-

C"lI"ura no au1.o'\l:Jvcl do proori') se agora a Justiça do Estado do gicos e ohstetricos de que neces

�r. Nereu Ramr,q '" seu desemb,'r· Rio. mesmo com l)1'evaS pon,len,- sltnrá a Maternidade.. .'Ia, �oncedida após �ua longa: en
"ne foi marcaál1 '�.e certo apar'ltl}. veis contra o deputada. como mal'l- Mode.namente apavelhado. o no�

.\tl'CV1sta
com o presld�nte Elsen

J::',·cergava ele um t":[lJO branco e da"te ou participante direto <.0 vo estabelecimento de a!isisténc�a ,wcr, o �r. Foste!:' �i.J.:les afirn:_oll
r' •. o",ctrUV<l 'Jr-:!�d � ;;batimellt(. massacre, p,"dir para processá 'u, ii maternidade e ínfancia na<1!a que, alenl das eleu}oE's al€1maes

E�L1"a kl�ga noite :l<, (Conclui Ila 2a. páglila ,letra Al. l(.oncllli na :l,lI pagm& letra.B) discutira com o pres.ideote entre

eventualidade de uma

,truição de vidas ou, de
pélá' i'àtfibíivídãde"';;· _.,

. '

"Ao contrarío - àfirrnou o

prrmeiro ministro - as expe
ríeuctas de Woomera são des
t nadas a proteger a Austra
.Iiá e o mundo livre".

Após declarar que estavam
terminadas as suas conversa
eões com o sr. Ducan San-
ctys, mínir-tfo brihmico des-
Fcrnecimcntos, vindo à Aus
fr,dia para .assÍstir ás expf'
ri!:ncias de Woomcra, afirmo�
Menzies que seriam realiza
dos esforços para informar o

povo a respeito d'ls' experien
cias, nos limites da seguran
ça,

M<mopoHo da cnel'gÍ.:t
Atomica

CHICAGO, 9 (UP) - O
professor Hatold C. Urey,
premio Nobel e professor de
química no Instituto de Estu
dos Nucleares de Chicago, cri
tic::u ontem à noit," o mono
polia que o governo not'te
amerÍCano se resenrrJU na uU
lização da energi:.; atõmic4-
Dirigindo-se ao Congresso dá
Sociedade Norte Americana
d!; Quimica, declarou Urey
que sempre ficara "um pouco
surpreendido" por ter o Con-

t�r:u' IUAU6URADO NO grosso dos Estados Unidos vo
Jf:I\A ri taào uma lei "tão nitidamente

PRO'XIMO SABADO A
socialista" :Iuanto o "Atom:c
Energy aot'· de 1946·
Segundo o, professor Urey,

MATERNIDADE "MARIE', o d;sE?-vólviment? da: eu.e::giaatomlca para fms i)aclflCOS
TA K BORNHAUfEN" tem sido "de prefer�ncia leu

• J no� Estados Umdos. Ma-

eulminou esta noite en, acusa'

eleitoral ma Alemanha Oddental
ções contra Os IDstados Unid·Js.
A oposição em atitudQ violenta
acusou {) gove,'no n'J!·tc·ari!(!rica
no de intervir no pleito em -fa�

voZ' do grupt.J do chanceler Kún
lad Adenauer.
A tormenta se dilsab')u quando

�e soube que o sccrt!tar.'.!l de Es

tado norte-americano John Fos

ter Dull�\S havIa dito em Was

hh{'gton, ontem, qu'! a derrota

de 'AdenaJli;r p'Jria em perigo' a

óportuniâàde da Alemanha para
unJl1 ·se a rcstll1Jrar !>pa sobl!ra-

IUO. n iMcridiol1a[} - "Os

hO-llivrcs
no Br::côil. declarou:

mens Ii ....res em todos os países, "Do ponto GC vista intcrnacio

quer estejam gozandO plena !ibe!:" nal. Uma vitoria sobre os comunis
(" .Ide politica ou sob o guante da tas só poderá encher de jUbilo os

tirania comunista. sentem-se imen povos amantes da liberdade. Creio
samente satisfeitos com a ctum- quc essa vitorirr de democracia po
!Jante darota dos bolchevistas nas derá scr interpretada como conse

ultimas eleiçõcs alemães", decl:1·- qucncia direta d:! aplicação da
rou on!:111 ã reportagcm de ° Plano Marsh�ll. dc que é exem-'
JORNAL o sr. Jan Rei�er. ex- cm- pIo a distribuição de mantimentos
baixado r da Tchecoslovaquia no aus povos famintos da Alemanha
Brasil OrlCnt".r". li inalizar.àll. o ceI Resel

afirmou:
UAchá que 11 vitoria foi tambem

esn13gatf;ora com rcb..ção :'.05 so

cialistas. os quaifÕ não simpatiza
vam com a NATO e f'plll1hmn sé

rios ob�taculos l! rculização de u

ma politica franca par:) defe"a da

Europa".
O cc!. Estanislau Kara. rop,e

scntantz dos poloncses liv!'cs que
reside mno Brasil c um dos mcm-·

l'<�lnocrada naquele pais. onde os

conltloistat.; n�l('1 nhtiv'cral'n uma ca

deira sequer no llHrlamcnto. o que
\.�

hem clemOII"tra ii sua fraqueza _

NOVO ESTABELECIMENTO
HOSPITALAR

t;'� ...

O" social-democratas .- ü se·

g,' ndo partida em força eleitoral
"lU naí.s é acé,··:. t') inim:go de

Dez· problemas
JD u n d i a I no

•

DENVER. Colorado. 9 (up) outros,
toS!

seguintes

1), Á Coréia "e as me'didas que
serãr.} tomad:fs para uma confe-
rencía politica que, segundo es

peramos levará á unificação do

país".
2) À Inôochina e a situação que
ali reina� "notadalnellte tal como

se apresenta depoÍB do novo pro
grama france'S de Independencià
para ';')s tres Estados as,Socia
dos"..
3) 'I'riEfil'e - 0'5 eInbaixado.r€.S
·,dos Estados Unidos, da Grã

Bretanha e da França
,seus bous ofícios em ,Belgrado e

em Roma", parà fazer rl'iniinuir

S�mente durani�

Porcelana
10

REAL
JOGO DE JANTAR {OM 41 PEÇAS

POR Cr$ 155;00 mensais

Procurem as Lojas P R O S D O ( I M O
Rua Í 5 de Novembí o, 900 Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



filmes
(ESTABELECIMENTO

,;' 'A P

Za. I'A'GINA NAÇAO

De uma moça para serviços d� escritórios, sen
do necessário que fale o português e alemão.

Dá-se preferência a que mpossua o curso gina
sial completo ou parte.

'

As interessadas queiram dirigir-se pessoalmen
,te à ::rran�portes Aéreí?s. Catarinenees 5)A - Rua
,,15 de: NQvembro, 459 ,�.Edificio Buseh.: ,

e
'HOJE - QUINTA FEmA�, às 8

_

da, com a apresentaçãó de uma super, produçan
Oolombía t' .;;; .,

'

fÁBRICA DE MAQUINAS E fUNDiÇÃO' 17MORITZ"
Rua Uruguai'r 3,0 -� .ITAJAI, •• SJa. Catarina

Fabricação de balanças marca ."MORITZ". «,!e 20, ·30 e

40 quihIG.'....,... Máquinas para pa�al'laS, m�r�enarlas, bombas
para água - Oficina estamn::da�la e' fundlçao.

Preços, combinar na fabl"lca,
_ ._

, . EDMUNDO MORITZ - PrQprletarlo.
-

� �
- -

-,-p-p:-Of tTR-i�-s-e-
- - - --

....

FABRICA DE CARDARÇOS: E BORDADOS NACO S.A '

. ASSEMBLE'IA'GERAL ORDlIiA'BIA ���
CONVOCAÇÃO _-

.

S- iddos os' srs. acionistas desta sociedade
ao convi

d'
,.

a rea
à com arecerem à assembléia geral 'Dr mana,

. . .
,

.

p, ..

d socfal em 'Vila Itóunava, MUnlClplO
Iizar-se na se e ., -

3
' 15

d Blúur:n:enau, no diá.' 26 de 'setembro �e 19? ' as

h�ras, afim de tomaremconhecimento e delIberarem

"sôbre o relatório da diretoria, balanço encerrado em

30 de junho, pp do., conta de lucr:os � P?r�as, p�recer
do conselho fiscal, eliminação e dístríbuíção do FfUt�:

E
.

1" bem como elegerem os membros e e
do specia ,

. t �

vos e suplentes do conselho fiscal, pata o corren e e

xercicio.
Vila Itoupava, 20 de agosto de 1953.

;',(K. H,. qonrad,.pir.-Gerente) .

Z.o filme: MAGDA'SCHNEIDER - HANS SOENHER
HANS MOSER - HEINS RUHMAlIlN, em

.

rr'EJ Ar_'

de
Mestre Mechanico - IFerl'amenteíro

Artefatos de Ferro.·
.

' ...",---.-

,.0 '''lílfbflnações nesta' reclação.

para Ind�trla

P,ROCU RAMOS
-�"""

_.�/���
l\lestre

Contra"lU.estre
Tecelões

Eispuladeiras
Aprendizes

UM (ORRESP ONDENT·E

UM' fATURISl A

,A 0",1 I L I A R

Interessados queiram apresentar-se
Fábrica de Cad. e Bord. BACO S A.

:mÀ i1j.'0'{JpAVA·

,D E .( O N SUL lO' R I O,

Ooncertamose
Rcfrigeradal'es Domésticos; Refrigeração .em , Geral
Máquinas de Iavar; Fogões 'elétricos, Aspiradores de Pô,
Enceradeiras, Liquidificadores· etc .•. '

Reformas Pintnraa
CASA DO AMERICANO S/A.,

"SEleção, Domestica -"Te).

PRECISA-SE DE AUXILIAR PARA CONSULTO'RIO
l\1E'DICO. - TRATAR NO INSTITUTO DE RADIO . DR.
ODEBRECHT _.:..: FONE

c

'1 4 4 1.,
. .

'" ,

e seu guar-

Outra Prisãll

:(ÉNfRO DE
A UI,O M O' y, E I S De 90 P. S. - Diesel 2.5{)()

à 3.000 rotações - Fabricação
, alemã - Proprio para movi
mentar industrias. Negocio
de oeasíão, Tratar com Paulo,
à rua Jtajaí, 2261 - (Escola),

para concessão

As -dívídas _ podem ser, pagas. mas

o .contrato continua ilegal, Q:t:mt:>

-Otavro 'Ilha, é, casado com Maria

Angela Rossini, irmã .de Maria Ca

rolína, com quem vive 'atualmente.
Desse, uníão, nasceram dois garo
tos, Haídee, que conta, atualmen

te, 5 anos; e otavio" de 12 anos.

Logo que abandonou. o marido,
Maria .Angela foi viver com Pedro
Tenorio. Ambos costumavam visi

tar Otavio Ilha, a fim de visitar

Automóveis
Caminhões
Oamíenetea

Usados
Usados
Usadoa

mais· que ?.t; Irr-egular-ídades
muito liquido, acrescente u penais, e não .pode haver.tcornpost
ma colherinha de maizena ção para o, :crime.

.Concluiu o sr, Afonso Arrnos indissolvida em agua fria'. ,'.

formando .que somente falar.í b;-

Cortada em fatias finas 'a bre o discurso, do sr
,
Getulio 'Var

língua, qu� terá mantido ao "as, por det:.rmínação do Direto-

calor, cubra-a com o molho ,rio Nacional., '"

. ni"!], Farac'J Alcides Cnrrietro, f J -

que deve resultar bem lígà-: "

ladelfo 'Garcil'. e No"eli .Junio.,..
do. ,Equillbrio de poderes

o sr. Afonso

os dois filhos da mulher, :manten

'l'ROCA
VENDA.

GOMP�A

do mecmo entre eles, franca ca

maradagem Maria Angela foi de-

o

MOPAR 'Vende-se Bungalow acaba
do de construir, de material,
com 2 Galas" 3 quartos e de
mais dependencía, agua .en-
canada. :

i"eç� � Acessol'ioll:
FORD'� CHEVROLET

- Linha-

�LUMENAU
Rua 15' de Novembro. 983

·'A· C I S A" - Fon\:l- 1324 -

Telegramas:, VANDEMEENE

Radios R(A VICTOR O
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�'A NAÇAO

OBGAO DOS "DIABIOS ASSOcu.uor

I! 0,::�:'�:�"'Aio. ri urgentes
A .. N ..A ç Ã··O I

_
fora da ie� I) presidente �a COfa, .

h"�A_��Ofl_:_."PWo .. I ao II bllcou�'ale agora oe-IlSI-FenOl••' liIA":;��íEB
.

ln b I C�le as ati ida-I "

i ..: I i a n c e.i r a s
I RIO. 9 (Mel'ii.uonal) - o tre um baixo custo de desce-

� iei, apresentando .em cada dia

I sr. Erim� '�,ll:neiro" .diretor sas ele admirrístração. 10.0 balacete do me" anterior,
da AS&OC1'�,.:;ao O::me�clal, a- BALBURDIA isto devido às COAPS, que I

I cusou, on rem. q atual presi- Os balaó1.:.etes C"Icello apre- funcionam nos" 'l'erritorios e 1
dente -da 'SOl!'AB de estar fo- sentam aspectos graves" e, se, nos Estados, e ;1á'J enviam a

ra da lei, nivelando-se, assim c;undo declarcu o sr. Erln�á tempo elcrnentns de ruas' [ur i

I à l'itliação do. seu antece;ssor Carneiro devem o sr. aler.tar díções e indispensáveis ao do-
DC'l'jamim C.(lb("llo., Pre�Çie"�e (J sr- Hélio Braga contra jul- cumento contabil. Ampliou o

a acusacào ao faia de nao 11a- Z'iS temerários. Nê�er., por e- sr. Ni'l0 Sevalho sua defesa ao

ver o SI': Hélki Braga apresen- xemp]o, há. registros de ver- sr. Benjamin Cabel lo, que não

tado nenhúmbaíancete mensal bas enormes .. gastas com gene- pode, assinar, por ancontrar-se

desde sua posse. No ntanto, das não atingiram a quinta: no exterior, os balancetes res

a lei ob,·jgá-o a !publicar, até parte do valor corénondente tantes de sua adrnínístracão

II o dia 10 de cada mes, o ba- às compras .. ['..[,;111, pôr exem-

lancete dás .atívídades finan- -plo; a COFAP adquíriu mais - E se ele tivesse morrido,

i ('E'�ras do Qrganism'!: �Iá qua,s� de ,ft r.rilhõr-s dp cruzeiros quem assinaria os balancetes?

, ! seis H:ese o" sr" l-lehc; Braga ern banha, e não chegou a ven - interpelou o SI. Fernando

EIN"iJITEIH'UN°G DER prS'l'A "HERCILIO ':QEEKE" I
assumru � cargo. e

_

ale 'J mo- der tres milhões. Existem ou- Braga, explicando 'que em ío-
n

_ ",' "

'

_

"
.. , Iiie:nto naaa publicou tr:» (',';;os c.m que se ,gasta- da organização srmpre existe

.1 ,!,' ,

'

"'
.

' ,

EXAME !)ERICIAL rdnl 2, milhões de cruzeiros' quem assine balanços e ba-

I AliI üer neu geschaffenen Motorrad-Reenstrec- E' o sr. Erimá Carneiro co- em banha, apuraram 8 mi- la,1cctes no impedimento dcs

ke "Hercilio Deeke�" in der Rua Itq_jaÍ, konnte aro ver-
,

nhecido como pc ri�o-conta�..or lhões com vendas. _ Tudo Uulares. A essa [Jtura, repli-

S
,-

t 't T ilnahme von roehreren de real competenc12. Ele LJe- falta d.;; contabilidade - a- CDU' o sr. Arimá CarneirJ: -

'1
gangenen onn ag, un ,�r e

.' •
.

d _
rldou alguns balancetes que o diantou o sr. Erimá Carnei- Não sei os nomes do antigo e

Tausend Zuscharrer,fl'dle Bahn lhrer Bestrmmunb ue. Is:', C.?belk: �s��nou P?l;C,� an: 1'0. do atual presidente da CO�

beraebsli werden. '

.,'
' " t;;� ete dem.two. Rt."al,and,r, _ PIOR QUE O OUTRO FAP. Apenas a pedido do sr.

b

Fahrer aus anderÉm Staedten unseres Staates, qu: nã::! \o�sava, a _pes�as, "

e Surgiram defensores do sr. Carlos Brandão de Olive:ra, III
.

'

s t k m in Blumenau ,qu;;: apena", pugnava pdo r�s_ Héli::; Braga, entre lcs; os srs. examinei os balancetes publí-
SOWle aus ander.2n t.aa '�n amen, u,

+ peito à Lei, coisa' que quase 1\lilJ Sevalho e José Luis 'de cados e aqui trago o resultado n
ihr Koennen und ihr!:!, Llebe zum Motorsport un.er toàos 110 Bras;l teimam em Oliveira. Este afíal1r;ou que o Entretanto, acho@e o atual
Beweis zu stellen.'

'

, des�ei:peitar ° di�'etor �a As" presidente atual d,� ')rgão ta_ presidente é por do que o a'1-

Das '\Vetter' zeicrte slch anfaenglich garnicht �oclaçao C;o�lerclal assmalou belador é cidadão de !'econhe terior: o anter:or, tem ou mal,
, . .,' b,

M.tt
.

h froh em;:s gravlSSll110S naqueles ba cida probidade. T2ve ocar.ião cumpriu a lei, publicando ba-
geneigt, machte aber gegen 1 ag elne s� r e

hv:.cetes, os, quais, a rigor l'J.ão de comparecer pessl):.lImente à lancdes; o atual até hoje não
Miene zu der Ktaftprobe der Maenner und lhre� Ma-

1 p0c1eriam
ser firmados por um COFAP e de verificar que já publicou nenhum balacente.

,I

hinen.
'

'

I
c�mtados. que honre sua profis existe contabilidade em dia. Interveio ° sr. Nilo SevalhoI sc

D' R 'd' ;� d linherweise oft noch in sao. Assmalo�l" que nos balan' O sr" Nilo Sevalho, que repre- para informar que os balan-le ennen), le ,pe auer ....
,c-etes as verDas de comDras senta o comércio na COFAP, cetes Héiio Braga '?stão p.m-.

'Kl ':'h'" h ach besotzt waren nahUlen e vendas são somadas pata explicou que nenhum diretor tos e deverão ser �ublicado3 Ieinigen assen se 1:' se lW '-" ,

do, que, p;:r ("J1 forma, se enCOll'- do organismo pode cumprir a brevemente.
trútzdem

.

e:nen ·tech1: :>pannenden Verlauf..Beson .�rs , -:----=:--"?77---"-----c-::----:---'---'--��-----�---.------
muss hervorgel10ben 'werden, das� gegen dle. quahta-I lu'lllmad"o'-' a se defende

' >

1 M d � M
·

,

tive Ueberlecrenhdt der auswaertIgen Masehmen u.ndI' r n "neoOrg eu es e orglsRennerfahru�1g der.�'ahrer, Blumenauer ,Fahrer i?r 1 1
"

'
,

'

•

D 9 b U U
1 Bestes gegeben habe�l lInd beachtliches Koennen zeJg� I fmandame�lo a representação do civil Newton P.. de Siqueira
'I
ten.

Abschliessencl d.ir! màn sagen, dass der Si2g i RIO, 9 (lvlend.J - Na tro de prazo de lei. . gesto, dando então oportu-
des Tages vom Moto-,qúb-Blumenau errungen.wurde,' �t.i,n1a r·eu,:�ã.c:- do Supremo,' Como se recorda, há tem- p.idade a que o generallVrq.l

j dank der guten Organiiàtion und der ,begalsterten l'rwl.mal :r,íiln;),)", u procu- i nos ocorreU um incidente. des de Morais o interpelasse
I Anhaenger die di��e:f ·Sport. am Sonntag geworben 1'�d(lr g.e:a.l da ,Justiça MiH- i�ntre aquele civil; que exer exigindo que ele se pusesse
Ih' t�:' eHlit:tl pa�'e�er no sen-,! ,ce alta função no Banco do dq pé.ato tl: o de ia;;;er Df!lXarCm os Brasil, e o gal. Mendes de In1t:rpeladn, o sr. New-

I ,aut:;s do pl-oceS50 de re131'e- ! :Morais, que na epoca oeu- ton Pessoa, de Siqueira ale-

I'
scnLw;ão i,nst&urado�pelo pava o cargo de diretor do gúu sua, qualidade de civil,

"

•
ci.v.il Ne�.'Jt(Jn Pesoa de Si- DelJ3rtamento de Adminis- ,ao que o general teria re-

;i:ll,W!iaeanU:a o geüéral Meli traÇa0 do Exercito. SegUndo .trucadú: "Mesmo não sendo
versão do queixoso, encon- militar, pelo menos como

trava-se ele na ·-aJ.11:e:Sãíã1i civil o senhor deve ter edu
gada ao 'gabinete de outro cação", ordenandó�dõ recin
general, seU amigo, quando to acompanhado de um

ingresou na mesma, o galo praça.,
Mendes de Morais, tendo Esse incidente que na

to::'os os militares que ali Se epoca alcançou grand:! re

encontrav:::m ficado de pé, percussão toma agora no

conforme exigem os regula vos rUHlOS, c:::nl o and3men
mentos das Forças Arma- to do processü de queixa
:las" por ser civil, o queixo- que corre pelo Supremo Tri
So não, os acompanhou no' bUi1al l\íilita.r.

c/o

..
..

II

_': ,

.'

10

OS CARACOIS, !'ão intei
r'clú12�1ie cego�� Ol"'entan1�se
C0l11 <ébsnlLlta p�:rfeição, pelo'
selHic1,:. eh_. �Eato quee evtra
ordinariamente desenvolvido'
neles.

Beria traido pela esposa
BERLIM, 9 (UP) - o matas dos países da Cortil1,a

jornal "Der Abenci", de dê Ferro revela;_-am que a

B::rlim Ociden:al, infornlou esposa de Béria., lVfariuna,
hoje que o ex-chefe d;l po· de 38 anos de idade, havia
liciEi secreta sov�étíca, La"' t descoberto os planos de seu

vrenti Béria, detido recen- marido para apoderar-se de
, t

temente por con�I?i:ar con: pode�, na URSS·
" ' í

tra o Estado sovleücO, fOI O DEI' Ab2nd acreSCl'll

traído por' sua esposa. tau que Mariuna apresentou
Em um despacho proce- provas documentadas ''"(i;J:;

dente de Estocolmo, o refe- planos de Béria a um prima
rido jornal disse que diplo- (Conclui na 2.. pá!:••eRa: O)

dir i

A INVENÇAO do piano
d:da eb 1710 e de,'e-se ao ita
liano CrisegnL' Foi ele que
cri.ou o sistema dos 'In,artélos
que, com suas pap,cadas, pr·v_
dm:em ,:s vibrações corrcSp'�n
deutc3 ;:t cada nota.

" .

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS. .

lUeu querido Chefe 'e meu grande. amIgo pr. Getuho., '

Ao tram,mitir na CEXIM o cargo· ao Adao. o nosso ca

marada Ooriolano de Goes fez um "sketch" que durou 22
minut(,ls·

Como ainda se salvou, transferindo se para a Carteira
de Crédit'o Geral do BB, derramou-se em elogios ao senhor,
como sendo o Maior entre os Maiores. Misturou desenquilibrio'
vinculado com conjuntura economica nacional. Cuidou dos
desajustamentos ccono<mÍca entre as tend'encias inc)\)ntidas,
quase irrcfr,eáveís, falou em concntes de trocas. E para me._
I'hor impre,ssionar. empurrou "W'ol'king Balauces" nJ) scu
discurso. " .

Essas deelarações, !.lorém, vieram �emonstrll:l' que al>c

car de tudo, "de tantas mexidas ': �eme:{l.das, contmuamos em

situação deficitária para. c,!m varlOs llaxses. E�t�mos, d'even
do a Portugal quatro mtlhoes de dolares-convemo. E �e 80

milhões o nosso débito pa ra c0t;t a Holand�."E 9.u::nto a Ita"

lia? Em relação aos Esta� UmdÇl3 da Amenca e a Inglater
ra" E que an'CSar de ser um 110mcm honra(10, trabalhador,

foi e�br�fhad� pelos tubarões qu� fizeram o que entenderam

CEXl1\l importando e eiportando a granel, c1�sde qu� es�

fi,�essem bem ,iFadrinllados, ob(em!o-se verdadeiros e mde-

cort',os jabacnlês. ',. t
-

b'

O g'ozado porém no' discurso CG, e a dIsser açao so t.:e
<ta fase evoluÍiva, na' maturidade politica" e da Her� frene'

tica de insaüsfeJtos diante do mágico podel' de t�ansflgl!rar a
paisagein inósllita que nos acompanha em um !l:ttS bendIto de

calma e de incentivo". .

'

CG d:l3se haver deixarlo o cargc de fronte el'gwda e {)ons"

ciência 'tranquila. Assim o re}lison antes de receb_er as pal�
mas do estilo� Vê-se lJorém, que o qjJ.e afirmou esta t;m desa

cOTdo com as decla:r�cões do ministro ,da Fazcnda, a�,,;Im .como
Q discurso: inauguran{lo o �anco. do N',ordeste, que sam do

Catete, diverge de declaraçoes do Osvaldo"
.; . , .

Amanhã {lenois de cantarmos, no PalaclO do ExerCito

Idas fest;'lj da' Inde!lCndencia, pela manhã, no Pálacio do E:r.;ér
cito e à tarde, ao som das bandas comandadas pelo VIlla
Lr bOB, melhor conversaremos sôbl'e a confusão que se vai

IalasÍl'ando de modo alarmante.
Enfim, q!lem inventou o amor, não fui eu, quelu o se-

nhor, nem ninguem. , .
,

_

Dai porque podemol3 dize17 quc no Amor de Confusao, o

senhor é o"Grão Mestre.
Certíssimo das horas incertas.

n JlRJni'rJ1fl J'YlIJ'!'ll

.. BLUl\fENAU, lO�9-lía

II

ensmo ,•

c om ercte

Evasão es&olar e criaçãl
de D o vos' c u r sos

RIO, ,� (Via. Aérea) - Para

debater assuntos relacionados
com a reunião de técnicos de

educuçâo de todo O Brasil, cun

Bectíoga, munícípío de Santos,
l'f'uniu-se a Comissão Executiv·].
do Serdço Nacional de Apren-
dizagem Cornerctal, participan-
do dos trabalhos o �r. Brasilio, de Aprcndfzagcnn Comerciat. Havendo particular i-nt�rêss(JMachado Neto, prestdent.e do

I'
A reunião de técnicas em Bt:n'-' em di:;\3eminal' pelo BrasIl C1

Conselho Nacional ?o ó.rgão edu- tioga a realizar-se em dias da I maior número de curso:s protls
cacion.al do. C?mércl'.),.o sr. �f?n- próxin:a semana, convocada pc-! síonals das modalidades "e)�id'n.S
50 LUIZ.Pere,:a: da Silva J':�lor, lo presiuentn do Conselho Na- além dos tradicionais, novos
sr. Jose A;n.erlCjo de AraUJO .e c.ona l de Aprendizagem Co- cursos doverão ser planejados
prof. 1\'[aUl'lClO ue Carvalho, DI- "

I t f' Iíd d Bertloga pl.'ev'í!ndo-se para
retor-Geral do Servi"o Nacional

mercrar, em por ,n� � a e pz-o- em ,
_

- .

S'" ceder a completa revisao dos ob-. tal a conclusão de conven.o

[ativos q ue.os do ensino que o I com or-ganizações internacionaiS
citado órgão vem realizando. I como o Bureau Internacional do
Há doi.s anos, no. mesmo local,' Trabalho.

estiveram reunidos técnicos d� Relativam ..nto ii 'fl\'a·,'ã.o e5CO�

todo o Brasil, fixando rumo- lar, problema peculiar ao, ctisi�J

para '.)s tr-abathos da instituição. em todo o Brasil, será eetu.ll'adO

São, entretanto, tão profundai> O meio mais indicado de fazer

as mudanças operadas em nos- baixar o seu Índice' nos cursos

so meio nesse lapso de tempo � mantidos ou asstst ídos pelo ser

de tal modo se tem agravado os viço Nacional de Aprendízagetu
problemas a resolver que a ad- Comercial.
mtnístraçêo da entidade delrbe- Sendo a construcâo dos Cen

rou fazer um balanço total {to>; tros conjuntos do Serviço Na-

l.I,,:,sultados
obtidos, antes mesmo cional d'e Aprendízagem

.

oomer

do prazo recomendado em 1949. cial e do Serviço SOCIal do

Assim entre (JS numercsoa O.)mércio, com uma 'nccessidad9
I p!'.)blem� específicos do Servi- imediat'a cuja solução se im_?õe
ço Nacional d'e Aprendizagem com urgêncía, mc.rcê da alta-fi
Comercial, deverão ser estuda- nalidade a qUE1 se dc'Stinam, ero

'dos acu.raàamçnte os inerentes Bertioga será dispensada espe
aos cursos profiss'onai,s, à eva" c:al atenção aO assunto,' delibe
são scolar, ao custo elo ensino rand'o-se desde logo sobre a

e à C'.)nstrução dos centros con- de'signação d:t-s capitais de Es·

I' juntos do Serviço Nacional de
I fados que no momento, _m�o:res

n Aprendizagem Comnrdal e do . J)'.)ssibilidades oferecem a Insta-
Serviço Social dd Comércio. Ilação de tasi Centros.

o moderno
trotamento

das funções
femininOI

Fraqueza em gera l
VINHO CREOSOTADO

sn..VEIRA

rrmJ}
lm
rm
[I]
ii
a.

III
I

[nd. felegr. "IlOlElEMSnSSY"
TELEFONE: 37-21\1

. d "'I tilCompleto servIço e restaurante a O cor e •

- Localizado no centro comercial da cidade, �, ,

- Próximo a agências de ônibus para Santos e Rio 3'
- Anexo a garage com estadia e lubrifi.cação. ,'o

- Apartamentos de casal o partir de Cr $ 200,00:
AVENIDA NOVA ANHANGABAÚ. 931 nI ;;;,.dli"";·�S:'�

c,.�
", SÃO PAULO·BRASIL ,�

=-�-������"�������-�-��"
..

��,
EXPRESSO BLUMENAU CURITIBA

End, Teleg.: Rlnmenau e Cnritiba: LIMOUSINES

AVISO 10 PUBLICO
o "EXPRESSO BLUMENAU'CURITffiA", concessionário dos serviÇos de transporteS co·

, leth'os em LIMOUSINES deLUXO entre BLUMENAU eCURITIBA, VIA JARAGUA'

I
e JOINVILLE, avisa que a partir de 16 do corrente trafegará nos seguintes horários:

Partid�s de R{umenau à'3 6,00 horas
. Chegadas em Curitiba às 12,00 e 19,30 horas

Partida:. de Curitiba às 13,30 horas

Chegadas em Blumenau às 12,00 e 19,30 horas
L

Serviç.o de DOMICILIO A DOMICILIO
,

OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA.
Ag ê n c i a s�
BLUME�AU; - Rua 15 de No;vembro. 3U {Hotel Holet;r.) - tI"iDe, 'Af'!t
CURITIBA: - Rua 15 de Novembro t�2 - Fon6 fi34

A EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS PARA SAlDAS A QUALQUER HORA
l !\._���-,--__E_XP�R_E_S_S_O__B_L_UM�_E�N�A�U C_U_R_IT_IB�A_._L_T_D_A_._",_,_.�._._._,...,._,_.,__

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rpu nlCaç.

Sucunal Paraná '" Sa�la Calariml
'. :RUêl Pedro Ivor n.o 341' .. (alxa post&Jl: 512 '" Endz .Iel .. nEtmaJf
cômunica aos sel�S dis!int�s dieniasi correlcre! e Amigos que mu ...

dou seu escviiório em 2lmnem�M jJdfã c prédio PalHio Scheidemanfel1
à Rua 15 de Novembro� �.O 810 - 1'0 imdar sala 2 ond� cOI1Unua
alendefido deniro do horário m;rmi4t

(ia. Boavi$I a de $eg�fos
E1Cfifó�io de Blumenau
(• r..,l � 'f'i!Xa r'tl$�ih� fi"J";;

Telefone: 1167
fnd. Tel.: EIMA

o

VOCE SABE TlNGI,R. I - No Cartorio de Regis-
1 tro Civil, desta cidade, rea-

i ROUPA llizar,am.-se ontem, os Se-
.;: Muitas vezes a dona de- guintes �asamentos:. -,

: casa gostaria de modificar - çI� Jovem Herwin Ha
I as suas cortinas. O tecido beck, filho do sr. Alwín

.

e

I ainda está bom, mas muito sra; AnJ).� Habeck, c.om, a
, cescorado pelo sol. No en- srta- Annita Pasold, filhado
tanto, é tão simples dar un:
aspecto novo ao quarto com

cortinados diferentes e tal
vez também algumas almo-

,'fE;das da mesma cor. E' pre
I ciso,' c0ntudo, não esquecer
I e estudar cores que combi-

,. nem, com OS tapetes e os

,moveis, Vejamos corno tin

gir. E' muito importante
que se escolha um corante
de boa qualidade.
Para cores suaves torna-

1 se nec€ss'ario que o tecido
� a tingir seja branco. Se não

í i} �?r é I?referivel escolher
l. cores lI}.als tortes

._
'

I As cores escuras se nao

I f caram bem no 'tom dese
I jade. podem ser tingidas

I c uas vezes. Tambem se por
acaso ficou alguma mancha

I.:l�vido à fdia de cuidado'
Os tecidos em seda não

I devem ser fervidos ao tin-
.; giro Emprega se agua, bemI -

f

\
quente, mas nao erven-
te.
As peças a tingir deverão

I ser' bem lavadas antes de

I
irem para a tinta e também
depois de tingidas.
A quantidade de corante

a ser empregado depende do
peso das peças .a atingir. Pa
ra isso convem ler com a

tenção a. bula do fabrícan-
I te�.< C

:'

t 'Par� secar os tecidos tin
I gldos prefira sempre a som-
I -; •

i bra.

Professor Catedrático da Universidade do Paraná.Horário: Da 1 e m�ia às li ::I mêia da tarde. Pela manhã:
so çom hora Inarcada.

c a

, �

'=iues, Evaldo Baungart, En-
nio Rodrígues e sra, Ern�s
to Jorge Dreher e sra., João
Boaventura, 'Henrique Jor
ge Stenler Zutter e família
Hans'Schein Robert C.Vas
concelos e sra-, Armando'
Cuneo, Wolfg�ng_ Paul; Gus
tav E.N. Schaum, Alvaro

I Junqueira e. sra. e Luis Re
nato Mocellm.

.
.

.

PRECEITO DO DIA

.I

e

:L-L.����-t-t-id

4!i��

Oonfeitados
JHG'<��ks AtHsH.{oüs;' Pa':
}'� ('i'�arru�nths, ' Anl
'·1 i��··�.. ::� ;'":f,]f.� P�·!nl��ira Co
l!l��L:k.:�l\" :.:; n;,H": �,'Hl�:�
l��rIt· f)i� :�3�-\('ij ;��s {·t1J��I

L

r� Â: �f () t l E R

·Bolos LONORINA

- o estado de espirito e

o apetite:
- O estado de esilirito .

tem grande influência sô
bre a disposição para cO;
.rner. Quem está satisfeito e

despreocupado sempre tem
bom apetite. "Urr.la boa ri
sada desopila o figadü"· Con
trariamente, quando se está

I triste, apreensivo ou aborre

í ciclo. nada apetece e, se se
I consegue comer alguma cal
I ca, o àlímento fica "pesan
do como chumbo" no esto
mago.
N a hora da refeição, pro
(�l1re, manter-se alegre e

.

bem disposto, afastando,
preocupações e aborreci
mentOl3. _:_ Sl'·IES�

Â$TRAL DO DIA

HORIZONTAIS:
Vlm,TIClU�:,

1 - Cabe letra. 2 _' Ver bal. �1 ,- TUa. -1 - LigeiroBrilha. 5 - Secar no ve nto. () - ESDi! ito maliuno na litur
sic! eh macumba .. 7 - Prisão, 3 _; Resino fossÜ. ci).rnarelad�" ;'(pi tn,nsparnlte - Ferro ve'lho, 9 - Desgastar. 10· - Fra
"�iJm:',:L ;! - Descrédít . 12 - Ajustar. 13 .z.: Lamina mctalíca, 'H .- Alimente (pl.). 15 - Tifu:?o' dos descendentesde Maomé. 16 - Estro. I 7 _ Vocal.

o ABC DA (OlINHA

Com as novas Oficinas de Serviço
Especializado W I l L Y S

I RANSPARANAS.Â.
Avenida Paraná, 16 - A

CURITIBA
.

OFICINAS,
RUI\ Ent. Rebouças, 5f11

L.O..JA
Rua aaeâo UG Rio Brl1f1(!o� 500

Capital •• •.

F,mdo de Reserva

Total dos depósitos em 750.000.0IÚ),OO

DEPOSHE SUAS ECONOfltHAS NO I N ( O
,

\ , ,

�,-

PARA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES
DA PRODUCÃO •.

I '

E CONTRIBUA. ASSIM

FINANCIAMENTODE
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ramsntos in'tro(1...uzido3 na praCR de
_- 1= -;.rte SOC! 1'1 CO]!l OS 52- l;rLlsquCl1Se, que consign'p..l l;aGa ... :}! �.!:",_pI'eSaf com fidelidade. ;".un! loocnto. esportes atleticana.. solenida�es-

'7 1
'

'd d té'l"C' i 'i -1 ." - .

1" Jl0r ... .- ('0:-:-:. n arQlI,_,h_·o Bó<':se e1TI dl·�. t t
'

,,')!lir ... íJ sêr_',: fricolor s. r- lllnno� <: e goa s e muitoC' fJutro,lf ,�f:> _, I' �i. 1-a sup.erlorl a e ; .. - � .... �lI. t_-', to, ,'.t 1. h,-IO _,a::: � , - � -�.JS que an ecederam o match in-
, j .. :rio iI dI' ersas e ;J�!";' p'lderl.Cl t1."· assinalado, não fos e o t

. "'IITe c.; demaIs co�corrente$� .

I
t, ,-(" lur.:-ar ..

_- rr' -,leI
#

ChaCH1.l. "Ifl� IJCJU�O inspirr.do, tanto que cerCDU tt"T1l:lancipaI entre Carlos Renaux e
:, t .. enniües d3nsantes, it�- de ,i."te ..�eb��<:- demonstrndo p07 (.e .. � :J.!d')5 • :lbre o prého: 'i

,'" f1'."'t. .íl ,11"' !1.'J]l� lU!) ,_le- tr._'s ::�..ltcnticos "frangos" f o alvi, Caxias .

.. 1 (eslu:n""!b:'T�+(1 dc._l�il,_ 2.rll�"'ln!es. os quais, sôzinhos d flcn i 1.(. tempo: Carlos Renau"I( �1 _'"{,O•. II ·11- "1:' '!_<'. �-ntrv.} ar.; � ';-.'"' ,-.p-ro Joinvilense cê1.iu inapelav'el- A 111auguTêç.·ão do magnifico a-
!, (.er na �J..'rtc r�It.·I·'l· t� d2 .;-dC.'"l. r;referi:,'l1 trocar fJ·�" tente:: l,� Otávio, T::le e Esnel, aosf '.-, ':1f"i')f r � !l) ... l.T-L'\S- D'AG�'. ':';01' 5 x 0, contag2ln que, IBmbrár!o cOD;.-truido no Estádio

_d., 12S1p.l' recre3::\�" l:.:.. ,,:�r tl- �es. �l:111 s{' preocupar epl illtrodu- 3, 7 e 44 minutos. - Final: Car- PICKLESTROTERS. Na prin!Clr� tiJe;:"31 dos fatores a que nos alu- ATlguctO Bauet. bem como dos de-
.lo 'd.r.:"t:h F no ESi<.\O·)" 1-\ll�US o 7,'''' pGr li PlS VCZ€;;5 a pelot�l ns� �IJ � ..CIl�UX 7 X O, guals de otávio, ll'l':u:e este úItilno conseguiu assinn- �i.jl103 nlai_ acima, chçgou a sur- i:taIS "I"lelhoram:::ntos, foj procedi-

I (i' n' (I .. l for'1.n tl,tr. dU;':'Hl( 5 f rt'c1c.:i 31,--i-\"L'l'l2<C;. E-'Li utávio e Pilolo, na órdem I :�'!. � vRnt:12"em de 2 :x O. sendo o 1�I'eenc€'.r, pOIS 05 assistentes eSllc- da ppfo s--:·:nhonnha Astrid Renaux .

.1.1_- l1:l'lh!h .lt12IltOÇ,!, "entro r ..

I .nli .....s torr:a-se d::sne�cssál'io !�_ • t'_ 1:1,23. 35 e 40 minutos. 1 ... "·)Tr.>- modific-_do nn. etapa d�rra- L"aVaHl algo rnais de eficiên�a no DEcerrada a placa denominativa�• ''''I S L ót' I' p 4 � 'ti e',fil f�·.'or ""JonG \'isItante. Detalhe" tc"cn,'CO" I':'.•:1 t� que _':= �ie;:,�;ltlU� n �I l,lT ::-(lb!'c o cotejo em apreç·). 11m ,:, :.: _ " ... 1 son !. va, com l'�l;) [IClra, ara �r i), aH1. a � .;:t .... la-se ll?. nlecm:". os seguintes di-•

d C S 00 I b 1.:1'" :-lfJ en.7'ontro:I :.n,lt.:1.10 ('� 'UTi. ni1.t:'-níficJ aLu,). I àÜ:=i buns clãssico3 do fut�(h)l (>�-
a It' �l ·.lpenho. Ren;:: r 3.650, - tLtt3 rusquenses. .... a:a e3t.C3 [;0·

zeres: "Madrinha: D. Corál1a' Ge ..

;.;rado, \'erdadeirn g::!rc�ntia [10 an-
1
t!Jdu::=l. h_I dOiS ou trê3 anos nl r:JL, T T liwnar: C;arlos Ren;:tux 6 x,' learam Sirio, Kunitz 3,."). 1301nb3 e lo tempo: Paisandú 3 x 0, ten-

damento normal dos espet;:í('ulo<; lu lp.e_' lO l'01que o pü,card r"L1 ("Iii l', ',-m'jras 4 - Equipes: CARLOS Hélio, enqu<1nto os tentes d', Bo- tos de J'ulinhJ, Chico e .Julinho, na ;�:��d�:ill!���;.1rfinac,a,

Ilhas tiver2m como alltores 53ra.. ó'dem. Final: fi x 0, goaIs de Juli _
______________________________________ �

--� ..�-.--------- {ir_a, Chi:::finQ e Dem"1ra nho c Chico.

f!lIllllllllml� Imll!!!!!mmmmlllllmlmm!l!!!I!mIiUllmmUmmlmWIIIUfI!llIImllllillllllHi!llUllltHlH :§ I :'t'i árbitro Mr. Cl.i,,". com "fi- .TUI;.:e';: José Pct'" c o craek Mo-
= = I la,lirôpica'r aitaGão ..! H:i. Eq ...iipe5 l1sTn:uJ, COlTl e"tc úlfir.no apI"csentan 11: �:; i o<t:vcram assim con't\1ui i»s: do �r;;:mllto mais ck;;t"-cado.' Hen- 1"ii6vamenfe' campeão do

Pe "�a 'p�iá�rn"�Ii!l ,�� vez em 20 '3'nos "�l �E�L(�:���ho,:��::r:? E�:��;;:�; r :�:��!��l:��:,O'P::':��::Ceac\�:i�c� Certame ��'adual de Ti ..
:: I � � . � � �-:I '

. � I 1:)\le1', Lalau, Apancio .! Demora- f i:'�l); Chio� .. PatrocilllO. Julinho, ró ao Alvo e Tiro (1ft ..,r"l� U � Y .

.=I-:!C:·
:helnz e OVlCho. ,

<
'- - V;J

�
.

:: PI!-:LES - Camisa, KCT1') e Pé-' Cl.,XIAS - Bósse (PUceml). Tia I' p {ifi •

d' ( D
:::: :: I ca (Mano); Petru"ky. Surdo (V8aü-1 eu e Gui,�; Rubens (Cócal, Dinho fihuS ii equipe o • D.

=

I
c Kunitz' Bamba, Hflio. SITio, Vi- IRubf:J1s1 c Hoppe !Neri) .... Plácitlo

d (' I"'§ "

' ,
'

e ata e irO
:r �

5.a A NA'ÇAOPA'GINA

o
Foi de um sucesso estupcnc' J e

rle Ur!1 buil.harrt.isrno irrvulgar- a sé'

rie de fe�tejos com que- o Clube

Atlético Carlos Renaux
:'r.1.I � passagzm de seu 40,0 ant

• 'i: : -r�,; de fundação, ncontcctmen
! :r.i expressão !lúTil o des

'-:;nta Catai"�nq e que
, .'. ! i ecisame-uc, a l.t. d(l

� !�!ê�.

) I.Lt Ú segunda feira
l� ..l c público l.rusquf;n. \!

J ltl.:--' de Intensa ,,-';egrirt. ':;.,.�
i»do as Jes+l v dados pc i

pr 'porcion:-p 8P-,

tcbolIsücos que lá tiveram Iugar , I "',"'�I I�reza de seu nndnrncrrtu, RE"fAUX - Mosimann, Afem.i-I ca e Polaco.

Com outra espetacular 3'Jleada """'Hllll ;écnica e territorialtllé:tn\l! r.l,o c Ivo; Tezoura, BolominL e.: Com essa vitória o Picktes ficou

sobre um acíversàrío que no pri- _� .... � .. ,·n-:"'" foranl � inteiramenl..-;!' ec- PHolo; Aderbul, Tale, Otávio� :gsn'�ll "(J!.U o moral C a "Cc/pa Bolha D'

turno e:-..:igira de- sua repre- i -: � f:í1 :'(1.:.: pelo time de Aronslnno, e Pztr'tlsky. ;_::-'-tt�" �

seritação muito empenho, ,., Car·: """ 'li' != oríodo complemenhr deu- PAL�1EIRAS - J'uea, De %ucas Pl\ISANDU' 5 x (:l.XIAS O

los Rcnaux uttrnpassou mais uml·. o'"� 1 . .,:0 de desloea� alguns ele· e,.Alti?_o: �ázaro, Adalberto ,�Da:: Atuando com a rnaíorta de seus

obstácuto com que tev s de dopa- � ."""i!,I);- • e. sua defenslva u"\ra.o I �l. �e_toh. .

Augusto. Wue.rgcst p1ay1,;1'S aspirantes, Já que 24 horas

1":"1' no campeonato da LB�'" eh-- � ,1�:(:U '2 vlce-,,"ers��_ sem que drmi-
-t
,.hTn!!ho e ZlCO� "pós tGri� de meólr forças com ,)

1933 ,,:lIJat'') à ü'rd,'. leva:1h.llcl;' i • to; '. .ua produção, das rnulno- i I nGt.)s DE DOMINGO : ; -cr.mpeão d? LEF, c Caxias de

(,'onS('qll(,ntemente, o titulo rnúxí- ! m dúvida alguma. 1 r �.:t manhã do dia 6, domingo ,foinvJ}e sofreu contund�nte revés

n.o da !)ru,'cnte temporada r--i)f _ "p%r\ trcs compromissos êli{)d�l � ·".t:a:'.ram no Estád.lo Augusto diante do P�isandú, domingo à. tar-

tiNia, ,",;m. a Façarrha de <)ll' j,,] .. ;,0 íi-ente, pare encerrar sua ' ..am L'auer os pelotões infantis do Cai- ue. HPÓS terem os alvr-verrtes de

autor cm 52. i' .nna no campeonato 'ora cm eur- ;"" llenaux e Paísandú, num seu- cnvolvído atuação das mais con .

..:: C'Uill11eão do Cerrteriúr-io '11.. s-·
" o Atlético Renaux já asta de -uctcnat eltlssico ....mir-im. Tricolares vtnccnces e dominado quase que 1�1

;ntcll'an1cnte dominado pelo '-lT17.C ".·�e do titulo de bi-campeão. o E r,t"pi-·,..rerdes empataram em urn tSlran1.ente os 90 minutos de hos
lilida('2s.

-
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-

-
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=

,
ti
•

-

::::

Prêços reduzidíss'mos de ;;O:l 60";' - cm LEna gran:le p?rte de merc;:dor�as!
Eis aqui algumas, apenas dgnmas amcstr�lS:

:s:a!M escuro: de 1c.l:,50 per 9,80
muvr lisor, c�aro: de 13 50 por 9,80.
3,�-'as lisas de :32,00 por 1450 2 11,50,
OHGANZA €st.: 36,:=;0 por 19,50.
C,ASIlVnnAS de 450,00 por 275,00.
CH.LPE'US de lã desde 38,OQ pará. rapaz de 32.50 por 17,50.
Cl,.lVIISi'....S de 95,00 por 39,00 e até 29,00 !!!
Cl\MISETAS a partir de ;1,80
BOLSAS (o maior estoque e os menOL'S preços da praça) de 7i},OO pür 59,00
i de yerniz l.
SOUTIENS desde 8,80.
ARTIGOS DE INVERNO pUlover
�VI ",NTOS DE 345,OD por 268.00 !
'�:'�('üS d:: 25,00 por l'j,OO

da K L M

A AMSTERDAM
E A TÔDA A EUROPA

'* Doú vôos por semana.

'* Rápido!! Il hnuoso8 Douglas
com "sleepain" e leitoa.

* Famoso .e"iço e esmerada cozinha
da K,LM.

c e L15,00 por 19,50 DC-6B

E iTIuito mais
.�",M_':'.-"Ot""'�

i,: como preito de gratidão e reconhecimento, pela pre r(·, l'JtCl" com que vinha
senclo honrada pela sua nwn-rosa clientela, durante ,,'o ;.() :-.n0s de sua exis
tência, cOJlceder��

* Plana IlIIpecieJ de paradas múltip�!.

I,,'ormações defalhadas
nas agências da Varig
em todos os Estados do
Sul.

�.

= 1 (j ('; DE DESCONTO
o:o'!:n'e iodas as demais mcl',�: dori2s. mesmo artigos e1o. c de alta novida::e,
r:u f, 'jalU:
;,' H ,lrl"s - modas - chapéus - Artigos para pr";" :'�I'S Brinquedos
i.'(! 11(\s e rac1:olas - DiscOS - Instrumeniüs de mú" ica - A cordeons Her:'ng
e Todeschini - etc.

-

j\ I' R O V :1': ! T E ].H Si,
.

'
. _,'c' ,l ,...

=\
"'I"ll!�1'�111'I!ill!!!I!�!I!ll!!!lll!l!ill!II!!I!!1!1111111:1111111111111!1111111111111l11li111l111111111111111111 •
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ADQUIRA Ó SEU RADIO EM UMA (ASA
__�UE F,ACIUTE A 'ESCOLHA. NA fiRMA

, ..... - "-'1i�-

Darfnho, ,Oinho n),
(Daririho) e Alemão.

Ilnaul':uração do alambrado c

o llrélio Carlos Renaux x

Caxias

Após 03 eftiv2.ção de duas porfias,
entre 'equipes juvenis e aspiran
tes do Carlos Renaux e Paysandú,
:! primeira delas ne período da
manhã, cujos resultados :foram res

peclivamente, de 5 x 1 para' os

"milionários" ,; 6 x 3 paraos 'atlé
ticanos, foram promovídas as sole
nidades de ínaugurzcão dos melho-

do campo é

Falaram, nes em

ta ocasião. os srs. Raul Schaefer�
orador oficial (I') clube, Leopoldo
Hauél' 'é 'Evaldo Schaefer.
F.nl �é:;uida em sensacional en

cnníro'revqnc!'«, ! l'eliaram amis
t'��mnenta os quadros profossionais
dl� Cõ31Ios Rel':r.!l..( e Caxias de -J'oin
v íle. cr�recendc L mesmo um cl�s
techo bastante surpreendente, de

li,
CffiuRGIAO DEN'l'ISTA

AO LADO DOS COllREIOS E TELEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8Nova e sensacional prueZil

acaba de ser alcançath pelo
Clube Blumcnuuense de Caca
e Tiro, cuja equipe, a mais
poderosa do sul 1'1::- !laisJ le
vant1:u cnl Lagf:s, em fins {la
I.emenana passada, o titulo de
{'amncã do Certame Estadual
de Tiro ::0 Alvo e Tiro aos

Pratos, organizado pela Fede_
ração Catal'inense de eàca e

Tir� e putl'ücinadf' pelo Ciub�
de Caça e Tiro "Luiz Ramos
r�tl:rge,�", sediarIo naquela ci
{�,H1e serrana,

Caso não houver qualquer
;nqleei1ho, I'llbHc�iremQS ]la

eV:t;ão de ama!lh�t detalhes
mais amplos sobre a impor
L�lite d'''puta, brilhantemente
vpndda :pelos atiradores 10-
c"Jls.

Clinicas 'Geral e Operações no Hospita1 Sta. Isabél.
Especialista em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado !"a Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pelas Ondas ultrassonicas.

ME' D I C·O

Doenças de Senhoras e Opera.�ÔtS-.
Consnltório: H9spital Santa' Càtarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em .frente ao Hospital Santa !sabe}).

CAMPEONATO
-

DA JU
VENTUDE (ATARINENSE

i Era n?ssa intensão muito

I
na�uralmentc, apresentar os
r;,>�ultadGs gerais do.:; Los Jo
go::, (rá Juventude Catarinen- I
,e, logo ap0s seu 0n�erramen .

. io ° qual se deu na última
:>cgL.nda-íeh·Q.,

No entanto, apesar de n(.s
s"., esfcrço3 nes'e sentido,
riãQ nos foi possiveI C;Jnsc
ndr os citados resultados, ten
do er.:;;, vista a dificuldade de
Sl1& compilação por parte da
CIJmissãJ Central doa JogoS
c 'l •.a tarefa. n2ste nart;cu13r

1

".f('Í das mais árdua<
'

Ontem à tarde, Ielizmer,te
l':'cebemos os prin:::Ípais socr� Ia mcJt10ravcl comneticáo Ihí
III emderrnrJs .!:'Iara '3 ediçio cíe

IêllT�<'nhã 11m:' rcport<iJ,!"m dp.
t;"ll1;!da i:iobre a ml��nHl

- --- d
1
f

r I
II

o-�--------------�----�--�----��---�=--�����
MOLF,STiAS DE SENRGRAS

'

OR. RENAJO CAMARA
l)OENÇAS lNTi<:RNAS_

OPE.RAÇOES -- O�DAS CURTAS
CQusulfório: Trave88!l 4 de Fevereiro, 3

Fones: 1433 fi) 1226

DR. 6EBHARDJ �lIUJt�JU)A
:tspec:lalista em" al� Cir.w:gíll·e doença!! Ge SenhOl"U

Consulta.s DO .Hospital S�n�>'l. !lfttõ7.z.lU
Das 9 às 11 e ãas 151/2 à� ri" os.

BJ:,P,MENAfl - :aOSPl'l'fl I, � 'l.ílJ'I'A <f;A'1'."uUN4
O·rlVmoS - N:Amrz' E. GAn(,�ANT.'%,

--'��-�-���Jiil?i1:Tj)I�-Õ�-�-"=-��
., .,. � D�$� TAVA�l�S e HEU)! @ ,;';;;-'

RUA XV DE NGV., 1135 - 10. ANDAR
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Ser o se Ieefonadcs os

p der o op com o

qUC;P1il rO-:'lpa em sua viti-

•

Igreja
s<:.dJ d' crime de r:;crte. cm.
S50 L uiz Gonza;�.l

"iI formedo, P()i' queixas
tk. ;',)lonos, que o seu su

bord.·nado vinha ccmenten
do "rbitrariedades contra

Condições çomplp,mentares A ., .. f .

.........

in1postas 30'5 interessados rv to .. uncicnono
:

' sacão de Cheques b · '.r;"�
RIO, !) ,(A Superlntcnden- Aos bancos controlados pe em rlo.goucia da Moeda e do Crédito lo governo federal ou pelos .

_

resolveu que os bancos c ca- governos estaduais poderá ser .. JU��Ar, Sao P.a!..l1�, 9 mente

sas bancárias, nacionais ou deferida autorízaçã», indepen (Me�ldIGna�) - � díreçâo da

cstrangelros. só poderão ser dentcrncntj,
.

da observancía fal:':'lca. "Vlgorelh pro::;a::J\-ea
autorizados á prática de opa. das condições acima. LllTI baile;. em seus salo�s de

rações de taxa liv.l'e (cambio As autorizações serão con- recreaçao: i?-�mparece!:{1.1J as

sacado e cambio manual), cedidas a titulo precário e danças a, meu,ma de 1<> anos,

mediante o preenchimento suscetíveís de revogação. A, 1'> que aI: fora COEl p?r-

das seguintes condições com- (lualquer momento. :1,'S530 dos pais, J ae-nnpunha
plerncntarcs as fixadas na A Superintendcf!(!la dcct- da de suas colegas Mabcl e

legislação vigente e na ínstru- (UU alterar tamheni o artigo' R')m�lda. .

cão numero 43' a) terem ati- 3 o ri_ •

t
- . Ali chegando, o sr, Metere

,

d'e l':.':..,InS ruçao numero 48, '!alv:mi, homem d� ,50 anos,'vo que apresente grau satls- MO
�

tatcr
í

� de liquidez. verificado dUill�E' ��. ��e_.p�s3S=I)a ter a se- :.; ur. funeíonarío til fabrica,

pela Inspetor-ia Geral de Ban- fid' i
e "ç.ao, .\) - A va- CUII-,U!OU' ai> mocinhas de gen

ccs: b) terem mantrdo os en, �ac�rp das �lCEnças de,expor- �llr..!:;:"S. A ccrtarahura convi-
. ·'r:.as�1 sU�Elta,s a_o. ",egm�e da (:ru A, F. a tornar um," be-

C�llX(,S e depósitos á dísposi !J ,. ente h .

U '" -

ção da Supcr intcndencía nos
. <; �. ln,S uçao, freará coa Lida. que dizia Se" ínof=usiva

1 dIc:,onuda a apresentação, até e gostosa .

• im ítes legais; c) não terem a Ci t d
�

débitos na Caixa c!e Mobili-
-

a a o. pedIdo de expedi' 'TermÍlladt: o Laí.le, o' sr,

zação Bancaria; :., flnalment;;
cao das guras de embarque, da Hetore Galv.:ni %. discõz a

d) nâr- a_::lresentarem desce-
prova de ,aberturl'i do crédl- acompanhar as moças as suas

't C
r o !"e�:,ecüvo em caráter Ir- casas,Der os na amar" de Ccrnpen levogavel. r,; (, caru inho notou que a oe

.

oe ·l:>!C.is que dera a, A F. aí.ingi- i
primeira Iase r:l (l -náxírno de'í:!feit;, Então.

ti C:EIXOU prime:ro .às duas com

.�,,,controvertidos, sendo posslvel panheiras destas, Maoel c Ro ,

• :;."". •

masmo que Solicite novas infor- mrlda .fu"andlJ :;,)slnh0'· cnm
�

mações ao estabelec;m:)nto >Jfi- sua. vitima.

Q=)..c:al de créd:to e que promova Assim foi facU ao ancião I';;'
acareações entre as testEmunhas dar vasão aos seus maus íns-
cUjos d.e�o!mento.s tenham '.sido I t�ntos ·sed�zindo-� s�m quat-j'contradItorlOs.·

.

I
qua reaçao, DepOls, ainda

EXAME DAS PROVAS levol). a mocinha á casa dos' •
Coligidas, enf:m as prova� do- pais que ao tomarem conhe::i .'IIII.._.. A_1IiI

cumenfais e tester'nunhafs a Co-
mis'São iniciará o €tK:ame' delas,
em reuniões secretas 'e co" a

participaç.ãr;> de todos os seus

membroa. Embora esse trabalho
de aprecí:ação das provaa venha
a ser feito em conjunto talvez
sejam designados dentro do
orgão de inquerito; deputados
para opinar sobre partes d·.stln
tas do material colhido, E sobre
tais relatorios-parciais é que sC'

ria elaborado ó parecer f\na! a

;ier apresentado como trabalho

conjunto da Comissão Parla-
mentar. .r

����0...=..��

a

Baile das debulantes

Intensa espectativa e entusiasmo em
torno da festa de gala do C. Gomes

São as mais favonaveis tacos e decorados por um

as perspectivas de exito e técnico em decoracâo cario

brilhantismo em terno da ca
..
Essa il?'iciatiya" da ?ire

festa de gala da Sociedade t,ona da simpática socieda
oe traduz esforço e dedica

! cào, visando proporcionar
.

aos associados um espetacu
110 deveras atraente e sen- te ano, sendo mesmo de es

sacional, o mesmo ocorren- perar que o "Baile das De
elo com a apresentação da butantes" excederá ao bri
rnzis famosa orquestra na- lho dos anos anterior-es.
cíonal, ':�e Rr-y ReY, cujo Como já dissemos, o en-
conceito artístico já está cerramento do ccncurso pa
firmado nê. opinião publica ra a escolha da Rainha do
blwuenallense. São dois fa Carlos Gomes está previsto
tores importantes que mui- para amanhã a tarde, de
to contribuirão para o ma is 'vendo os ultimas votos se

retumbante suce.sso dá Ies- r zm depositados na urna
t ívídade.

.

na séde social, até amanhã
E 'peciEJmente convida- às 15 horas·

do, estará prese1lte o go- Os resultados finais do
v2"nadcr Irineu �ornhau' sensacional concurso serão
s�n, que: e!etuará a coroa·· I publicados por êste jornal
çac d<J Ramha do Carlos na nossa ed:ção de sabado,

.Cornes.
No ambiente do ",Jardim

de Primavera", a festa de
gala do Carlos Gomes cons

tituirá o acontecimento
máximo da elegancia da 50

ciedade blumenauense, nes

Jta concluida a

Srta. Jurandir

Prepare
o futuro de
seu filha

M. Vieira Jraiçoeiramenle
O comandante

RIO, 9 (Martd.) - A Comis
são Pa.rlamentar de Inquérito
rlue investiga as tran-sações ir
regulare.s do Banco do Bras'l
CaIU a "Ultima Hora" concluiu a

primeira fase dei seus trabalhos,
relativa a inquirições,
O orgão parlamentar t':Jmará,

agora, certas providencias vi
sando a esclarecer pontos aind9.

Dramáticcl-Musical "C:lr
los Gomes" a realizar-se no

proximo sabadG, quanio
f,erá coroada a Rainha dG

lo
Bacias ele Prata

aristocr{üico
rua Quinze.

Néssa ocasião tr�i'á lugc;r
o grande "Baile aaa Debu,

tantes", e;,ljo aconi..:::cimen
to vem sendo aguardado
�:ob intensa espe';t�il va <'

( n1 usiasmo dos ,;ócios da
distinta agremia<;ão.

Os suntuosos salões do
Carlos Gomes estão sendo
caprichosamente ornaG::":n-

grérr/J.'J

o soldado
dentro da

matou
P.;rto Alegre, 9 (Meridio

l1a]) - Um sJldado c:a po
licia l\!Iilitar matou traiço
eiramente o comandant?
de) Destacamento da cor

poração a que servia O fa
to se vl::rificou em Santa
Rosa, distrito de Ubireta
lll't, !·.est� Estad')· O 8ssassi
no ch'sfechcu três tirfJs i.l

ma '�ue. no mo:rr.ento, reza
va n& :greja, com tres filh ..)s

ffiClJOres. O criminoso. a

seguir, fugiu a cavalo:
es motivos do crim:: fe

ram es seguintes: hi:. ie1}1-

po o crimÍ.lOSo, soldaô,) J0-
sé L"urinclo Costél foi ser

�ir ::0 I?(:;�tacamento daque
le Í' 'stl'l1. o' E' in lividllO de
pr"simos antece·jcntes, 3CU

COIli:emorou ante-ontem seu

I
.

25·:) anivers:o:rb de casamen- {'ais e ehmentos de realce e'1'1

to o casal .Jcão Heiden-Ana "

f'sa s:Jciedade que est".;v!::,

'Heiden, residente na Rua da !,H'sent:; à comnnoração, el'"

Gloria, no bairro do Garcia. (',l('iando, dw:se tllodo. a gran
Comemorando o grat.o acon- àc estima e respeito em que
tecimento, o dislintJ par of:. f 1.;00 o casal não s6 no b�l ir_
receu em sua residencb unta r�) onde res:<.le, como em toCl"!

VENDA OI!:STE OiAR!O
NA ENGRAXAT�

�{l1\."1'H {"SUl['

.

fiO tOrreSptndente Cizalua

á especta-tiva
cio l)ia cla

J;l.'j para o CtiCÂ-:. .. " ,,"�,! ....,\;.,1..t:.1 ü\.t.i lncnor 1 ano.

([(JS fatu;; ocoe. L,,,ti .,,� \':.1.,,1_, Os nlilitares uruguaios envoI
de R.vera. V I:;""'-.lli) "",.iJ�"'V vielos no incidente são: caho

ja l11amfcstt.u U :leu t.l""-,,,ct l,.I Do�ingo Carball0 �, os soldados

apu.I·ar cc·m LUC!.ULll,C tu,,_,� LS J'uan Jorge J;oIontedi·.}sca, Juan

ocolTenclus, clevelluo "Ci' 'd.ut,.l I:�abel;na e Bismar Po.rto, P','!·
das as providencias que se � - tencente.s ao regimento de
Z-'l'enl nece·ssárlas. Sane-se, V'Jl valaria.
outro laDO, que a esposa do P. Alegro, 9 (MedeI.} - O Do-

/_n::;pctor GdJ;sGn Azeveuo «5S,. �- legado Fiscal do Tesouro NflC;O-

;l.nado pela guai'c[a U;'ub'Ltu,a, nal sr, Odilio Martins de Anl.ll .

Y'!ajarã. 1)"'.<"3. • .) R.o em c";W],u' jo, 'recebeu do D ;retor Grral ela'
nhia de seus filllO'';;. Fazenda Nacio'nal um telegl'u-

INDIGNAÇÃO fiM ma comunicartd>J-lh" haver de-

LIVAMENTO sig�ado uma comissão de inquc-
"W A T E R L O O" Livramento, !J (Murid.) .rito para a.purar Os fatos oem-

popUlação nCcita c.da.dLI ridos na fronteiJ'a Brasil-Uru·
C01\T TODOS OS nVfPLEJ'..lENTOS está profun"anlCntÊ: ,neI gnu ..,,, guai, dQS quais resultou a morte

POR APENAS CRS G4.9(\fl,OO,
com as ocúrrencias do dia 2 úl- do Inspetor da Alfandega de L

Limo, em que foi mortG o Ül';- Vfamento Gibso:Jn Ferreira de

NAO PERCAi\'{ TEMPO petor da Alfandega. G.boil.,ll Azt'Vedo. 'A comissão designada.

DIRIJAM-SE A' Azevedo e ',)5 f,�·.mentos gravt:oi é constituida do,s' oficia:',;; admi-

sofr;dos POt· seu:; amIgos con,,;ü- nist.ratvos latoaos na �Ifandp.ga
COMERCIAL VIEIRA. BRUNS S. A.

I
tui.l'·am-13C num crime ido e co- de POl'to Al!'.gre, D'narte .M,

varde, O inspetor Gib.,;on í'<Ji

a-)
Cunha Neto e l1:ozf.lrt Maia Ma-

Rua 15 de Novembl'o, 922 Esquina da Rua Padre Jacobs tingido }lar quatl'o balaços de chado, e &.J agente fiscal. do· I�"
1I�����I�������'IT�.��'��������������j-���'�'�-i--i-i-i-�-I-i'�'-I-I'i-i'i-���I tdD'�uMüo. IUI r�1 nu llip!�un- pn�ro clD Cnnsurno Am�rico O�:
d -Y .., lO V<,llr'� Ama,tal. .

lUa, 9 {Meridional> - O cm

baixaxuor P,mentwl B ..andão .1.

formou ontem à repor·togem q ... t:

os!'. Yalt·,h' J(Jb m, UIllbaixltl,Ol
bra:;ilc �'o cm MOllle"lcleu Vf.!I,t

�c manhmuo t:ll! Pt:lü: ...lle,l<_
�'.Jnw.to com a,i autonuucle',s U[ U·

gua.as, aCC111pannailuO LJ3 lJl !J\-.
t.!CnCIL!Q ljUO � I.Jl....u .... l:J;t.U lul.ü. _-

dl'iaca €I mais um que foi
jar-se na. região dorsal, perfU
rando-lhe o pulmão.
Deixa viuva, d. Lourdes

\rci.ra Azevedo e Os seguintes f'
lho's: • Maria Mádu.lflnl1 Maria

Nina, Paulo Eduardo.' Reginll
coeli, Lucía Helena e Mar;a ctn

Gloria.. A mai'Jr tem 16 anos c a

J2!IIK!IZQI-",�rF�'3'"\It"'!í

,. Carlos
GRU�6fA

Rua 15 de Novemoro, 595,
(acima da Farmacia mó·tia

ATENDE CHAMADO::? PELOS FONES:
1 1 9 6

CONTRA CASPI.
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS
AfECÇOU DD

COURO CABELUDO.

Indignação em

com o

livramento
da fronteiracnme

raso

Alexandre Gomes
Agente

A declaração itai'iana não
vela como foi comunicada

1'0-

ao

SENHORES
",;.1..�P..OVErrEM

AGf!ICULTORES!
A OCII, S15.O E lVIE

ADQUI

Prorrogada a

..;ANIZEM STJA Lt,.·VOURi...
RINDO UM TRATOR
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