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Na reunião de ontem
do plenar io da COJ!'AP
foi homologado (I au
mento sobre as tarifas
de telefones e a nova

tabela de pr: ços da

gasolna, elaborada pc 'Ilo Conselho Né:CÍol1:Jl,
de Petrolen, na base!
de acresci 1110 aos pre
ços atuais ':e CrS
0.075 por litro do pro
duto.

ANO X (Santa Ca tarina) - Sábado, 12 de

I
(I

d.tAal� , a

para o
ElO, 11 (lHcridional) - o Ministro O',v"ldo Aranha

vem d� remeter ao Senado as informações solicitadas, por
requ�rllnento do senado� Alencastro Guimarães, a respeitodas licenças de cxportaçãn e de importação concedidas pela
CEXIM, nos anos de 1951 e 1952 no urimeiro semestre de
1953.

-

C,} .�I':l?:ntos .n�lU�;ric{ls enrrespondentas foram pubri
cado.s no Díávio Oficial

_. Por eles se verifica que, em 1951,
as. b��mç:;s de C�I;ortaça? concedidas montaram a 20.430
mtlhêes (,_C cruzerros, baixando a 13,3:;0 milhões cm 1952,
para reagir um pcueo no primeiro semestre deste ano, quando alcançaram a cifra de 7.177 milhões.

Em rerereneía ás Iicenças de importação, observa "e
que, de um montante de 59.680 milhões de cruzeiros em1951, desceram � 25.101 milhões em 1952, conservando -se
acer�adas desse .mv.el no curso do primeiro semestre de 1953,de le;; que atmgu'am a um total de 12.546 milhões dcrUZC1l'i)I'. '" e

Os dados ccncerncnrss ao

lícenc.amenro em aorccn se
distribu.em por Esta�l:s: Q de
monstram, quanto á cxu=rta
cão, que o grosso das -licell'
Ç3S concedidas b�·n!?ficianlll1
o Distrito Federal e São Pau
la, o mesmo Se observando
quanto a imporbr:ã:', sendo
que, neste partÍCular, a situa
çao d? ?istdto F,deral é cs

l?CC alíssima. pois.. no curso
ao penado em foco pürticipott

Eise�ho�ve'.f � r !I'�Nm- - ftL� an
nas eK��i�j@� de VhUOil
WASHINGTON, 11 lUP) - O

presidente Eisenhower e 1) ex-
pre'didentc .Har.ry Tl'uman se uni
rarn, hoje, a cf)nt.cnns de perso-
nalidailes para prestarem a úttí
ma homenagem ao f'alecído presi
ident<:l da Côrte Suprema F.rcd
VinsOlt. RIO, E (Meridional) - A

Essa homenagem foi jll'2;;t:Hla Comissão Parlamentar de In

cro um breve, ma's comovente querrto sobre as transações
scrviço, iun:;bre, às 14 'horas 'na irrçgulares do .Banco do" Bra�

majestosa Categl'al episcopa. na �il com a "UltIma Hora val
colina arbonizatla de Saint AI- tou a reunir-se, ontem. Na 0-

!Jans. ., easião, o presidente Castilho

Após os funerUÍ's o cor o·"e:- Cal�ral deu conhecimznto das

I 'd
' P lnformaçõE'5 prestadas pelovo VI o na toga da Suprema

lHa-I'
.

t 1 d Alfalldega. 111Spe or-cr�r" :l
glstratura, foi acom�nhado pe-. b "'ct-·

-

-

d bab'-
, � O re a lmensao as 1

los �embros (�a Curte � demais
nas de papel importadü, sob

!J.�t{).:,dades .ate a e�taçao ferro� fiança do estabelecimento ofi
\>'.ana de ond!' segulU pa.ra LOUl dal, para \) citado vesperti
lia pequena cidade natal de Vin- no.
san. onde receberá'; . .8111211h5, con

digna sepultura.

a capital (b Rcpublica C(Jm
rnu ito mais da metade do
val:.r total dcs licenciamen
tos de importação.
Para se ter uma idéia do

_:roblema, basta 'assinalarl-se
que, em 1951, as l'cenças de
m:po�tação conc2clidas no
DIstrito Federal montaram a
':1:1.917 milhões da cruzeiros.
a 1(3·173 milhões, em 1952 a
10.406 milhões no primeiro
semestre de 1953.

Por tais informações, \'c=j
Leu-se: quP c papE:! consigna-

Morfa nO:llbanheiro COI
uma b a I a na cabeçaSAO PAULO, 11 U,/[c.ridional) cun':tancias que o cercam pas�a
- A Delegacia de Segurança lt figurar 110 rói dos cm;�s mis
Pessoal está investigando um fa· ter,osos.
to que, EI11 face de certas C:l'- Eleni B: ndctini, de 17 anos e

l'c:;idEnte na rua D. Leopoldina
r�.� 199, n',) bairro úe Ip ..l.'anga,
to: encontrada morta no banhei
ro de sua ca'>a. Seu padrasto,
Atilio Bendetinl, levando o CaSO
ao conhec,mento da políCIa,
contou que a jov<m se matara.
E c;·;pJ.cou; BJeni (:;pancara un.l
d'JS s"u� II mão;:; de criaçiJ;::; e

ele, indlgnauo. d'_jlOiS de .repre
ender �ev-ramcl1te a IllOça, de
ra-lhe uns murro; nas costas.
Correra então ela pala o ba-

•
nheiro, U·ancanéw-,e. l!: por ma.s

I bue (lo. com um seu t·lho, me

nor, orc!.ena;o:>e que a jovem. a

brisse a porta, Em ducla nlOruen

t'J, dera êle d015 forte� empur-
rões na porta, ameaçando abri
la Ylolentamente.

- Foi neS.:ia ocasião que ouv�

mo� um tiro - crsse AtiI;o. E

quando cons2guimos penEtrar no
(Conclue na ;:.a pâgiLa, I�tra. GJ

Idenauer não

.
ORUAO DOS "DIARIOS ASSOCLWOS"

o M E N S A G E I R O D
Setembro de 1953
A S

o

Núm. 8 6 rernêdío, e.dLUMENAU,
--�------------------------------------------------

PEDI OS· DE LICENÇA
C NCEDIDOS PELA CEXI

o
TAÇÃO

elade <somente
Dislrito federal

ceita
. por Ike

do Secretario

lu b e com
eus titulas

dio

mente seu cargo.
A prC'.;idcncia. da Republica

não deu a conhecer ,.) texto da
carta de renunc.a de Durkin,
nem revelou os mot.vos que a

determinaram, Esta foi apresen
tada a 31 de agosto passa
do.
Sabe-se contudo de fontes fi

dedignas que' umI. d.vregenc.a
com 10 governo, sobre o projeto
de modificação da lei Taf't-Har

tley,' foi a causa prlncpal que n

duzíu Durkín a .se demitir.
RECUSA AS EMENDAS

Pouco depois de ser dado á

publícidade o comunicado da Ca
sa Branca, o propr.o eq-secrctá
rio do Trabalho referiu em uma

) \ entrevísta coletiva á imprensa
EM PRESENCA DO lVUN!STRü OSVAI_DO ARANllA, O as razões que o haviam levado a

SR. p�'\CHECO CHAVES ASSINA O '.nm:MO D,� POSSE
1 aemitir"5e.

s

WASHINGTON, 11 (UP) - O
secretario do 'T.rabalho MarLn
P. Du rk ín, apresentou sua re

nuncia ao presidente E.senho
wer, que a ace tou "com prorun
do pesar".
Durk.n abandonará Imediata-

�

Prepare
o futuro de
seu filh\'

IOFOSC4L

Durktn, um dos dois unícos fez questão de frIsar, que foram
membros democratas do gabinete .esees altos funclonártos - aos
- o outro é o se6.!;etãrio da I quais não quis ídentírcar - e

Saude Pública, ·Edu�çço e Pre- não o presidente, que criaram a

visão Social, sra. Oveta Hobby eítuação que o conduziu á renun
- manifestou que em sua opíníãe, cia..
Se havia chegado a "um acordo" ManifesIDu em segu.da que
com altos funcionários do Poder ,!,Seu acordo sobre as modtricaçôe"
Executivo sobre 19 mod'rrcações I

foi com esses altos runcíonãr.oe
que seriam íntroduzídas na lei

[e
que Eisenhower não era parte

Taft-HertIey, modificações su- do convencionadO:.. Mas quando
geridas elo próprio Durkirr, Não lC'hegou o momento de tomar u

obstante, acrescentou, o governo lma decisão acrescentou E:senho

"não" apoiou as emendas. wer fez rausa comum com os di"

O ex�secretaxio do T.rabalho' (Conclue na. 2.3, pâgina, letra B)

com a Alemanha, a Inglaterra e

os Estados Unidos. Hitler deu cré

ditos formidáveis à Ru"sÍa. sob a

forma ri", equipamentos industriais
contra matérias primas. Quando a

Russia :;e resolveu a ser uma po
tencia industrial, has'ladl' na de
l!'icidat'I;, foi aOS Estados Unidos
q ue ela foi· buscar 05 grandes téc
nicos construtores de centrais elé�
trícas. ,) mesmo not[,�',Gi engenhei
ro amérlcano, sup�:Ilho que �"
sono o qual levantou em S. Paulo
a usina de Parnaíba. :na�
deste 5""'110. foi quem, no ano de
26 ou 27 construíu a grande bar

ragem do Dníepurpol. Ele levou

Teria o dep. Tenório
metre Ih acio. Imparato
CicerD fez graves aessacêes. ontem
RIO. 11 (Meridional) � Por mcrcíaí ·cm Caxias. Na vcspcra .da

ocasiao da rumorosa diligencia morte do delegado Imparato. ele

das autoridades policiais do Esta- chegava á rcsídencía do t1'<lputado
do

.

do Rio, levada a efeito na re- 'l'enorio quando foi por este cha

sideucla do deputado Tenorio Ca- macio. O parlamentar estava no

valcantí. que tinha por finaliánde interior de um carro, estacionado

capturar Pedro Tenorio e aprecn- em frente á sua casa. O deputado
der as diversa" mctrrúhadores per- convidou-o para dar uma volta em

tancentes aquele parlamentar. foi São João de Mcriti. Aceitando o

convite, ele sentou-se no banco
traseiro onde se achavam o depu
tado c o individuo vulgo "Naval" .

Ao la{�a do motorista encontrava-

suspeitos
ltbertpdos,. sem que pu

dessem revelat' fatos de importan
eia para o ese!areeimento do as

sassinato do delegado Imparato e

seu auxílhr Bereco.

Escreveu VINICIUS DE OLIVEIRA
Ao que estamos observand:J, é moda hoje em dia mudar_

se da partido. Aliás, são os candidatos a qualquer cargo ele"
Uva c chdêtes políticos que, pera sua operosidade, influên
cia e devotamento, dão fôrça: e prestígio às agremiações. POr
sua vez estas. quasi sempre, possuem orientadores exclusivis
tas, ambicioscs, desmoralizados, inéptos e .obrigam assim, co
mo ato de coragem e independência, a que correligionários
:valorosos aba_ndonem seus quadros, deixando-os "dismilingui
do�" e d:saJ;tIculados. Quando 'em geral a direção age em pro
veIto proprlO, p�aticandD deshonestidades, traições e lnutre
t
_
agens em detrimento de seus simpatizantes verifica-se e,n

tao l_l debandada que, às vezes, é muito grande. Conhecemos
partIdos ,que, não.obstél;nte o b,!lru�h? e estardalhaço da propa_ganda, somente tem dOIS ou tres dIrigentes, sem possuir entre"
t1!nb, lastro àl�u.m eleitoral. �' por isso que achamos que de
VIam ser permItIdas, pelo Codigo Eleitoral as candidaturasavulsas, Possíbilita�d.o a vit?ria somente d�queles que tives
sem, no dt:ro, pre:;tIglO e tutano em sua zona de ação. Os com�
ponentes e que dao conceito e vigor a\) partido e não a chefia
que, constantemente, se vangloria com o trabalho tonificadordaqueles. '

Não 'procede p::rtanto, a nosso vf!r, a crqtica invejosa contr,: pessoas e parlamentares que, descontentes e enoj'adosdelxa�arr: s,uas facções e ingressaram 'em outras mais popula�res, dlsclP.hnad<:_s e decentes· Afinal de contas, 08 verdad"ira�l�ente elel�os nao o foram por grupêlho antipático de priVile"gla�OS e dIfamadores, mas sim pelo sufrágio livre cansc' te Sl11cero do povo!
' len e

Cícero Tenorio de Paula, porclll
continuou preso por d'Cterminação
do juiz Navega Creton que decre_
tou ,sua prtsão preventiva por
uma tentativa de homicídio pOl'
ele praticada antes da morte do
delegado.

"ACHO QUE LÀVEI MEU
SANGUE"

à

caMISAS

Kander
A-fimade melhor atender a seu crescente número

de conslmlidores, RODOLPHO I{ANDER S.

ote: eu um
illcluindo a

acordo
URS

COlU:E'RCIO E INDU'STRIA, Ínaugurará breve
LUXUOSO V A R E J odesm

a paz
elaborou qualquer plano relativa á segurança da Europa

BONN. 11 lUP) - Um porl3-VOZ tcrio Federal das Rclaç6cs Exte- "i" uma concessão fLlal à Y,"ral1ça c'·.Ilcelcr 50 ""per.',,, até 1.0 de

do ;,linisterio Federal das Rcla- ríores ncm o governo rec'i"ra} ,ia- a 1. ,-peito do Sarr� '! ,I" Comum- j:lOdro de 1954. P'l1'1 então, opi
ç:õc, Exteriores desmentiu as in- mais di�cutTrarn OU elabornnlln dnde de Defesa EPT' pda. nüm. surgirá umfl crl�c nas (l�l.e ...

brmaçõe, àivuIgad"s pela impl'cn- �emclhantes planos. Se ainda depois til':s» os fr«u �a; ocidentais, se (.h lratados a u·

sa segundo os quais o governo 8- Prazo fi França ;.e.';L� não ratifica:-Clll nc; pactos� da não tiverem 31rI-.;; rJtificad ......
ó.

len,ão teria proposto ga::antír a BONN. II IUP) - O <chanceler Ad ,r.aueI' �e verá (ibri'Zado a !.u- Observam que A.!t'l'al t'r I'lb\e-

P3Z na EUl'cpa peIa conclusão. eu Konrad Adenaucr dar'; aos fran- te", .!OS Estados Umd'ls o·'h". ,'e 5ua grande vitória dr itoral e.,m

.. p.." ",_..-........... �o:- ••• -

__ .�tII.�........ -.' •••--::: I t:-c as p'3tencias ccidcntais c a c'Cse5 60 OU 90 dias para. que l"ollti- '�l,i\ir;ão do problocn-'a cle 1"'carma- 'iln progt"ama de r�o;l!l-"'�lnento e

�:"',:._c:";·-'·-·-'i-11:''0i J;'

��"-;8i-·
.� ......� .._. � t URSS� de urn ::cordo prcvt,JnLI;) a fique lno r:H·cto dlJ pnz e o tr.:lta- n '.!�1tf)j da ..lI_lcnl'!nhn acidenta! ':!' ul�:'nça de seu ptlío; ':(.';"1 o ociden-

�� t� J 111 A �: r2t_�rada da Alem�nha de todas as fIo do exercito europeu, antes de dt Tratad-o de Dc[c'j�! Europei� r
te Se os tratado"; n��'") estiv?;,·e.n

..� �. troiJ33 de ocupaçao .. o rearnlalneu- tonlar uma medida decisi.va. segul1'" 1!.t'-'l formuia pDd=�:ra ��r a pa.5si-- ratificados Cln cotn��lJs do nnv'l-

t� VOI,TAllA1VI OS AFA- t� to da Alemanha Ocidental e o d<> anuncia;;1>I11. esta, noite. fontes 'el formação de t/ln .:xército l,a- "ne, a coJigação d,;> -'\denuuef POj-

*� l\lADOS COIW'PRIlVIF �: clesal'l11al11ento da zona, soviética, bem inIormndas. ,,;"nal alen,ão e fi admissão ca d,·T'; correr o risco de dc·;intçgra·

�� nos E U F -I--N�-7DÊ�� SCIl1.elhantcs .infOn:nações, acen- A�rcscent,)ram {lU!:!. se depois P:,"'.mha Ocidental no TI''ll.ado 1':) ção Que solução prot.traria. ncs·

�;; nOE'1:I'DING ER IlL'Ii'- t. tuou o porla-�m:. 50 podem pro- d"ss" tem']o não se houver eon- A,;; ntico Norte. se caso, o chancel. I', r, o qua nao

.� .iI>..J" .. �" j" :f ", "n...I.;,I1 � 'I - ,� d .. -t d "'t d t'f' -o Ir nc" I" d J) j I
-

d t r 'n< u
,. l1IANII '\. �, ccc_r e e� u os leI os por pes- seg'm o a ra 1 ,caça a "Sa, pu· .10CO c eô)\ eg· :.çi\(' �': e c mI ) .

t�. 11 'G • ,: 1\ '!J� I} ".-.�.-�.�').-.�.- ..,.-e-.-i. �� t soa.3 particula.res+·. Nem o nllinis- de· :-e esperar que Afcnaucr anttn... F'or.tcs aliadas :'Jc!'r�dit�m q"f� (O��(�c�O�n�c�Iu�i�n�a���:p:lÍ�g:i�n�n�Ie�tr�a�M�}��������:!!!�������������������������������������!!��.'. o. #I • .fi '.� • ...'•• O_iil_._,._,,_._�._._._.:J���a�� � . _
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De uma moca para serviços de escritórios, .sen-.
do necessário que fale o português e alemão,!'

- '

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

'
"

,
;

,

As iutêressadas queiram :dirigir-se pessoalmen
te à �Trans:por;te� A�éreos Ca_t�r�Jlel1.ses SIA - Rua.
1:5 iie Nov�;mb;pO'. 409 - Ed4étclii) Buseh.

c I-f.t\t, E "M

Blisch

SUA. ORQUESTRA E SHOW 1

(i I
lume

._ .f A Ju R I S 1. A

HOJE - SA'BADO, às 8 HORAS' '_ HOJE

I
..

' Super Espeiaculo de Tela e Palco!
I 1.0) - NO PALCO: GRANDE RE-AP:lt-ESENTAÇAO DE
UM DOS MAIORES CARTAZES DA RADIO NACIONAL

I·'�R U Y R: E Y !

(ESTABI;LECL1\fENTO JOSE' DAUX S. A. _ Comercial)
APRESENTA

GRANDE

H O J E - SABADO _ às 8 HORAS - H O J, E
Sensacional programa DUPLO, apresentando duas super-pro
duções:

. ,

Lq Filme: SILVANA PAMPANINI, MASSllUO SERATO
e NADA FIORELLI, numa grande película Italíana:

"MARECHIARon ', Vulcão de Paixões
(Vulcão de paixões - Impr, até 14 anos-

'Um belíssimo romance" entrecortado de drama e comédia!
Um filme alegre. .. um drama cômico em!,olgante,., Belis
símas canções napolitanas.

"MARECHIARO", '

2.0 fihne:
'

"AVALANCHE

Vulcão de Paixões, ,

a p r e s e 'n t 'a n do:

DE SAN G U E"
com CHARLES STARRET, o Durango' Kid, e s�meBurnett.

'

CONCURSO DO BAN(O DO BRASIL
�vi52;-se aos ínteressadcu que haverá na próximasexta fell'�_ (11-9-1953), ás 20 horas, no Edificio INCO,uma reumao Pllra os candidatos que desejarem ingressar no"Curso ,Prepar�tório" do,: FLORES.

CAIXA NACIONAL DE CAPIJAUIACAO S. A.
,

'Bonüica,r;ão especial 10 %

�APITAL SUBSCRITO E REALIZADO CI'S 3.000.000,00SE DE Rua 7 de Abril, 252, 4, andar -' Tel. 36,�7004 - S. PauloSORT�IO REALIZADO El\I 31 DÉ AGOSTO DE 1953.Combfnaeões Sorteadas - PLANO DE 21 A 30 ANOSZ B 1\1 D H F W X A A S QVKC BQB QKB JOZ
PLANO DE 12 ANOS

DWF YKU
1\1 R Z ' ,Y D QTodos os títulos contemplados serf I

. . ,LIQUIDADOS IMEDIATAMENTEc:: prOXml?' sorteio de amortização será realizado em nossasede po. dia ,3D de setem�ro p. futuro, às 16,00 heras,�o dI,a l�edIato ao sorteio, os resultados serão publicados nosJorna,H: DIARIO DE S. PAULO" e "O EST. DE S .. 'PAULO"

TEY
HIC

VENDA I)EIS'J'�: mARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO·'(;IDO

,

< _",

,Reu ...atismo •

Nevralgia?

per,-sub-desenvolvidQs da AJuéri:..
'!� 'f,atlna: 'qur, :estão 'Íilnge de ter

c,'me a União Soviética. carvão,

De um SOCiO com capit�l!
de CrS 200.000,00, para apl í- ,

cação numa 'mãústría meta-' '!
lúraica. t

"lnfOl'�il\çií,éS nêsta

redll.-li5,
Eleni já estava mor-

ito, eram
petroleo, ouro, algcdâç, ferro, co-

lnadoz-es.
br e. alumínio. estanho e quase to

das as matérias primas tropícats, !"- Casa Branca em seu comu
c!.�r.tro do seu territori'3 impP.riall IDeado .sobre:. a ,l'enuncia disse

Qt::e fez O presidente Odrla, qUtl', o ·pedIdo, de . demissão de
C;.lando em tãn boa h:,:n e."Pu!�oiI· que o !!'edido de demi'Ssão
..cm o exêrcíto, a mar tnba e '1 a- Durki�. estava datado de 31
vio�·;;o. os aprístas de �oder? Tra. agosto Ultimo.

.

tou dle consolidar a or-íem pÚbaC3, - ,Nã(}. teria que renunciar �
e po mesma tempo fomentar. um <f!S$-e ,Du,rltiri aoS jOnfulistas .::.:.
e'·j:'Írito nacional de cc�p,eração, do, 'Se '6, pr�ide:ó.te Eisenhower h•ou
l"m � com o mundo. eapaz de lhe veSS'6 mOdIficado sua posiçã;otr. �er recursos para o seu deson- contrária ás emendas na eonfavo!vimento .econômícc Atraiu eu- rencia. que tive com o Primeirop:fds de toda parle do planeta pa- Mandatário na manhã de ho-.

r� estimular as fontes de riquez" je. ..

p'i'!"uanas. Hoje o Peru tem VH:lte

SUSPEITO
':Mas os peritos, <t!xaminandio .o

Cádáver, notaram que o ferimen

to produzido pela bala apresen
tava-se na região' temporal' es

quel;'da: No.taram ai.nda 'que' a

arma, uma ga.rxucha, Se achava

do' lado direito do cadáver, en

quanto que esté se encontrava

em posíção estranha, fora.do co

mum para quem cai vlOlent�
mente, em -espaço �ig1llo, depois

. . K d-e um' tiro na cabeça. '

• ," _. •

_
I. ,,-6 detalhe do tiro do lado �s:r�n.do. ��o ha em, me� es I querdo foi explicado Iogo : Elen1

pírfto dúvida alguma da

lera'
canhota. Mas os outros. p·.}r

culpàbflídade 'de Earlé Den menores não tiveram explica_ç�o
-nísóri: QUe' .Déus a S!uarde sati'sfatÓria. por parte de Atl11O,

, �

t sSlln suspeí-êm 'seu 'seiÓ;'.
" ", '. que se ornou, a, '

'Durante p processo, cs 'tOAS diligencias prosseguem.
advogados de defesa tenta
ram provar que a assassina
sofria das faculdades men

tais, mas em vão,
. Ela 'confessou o crime di
zendo

_

que',havia misturapo
arsênico ao suco de laran
jas' que' dera à criancinha
durante. uma visita que fez
à sU;;t rés ic,lêlléi.a "

f

_,

SIN,
, �,

R
./

Linimento
efeito

sedativo
imediato

Sanador é um bálsamo de ação
sedativa contra a dôr nevrálgica,
reumática ou muscular, Uma fricção
com Sanador estimula a circulação ,

sanguínea e produz rápido alívial

acham em ('!:tudo 'Para fins'de

composição?
' ,

J 0.0) Dis('rimin�r por c�r- .

teiras' as operações de credito ,� !.mi.,'

efetuadas, entre o Banco do .:, _, ,,'
'.

Brasil e as empresas �e pu- lt�iimmHm�Um,mmmUmIlUU,mmUuum.UUUlmmmlJl�lIl1mmmlmmll�nfnmmU_nl{�n��nmnml'�bl;cidsde fai.ada. e .e.s('r�ta? � �:: "

, ::) 1.0), QuaIS, as llqUldaçoú:, =
:;;

011 eompcslções, kbs,com a';ã ,bO��Ç�$ :NIl_Ry(l�llS E. M�}fTA_lI:. _ ='E'fI'lpres;s 0C' publici�ade fa� i .. lã
lada e escrita no' penodo C01:1'= '

ii
��'����id; ��t�ee�;ê�:� 1�����1 :�. �.,�� ,d� Saú'e !ef.o.s.a· S�D:hora da Glàr Ia �.

p·�stadas,. 2S mf�r.;r.açoes :so-I 1hCItadas :
" ... A�Sl(;T&NCIA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DI!: ESPi:CIALlS'I'.&! -?;12:0) QUlJis 03 ·t1tulos

Qi:�I" AB'JmTA:ÁOS ME'DICOS EXTERNOS liiiJ
obrigaçõe;;; (�e,emoresas g!á- ,

..
." .

'

, e
i', .,s; jorl1abstI�as ou radlo:- " �ionicas que nos' ultmlOs d.eza ';, :
anes foram levadas á c mt,a I, ELETRICIDADE ME'DIUA REPOUSO .;:_ DESINTOXICAÇOES - ALCOO- fêdp, lucres e perdus (lU a �t,?l !' LlSMO' .::.._ mÁ-r.ÁMÍ!:NToS EspicIAí:.IZADOS. _ , 3;.;{ner correspondente a tltubi ' , .'

.
..'

��
de "liquidação ,duvidosg�'?�, AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone, 8081'1

í �Í13:o} -Ql'àis os' creditas do: ENDEREÇO ntEGRA'FICO; PSIQin:ATRA ??BancodoBrasilemialenc;as!.� ""'". Cu"llif;T·J,B'A ,,' P·A,RANA· i.:�
.de empresas graficR'>, jorna-r! �listicas e radiofonic'l.' nos a!.' =- s-i 11�lCS dez anos'! ,. B'4WlIJlmnmmJlmmIlJIIIIUlUnmnnmmmllltllUlllllllmlllnUmmmilmmUUmWmmU!l!mUUmUU!b ';

Lance Livre por Corresrion-
tes c"� riqueza ain<la ..OI' e..'l:plorar
n�' nação."T
Enquanto o Peru e o Uruguai

nadam. em prosperidade. devidO às
suas sadias concepçõe� da interna
cionalização da exploração das ri-'
:queza,s da terra.:dactas, em' cooPe,:;,

co temp�, tomar as 'primeiras
providências com respeito ao

imp.órian'te ac�n�e�jmel),tu ..

U"�'
_ � A1; .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I EINWEIII.UNG DES. .WOECHNERINNENHEIM IM

HOSPITAL SANTO ANTON�O
J Mit Beiwohnung d�s Staatsgouverneurs Irineu

,

Bornhausen Utld' Gemahlin Mariette Konder Born-

hausen Praesidentin der Staatskomission der Legião,-_, "

Brasileira de,Assistencia, sowie munízipale Autori

taeten, Pr�ssev:erteter und soziale Persoenlichkeiten,
soU heute unter Feierl�chkeit, die Einweihung des
neuen Woechneriruien- und Kindeheim HMariette
Konder Bornhausen",

'

im Hospital Santo Antonio
stattfinden.

Dieses Unternehmen, das aIs eines der moderns-
ien im Sueden des Landes angesehen werden kann,

I neben d'eI:l Spenden der sozialen Klàsse von munizipa
Iln Geldern erbaui, waehrend die Legião Brasileira de

'1) Assistençia fuer einen grossen Teil. der Einrichtung
\ und Apparaiur sorgeie· �

I Sehr lobenswert ist dieses Unternehmen, wo-
mit unsl'Orer: S�adt �in;weiteres Problem von ausseror

denilichen Wichiigkeit geloest ist, da Blumenau auf
dem Wege der Eniwicklung ist und es an derartige
Anstalten mangelt Die munizipale Verwaltung in
ihrer ,fuehrenden Pe'rson des Praefekten Hercilio Dee
ke sei fu�r diese Tnitiative begruesst.

I BLIEBEN UEBER RUSSLAND ABGEWORFEN
NUERNBERG, _,." (UP) - 5000 Ballons, an

I
denen Bib,eUexte ..

in ryssiS.cher Sprache befestigt wa
ren, wurden ih 'der Nacht zum 3. September bei Hof

•
in Bayern steig�n gelassen. Der evangelisch.-Iuthe

! rische Pastor Erllil Schrrüd aus Nürnberg, der diese
Aktion leitete, hofft, dass die Ballons bis an ihr Zie1
Russland gelangen und deu Christen, die hinter dem

, Eisernen Vorhang lel:te,ti; dÍe Naêhricht bringen, dass
sie, von der wesJJ:i�en>We1t nicht vergessen sind. ln
Kürze werdeÍl pólnj��he und tschechische Bibeltexte
verschi,c1:lit.; .•.. .

.

'

'"
.'

VORBESEI'l'lJNG'�FUER BRITISCHE ATOM':'
; VERSUCHÉ

.. LONDON, - (UP) � Britisehe Atomwissen
schaftler bereiten auf dem Versuçhsfeld Woomera in
Australiel1 Versuche mit neuen Atomwaffen vor. Im
Gegensatz zu. den USA und der Sowjetunion, die mit
vVasserstoffebomben experiInentieren, konzentriert
sieh Grossbritannien auf die Herstellung von fern
gesteue;rten Atomraketen und Atombesehossen. In
London wird aúgenommenj dass mit diesen Waffen
im Oktober_ sensationelle Versuche ailgestellt werden.
Militaerische Saehverstaendige sind der Ansieht, dass
den Atomwaffen; çlie, seit Jahren in Grossbritannien
entwickelt werçIeu,.in eiriem Krieg groessere Bedeu
tung zukomme aIs den Atom� und Wasserstoffbomben

I

Es sind! wie an unter�ichteter Stel1e. angedeutet wird:strateglsche und taktIsche Waffen. Auch die Luftab
wehr soU in einem spaeterel1Stadium durch derarti
ge Waffen voellig re.volutiOniert werden. Das ferngesteuerte Geschoss mIt ,grasser Explosionskraft würde
Jagd- und Flakabwel}r ersetzen.

l .

",,' ..

.JAPANISCHER MINISTER WIRD BRASILIEN
,

. BESUCHEN
TOKIO. (UP) �.' Finanzmirtister Sankuro Ogasawara gab .11.e'?te bekannt, dass

.
er wahrscheinlichKanada, �ra�llien; unp,' Argentinien besuchen wird.

E� beabs.lchtIgt dleSe Besuéhsreise iro Anschluss an
�elUe TeIln�hme ano der Internationalen Waehrungsk01:fere�z lU W.ashmgton zu unternehmen. Ogasawara 1'e1ste bereIts nach den Vereinigten Staaten ab.

" MILITAERlt'LOGREKORD
KALIFORNIEN, - (DF) ...:__ Der Pilot MarionCarl von Uer nordanierikaniscben Marienefliegerei�ch1ug am 2: S�ptember deu Schrielligkeitsweltrekord,mdem �r �lt eluem Apparat Skyrocket eine StundengeschwmdIgkeit �on 1830 km entwickelte. Dies stelltd�n. W:eltrek?r� lU der Militaerfliegerei dar. In derZlVllfheg�rel sllld von Bill Bridgeman bereits 1992Stundenkllomete� erreicht. Oberstleutnant MarÍon IC�l, der deu neuel1 Militaerflugrekord aufstellte hat-te ln der vergangenen Woche auch den W lth 'h '

reko d 'ob h'
'. e oe en-

.

r g� roc e11. �it einer Douglas ge1ang es ihm25 400,.ID hocl� �u stelgen .. Diesel' letz:te Rekord wurd�a�er mcht offlzrell amerkannt de.,n.n die Dou'gl t'mcht ()
,

Bd"
, ., '. .'

" as s leg
.'

'V
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m o en auf, son�ern startete, schon eini etausend Meter hoch, vOn e:nem schwereu' B b
g

.
, om er.

--'.--
.'

REZEPTE
SPARGELSUPPE:

'

.

250 1ifr· Suppenspargel, 11/4 L. Wasser 1 TeoloeffeI SaJ,z, 40 ?,r. Butter, 40 gÍ'. Mehl1 Ei�elb
-

Der Spargel wird gewaschen, g�schaelt i� 4em: lange Stuecke geschnitten, in Wasser undwelCrgekocht. Aus Butter und Mehrmacht
. S�lz

helIe Mehlschwitze, fuellt sie mit dem S
.
manl emeser auf und g·bt d' S

.

, , parge was-

d' "S ,1. ". 1e� '.'parge�tueckchen hinein. Wmm.an le, uPpe verfem,ern; zÍeht man sie m't
.'

EIgelb ab und gibt eiu Stue<:k Butter hil1ZU;
1 emel'l1

W
Spargelschalen 'mit auskochen . odei ,getroeknet.aIs uerze verwenden, '

.

Koçhzeit: 30 - 40 Minuten.
----

·H.UMOR
.

Sie haben mil' gesagt, ich so11e, meiue
zelgen" haben aber ,garnieht hingesehen".

'Wa� auch nicht noetig; mein Fraeulein, ichwollte nul' 111 Ruhe mem Rezept schreiben".

IA Inglaterra, novo mercaclo para macieiras cio 8,asil
DiSCiplina nas operações DO mercado de taxa livre Mercado que s� fecha à
R:IO, 9 (J:\.�eridjQna1} - A Su- da oper�çõeB de cambio sacado revogada a �nstruçã'o n.o 50 dO da no "Diário OfiCial" de 28 de

compra de madelra� duraspertntendencta da Moeda e do e cambío manual: a) - terem 27 -de revereíro de 1953. mesmo mes, que passa a ter a

Crédito baixou a Instituição n,o ativo que apresente brau satís- LICENÇA DE EX- seguinte redação. ,

,63 estabelecendo condições con- fatorio de liquidez verír.cado pe 'PORTAÇÁO, "A validae das licenças de ex-
.. 1 dcernentes às autorizações ara 0- la Inspetora Geral, de Bancos; SeEundo a Lnst.ruçiio n.o 67 da oortação sujeitas ao regime da 8.\0 �AULO, .

9 (,MendlOna) ras uras.
-

Re 1 E Abrem-se assim. ausp!ci03a«perar no mercado de taxa t.vre, b) - tc.rem mantido os eneatxes Superintendcnc'a da M.oeda. e presente Instrução. f'Icarâ. condi _.
_

a IZOU, o
,

':5";,' (Oi',:. u" ,.,
,

,
.

.<". .'
C I d nra�ll na perspectivas à crportação }JeJ.oIderr.oe:ando e mparte, a In.strução e depós:to,s à disposição da S�- do Crédito o Cc'riveu do referido conada a. a.prese,ntação .a_tii à !.l�:l.,n,_.sa�" üm��·e;a,., cI. �'" -,

...

_

�

,
, (' B 'Ei I·· ," ( .

p rtadc Brasil de madeira branca, nrm-
n.o 46.."

-

pertntencía da Moeda. e do oro- orgão resolveu alterar. o art. 3.0 data do pedIdO de expedíção das """'. an ia, e",cr. :1� o
_

! TAXA LNRE. dto nos limites legais; c) - nçc da Instrução n.o 48 de 24 de re- guais de embarque, ela prova de I""'s mg!c.ses, um tW'13nt" �')hr", cipalrricnte de pinho ::!u Par:>n3.

.E' o. SegUinte.
o teo

•. d,
a nova t�r.em _

débitos na

ca.
'xa de._ M.

o� vereíro do corrente' ano, publica' abertura, do cré�ito "rcspeit:vo em

\"
p�;� .,0 atual d';) ,!.:, �a�o �_e Comprou. o R�ino Un!do �o

Instrução: b;hzaçao Bancária, d) - na.o a- carnt.er lrrevogavel . ma.d. lras, suas ten-Icnctas � pos Bras;1, 'cm '1952, um mllhâ» ce

"O Conselho da Superin;tenden presentarem d'es cobertos na Ca- ,

.'Lb Iídades.
•

"standard" de madeira branca

da da Moeda'e do Ciédito de mara de Compensação de Chc-

8' 'Iho- , bomb a de radl- FIC';>� apl:!':.!d;' que a.lug,attr-
no valor de 88 milhões e 600 mil

conformidade com as instruções ques, NOTA, aos bancos contra m I es a .

1'" tern de ImpO!'LfLi·. af m dt; su- libras, .sendo de 103 libras � ��
que lhe foram contertdas pelo lados pelo governo federal

'

?
.

.

-IP�'r
suas n�c':sSjd.ade,';;' !l�..

"a dia do preço de um "stan a "

,,,,,ti de madeira branca Pr", el de madeira brasileira. Ma:s de.Decreto-Ler n.o q.293', de. 2 de fe- governos estaduais poderá. sei· "v (o· ç � •

•

� p

�:ro�:�e d:e i:e�rcpe�� �!r;��! �ee�:��: �:too�:;:��cil�deP:��: Urm p�ra C'omba'ter ao cancer ;);c.��eO�l�Oa;):���ã�Cd��Zl�a�f�� ���i::SS ����::���:ae�::m��:;'
ano resolv eestabejeceh que os condições. lU. ras de lê', as chamauas mad",'

e de "Douglas Fir".

bancos 'e casas, bancarias naeío- II - Na forma que prescreve
.'.

As im}lQrtações inglesas do

J nais e estrangeínas, :sé poderão o parágrafo II, do art. 21, do S. PAULO 9 (Mrid.] _ r Trata-se da única exis- Brasil chegaram a se elevar pa."

ser autorizados à pratíca de ope- Regulamento baixado pelo De
E t

'

f
'

.

do nos I
+erlfe na América Latina €; ra 17.412 "standards", custandQ

rações no mercaruf de taxa livre, ereto 32-'85 d� 19 de fevereiro sara unClOnan ". .

.•. -' 1.796.404. iibras. •

mediante o preenchimento das de 1953; as àutoridades serão pró:;<dmos dias a bomba de seu pr:_ço orça b\l �elca ",e
Quanto ao pinho do .Para�a

sete. seguintes condições, com- concedidas a tituIo precario e Rádio adquirida para o 8 lntll108s de cruzelrp:�.
h,á unanimidade em aflrma�o

lementàres às fijadas na legi:::la- su'Scetiveís re re:vogação.) a qual� -;' . 'd A gr,.ma de ráditun cus-
por parte d�J.s importadores III

ção .
vibente e na Instruçã,o n.O quer momento: HospItal AntoniO C.andl o

ta 600 mil cruzeiros e foi gleses de que eça é boa para.a
43; I - Para: a pratiéa conjunta III - Fica em consequencia Camargo, desta capItaL

11TIUito
dispendioso o trans- fabr'icação de esquadrias. Apre·,

;;;;;;�-::;;;;;:;;:;;;;;.;:;;;;;;;;;;;:,...._;;;:.;;;;;;;;;:.;:.--............-- :-_;;;....
------

-- porte de instalação, de Bru- venção que eristia contra o pi..

xelas para S. Paulo, afim nho bra'Sileiro já está dissipada.

I Hoje é dl'-le considerado como
de evitar a difusão da ra-

com u'a madeira limpa e de ex.celen

I cli-::atividaq,e no ambiente.

OFORENO te qualidade, Alnda info.nnam oS

PosEúe ainda o nosocô- importadore.s britânicoS' que o

mio 2 gramas de rádimn, «(lr....R.'ulllflll Inllu"l pinho.) (}'o Paraná é mais barato

conservadas em caixas de O moderno que Os demaiS; cons'derando-se

chumbO, como reSf'rvas pa- trotamento a qualidade dos produtos. Quan

ra a bomba. dos funçõel ,to ao enpenamento d,o pinho, a·
I
crcdita.JSc que a sua secagem e�A lnáquina, que servirá
fornOS possa impedir essa qua,11-

p�ra comhater O câncer, é dade nl"gativa. Pintadas .as eX
...
'munida de agulhas que, su" tremidaues das toras, eVltat_n-se
I .

ri d
' ..J' -

1 FERiDAS, Espinhas, a;'" rachadura. Salienta-se amda
prLas e rau Ul-n., sao co :)-

l'
'"

t" e,

cadas r:as partes enfermas. Manchas, U ceras e
que a melhoria de transpor ,:,S •

Reumatismo a draggem dos pol'l'Js. madeireI:As lParedes da vabine-
ELIXIR DE NOGUEIRA :

ros poderá vir arded�blrdempi::ate, atua mente eln constru- . to o custo de pro uçuo o
•

Grande D�pnrr.,:;üvo ,·t· d os nego; ção, medem 60 centimetros brasileiro, íaClh.an o

. Sangue
') de espessura e a porta de cios�. -----------

:
acesso, de chumbo. terá 5
cenlímetros de espessura.
Torlf's as pr2cau��ões se

destinam a evitar aue a ra

d:oa�hri(iade se difunda no

a'nbient2, com g:-?ve perigo
para a saúde d;:\s pessoas
que trabalham r:o hospital.
E' o llosocômin bcn::.fi

c:ado com a bombú m"nt:
:10 p(�]a Associ�C;ão Paulis'
ta de Combate ao Câncer e

75 per eento dos se ... s lei
i c.s são c1estinadr,s a indi
dentes.

As C uvas abriram
,
novas

p
II

rspectivas para o trigo
Catarinaem s a n ta

. Os trigais de Santa Catari
na, que vinham sofrendo con

sequencias de ur.:la tstiagem
prolongada, entr:it'aÍn agora
em franco desenvolvimento,
com as chuvas recenteIllente
caídas. Ao prestar essa infor
maçã; ao ministro João Cleo
phas, o inspetor "r;gional do
Servi�'o de Expansãó do. TrL
go naquele Estadc, f!r, José
Soares Brandão J!'ilro, acres
centou qUe as plantações adu'
badAs com os i051':\1, s distri
buídos gratUltmnente. pelo
Minist<.>rio da Agricultura se

mostram vigorosas.
Ampliação do plantio

Essa fase benéfica está fa
zendo

.

com que, em Concór_
dia, Videira, Jo'açabà e outr.,s
municípios, os agricultores se
interessem na ampliação' do
plantio do trigo no próximo
ano, empregando os fertili
z':mtes recom'endados pelo
Serviço de Expansão do Tri
go.
Tambem os índics do pos

to de Chapecozinhô, estimula
dos pela assistenda' técnica
vão duplicar a safra vindau�
r::, devendo a Inspekria Re
gIOnal do S.E.T. fornecer'lhes
maior quantidade d·e adubos
ceifadeiras e trilhadeiras.

'

Co:municou ainda o sr. José
S?ares Brandão, Filho que
d:ante das previsqes das pró�
X1l'l'2US .colheitas, várias firmas
esta;) mteressad3s eln insta-

lar grandes Gmoinhos no lito- da uma, para revendê-las ou

ral e no oest-e catarinense, a cedê-las a título precário às

produções. Ass:ciações Rurais, que as

Mais 40 trilhadeiras deverão ugar no beneficia-
Em outro telegrama, o ins- mento do cereal.

petor regional do Serviço de Aduziu, ainda, que, em c')

Expansão do Trigo informou memoração é!0 "Dia da Inde'

que já está providenciando ,a pendência·', vinte e cinco tra_

aquisição, diretamente da fa- tores desf'üram pelas ru�s

brica de Concórdia, de cerca de Joaçaba, onde se espera a

de quarenta trilhadeiras mo�" bundante colhe'ta, 'em decor

torizadas com a capacidade rência das chuvas ulümamen
de duze�tGs sacos diários ca- I te ocorridas.

���������

I (L I tIl ( �R. !!!:!l� !ANI��!�PAT)(A
I�

Médico do Hospital Nc)s� Senhora da Lu'l:

Con.:oultõrio: Rua JOSE' BONIFACrO N. 92 - FOone 2665
Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T I B A - PARANA'

I
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E ME!"TAIS �

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Cocelns, Man- �
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta qe r.egralS, E;x:�es-)1

so.'
Flores

Bra.ncas. Fr.iez.a sexual, ImpotencIa,

EsteTlhd�-.1
. de Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doenças ero'

� ni�as em gerat: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crô-
b- '

_.-- Dica - Hemorroidas, etc. ---

õ� ATENÇAO: Consultas em nlumenau nos dias 2,6 a 30 de
--- cada mês, no HOTEL IIOLETZ-

....���"$..��">������..��"O:"�....;."!S;...;<;.'<õi....<........-:.-.��

Alguns 'insetos chegam ao esta

dó de a,ô:ulros ..m'era hora após ()

náscimento.

Viv'lmos, ainda, sob as emoções delicadas da Semana da Pátria,

lil'asileiios de Norte a Sul, de mãos dadas, unidos, reviveram todos

aquéles fatos, que formaram o sentimento nativista, de Beckman a

ltévolução RepuliliclUla de 1817, que culminaram as 16,30 horas do

dia .Sete de Setembro de 1822,. quando o magnífico D. Pedro I, de vol

ta de Santos, dirigindo à comitiva e a sua guarda de honra, exclamou:

"Camaradas, as Côrtes de Lisbóa querem mesmo escra"Ízar o Brasil.

Cumpre, portanto, declarar já a sua independência. Estamos definiti-

vamente separados de Portugal!" 'E de espada na mão bradou "Indepen

dência ou M01·te1"
'A mesma hor:>. de Sete de setemllTo de 1953, [alava ao Pais o Pre

sidente da República. Sua fala deve ter sido ouvida em. todos os lares

brasileiros qu'e têm a felicidade de possuir um aparelho de rádio . .l"a-
_

llOU das nQssaS glórias. FaIou da. co:uj.untur_a ec?n�miea. Que� q.lIi�:r
saber o 'lue é ésse aspecto da, admllllstraçao publIca no BraSIl c so

mente lêr as páginas da história republicana no Brasil. Não é proble
ma de um só governo.. o govêrno de Campos Sales, por exemplo, de

dicou-Se P.(l pagamento das dividas do govêrno de Prudente de Mo

rais. Nós, porém, temos vêso pela bistória. Preferimos ler bistol'iet,."s

CIll quadrinhos..,. Se não fôsse um grupo de abnega.dos que estivessem

sempre extraindo o sumo espiritual do que existe nesta rush de pro

gresso pm; que a,'allÇa a Nação, nã.o sabemos o que seria dos parasitas.
Mas o que impressiona é .o apêlo que faz o Presidente a que cessem

OS mlius clémentos sua falta de respeito a autoridade constituída., Es

te é um problema que já se vai tornando uma doença em nossa terra.

Há inclivíduos até que n�m sabe (} que é autoridade constituida. Outros
vivem espalhando que o govérno vai fazer revolução! Ora, qUem. já
soube ou leu nêst.c mundo que um govêrno democrá.tico faz revolução?
A única revolução possível ii feita }1elo voto. O afastamento pela von·

tade do' povo dos cidadã'lls que não tem com}letência para trabalbar

pelo povo. O Brasil, inteiro desfilou em todo� os seus rincões, em honra

di· Pátria sempre renovada em seu patriotisnl0.
Rui Barbosa, lI.ssim descreveu-a:
..A Pátria é a família amplificada. E a famiBa, (livinamente cons

tituida, tem por elcment'lls orgâniCOS a honra, a disciplina, a fidclida

dade, a benqucrêneia, o Sã'erifieio_
E' uma harmonia Instintiva de vontades. uma dcsestuilada permu

ta de abnegaçõCis. um tecido vivente de almas entrelaçadas.
Multiplicai a célula, e tendes () o;rglUlismo.
Multiplicai a família, e tendeS a Pátria. Sempre o mesmo 'wlasma,

a mesma circulação sanguínea. Os bomens não. inventaram, antes adul
teraram a fraternidade, de que, o Crist(l lhes dera a formula sublime,
ensinando.os a se amarem uns aOS outros. Diliges proximum tuum si
cut te ipsum" ...

Objetar·me-eis que essa ii a Pátria ideal. Pois bem, vivemos todos
esse ideal, na semana que se foi. Por que não devemos continuá-lo da

qui para frente?

Depodis daquele memorável Sete de Setembro de 1822, niio conti
nuou o outra ciclo de lutaIS !ormidâveis - Oribe, Rosas, Aguirre. A
questão Cristle A guerra do ParaguaI. A Abolição da Escravatura. O
Advento da·República, etc., onde sempre estivemos unidos ao redor da
Autoridade· constituída. Lo/!,o ..•

r E i E f(Jl' p r o
MA' 61 (O

Os. d:nosauros, lagartos COJlú"

sais, atingiram até .11' met.ro" de

Se altura por 35 de compr:mento.
Se ejtínguiram a 12 m:uiõ'-'s ele

anos. Mas segundo os, !1ati]l'o.li;
atingiram 800 ano.s d·:! viJa,

S. R. DE MF.DEIROS
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SAUDAÇÕJ�S TRABAUIlSTAS , d Getúlio.
Meu querido Chefe c meu grande �m\��ta�' da suc"s�ão
O governador Lucas Garcez vem ,e c

outub�O' do
Presidendal n�o se 1�:11brando, porém, Clt! qu� em

paull.sLa.
, leiC''' ') ')ara o governo l •

próxim'-, ano ja teremos a c ,i:!'.'
ou então

Ou�'ido pela lV[erid'ona'. LU:::lS. Garcez .�on1e�id�n�ente·
a repetir que é chegado') ll1ornelli0 ue se pen"ar f�l l' � c'a:.,

"'1 e19boracao de ormu ,,:>
"ernl'umente cbJetIvam21he, n, .

>.
d à a sUopaz��< de pr�piciarem uma .;oltlção harmomza ora par

crssãJ presidencial. . 1 b d o seu-

Mais adiante jul!!.mdQ que podera ser em:a � ,
. _

nome continuou 'falal�do Em sobrcvivênci:l. das ll1S.tlt�lçoeS
confi�uradas em súmula legal de anseios, e em convlc�..a0 �e
mocrãtica m�rgulhada em raízes de sub',;olo das consCl(m.é18�.

Dissertou sôbre nmmces ideológicas. em preca�.ços de. mdl·
siocl'as'as para, terJ;ninar dizendo que o seu deSt'Jo maIS ar-

dente é o' de voltar para ii Universjdad�,
, '

Na última e única vez que me encontreI_com o Lucas ��r_
cez, perguntou-me p(:r que é que eu lhe nao levava a 5erl�.
A minha resposta foi imediata, evocando o velho José oe

Alencar.
Não gostou de minln respost3.. Os p_uxas que o acompa

nhavam, quiseram reagir Mas, coma acel.to qU31que� p�rada.
fui l,::,go dizendo que :Ião lhes dava confIança. E o ll1cldente
ficou encerrado no "hall" do Q1.!itandinl1'l. .

'

Lucas Garcez fOi até enfeilad'J pelo almirante de. Esqua
dra Ernani do Amaral Peixoto·

Falar-se' da sucessã,:) presidencbl, por enquanto. é pre..
maturo DOis as eleições só sedi,) realizadas em 3 de outubro
de 1955.- .. muito embol'r.. o senhor. qUe é manhoso, já (ste

ja começando o trabalhinhr). E entre pa.rênteses (No
. .f�m,- po

derá ser escolhid;} como tertins, ou candIdato de conclhaçao ...)
Gostosamen':e, prestar-�I'-ü aú sacrifício, e docemente

constrangido .. ' Não é 'ls,lim?
Certíssimo, das horas inec!'tas,

BARRETO PINTO

P. S. - A nomeação de Or�and9 Leite Ribeiro para embai·
xador do Brasil na Argentina, foi recebida com aplausos
p:lcs homens de 1y-=;n. Do mesma modo a indicação de
.To'io Carlos Muniz pan <l mnbairada em Washington.
:Bem se vê que João Neves já não é mais o ministro do
Exterior.

. ,

II - Milton Campcl.s. qlW julgava estar aposentado,
retornou à cena. com discu�'sú na fesb do Homem Livre. Assi
nalou qUe a República vai '1'� tornando decorativa em lugar de
decorosa. Foi, :porém, muito feliz, qu�ndo d'sse que () govêr:
no é côrte, é oligarquia. Na verdade o que foi o seu govêrno
em Minas, <::nde deixou uma situação de penúria, nada realL
zando de util? Milton Campos tem uma grande quauidade, o
de ser um homem digno. Entretanto, tornou-se um boneco
nas mãos de Pedro Aleixo, tanto qu� quando lhe procuravam
para qualquer assunto, dizia logo: -.-- Procure o Pedro, pri�
meiro ...

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira

ENVENENOU A CRIANCI
NHA DE DOIS ANOS

.............
Montgomery, Alab.ama,

(UP) - Pela primeira vez

na história deste Estado, a

cadeira eletrica funcionou
para executar uma mulher
por um crime dos mais co-

vardes'
..

Earle Dennison, enfer
me:ra, de 55 anos de idade,
yjuva, envenenou com, arsê
nico uma sua sobrinha,
Shir1ey Diann, de,2 anos de
idade, para receber seu se

guro de vida no valor de 5
mil dólar::s,

A, executada declarou
pouco antes da eletrocução:
"Deus me perdoou tudo o

que fiz".
Ao que parece, morreu

resignada e no momento

supremo não demonstrou
medo algum.
O governador do Estado

denegou pouco' élnles o pS!
elido de clemência, decla
(Conclue na 2.a pga. letra li)

BLUMENAU (URITIBAE X P R E S,S O
End. Teleg.: Rlumenau e Curitiba: LIMOUSINES

aVIso DO PUBLICO
O "I�XPRESSO BLUMENAU'CURITIBA", concessionário dos servi'Ços de transportes CO·

leti1'os em LIMOUSINES de LUXO entre BLUMENAU e CUR!TIBA. VI;\ lARAGárlUA:e JOINVILLE, avisa que a partir de 16 do corrente trafegara nos segumtes bor os.

ParOdf!s de Blumenau àl3 6,00 horas
Chcgadas em Curitiba às 12,00 e 19.30 horas

Partida�; de Curitiba às 13.30 horas
Chegadas em Blumcnan às 12,00 e 19;30 horas

Serviço de DOMICILIO A DOMICILIO
O:FERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA.

Agência.s: A
BLm'l.ESAU: _ Rua 15 de Novembro, !tu (BoteI Holett) - Fone. 1� I.

{;URrTIBA: - Rua 15 de Novembro ,Z2 - Fone 634
A El\'lPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS PARA SAlDAS A QUALQUER HORA

RXP.RESSO BLUMENAU � CURITIBA, LTDA. ... .,.
�����::;;'':'';_;;-���:;:��--:-:-:--:_''�.-:'_'''_-__''-������
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I I
���

I
Freit,'.. Hermann Friedrich

;" N'12"!.'!:"che David F'orrtes, Tl'ieo
Fazem anos hoje:

1 dcro Brueggmann, Rachid
- a menina Helena, fiih; _

ii' Buatirn e sra-, José Barukim
nlra do sr. Gustavo e sra, He- t' sra., Hachile � sra., Luis
lena Moritz; I

Gomes e sra., Wilfl'iC! Andrew
- a srta. Irmgard Lenske, t.I<'tcer, 03 li Hothll, c sra

residente no bairro da Velha; II', ôi Odec :ecllt 1\':i1'a00a,
- a srta. Olga Manske Cí- !lrJTEL H:1J E':7.: sr s Rui

dral, esposa do si: Alicio Cí- Re. c SU:1 crqucstra, dr. Car
dral ; LI, Blurn 0 131'1. Arn ..deu Frei

- :; sra. Edith da Bilvil, os- ',,-, Carlos Santos, ()';<il"

Soei

posa do sr- José Isidoro da !-Ii Slmiml), .i(.<:! Luiz Pr rei
r.. Di.ler-n. �lld�·· Th ícscn, flt

... �·t R:'!4 Et1\te \,i 1 -;, li. L��!l SCO'

(�1;2ndo se respira pela boca.
Quando tiver que atra
vessar ambientes cheios
de pneíra, não prenda a

respiração nem respire
11e1a bôca: eontlnúe res-

ptrando,
pelo nariz.

naturalmente,
SNES.

ASTRAL DO DIA
12 de Setembro

Sabado essencialmente ia-
mil ia r, a Lua inspirando sen

timentos afetivos; conjugais,
----------,-------------------

.;,<AROPE
srA:N'''rONIO

e costas fgraJ?.zid;ts rlando _amplidão ao
manga ragtan são as caraeter'istleas deste
----�----- casaco --------___

Brunquites agudas ou crônicas,HBRIZO':NTÀIS - 1 _:___ Escavar. 4: - Murro. 8 - Tom. 9 -_
:M.�a!herro. 10, _:_ Massa coagulada da nata" 12 - Logo. 13 -

Ufrl'ãpíos ('fig.). 15:- Sadios, 17 - Livres. 20 - Aroma. 22-
SUrra; 24 -_:_ Grboia.: 25 -rr-r Patriarca nascido em Ur- 26 -

Fortuna. 27 __: Mulher formosa ..
, VERTICIHS": l' ":"_:Embuçado. 2 - Desejo. 3 - Carinho. 5 -

Vàzlos. {} -- Covil.:7 - Dificuldade (gír.). 11 - Paladar- 12
+ Maçãs. 14 - Color-ido. 16_ -- 'I'ólo. 17 - Scar. 18 '- 'I'er-,ra. 19 - Bcsque, 21- Cedo- 23 - Pronome.

c o -

a o TRA T;E-AS COM o

;----..,...---� -_ ----,--,--

II Fraqueza em geral
II' VINHO CREOSOTADO
,1 SILVEIF.A

II !
II I

?o-

rn �U' M_íl.i
, 3,.lí\.. _ C. a ç_

juc�r.i�d Par�ná � Santa Catarina
Rua' Pedro Ivor' �:.o �341 �: (abr� f)osfaJ!: 512 �" End. feL "Etma"

;tQ��unka aos Sei�S disf�rirQl iliénl�H� ct)�refore$' ef Amigof que mu
dó�"se!� escritório em BhlrHen�m pi;�ra o prédio'Paulo'lcheidenumfel,l{Ruà 1'5 de Hovelr�brol n.e g7� '" 1'0 andar sala 2 N< ond� conthuía
afendendef denfro 'do' horário m�fmê!t

. (ia. Bóavbf eil de Seg�ros'
Escrifóf'io de BhameBli:ill
(àixa

'

..

PO$fal�' 253
.

Télefone: 1161
�nd� Tel.:

Um composto de vegetais
brasileiros � famosos pelo

:/1.

seu �_valor: terapêutico.

Um protIufo tIo

lIBORIIÓRIO UCOR DE cacau IAvrER S. I.

J. v.

As nossas in.mígas c

pOlhri-,
ssoas desconhecidas a quem ne.n

am�s acrescentar nUlllfl�o se nã:' podemos, pe!� menos agradecer.estivessem no plural, sao preci- Falemo's, então, das manehas,samenta as. manchas. Elas ata- não porqUe seja um aS'l'JnCO di-,
vet_ido, mas somente ])"",-1. estudar

'sel'tirada. A permancnts a -:-ÜJ,
se aplicada sem cuidado Plr<1e co
mer a cor do tecido com o qual
fica -ern contacto.

fiJr
â�aSd
t
ACOMPANHE Ia MAIORIA (OMPRANDO NA GRANDE

o ma'o melhor .para cLminá-Jas AIGUMAS SUGESTÕ1<�S UTEIS
e,paraque,os danes não "Ejam re
almente -irreparaveis. l�odetnos

IN-

oss s
• • •

t tu m tqes
VE�NO DA n C A S 4. ' B li E f( G E RH

POR PREÇOS �GUAiS! NUNCA t�iUS.
CASA BIJERGER RUA 15 DE NOV... 50S .. Tel. 1534· rei. Birguer

--

CATARINA "�,c·��l.,·,Endereço Tele, LL"I v �
•• I Cr� 50.000.000,00

i40" 000. 000,00

�
�

I
I�

-�-
<,
.� .

..

,':
•
•

-._. .... 0; ..

. .;

Muita sll)�!hres são às V"'ZéS res

pcnsaveís pBlos danos derivados
'pela reVrada: das manchas. E:s
alguns: 'Passar unia pega mano:
ohada Pode fixar a mancha no

,tecido de modo p�::r.1an"nt<:l. ,se
as pe<,,as com vest:gio.s d':- liqui-
d[;s ou de creme são· pa'�sadDs a

ferio(} :,em' ser h�'Vada_;; ,antes. I) (.1-

cith1 pod'3 corroer· .o-J,eci.�:O �o

ponto de rcsgá-los na part<� 'man'
chad,.l.. O pó tende u; estabelec('!"
.�e nas peças esqucdu'L.\· S'Ohretu-

FINANCIAMENTO

\
.1

'iÍ E'c E BE1\'l OS - ESPARGOS ARGENTINOS. E
ÀMERICANOS - AZEITONAS VERDES e A..'l\IEIXAS
·PRETAS.··

_���;-=�'i:����=-��������=-�=-�-=��������������=---�=-��������__BM�ea__Da�__� �__�__--=

." .

Teielon�' D.o' 1311
Cilu l'utal. :ti

SOelftlT&.1llU _ "lALAlJl.!IJ!
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dos brusqnenses.. :

Teremos na tarde. de ama-
�

re;:.etiç:;;o daque-le ep{-.
surpreendente? Não

somos nós quem estamo, ca das 25 agremiações filiadas à

pacitados a resp-nder,' e sim Liga Atlética Blnmenausnso,
os conjuntos que vão.. Si: de- cujo início deverá Se dar às
frontar. '0 'espetáculo em' [1- 20 horas.

._�-==-

preço é devéras atraente e le- Nesta oportunídnde serão
'vará à Alameda Rio Branco debatidos vários assuntes at1-
número consider-ável de es- nerites à efetuação dós Carn
pcctadores, que desejam rever pecnatos de Voleib�l' Masculi-

esquecido,
[aínda, daqueles 3x2 que no

Nas hostes alvt-rubras 'é ano passado se regístraram
. , dos'maiores O entusiasmo e no mesmo local da sensacío-

a
t:; '��, ���

Itr t SIEVE·
•

setembro!

'j'� .; �"�.' (. �'. c,_ 7""",' .•

Grand,e. l)a,rtE7., �Oi��S�95� UJr. ,�hrf?,i\ E±fgç;�i{,;):�átiS'i\ii_§foimos,
devido transformaçãó.·dif1ipna) OU seja: corá'

•

-Ór,

20 A-66% DE DESCONTO!
Sobre todas as demais fu�rcadorias' .

do seu enorme estoque,
go,s de lei e de novidades, serão concedido

" .

10 % DE DESCONTO
como preito de gratidão e

.

reconhecimento, pela prefe rência, com que a casa vi
nha sendo honrada pela sua numerosa e distinta Clientela, durante os 20 anos

JMPORIANlf�. _.' Este; $érj uma -UQUIDJi(iO" blfEIUN1E, VERDADil-
'. .' .'

.'

RA1 com tODA SEIRfDADE e co m' griendes vantagens,.
paf� fã p�v@:!

.
" .' .

.':!- ;� �',;:-_ .,,_ r' ' ..,.

Será comemorado na..data
de ·12 de Outubro próximo,
em iodo. o territârio nacional,
:a passagem do Dia do Bas

queteból, "festa de fraterní,

Córresponden
cía, no qual, íntervírão, com

uma equipe de ciÍléo arrémss-

I'

•
PDr ter' se negado

.

a jogar
contra' o Verà Cruz em 'I'es,'- . ,_"

to Central e Integrado, sem

autorização de. seu clube, o.

onze do. Amázo_nas no' préíão
frente ao Progresso, dcmingo
último, G!:\pi acaba de ser pu-'
riido com bastante �sev�ida
de pelos" dirigentes do) Tuní.

-, .....� " -
_ ...

Foi-lhe' aplicada 3. pena de

suspensão por 90 dias c mais
a rnulta de 80 por cento so

bre seus vencimentos do cor

rente mês, além. .de estar proL
bído, :ainda, de. tomar parte
em partidas oficiais ou amis
tosas por sua .QU outra agre"
míação qualquer.

.0
A

.
L.B_F.·

já foi cientificada a resp-eito,
sendo obrigado �o aÜ�t� a

S'E
r.

aORES I S IIOI
.:'. -I.

MELH_OR DO QUE REMEDIAR»«PREVENIR -

_ _ � _, .' _ .'� c..,.. �
. .:,. ..

.�-

veicu.lo
A.l)

Faço periodicolJ)eo.;fe_:. uma
C9 nf.ion,d�·o. ã olicinc da

ravisQo, � em, seu.

«SAMARCO' S. ...

a

partícipar dos. treinamentos
semanais dó conjunto- "índio".

RU.a- Getulio
'. '. I.

fundos j
daPEQUINHA.; 1,tENOVQU

COlk () PAÍSANUU
.

'P�Juinha, um dos mais com

pletos centro-médios do fute
bol catarinense, acaba de re

novar contrato com o Clube
Esp-çrtivo Paisandú, onde, a

liás, teve oportunidade' de se

revelar. ao pÓblico desport�
vo do Val�· do Itajaí como

jogador de r:red:cados técni
cos indiscutívei",.
Expirnrá dia 15 do C:Ji'ren

te o prazo de seu Cémtrato

anterior COln o gremio brus

quense, que dessa forma, po
dàá contar por lnais' algÚTIs
l1léses eom o concurs(} de seu
destaé�dQ pivô.

'. ,.. '. ..

L.. i!I!I!I!!!!I!I!!! I!!!!!!!!II'__C_misl!IIls!!t1I*_&&_IIII!I,_- --1111-------_-&0..2---

"

-

.'. �j- -

�

Consertos em gi,âí ae _palgôér
.

I'�', ,-'

• Lavação. - tUbrUicação· etc II! II IIveiculas
.. -;:_

t
_
"í ., � _

p,al�.$t:callÇlQ na .. manhã
de ontem' com (I sr: 'R�ilàto
Benito,' di�jg�nte maxuno

da Liga Atlética Blumenau

ense, fonicis" clentífleades
qtié' nÓ" :mês de

. Outhbr-o
. pró:i.::'imo.durànte a Seman�
t'a q.'iança, será Ievado a

efeito o Lo tamp�onatn de
Grupos Escolares de ncusa

ca do Estado, coadjuvada
pela entidade que rege. os
destinos do desperto ama

dor Iocal-
.

C1': jugos p�'o1;Fan\�do�
para esta sensaelonaf ceím
petição' estender-se ão d·:)
dia 5 a 12 de Outubro c- , ,

� . ,- � -."

com respeito aos mesmos

daremcs detalhes mais um

plos, em Uma de nossas pró,
ximas edicões.
b.W., ..... .;.��"*-:,:�,�""���

que
not ic \fir�!n1-ns
com r.::·speitJ aos certames a

cima citados.

Empresta-se grande impor
tância à referida reun-ão, duo
rante a qual. tem-se cerno

certo, será dada a conhecer a

tabela dos jogos.

VENDA DESTE DIARl3
NA ,M<1GRAXATABJ.&

1"OI\I'l'u CRU)

CmURGIÀo DÉ1.�'I'ISTk!l
AO LADO DOS CORREIOS E T'ELEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

T H ! l O
ClinÍC:3S Geral e Operações no Hosp itar St2, Isabét.

F;specialist.a em Círugía e doenças de senhoras,
Diplomado r,a Alemanba e no Rio de Janeiro ..

Tratamento pelns Ondas ultrussonícas.

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

Dcenças de Senhoras 2 Opera';Õ.,S, Raios X
Consultório: Bospíta] Santa Oatárfna.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Ftortano Peíxóto, 253 -
Fone 1258 (em frente ao Ho1;pital Santa' ·Isabel).

r� � .

DUA!UE PERtiRA
CLINWA GERAL __ o

'Especialista em Doenças de Crian-ç3i
CONS1JLTORIO: Floriano Peixoto, 38 � 1. andar ��

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

I
MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO CAMJ\RA
DOENÇAS INTI�RNAS

Ol"ERAÇOE& ONDAS CURTAS
Consultório: Travessa 1.1 de Fevereiro, 3

. .

Fones: 1433 e 1226

DRII GEBHARDT HROMADA
J:5peci�ljgta em alta Cirurgia e (J(lençaa d� Senhora.

Consuitas no Hospital Santa Catl>riru<
Das 9 às 11 e das 151/2 àg 17 hs.

_ BLUMENAU - HOSPITAL NAN'rA CATARINA
OUVIDOS _. NPmIZ E GARGA_l'\lTA

INSTITUTO DE OLhOS

...... DRS. TAVARES e HfUSI:- ...
RUA XV DE .NOV., 1135 - lo'�'ANDAR

iNSTITUTO DE RAmUM
- DR.·A. ODEBRECU

Badioterapla - Ralos-X - Flsi6terapia - Metabo
tísme - RESIDENCIA: Rua '1· de Setembro, IIi :

"'ELEFONE, 1441

CUtUCA DE OLHOS.
OUVI.DOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

. DR. WILSON SANTHIAGO
Aulatente da Fact!ldade de Medldna da Untvera1dade do BUIU

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos-
pital Santa Isabel

-!
I
I D R., ADEMAR

AnVOGADO
Atende ·em qU:llsquel' ..comarca

'

do . Estadõ., .

Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone'16Ó2·',
Escritório: _ Rua 15 de Novembro, 340 -. FI1'Ile, '1601

.1

DR. J O Ã O D E B O R B A
ADVOGADO

scritório e residência àrua XV de Novembro, 908
LUl\IENAU- Telefone, 1560

lf:ONE - 15-31
r .�

;: torretores
ULMÉR LAFfRONT
CORRETOR

Rua Karanhio N. 2 BLUMENAU
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I'CO

ap nado
Baile das �e�otaDtes e coroação �a
Bain�a · Paraninfo o �OVer8adOr

se irá paraninfar a coroação
ia R,.illln das Debutantes,
:�II!I ato deverá revestir-se
:tc' um cunho solene e de
·�:-n!·{:o CÜ111 as tradiç�4;3 �:""

:�a,s.

Para rncepclonar tão ilus
,

1 re s personalidades, bem CG�

mr; o "grand mund" dllita cí-

�ilL:(!, os salêes de festas to
-a ruc. nrtchosamcnte orna

'nc!:tadôs e decoradcs pt r um

t�:':1lco decorado�' l'ar!tlc'u, es

!'eejalmente oout rutado para
tal fim, fato que, Dor si só,

M

Conforme temos nr ticiado
a.mplamente, deverá realiza r
se b,{'je n noite, no Teatro
Carlr s Gomes, u grznde Baile
das Debutantes de 1953, no

qual dev.... ·á ser coronda a

Rainha, eleita em renhido e

sensac'onal C01H'Il";o.

Essa �l1t1!rrssante iniciativa
da dirett ria da S. D· lH,
"Carlos Gomes", como tem
oeoreído nos anos anteriores,
constitui o aeontecimento
máximo da sociedade blume·,
nauense, cuja Iestividade de

gala te lIjatra-L10 figura!] d�
d{l;taque nãi só de l�lumen'lu,
ma.s da CaniL'! e de tuh'os
recantos dõ Estarl0, cuja iH
teresse e curiosidade revelal.l
a magnificcl1cia e o esplendor
propiciados pelas reuniões
dansantcs do al'btocrát1co
grémio.

" exemplo dos anos ant;�_

riol'(lJ, deverá Jil'Cstigi:J.r com

sua presença, cs festejos do
(.':1.1'10s Gomes, especialmente
convidado, o governador 11'1
Deu &01'nhausen, qu� virá a

companhado de Sl:a exma. es·

)osa da. l\'Iar.ieta 1\onl1er Born
hausen, que virá acumpanha
di de sua exm'l. eSllosa (la.
1\'Iarieta Konder RfJrl1hat:Gcn
Secl'etárics de Estado, O
chde do executivo catal'Íncn

rá, cujo acontecimí'nto e:stá, I '!lnnur'!lç�ft dasmà.o aguardadI? com partícu nUU:j u ou O"
lar Interesse e intensa especo

a
iii!! mi"

tativa p�l'_ parte <la so�iedade slsturaIc cal, Se rá essa lnJ:lS uma ,
.

oportunidade para que os ,,'
o

.

"ócios elo Carlos Gomes as

sistam um dos mais belís es-

petaculus artfstieos de todos sr gos�!��!y e seu iamos;. con- lU

I Junto' orqucutral já se tornou Com a presença do sr. rieta Konder Bornhausen", t6ria de assistencia obsté-
eunhecido nésta cidade, quan- Governador do Estado e de em homenagem á primeira ! trica e de assistencia á in-
do da SUl, primeira apresen- .

t I I I

taçãé ao púbüco hlumenau sua .exma. consor e, c

a'l dama do Estado, quaé pre, 'iaEcta, traduzindo ao m2S-

ense, razão porque a sua par , Maríeta Konder Bornhau- sdent- da Comissão Esta- mo tempo o esterco e boa
tidU:HCão na reunião social

','en, terá lugar l_laje, á.s 16 II ;�ual d.a Legião Brasileira 'vontade" =. a.tual "adminis-�o CarÚs G1)m�5, hoje a noí- t 1 de inau-L: _

noras, O a o 50 ene e mau- . ,e Assistencia. tracao municipal em cotarte, constituirá nota de desta-
que para a magnifica festa ,-r�rr(';'í,) d� novo Pav�lhã? O ato inaugural será pre � Hospital Santo Antonio

De acordo com o que foi da Maternidade e Inrancia cidído pela esposa do go- de um pavilhão digno de
divulgado anteriormente, rea .. .Io Hosp�ta� S,ant.a Anto,�io, varnador Bornhausen, que preencher uma lacuna deIlsou-se ontem, ás 20 horas, "

d'M
-

na sêde ';(lcial Õ.:J Carlos Go que sera aenomma o a foi convidada espscialmon- . .

h= ...

lue, ha muito vtn a se r25-
mes, a auuraçã a f;nal do con, te para aquele fim pelo go-
curso nara a escolha da

Rai-I��---���
vcrno co município. O no- sentindo e capaz de satis-

róa das D<ebutantes de 195'j.

I

ASPECTOS vo e modelar estabeleci- Jazer as exigenciLl;-; da po- Jde cujo certame parficiparam !
as seguintes candidatas: Ju- menta de saúdo representa ;pulação blumcna . .iense. Irandvr Marques Vieira, Edyr DO VALE I

urna obra de grande vulto, Após o ato ínr.ugural,

8\
l�einert, Yol�mla Prnbst, nu- dspondo de todos oSe' re-

I da Ferretra, Yolanrla Vei.,'a, Iírecão do Hospit .. l Santo
,\1í,Taldiria Belz e Darcy Garro-

...,...._� M "-

-I
quísi: os modernos em lua- '."

,..l. LoQ. H

zi. o dia de õutem nsstnalou a p'1,- Antonio oferccer
á

ás se-

Dr,s'f� o ín icio, esse tnte

I
";".nu do D la rla imprensa, cujo. nhoras un1Cl IneS:) de doces

rC'I'antc n!eito de �raça, b�- f�i.� pa"iOIl c"mpJé'Hll'�t� de:<;p�r.
leza. � fnl�anto da Ju:entudl�: f'('h,'�O entre a ctt", J'H"allstlca

I
e cdé, sendo tambem ofe-

fcnun"na blumenau�n.,c, de,,· I .] .. cIdade. ;:ecido u,n cnck-�.'lil ao sr.
llcrtc'u a mais franca sil!ljJa- 'lalvcs ql1e o; hOIlwns do jornal

GOVeri,a��Or Irinea Bor11-tia e acolhida nor narte dos tt','l a11l CS'1UCC'lJ.) da data, 111 '5-

sócios da S. D. l\'l. Cal'los 1<1'1 pnr<!I'� os s.::, l'H Fios afale- hausen e d ::111.a:s autcrida-
Gemes, eu.io interesse levou r,', e obrigaci �s lH,.flsslonais ó des present\õs.
os cabos eleitorais a tl'aba- l,lI nem inteira r.lé".H' : f'sorvitlJ Cffi

ü'::<dul' O {SfOrçi' l! interesse lhar com verdadeiro entusia',- Sll"� cunstant% � '1;11,"':15 ativhla
l'cyelauos pelos r1n:igenlv; �o mo para o sufragio da. can :1.'., coLidj'.nas. ..�rlll""nUo tIl.' f.i

lJ'"tinto gxemi�, �.l� llrOpOf('j;)- didata que merecesse ocupar l'l':'!'rio ou dI' t'.ule o !JH!' se p3S-
1111' aos seus soem, um es- fi' trono de Rainha f�as Debu- ,1 (,O seu reM,'.
b;:;táculo emocion�nt!'. T)'an'i�, tantes dI! 1953· Com o penS1r.1ClItJ seml'l'E. V'l]-
fonnll,dos em "J.'.rdim ._ue A apuração de ontem rc;i tado em sen';r a e'11é!tiviuade, ora I

Pr:mavéra", aqL�eles sawes

\ ve1('u o;: seguint1.'s resultados: ellaltecendo os m5:íi,,<; de homens
(

ilrr pcr?Íonal'ão :;'{l'; olhr.s tl.);; l'Valdiria Belz 1.080 Vf!tos públicos, ór� de\"m,jo c mérito

que alI comllare�,�1:em, u;n Jurandyr M. Vieira 387 vo- de empreendin,,'nlu5 ou inil't:ltivas
ambiente de rC\Juintad9 en -

t tos.'
,

de alcance benem'!l'ito e sQciaJ, ou I WASHINGTON. 11 (UF)! sr. George �-Iumpilre:y, respon
C'illtamento, lmnl t;listo ��.e Edyr Reinert, 512 votos. mesmo evocand,) as v:\ta5 histÔli-

.
_ "C.s E.stac'·'s Unidcs não I dendo ao d scurw de abertu-

eS:;J!euilor e ele;;rt.nc1;l, das II

I Yolc.nda Prohst, 343 votC13, cas, tradicionais, <) jornalista es· \ temem as c-:usequencias da ra pr:J:ferido pel:) sr· �Qha-1',,:, e ricas "toHetes" onde a HHda Ferreira, 296 votes. quece qU2 tamJJem lJossui a data'.... "\ p:z", _ d:chrou O secretario mce! ,Ali, mi?i,:t;:-�, das �man·(J.lésia do colorido e {I encan_ Y;ulamta Veiga, 200 votos. consal;rada á imprensa. ADlt�1tNIO DAS ElEJ.. '.:0 T::souro p.ort�-americano, ças ao Paqmstao !" presIdenteto fE.müünc se me ..il:Lu,l nu' Darcy Garrozi, 100 votos. I.ame:nt:welmente a d�.ta de 11) _ - __ _ _ _ _ _ _ __ da S.a ConferencIa dos Go'
ma sinfonia de beleza· .. .... de Sctcmhro Íü. c,que�,da, nã.., "';;;F:i:' I!:rul (�UJj �""(HR�[:,f,lI'l(,:;O Di Li v'''n'lc1ore� do Bai'cO Il)terp�

, . C(n-:tr:l;uirá <linda para o ----,-,_.
FIlI' (lUe ha.!" mr,drr.tia _P01' pal·tr; � '��lJ UjI'j Ut;HA Ir..' ith'ri7f.i!i,� A A'" çj�;n;l.'

v , ". � .'"

n?aior sucésso e brilhantismo Esqnem.!t d.n .o.mnrl!lt'�i.. 1105 jornalista:; em comemorar o

11 I,UP) _ "Poa'e- U1iI."�§�� (A��P� I
Rdubndo os �emores

da noitada dê hoje, o l>eli'3si- • \;íl 111;" tJ ",,a,i "eu dia, m:'.s 1i10 snmentc porque HAVANA, - 'f3 ":l::_h'l.!li � !: ... i�P..
m.o "show" artistlf;o-nlusical .

d S
-

P
eSses sCrYidor�5 da canoa pública l'iam ser adiadas para o fim do

i��aa (��11��:;da ���U������s�� mo ·e ao ãlilo iijS :�:oc�:��Ii d:m Cla!!��m;.:��o:\ p5;�� nlesmO un'J as eleições cubanas

previ'stas para o <lia 1.0 de junho
Esi d Uns',dos 'lHe o seu re«uzitlu número de t::l r,t' de 195'1", declarou ontem peran efL" \I,) profissionais não cotnllortaria, a

a impresan o p.refe'ito de lava
or:;anisaçã.o df� umíl instituição ofi-

na sr. Justo Luis deI Pozo pre-S- PAULO. 11 (Meridional) �

{'j,rI. , ,

T d·
- sidente da comissão eleitoral e

Viajando em avião especial da'
o aVia, na" l'f)n-;Clll esquecer

V· que seria int","('sante a congreJ;:i- intimo colaborador elo pres.:dente
asp. segUIU na manhã d'e hoje ,;ão de todos o.; j!}ru�listas do Va-para Rancharia, ',J gO"\rernador SO('i:V';LO {i(l cll�se.

I
do Estado sr. Lucas Noguei.ra

y Se essa su

gestão for acolhida llelos demaisGarcez, acompanhado dos depu- confrades, tal\'és, tlUI' no próximo
motivo desse eventual adiamento

'I
tado_" Mado Eugenio Cas,s:o aliO o dia 10 de Sdembro não se- a ag:Lação desencadeada no paí.s
G.ian.polini. Plac.ido R�cha, Yu- J'a cS'luec,'do, �m cIIJ'a da'" e<-

.

k h
- ..... .- cm consequencia dos acontecl-, 'IS ,gu.e Tam,ura, senador C�sar ses prof;"*'ll::ij ria impre'lsa. }IOS- mentos de 26 de julho últi-

f y-el'gu:'ro,
alem de convidados e, �am se confratcrnisar no dia con-

Jornahstas. sagradG ;í, im!" EliSa. mo.

A t d I--- .:_� --- ciou tambem no Banco do Brasil

I �Q p��l:���!p�i?;��:u���,� 19OVO C!a (!O dn !l tont�d R �:.7di:O :�;�:lad: I��:::;�al, !�
Estado de. Sao Paulo IrIa fa'wr 11 U u 6 II ii U, U Loure'l'o da Silva.
dos Estados Unidos em dó!<tl'p:-;,

ie�ovcrnador re.õpondcl! [) segui Il

a' imun ,"dade p !l r I JÍm,�eDI� r"Nada há de pordivo. O '�ecre- S U iI .. 5 U
tário da Fazenda, sx, Quartim da

,

d RIO, 11 (Meridional - Um ,x.ge a res;deneia do dirdorRocha, esta llreparan ,o um cs-
novo caso de atentado ás irou dt' qualqll�r jornal ou perioquema financeiro e, por esse mns
n:dades purlamentares foi ri '('o no lL'gar da publicação.

I
mo fato. não posso dar informa

ont:::m dcnuncÍé:.do na Cama- 1 rr�motor pUblico daquelaçõe's Contudo, a sua pergunta d f[
�

ra dos D-C'put3dos, figurando comarca f' ,nV-, Grosso pr�será .1·cspondida pelo esquema
com ovilima ,desta vez, o H,OVCU nrocesso contra o de- governo americano c'Stá. estudan-

II
<lU'!) acab�_�t__�e,�c!onal"_',__ \Jcr.::edista F;ladelfo Garcia, p\JtJ.do dC'Lc!mimmdo (jt.:,e ele do 'O melhor meío de ajucrar a

.

A clCnUTH'ia', com au,oio do n'�ire S8L! n0111e do cabeçalho França. na guerra da. Indochina
sr. AdrO'l1cb lVIesqulta da'_:" jcrnal. S';!l pE'nn do pd;;a-

-, declar-ou-se, oficialmente, ho
l'oota, fc;i vr'icuJada da tribu' TT.{;r;to da ITatlb de 100 CC!'.
IiH �")ell) 91". Enrlco Sales, VI_ Z�':' os diari) j c s:la iransfor- je.
(:('-leadcr e12 ccrrenic" maj::ri' '1_,:ção em p�'isã(), .j{' não l).}-
':�n:-t. g:l no praz'J leg '1·
Prende-Se o at,euiado ás' Há tempe;; o l:'�' ·.t:-lu1!.� da

!lTll'nidac!t's do deputado

Fi-/
(.\ ,1";'1'a resf'!:J' L! lu"!'l notl -

l'lddfo Garcia á Sl,a posição c· .3.0 da :lll·rcric!.rd(' iadic.l<!:":l
l):JI\ticu con:raria 00 governo d.' Campo (;c.;1cL para {.fU'�
.lo l\IIato Grosso. A hisbrLl n'tC'fSe cien'e ,] c1cnutad' 1·{·
(,'"mcçou prf:t:c,lInnr:;( com 'J l"�',,lfQ r,'lr::i", ;.I�I" o du' li.
"I�:sJssinat'J do pre1.c:to dI!

.

r,:r,nt) foi arqíUV'!f;'--' por Ial
C'umpo Gr:lI1:'t' ,. "\1', ('C) 11 I (!(' ('�Ih'n-':'nt.l
lho de OEveira, primo daque-' A aut<)l·;"l..d� 01:, <-preço n�-
1€ parlam' nl.; I', c' pr. �u,1) I :-;�,;\'cu ejl,;:,) "1\\' ar pr,�ea'�'
�.ir:.ha um joc;1s1 :�('n :'n:inar!') I � :, que 1:' ,:I··'''E'dr hada. p.:"l"

=;;:;::::::':9:::"�,!=-_::-
O

_ Mat�;�t'%.-;('ns'; , cUJa eh- I .pIZ da 1�).é4 V,d'Ll CrunlJl t

rlf :r�n/.f1.• t
-- -

-(I j r;:'ç'üO, apos '1 :!la Inerte, pas- r ê,<!;;ta CaJ.,;!: ",). - Gtiem o dE"

II _ ! I!JI/'lJ.J i J 10U {J resp,�J�5abiJjdclde do' puiado, requereu li2considc-
� (l�i}utad-o.

•

'I ração de despacho, não sendo
i\gora, b35cado no ó.rt, 32. 1 atendido. Por iss', resolvclt o

la "Lei de In,;;r.-msa", qu.e' sr. FiladeH'o Garcia pedir a

in li r
o E ta

Srta. WALDIRA BELZ Srta.

m.INElT BORl-HiAUSEN

L-=vo ao conhecimento dos candidatos inscri

tos nos,concurs'Js para as carreiras de "TESOUREI
RO-AUXILIAE" e ESCHITURARIOS qõ.�;:_:

a) a prova CONTABILIDADE de LEG!SLA

CÃO, da �arreira de Tesoureiro-Auxiliar. será rea-
�

. - .

I "r"
..

1<: -"
Olizada em HaJaI, 11,: s:c�e (n ".�nc:,slO LaJa!, n

próximo c: a 13 (doming01. C":-:i. i:licio às 8 horas;
b) a 1Jl-ova �: e COra.. ; 2:CI: r�:�TCS GERAIS, da

carreira d� Escriturár:'.o_ será r:::alizada nesta cida

de, na sede do "Cr.>lé-gl'J :-)3nlo 1\n1;mio". no próJ�i
mo c:ia 20 (domingo), (,('nl iní(�io ús n h';ra!:i.

c) os candidatos C:,::,'lnJ fazer-s: <1(�ol11pai1har do
respectivo cartão de identif.;c&ção e devcrüo usar

ou caneta-tinteiro ou lapis,tinta·
NOTA: os candidat·)s podem obter escbreci

mentos na sede é:a Agencia �·o LA.P.L, à rua Ne

reu Ramos, 5:n.o, c:,üü'iamente, entre 17 e 13 ho-

como

RIO, 11 (Merid,) - ° problc-C
ma criado pelas geadas e a re

cuperaçwo da lavoura cafeeira
foram objeto de uma longa en

trevista ontem á tarde, entre, o

presidente do Banco -do Brasil e

o pres'dente &;> ln'atitu,to Brasi
leiro do Café.
O sr. Marcos de Souza Danta,;

Conf�Trnc o f' l1unciacto por
.esb j:rnal, realizou-se na tar
de de ante-ontem, a inaugura
r.ãJ da "Camisar\a Buerg:r",
de propriedade do sr. ArÍ3.no

15 de

INSTITUTO DE APO$�r� flUlOR;!
DOS 1�1DUSTRIAfIUOS

E

Fulgencio Basti�ta,

<) prefeito apresentou autorizou -o sr. Pacheco Cha....es

a apresentar, um plano, de ação
imediata segundo o programa e

nunciado pelo novo dirigente do

LB_C. D!,J seu d!'.5curso de pos
, '

se.

O sr. Pacheco Chaves conferen'

CONCURSOS

WASHINGTON,11 (UP) - O
raso

Alexandre Gomes
Agente

CONTRA CI�PI.
QUEDA DOS ti·

BElOS f DEMAIS

Rua 15 de Novembro, 92? Esquina da Rua Patire Jacobs

Médico
(UN�{A GERAL" (HUJ�6fA

CONSULTORIO: Rua 15 de NovemoíO, 595.
Fone 1550 (acim� da tarmacia Glória
ATENDE CHAMADOS PELOS FONES:

1 1 9 6 e 163 �

Saldo

SENHOlms AGiUCULTORES!
':,l.�ROVEITElV[ A OC!'\ST5,O E ME-

...:ANIZEM SUA LAVOUP../� ADQUI- fRINDO UM TRATOR \

"W A T E II L o O" 1\

Prorrogada a Grande e Famosa Liquidê1ção
Arual da

COM TODOS OS IMPLEMENTOS
POR APENAS CR$ 34.CJon,OO.

NÃO PERCAM TEMPO
DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

r. Carlos G
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