
toneladas
nll'

em Santadecinco....•ara
ruo, 16 (Meridional) �. O

1ninistro J<lão Cleophas deter
minou providenciais no senti
do de ser obtida a' cessão de
um terreno, de propried'ade da:
União, na 'cidllde d�' JOllçába,
em Santa Cat:wina, para a

eonstrucão. de' um sno.. a.éreo

cOn\",cupacidade para a esto-:
cagem de 5 mil toneladas ode
grjio de trigo, O tierren.ó: pre
tendido pelo' Servico de E�
pailsiio· do Trigo c;;tft situado
nas Pl;oxllitidade.. dos' arma
zéns coletores do Ministério
dn Agricultura,

.

de.

Calarin
ASSOCIADOS'Í

- S E l V A S

o &intor80 �a austeri�a�e I
ASSIS CHATEAUBRIAND

S. PAULO, 10 - Emitiu 0'- d" ciclo omlssionar lo. E tam

governo federal, e não pôde pouco da desordem orçamel�
deixar de emitir de maio a tarja e como tal, do C�lO'; fi

t 3600 'lh-es de cru- nenceiro- Com. uma, circula-
ag,os o E" mt1 00 C·ongresso cão, que já anda nela casa dos
zeiros- nquan o ,,::>.

tr
-

\ '1'-
-

não se resolver a trabalhar de quarenta c "(Os )J ices, nao ,

d Ex'ecu ternos no momento nenhuma
comum aeor o com o -

d d tê I: S �

Uva, o país não há de sair es�erança ,e e e- a. e nos

ultímos d81S meses, o Teseu

�����;������������������������������������ 1'0 �m mnlUdo menos, é por

·05 COMUNISTAS PRATICAR ��t���i!���ii��t1:1��
safra passada e desta. da Ia-

c·······.,

..
' A·'-:-. MARAc DOS DEPUTA'DOS VO���todeid>üism;11!ões de

cruzeiros já foram vendidos
para exportação para a Euro
pa e a América. Com os
recursos provenientes dessas

IEm defesa dOS seus JI;nteresses se �:li���açl����:;10 ��1�e:;�;� ��l��
enfrentar os compromissos,

�

'.

. �

�������,�(�S SOp�:�i�t� f�'Ç;;;

congrega a classe patronal :��fgd�:�e�"�:��·hn.;,�m ,i�
o deficit orcarnontarto, in-

R·- nelB dependente da queda da ar-

eUOUJes na para a rccaducâ», já era (l-:! cinco f'

. fundação' de s.nd·lcatos
.

meio biliões, Como a queda
.

I ela arreeadação e Os créditos
Na séde da Associação, para a sua transformação bem, seja expedida a ne- extraordinários, ele irá a dez

Comercial e Industrial de' em sindicato classista. cessária carta sindical para, biliões. E' preciso pensar que

Blumenau, realizou-se ás 15 A reunião oua se realizou em face da lei, poder
.

tra- ������'2�li��l�;ge.�.i��õe%��:'
horas do dia 15 do corren- com a presença de inumeros balhar em defesa dos ll1te-1 distribuir os abonos, a que
te, a reunião preliminar pa- representantes da classe, es resses de seus inumeros as- o governo as levou o ano

ra a fundação do Sindicato teve bastante animada. ten- sociados. passado. Aí, pel�<; cálculos do
"' , senador. Napoleão de Alen-Patronal dos Metalurgicos do sido eleita a primeira Estes sindicatos ora em castro, aí já vão mais cinco

diretoria provisória, que fj- formação, tem contado com biliões. São quinze biliões,
CDU assim constituída: Pre- o dinamismo do sr, José O�dc irá buscar O POdN"
sidente - dr. Julio Zadros- Schubert Jnr. seu organí- pubtíco recurso? para fazer"

, frente a uma sítuacão destas,
nY; Secretario Geral - sr, zador e o integral apoio da se o que o país importou. por
Curt von Hertwíg, ambos Associação Comercial e In- conta de um sald� negativo

b
de um bilião de dotares, só.eleitos por a soluta maio- dustríal de Blumenau, que, na balança comercial foi, só

ria. com seu prestigio, está con- de autornoveís de' passeio du
Hoje deverá se realizar vocando todos os seus asso- zen tos milhões de doIare's e

na séde da ACIB, ás 15 ho- ciados para que integreil1 e
de bugigangas e qulnquílha
rias, perfeitamente dispensa

ras, a reunião preliminar apoiem os Sindicares de veis, outro tanto'! E aleo e

para a fundação do Sindica- Classe, cujos representantes gasolina para que caminhões
façam ccncor-rcncía as ostrato do Comércio Atacadista em futuro, serão os mem- d?s de ferro do governo, são

désta cidade, que a prínci- bros do Conselho Delibera- c itenta ou C0m milhões em

pio, se constituirá tambem tivo da ACrB, entidade que
dois anos,

'

em forma de assocíacão pro f 1 Pensar em empresümo ex·
- congrega as orças propu -

terno para cobrir deficit defíssional, aguardando tam- soras do Vale do Itajaí- (Conclui na 23. pf.ginn letra A)
bomba atômica .da bomba de rá uma zona mortal para qual uma terceira versão da bom- ---- -----------------------_
hidrogênio - tambem da bom quer ser or-ganizado, e isso pe- ba atomica, cujas duas primei- Quer a comissão mais Favoravel 'ti O �'sr.t��. Bernsrdes aoba de cobalto", lo peri,::do de cinco anos pelo ras são a bomba atomica ordí-
Naturalmente, damos curso menos, Pelo menos - repeti- naría e a bomba H. Como já •

f
-

do Bancoa eSSe despacho, com as re- mos. - em principio, pois já foi dito, nâc é, em principio, IR ormaçoes com ale estatal do nosso p t Iservas' habítuats, .vísto como existem processos para a "des- mais que um modelo já consi, d B "I r e ro eonem junto ao' correspondente contamfnação" das zonas ra- derado como classieo, ao qual O rasl
RIO 16 (M 'd" lO"na, c_ap.ital sovíétíea nem aquí dl ti e . s radiações de se' creseenta certa quantidade ' eri lona) - fil. quando mâo t ihna domínio do.

d l?-al'tlVas;_ ;a f 1c: e> t;, 'd' LI'

ist 'd" t'
RIO, 15 (Meridional) - O sr, Artur Bernardes retoma na Cão seu petroleo.ispoe; quem' quer que seja de coua o nao tem e izm 11,� a e um IS opo 1 a roa IVO - o. Frota Aguiar, relator da comís- .

, "e ','qualquer "elemento que possa pr: pr iedade de tornar radían-: cobulto 60 ! _ ' .'
rnara a Iiderança da COIl m-:

".... .... L
I
-'

I sao parlamentar ele inquértto ], ,

I' t d t I f -

s«JJCr .quah�''''-Ol:'íg'l::m dos boa; tes todos .()g'cDrpos-.que ntín- 1 . Es::,:>, ou "rádío-cobálto" •. .' "
' _�aclona JS a o p-e t'o eo em a�c�

ks. gem.·:
.-

.

r
_ que' é obtidQ pela irradia- SObre" {) e.scandalo, �o Ultima oe votação final 11a Câmara, U8

Procurando. elucldação en- .
EM WASHINGTGN . t çiio d.o cobalto estavel, em u- Hora" fez 'ai c�nllssao requerer projeto da PETROBRAS, qu"

ire os técniéos na. matéria ° WASHINGTON, (UP) - A
.
ma pilha atomiea, é já muito nova.� mfu�maçoes ao ,Banco do veio ao SeIúldo para aprovação

ECl�eveu: VINICIUS DE OLIVEIRA qüe conseguimos obter'é que Comissão de Energia Atômica' conhecido 110 mund:) indus- BrasIl, pedmdo as COpIas auten- das emenid'a13.. E disse:
, O municinio de Blumenau, além de ser atualmEinte a' "bomba c;le oobalto" de, que interpelada, reCUSOU-52 a fa- l iria1 e no mundo medico, Ge_ ticadas dos rel�tor�os ,apr-e.se:,-ta- "A hora é decisiva, não só pa-

respeitável potêllcia no c..:}mércío, e indústr':'a, possue e�ce- tanto s.e fala e da qual a Rus- zer qualquer declaração a res- i radar de 1'a1-::)5 "gama" e "be- dos pelos .atuals flSCruS �a Jun- ra os destinos econômicos, W33

lentes terra.., para agricultura. A1tlda na tarde de dommgo 'sia estaria de pôsse é tão ape- peib. de certos boatos

relati-li
ta", pJde su!Jstitllir vantajo�a- ta da, (�Erl'Ca" � c,as relaçoes da: como ao deosUno! político- do pU's,

.passado a convit.e do humanitário niédico Dr. i!d'ons:> Bal- nas uma bomba atômica "co- vos a posse, pela URSS, da mEnte o radmm nas apllcaçoes maqUInas adqUirIdas pelo e� ° petróleo não, é ápenaa, 'O m<c
. sini, ti�emos o' grél.to prazer de visitar, no lugar Garuv-<;t, mum" contendo paI'ticul'as de bomba de O�balto· mais comuns, e está mesmo em presUmo de 18 de julho de, 19D2, lhor combustivel. E' antes de tu-

pertencente ao distrito da s�e desta Camarca" vasta e uh- cobalto, cuja ação. anós a ex "Nada sabemos a respeito vias de destrona-lo comp1eta- Alega o m', Fp.)ta Aguiar dlV!'r--
do arma de guerra que de':e

lissima plantação de abacaxIS. ° grande realizados. dessa pIosão, é aumentar a-radioati': "r::ada sab;mos a. resp�ito I men1:e. p:presenia, �?'br�tud�, gel'lcia ,na -elucidação do fato.
permanecer sob o controle do

importante iniciativa foi ()' sr, José Ramos, exemplO' per- vidade. desso::s oO'atos =- fOI umca- em relaçao com o radmm, -- "

Estado", Lembrou a :dl1ao;;ão
i:�ito do cabôclo operO'so, comunicativlo e djllteligente que, PERIGOSOS RAIOS n.ente o q�e _!ilSse um

porta-,
a �l1orme s�perioridade de po: VENDA DESTE DIARJO

'da Bolívia nil gue,l'J'a do Cha(.o.
depois de enfrentar, inúmerO's obs,t�cul?s e, rlificulda�es, Os raios '�Gama" - radia- voz da comlssao. der s.er obtIdo a um preço mm NA ENGRAXATAJUA
aqui vem desde mUlto, com o auxllw· fmanceIro de amIgos ções electromagnefícas muito EM LONDRES to mais barato, PONTO C:Hlr

bem intenckmados, efetivando .estupenda tar�fa e assim penetrantes � são perigosos LONDRES (UP) - Os boa- : '

btornando, lá fóra, BJu��nau bastante conhecido pela produ- para o ser human-o, e sabe-se tos, procedentes de Moscou, U -

t r t-f larção da afamada bromeha ananassa.
- be� quantos .radiologistas, no I

de que a URSS estaria de pos- rgente um S IS ema pa a su S I U
Jamais nos dedicamos á interessante cultura do aba- pel"lOdo herOIco, se sacrifica- se - além da bomba atomica

.

caxí, com::· hoje' o faz, nas. proximidades de. Tijucas,. com ramo muitas vezes pagando e da de hidrogenio - "tam-l

,. d I-
-

manüesta vantagem, o n-:)sso ilustre amigo Dr, BaieI' Filho som a' vida seu dev,atamento' bem da bo�ba de Cobal�o", �

O atuo regi-me e I'cctnca· previa BERLIM, 16 mp) - Solda-
e ainda,' perto da Ca!;lital do Estado, com o café sombreado;. a ciencia, foram recebIdos nesta capItal � dos e tanques russos esmaga�o sr; Acarí Silva. E', que o sr. José Ramos Vieira·; oom a Alérr: do mais, o "periodo" com reservas habituais, mas

i RIO 16 (Meridional) _ rorrogação da lei de licen- t�dor, quando é impres:i:l� ram uma revolta da Policia mi,valiosa ajudá de dois ou três dedicados companheiros e de do radlO-'cobalto _ -isto é o
sem nenhuma surpresa. !, ,

• , ." P"
1 d \ dIvel que assuma a posIcao 1itar da Alemanha comunistasua in.ltrgável esposa, d. Isabel,- conseguj_u plantàn, nas tempo durante o qual sua 1'a-

PODEROSA . For",m InICIados ontem na ça previa ate. 3 de ezem-
d l'd f t' :nos qua.rteiS' do Estado, de Mec�escarpas e altiplanos das colinas da Garuva cerca <te se� dioatividade. é diminuída de .

Deve-se recordar que corr�u Comissão de Economia da bro e é urgente a elabora- e 1 erar:ç� e en ren e a
klenbury, ES3ia notícia foi di-tecentos e vinte e dois mil pés de abacaxÍs de várias qua- m t d 'de

' 19ualmente ha pouco nao . responsabIlldade IJara pro-e a e, e "'. CInCO anos. E . ,- -" Camara debates sobre a ção de um SIstema para _ vulgada hoje pelO! Bureau de ln.!idades, Quasi toda sua produção é vendida entretanto pe- portanto, 'evidente que
tend-o sld;>, confIrmado Oflcwl-, � . b '.' tI' d' por soluroes, formações Oc'd t' Irivdj<.ram'�n\;e, ..::om mer.ecidos e apreciáveis Iuc:r;os para quantidad" 'substanc' 1 duma. mente - a noticia de que uma ln de lIcença preVIa e co- su shtulr o a ua regime e �.

.

I en a.

Porti Alegre e outras éidades do Rio Grande do Sul.
'

jSé:topo é 'pulverisad�aSôbr:s�: bom,?a �e cobalto,. brit�nica, mercio exterior. O deputa'" licenciament� que impôs-se

IId
til

d I
.

Assim vai, a nos.so vêr, o verdadeiro "Rei dos Aba- ma,grande. superficie - por
talv,_z VIesse a �er expetlmen- do Daniel Faraco, falando, para transaçao, conforme o 18 a 3 cone. UsaAlO paracaxís" de Blumenau contribuindo, c-:m seu trabalho e sacri-' melO de uma bomba atômica tada na Austraha, em �oOl�e- disse'

-

valor real do cruzeiro.fici,a, para o melhor conceito e a maior, grandeza do CO_ 011 mesmo de qualquer outro ra, no curso das expenenClf!.S .

, ,

mcrcii catar)nense·
.

instrumento explosivo _ cr' _ atômicas'que se realizarão na_ "Enquanto for mantida A regra atual e de lm-

=---:-'-'-'-�-'--'---:--=-----:-,:-",:,�--�,--",,-"",.---------�';'.' Ia quelaIocalidade em principios a atual taxa de êambio de- portação e exportação à ta�

a apuraça-o do esc d I�e optubro:;A esse proposib.o saJ'ustada nenhum sistema" xa oficial dando crescente
. ao a o.

.. .'

1
Dally MalI' declarou no dia ,. � ,

� '-,

R
.

- .'

ri"
9 do corrente ter sabido de um po:.era dIspensar o regune causa a pressao de Importa

f" t�s'to Cco·n tr" ..:IO a' te t.=la
.

,... Ir I dos responsaveis pelo progra- de licença previa, de certo ção e dificuldades para ex- RIO, 16 (Meridional) - A co- de pleno acord'J com n ('onc�s-

'v. iW
.. .

ç '. nU. opa teIa. mam:! pateonmnieCO inugel��u'mSair '__!milbli- grau., me,dian,te o emprego porta��o. Não fa:,orece .

a
missão parlame;ntar de inquéri-Isão do praso, ;reconheceneln os

.' . .... '

. .- '.
fabrl'c d ! q . t� a

de Intellgencla 'iU taxa de translçao, Alem dISSO eXIge
to dos n:e�ocios do jOl'l�al ",?lti- esforços que veem sendo desen�

cJ d' G
a a ,-cm um reves lmen-

.

, ,
ma Mora, obteve maIS trlllta volvidos por to{}o�, os cmembros..

t'
.

t'
. .. , S' · to de cobalto' seria muito mais cambio livre. E' possivel. arbltno de tal forn1a am- dias para a conclusão da 3pn' (la Comh;sãQ, Enquanto isso úaos, es U 8n es e, 0la5 e . erglpe perigos,a, po:qu� �eu� ,efeit�� entretanto, liberar. consi� pIo e for�e, ,que.o� e:ros e ração d? .escand'alo, aprovanc�() sr. Castilho Cabral, ,seu pre3:den-

, " '. . ,... .

uma radlOatlVJdaae _persl deravelmente O regIme de abusos sao InevIÍavels" O em plenano" �nten::' o; 1'equerl- tE" viaja hoje para {I nordeste
. It!O, 16 ,\Mendd'.Jnan ,'. '-d tA tVladda:' ln3truções às, uniões ,es-," afirmou aos representante3, da �ee�t����n��n��g�ados nda.eovPI'doo� licenca previ'a mediante o governo tem grave respon-

mento do ",r. Castllho ��brG'�� em companhia do governaria" de
Un.ao NaCIonal o.S Estu an es a uaIS de estudante", em GOIaz UNE 1\'

, •. ,-r" ',�
b'l'd d d bl E

com a cO.n'cordância elo S:âo Paulo, em vi:"gém d'! ohje�anunciou greve gerai a partir e Seirglp-e, 'SObre o p;dido de in- '1 :t
que o �lnlste.l'lO esta :n- as .var]ações das condições at- emprego de inteligencia no sa I I a e o pro ema. s Capaenma, que declarou estar bvos meramente politico",.de .-'Segund:arfeira últimà .

em si- terverrção' -fed�al' nesses Esta- tr: �n edilla ,saIYt�guarda dos_ prm- m�,sferjcas", cambio livre. tá faltando ao seu dever,
-

.. .. .

,
.

_ o.r '.," Cl!lIlQ'S emocra; ICOS, mas nao to�, I
- A bomba de cobalto não . dnal de ,protesto, contra Os at-e-n ouos.

m'.)u qualqu'er -nrov'd�nc'a t ConSIdero necessária a permanecen o como. expec. '. ,', .

't' o· f
' �, 1 e 1, represen a .em si, mais quetado::r ''Po11C1alS -ao.:! unlversl a,-

.
pro eseor TemJstocles Ca- :----�....,..."..,...�__::---_--'-:-...:.....:.�=:-=:....::.::.:....::.::=:::--;,:::--....;..":""'.....::��_:__i_-�-....;.--.,---------

dos, recentemente' ocorridos em valcaJnti, procurador da Repú�
Go�.e Sergipe. Diz a circular blica, foi cOnS:Ultado a respeita.
disttibuida à classe universitáS A UNE aguar.d3,. a r€'Sj}Osta pa
iiá. de todo ,()I país:

c

ra. tomar ,.atitud'B e enviar ins-
'�A Vnlão, Nacion�l dos E:,tu- truçÕes. O M:inL;tr� da Justiça

,drunt'-'...s não silenciar4, dorav-an
te. anta, qualquer , exorbitancía
do poder 'Público" que verÍ11U- fe
rir 10'. d1reitl,) de e.,,�ressão 'da
classe

.

universitária: O

9 (J

A'
Rui Almeiqa' reage à agressâo
lj,cio Alves q frente dosmanifetantes

" '::

de Blumenau.
Constituindo-se, a prin

cipio, em Associação Pro
fissional, será encaminhada
aos canais competentes a

documentação necessária

Estaria Sovietica ele
deU Cobalto

Sr. Arthur Bernardes

)

í(O(iNA(�,DE��-AL(ATRÃO tAVIE�
• ..<

destinadas
artificiais

Exito operações
chuvas

região do Paraiba
,-

d P t 1" do d'e'screllç.a 110 eA"l'to das cX� checo e sua equipe, Nessa oca-
ver nus reglOes e e ropo IS, ....

d FAB 'I.

E R'
.

})erI'Cncl'as,' premul'll'ra-sn de sião um avião· a , PI 0_PÜl'aiba dc.i Su1.e 'ntre 1::5. -

� ,

N 1 P'
1 I d d t' g'lu"das-e'htlVUS, (,3')3S e galo- tado pelo capitão e san 1-

Aine a (e ma ruga a, lVC- " ..
nheil'o tendo como operador

ram itlicio os prÉ'paratlvos pn- chas.
t o ·sr. Franciseo Alves, iniciou

1'3 a fOI'mação'de nuvens' que O céu, à noite, estava es re-. -

d d 1 ''''dl'ssl'mo', mas de ? a 4 horas .o "bombard.eio" das nuvens,
soriam bombar ea as pe o en U1 �

't d'd
P I N C'o'm'eçou .. cobrl'r-se de nuvens trabalho esse sl.lperm en I o

genheiro Jan-::tt ae 1eco,. o '"

entanto, 'a operação foi parali- de maneira que, quando 'o dia pdo engenheiro e seu filho, A

zada às 5 horas da manhã, p'Jr amanheceu, havia um verda- massa de curiosos que, em

defiqlericia de 1;enhJj. Pouco deiro oceano de nuvens so- baixo assistia as experiencias,
depois das '8 horas, após um bré tod<l ·a região caminhando aumenbva cada vez mais, cr.e5

pequeno descanso, a equipe na direção entre a capital te- cendo, deste mod'), o interesse

voltou a operar, desta vez sob deral e Ribeirão das Lajes. pelo resultado das mesmas, I
a presença de consideravcl nu- Intensas formações de nu- Precisamente, às 18,20 ho-l
mero, de curiosos, a maioria vens foram preparadas,. das ,8 ras, quando mais intensa era)
d· 'b 'f t u'S I? 110ras 1)el0 sr, Janot .Pa-· �onclui na 2.a página letra :M)
Os quaIS,. em ora roam es a::.:I:::.lc...:�:.:-�=.:...::,..�-_-----:...:....�__,___,_-- '-----.-----'--------------

nas

,provoca,
Aguaceiros sobre

RIO, 16 (Mpridiona1) - Do
"Q. G. n' instaladu em P'Osses,
localidade situada 1\ tres qui
lômetros de Areal, l' engenheL
1'0 Janot Pacheco e sua equi
p,e, da qual faz parte o seu fi
lho, dr, Gabriel Janot Pache-

co, Llmbem' engenheiro, leva
ram a cabo u exp�riel1cia no

sentido de provocar chuvas ar
tificiais· O ·resultad.) dessa ex·

perienÚa obtev,e parcial. êxito
Isto porque às 18,30 horas de
ontem, segllndo informações
irradbdas' pelos nosoos envia_
dos es!>eciais� começava a cho-

�����------�--��

a

a OFORENO
,.... ICJiII4. IIttllll,

o� trOIOI1'","IO da.

� feminino.

_ ..

W�.. M.oI)QIl.a..
.. --""

'....Ulull lttal I(
'; USAI HUU $. l, 'l:I

Sefimo aniversario da
(arla Magna de 46

R.IO, 15 I.Meridional) - o Se"
nado realizará no dia 18, por
requerimento do sr. Alvaro Adol
fo, sessão especial para come.
morar o Setimo Aniversario da
Con.stituição de 1,946. O senador
Aloisio Cal'valho mostrou-�[! co,'\

ira, dizendo que essas .reunlões
nad'a significam, pois se limitam
a simples discursos e- lW!U Bfl.::l�
siquer, ntel'pl'eb:i.l ivo do �entido
da carta inagno.,

EFICIENCIA
do anuncio acha-se di·
ret:unente ligada ii cir�
culação díf jornal. A NA
çÃO é o único Ól'gãOi de
circula.ção diál'ia que pe
netra ('m iodos OS ponto:!>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�fABRI(A QE MAQUINAS E 'FUNDIÇÃO uMORITZ"
Rua 'Uruguai: 30 -- ITAJAI' -- Sta. Catarina
Fabricarão de balanças marca "MORITZ", de 20, 36 e

46 quiloo. _:_ 'Máquinas para padarlas, marcenarias, bombas

),Jal'!l água - Oficina estamuadaria e fundição.
Preços combinar na fábrica·

EDMUNDO MORITZ - Proprietário.
;.---.--_.--.

_'_.;..'- - _..........=_rr::.-��_,,�_
.. --- ---

ENfERMEIRA PA RA (ONSULTORIO
PRECISA-SÊ de uma' MOÇA para trabalIiar em

suttMio, médico.

Tratar no INSTITUTO DE RADIO DR. ODEBRECHT"
:fúne .-:.. 1441,

con-

('f 'frR (l lf E
A UI O M O' V E I S

ÁutomóveIs Usados
Caminhões- Usados
Camionetell Usàdoll

TROCA
VENDA
COMPRA

Concessionário.:
CAMINHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
'l'NATORES: L, H, B, Diesel

Peças e Acessorlos:
FORD - CHEVROLET

- Liriha -

MOPAR

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro, 983

"A C'I S A" - Fone 1324'
Telegramas: VANDEMEENE

A ORGANI Z AC Ã O'
BlUMEN.ÁlJENSE Lida.·

. ..." .

tem para venda:

I �;����s: U�i�?rf��oo
I à 3.000 rotações - Fabricação
alemã - Proprio para movi
mental' : índustrías.

.

Negocio
de ocastâo. Tratar com Paulo,
à rua Itajaí, 2261 - (Escola).

MARCENARIA
y'ENDE SE uma, moderna

mente instalada, com novas

máquinas e com grande ire
guezia. Explica-se o motivo da
venda.
Para informações dirijam-se

à Travessa 4 de Fevereiro, 105 I

(Depósito) •

l''ENDA DElSTE DIABIO
NA ENGRAXATARIA'

eoxro CIDe'

V E N DE .. S,E
Motocicleta Norton, quasi

nova, de 22 HP, ultra moder
na, com todcs os requisitos da
técnica atual. Negocio urgente.
Grande oportunidade. Preço
excepcional. Tratar com José
Gonçalves, neste jornal, ou à
Rua Amazonas, 1.144.

AMDRE" MARTINS
'.;.�

..
.

.

:(J,"",
'

,

.
,

DistrjbUidj)'r em; ,Sta. ,C:ltarina

D"-,A:S:,
AFAMADAS' ;_Ql1$IMIRAS

'\'N 08·1 S,u

UI I w", Tf

Marca Fabril da melhor

casimira do Brasil
.,.;_ :X ._ ,I:"

a grandiosa LI . UI
da casa I L L.'

,u, .. A PRIMEIRA NOS 20 ANOS Df EXIST fltCIA
Descontos' de 10�� sôbre iodo o se 'uenormé' estoque de.merca-

; .. ' "_'
.

dorlas de tôda espéc ie, tais como:
Fazendas- 'mod�s _: �hàpéus -A�'tigos'pi presentes - Urinquedos
'e 1:adiolas _ Díscos --, Ins trumentos de. música - A cordeons 'Bering
. chini, etc... �;:�,

Além disso. preços r e d U I i di s sim o s

grande parfe de mer cadorias1 ' de 30 a 6Q?� ,. em uma
, . EIS AQUI APENAS AL GUl\'IAS AMOSTRAS:
BRIM escuro: de 13,50 por 8,80
BRIM Iístr. claro: de 18,50 por 9,80
SEDAS lisas de 32,00 por 14,50 e 11,50
ORGANZA est.: 36,00 por 19,50
CASIMIRAS de 45,00 por f75,OO; de 645,00 por 393,00 (cambraia)
CHAPEUS de lã desde 38,00, para rapaz, de 32,50 por 17,50
CAMISAS de 95,00 por 39,OO.e até 29,00!
CAMISETAS a pàrtir de 4,80

.

BOLSAS (o maior éstoq ue e os menores preços da praça) de 78,00 por Cr$
59,OQ'(de verniz}.

SOUTIENS desde 8,80
ARTIGOS DE IN'VERNO: pulovers de < 45,00 por 19,50
MANTOS de 345,00 por 268,OO!
DISCOS de 25,00 por 22,50 e 18,00 e 15,00

E muito mais! A P R O V E I tEM lau
;,,_, .);,.Í4!J=_

para Alfaiates
....:.c X."':"

Rua XV, 1360 �.Cx. Postal, 388

BLUMEN$U

Linhos

IOflL
IEVlRI

Rádios.
C Todcs- Prolongué:

mocidade
com

.

-:-o .• : •. _

BLUMENAU, 17 9-1953

(ESTABELECIMENTO JOSE'
A P R E S

HOJE - QUINTA&EIRA, às 8
de téla e palco:

.' ,

NO PALcm.

W E L ri tfG:10�
astro de Radio.�TeaWo e Boite, àllrc!)c'nta, 's:e� •.�I!.lml1mental
SOW��tEVISTAi ; 7

C
•

"

• • •••.

••
•••• '..

: '.

,

uE Jr,(·:A H D:4 L O S D�' 5�H
REBECA � A mais jovem veqeÚe de :teaÍro bl:asHeil'o.
SHlRLEY - A estrelinha revelacão .. de 53. '." ;,' ,

,

ITAMAR - Que se destaca, pela' I;üa- beleza plastíea
VERA, BOREL·.J...: A moreninha tentaeão,
TAMA.Rl"'�"Bailai:'iila: 'inconfuíldivet.

-

HEI',l'OR PASTORINE. �. O mais perfeito imitadór de
.h, >'. Oantinflas, '

,
.'

l;"I,E',l fiA N D ArOS DE ,53"
é : um esp�ticu'lo úilo, e'íegánte' � :

famiÚar. - Não' deixe de
assistir ésta única apresentação, no palco do CINE nI"UlUE
NAU,· do Show-Revista;·,'íESCANDALOS UE 53".>
_._ ,_ _Y" .,

-c,
,i,

:":i
NA TE'LA: , > :

.

DORIS:',DAY e GORDON MAC RAE na graúde cemêdta
músíeada da Warner, .: ,,'

'

"Mf.U.S B rtA.ç QS T � ES PE R A M"
1 f '''' 10.,

: '"" '- .=:- -,'
.: �:' "

' {Em Technicolor) ,

Preços. - Platéa numerada Cr$ 20 00,,
l�(},OO "-"- Co.mn1<e, 'já., n. seu :itigreSso lllún'el'ádo. Cr$

..

(ine· Busch
HOJE"::":'. QUI�TA, F'EIRA, �ã,; 8 horis ,;;,;.;,,; Re}ll'Íse

,ANTON W�LBROOCK E EDITH EVA:NS na imortal nove-
la de, Pushkín ':

'

.

"A ":D'"A M !
Difer�:ite e :e����'�ante, misteriosa e excitante como HÓ,' uma
ob17J.clll'ma,o podia· ser! Suner produção: ingleza 'Xoc'alizando
uma das: �o:'V�las 'mais famosas elo -mundof' - "A JJAMA DE
ESPA))�S', com Anten Wa�broo(lk!, '... (testa vei.;a "Dama"
vencê o "Az'�:- QIl�l o. estranho segredó; em troca do qual
nnra mulher perdeu a alma. "

. 'outra, perdeu o coraóâo e
um 'homem: perdeu o juizo?' ; , .. ",

Ó:, '

.•

Acóm1}1.CompI: diver�ás" e Universal JomaI
Preços dê eostüme,

.

í
.

• (Orma-Rlillllidlif Il!tegral)

t--j
, r-'-(

ri Diversos lótes na Rua 7 de Se- "
ii tembro, o'timo Ioeal para mo- II I
ii radia e comércio. . Ii i E M P R E 6 A D AII x x x liI. D

,:

1't'
.

1

II 1 terreno no Bairro da Garcia,

'I
'

e uma: moca para serviços oe escn orJOs, sene,:) ne-

cessário que faLe o português e alemão,
I ii Rua Engenheiro Odebrecht, fi Para ser'Vicos domesticos· Dá-se preferência a quem possua ú' curso ginasial com-
II medindo 32 metros de frente íl Ordenado Cr$ 600,00 - Re- pleto ou parte. Ordenado inicial 1.000,00 cruzeiros,
II por 60 metros de Fundo. II' sídencia Dr, W. Santhiago - As interessadas queiram dirigir-se pessoalmente i:. 'rrans�
II ,x x x II Sita na Vila Nova.

.

�

portes Aére'Js Catarinenses SIA - Rua 15 de Novembrc, 45H,II 1 terreno de 15 metros porI.
_ Edificio Busch.

..

.II 50 no Bairro de Bom Retiro, Il

Ili com uma casa de material. II --------------

11 c! ���b��S���:�:::�:l ::�r!:� II! ALFAIATARIA CARIOCA
Associacão Comercial e Industrial de 81umenau

II �e 116 metros de frente por II Preci'3a de dois bons ofi'
.

LIGÁc.iiO DE NOVOS APARELHOS TELEFONICOS
I w8 �_etros d,e. fundo. Preço de II ciais de alfaiate. Ná séde da Assocíacão CO!i:lercial e Industrial de

11 oca�lao. FaCllita�se pagamento. II PAGru-SE BE,I
.'

II _'" - Blumenau, está ab.erta a lista a disposição de todos os
x x x II R N

.

-R
ti 1 casa na Rua Bafa, pouco a- II

ua 1 ereu amos. intel1essad,�s que.: tenham pleiteado instalação de tele-

II lêm do ponto final do onibus ii funes � não fonml atendidos pela Cia:· Telefonica Ca-

n da Itoupava, construida hã pau-li
tarinense.

:

li co tempo, ótimo local para I PRfC:I(A ..SE
.

Blumenau, 16 de Setembro de 1953

I{ bar e restaurante ou outro ra� Il J F. C, Allénde _:_ Presidente
.

II! mo de negócio. Facilita-se no II I De uma pagem. IllfOl'macões ,.

II pagamento,
.

II a Rua Paulo Zimermanu' DR, NEREU RAMOS --'. PRESIDENTE DA CAlVl:ARA_,I:I x x X III 195.'
, ,

-

DOS DEPUTADOS ',-- (texto na' G.a pág.).
II 1 Bungalow no Bairro da Ve� I _ I'.11 lha, em estado de novo. Terre- II

'

_

li ��ti!: !:t�a�::
quadrados.

IIli Ai t:STÁ O TEMP� FRIO Ma"
ff}�"PREéisÃ� III 1 negocio de secos e mo1ha- I "

, II dos na rua 15, bem instalado II deli e com bôa freguesia. II

III x x x II
11 Diversos terrenos e caea. em II I'1 todos 08 baIrros da cidade, II I� x x x li'
i: Diversos lotes e casas na praia II
Il de Camboriú. II
li x X li: IIII 2 engenhos de serra no mu� \
fi nicípio de Ibirama a 11,5 qui- "

Ir lometros da esta.;-iio de Mata- II jlf dor. II
I[ li: x x IIIII 1 casa residencial com um I
li terreno de 750 m2, no centro I: III da cidade. li

II x x x i:
II 1 fecularia, 1 fabrica de oleo II I
11 de sassafraz, 1 serraria qua- I! I
Jl dro de centro, 1 fábrica de II !

li pasta 'mecanica com 2 Barra� II
II rias "Ticot" e reserva de " II
II 30,000 pinheiros adultos, 1 II
li linda fazenda com 50,000.000 li
ii metros quadrados, tudo situa Il
II do no municipio de Taló, II

II x x x II
I Lotes em Curitiba situados Ii
II 1!m diversos pontos da <:idade. II
It Terrenos de grande e rápida I
1\ valorizaçã(h Otimo emprego de II
II capital. (I
'I x x x l!

1'1 Consulte-nos quando de- II
I lejar efetuar 'qualquer IIII negocio imobilial'ic: I
i ORGANlZAÇAO BLU- II
I! MENAUENSE LT:DA., IIII Rna. 15 de Novembro II 870, 1.6 andar, sala 5, III tone 1572, I

o moderno
trat.amento

das funções
femininas

F6rm�la elo

U.�fo do

LABORATÓR,e LICOR

DE CACAU XAVIER

PRE(ISA ..SE
----'MOTO (lUB� DE'BLUMENAU

Assembléia Geral ;Orainál'Üí
São convidados os srs· socios para a Assembléia

Gerd Ordinária a realizar-se no próximo domingo dia

20, às 9,30 horas, na sede social à'rmi Itajaí, para to

marem cdnhecimento sobre a seguinte:
Ol'dem do Dia:

1) - Relataria da: 'Díretol:-iá e 'parecer do Con,..
selho Fiscal sobre o exercicio: social 1952r
1953;

2) - Assuntos diversos.
Blumenau, 16 de Setembro dé 1953.

A diretoúa

COGNIC DE
ALCATRão
XAVIER

o FRfO e.te ano chegou tardL,

1f'l,as chegou h'favo J Prt\'m3 se

contra cte. pai:. tomando o Cognac
de Alcatrão Xavier. A base de

Alcatrão. balsamo de tolu, aícaçu4

e outros rnediaunentos de cran·

ok valor. " C<ll<l'''"c de AlcatrÃO

Xavier é o mais seguro p:-t:'vcn*

ti-ro (,ontra � mole.tias pulmo-
oans. Seja previdente: tnlha "'"

Coilna" d.

:RIO, 16 (Meridional) -- Em
dh),,;; da semana passads, c:nco
{tetentos cha"sinaram, dent;'G da
:Penitenciál'ia :lI?'Camp.nll ; �ran
,d�, o jndivíduo João 1\I·t:!"ir:a as'

MlJ�,;_ino (jo ve.!'eador Fe(i/': A�ml'
jo, Os truci.d<i,cioI't,� pre',Üuam

depo'mento na Ot:'ie';::l�.'1 de Pn ,a fachada da. Pen't"nciã,-ia de

líci.l. Um '.)utro Jct:"t1to, Sevcl'i- Campina Grande e os ch:).�i:lado�
n:1 Branco, que !lã) t�'nlOu p:üt" 1'€5 do assassino do ""'l'ea(\01':
na. chacina, d'ec!arou qae d <:1'1- José João, José Caet'lllO, 1'.1:mo<1
me foi praticado it lxvTa de Dodô, José Camelo, Luiz Que:
fez'ro e faca',:; "peixeir<Uo"; na au- rós, Santino Gonça Ive", '" ates,

"encia do carc�l'eiro. :;'ia clichê temunha Severino :3ran�o.
----------------------�-----

Medidas de 'segurança
Ilé) Ir�ca dç pr,isi'oiteiros
, PAN l\-rtrN 'JOHN, 15 rup- ,'_
O,; gUardai> indús l'edObl'fll'um,
l.'ante' ,apenas cinco obsen"idore" I:de cada. lado poderão assistir a

troca dos prisioneims. O;:;. pri."io" .

neiT'')s entregues aO's co,munistas

faziam parte dos seis mil primi
tiV03 soldados que- s,� recusa\'am

a. '1,O'ltar à dominação vermelha.

hoje U'S medidas de EegUl'ançn.
.relaeionadas com a troca. d'e pric
sioneiros de. guerra quando nove

S\11dados norte-c�nos foram

PROCURA-SE uma casa de material com dois
ou três quartos, sal�, e demais dependências pàrá a

lugar. Tratar com o sr- Guimarães, télefone 1391·
Horário comercial ou Hotel R�� depois das 18 horás,

Representantes e dislrib�i,dQre�
PRECISA-SE para todo o Brasil, pará relógios
"CUCOW'. de procedência Alemã. Belíssimá HOC

'vidade, de muita aceitação. Preços razoaveis. Exi'"
'gem:.:se referências e informacões.
ACORDEON AZUL - Av. Rio Branco, 27'1

lnO DE JANEIRO

2 Funiléüos I

Informacões Rua João
'Pessôa n.C: 244 BlLime-jnau,

''$

Reumatismo?'
.

," ;::
,--

'):-.-;

evralgia?

i

Aplique

SJlN�à80R
linime�t() f�Jddtivo ldé

efeito im�d;�t�··
Sanador é um bálsamo de ação.
sedativa con,tra a' dó!': nev!'ãlgica;
reumática ou'muscular>Vma fricção
com Sanàdor estimula .a circuláçãó
sanguínea e produz ·rápido alivia.

fJM PRODUTO DO

LIBORIIÓRIO LICOR DE CICIU IÀ'IER S. I.

••

,
ríosulensa consumo, é utopia. Nunca os

com urna. magistral 'retreta 'da Estados Ürifdas outorgariam
13anda de' Música' do Gf!'l�si-o, hoje ao governo federal re.
durante a. Semana da" Cr;ança. cursos para eSS,2 genero dê
,IDéia· etas' mais elogláveí s, não despesas; Já' se 'foi o tempo
resta a menor- dvída, pois as- em' que o Brasil' pagava de
sim a Praça Erm(mbergo Pelli- ficits orcamentarros com em
zetti terá Um colorido ainda i..nais 'préstlrnós de consolldação , no

belo, porque com flôres crran- _ estrangeiro.
'

ças e -mÚSica, teremos � (.'Jnta- Não há càmó deter o· surto
giante alegria que nos. reco�'da . 'inflácionário numa coniigeri
um passado que não mais pode d.a �estas: (?:govel'l1o ,e {} país
V'olta,r.: pr-eClsam :fazer tabua rasa do

passado ce: traçar um prügra�����&t;Iih. Ji1a :dé vida nova..

LONDRES, 16 (UF) _ Anun-
O: padrão 'dessa vida nova

". ' '. teul que ser .'mais baixo mui'-c�fi.-st :. hoje que desapareceram '

,da Suiça
'

a espo�a e o", filho;;
to mais baixo do que o atual.

do diploma,ta .in:g.lês:' DOl1and M.a. _
Há que consagrar' todo o p:)�

: : der' de' iriícíativa, todo o sudr
clean, :desaparecido por l�a ve>; do nosso. esforço ao interesse
:1:).a,;,dqÍ5' �n,os <em c�rcunstanCi!l3 publico, ás coíSSE caI,etivas;
Jlljstério�n'.s. Tal .informação, foi O brasileiro das c1assàs abas-:
dada' J1<>r membro&. da famibl. tadas e mesnl9 das classes me
O,)mo se recol'da, ivlaC!lean e óu- d�as já fez riestes oito anos
tro diplomata de nome. Burgh€ss de após-guerra'müita dissipa_
,to�aram ' uma. barca para a çãG, para,: 1?ão. se! deter .um

,França, dali sumiram .sem dei� pouco; na corrida em: qUe vai
:ci.r -vestíg:ios, 'aC:ll;i:ditando·'a€ que o Brasil para a sua deconlplf-
tenhàm id(), :Piara traz da. COI,ti- sição ecoI1cli1íca e' social,
na de Fe,ro.'A eenhorà Mel;n(Iit A Alemanha, ' pode dizer'

f\'Iaçléai:t, que: agora teria seg'ui� se, está de pé. Como? Não
d

.:. ..', . reconstruindo nenhuma das

(., ,o.o:.e.�.pos..<l, e d:e o:tIg'.em nort·:-
suas cidades, O quê o bom-,amencana.,

,

:. ,:.', b d':, ��':
. ar elO arrasou, quasç tudo,

16
'

.

, conLnua no chão, destrujdo.
(UP) ,_:., G:f .rC,l:ii!l- C

:

,
' . , . onsideroLl o alemão c(}mo 'odes

.. do viet-min.h "es.tão prépa- adiavel reconstruir as cida-xad'Js para tentar urna "batalha des. Nos S2US püinGs dé recu_
ãe: an:i.quilain€illto", d��' f.o.r'''_�as

,
: . p.eração ,nacional o que entrou

francesi!,::I 'que <;lefendem, a �s.tra primeiro foram as industrias,
"tég'ca desembocadUra' c{O·*·' rio a lavoura, a peCUária, a cien'
ye:rmelho, na Indo China. Iss)' da e o comercio.
pelo meno.'>, é o que dizem (JS Quando um alemão desem
próprios meios franceses. Afire barca no Rio e em São Pau'
roam ele) que os chefes lt'bLÕIc lo, e vê a demencia destas
dés consideram uma tal otc'u,í.- duas Cidades macNcéfalas,
va como' últinr'.} :me,o dé lmpe· vaidosas;aos seus arranha
du' o cre.schnerito do :tx"r'clto céus, CÓfrno o povo faminto.

,nàciouar d() Yíet-ríatiI, o qü:ll os' erari6s publicos falidos, e
:"em sen:du :úripliado _ com &' 'Hi

le fica estarrecido. Porque
Ae r4pidez, ameaçandO' Iru'::ótnu pafece morto um pais que

.todos, os pro'pÔs:;to.s comuni:'iÍli.s. ganhou a :guera,e praticamen_
te não· fez a guerra,

.

untes-
desfrutou"llle .as consequen-..... , ;,,-.... -

�., (

H,��'l,
�isa d:e encaminhamel.to Ue

votação,' em torn'o da em{nd<!

que suprime o disposibvo d'o. Se
'nado·quE'j pretende proibir a am

pliação das I'efinal'i�.s cujas con

ces.sões tenham sido expcd:�la"
.àté 30 de junho ;:;,e 1952, O sr.

Clóvis Pestana defendeu a e

'menda supressiva, hllldo esgota-:
di,) o tEmpo da ,Ordem do: âia

. Enquanto isto, Alberto ,Jor
ge Franc; Band.eirà - prin
cipal ,persónagem do rumoro

so urocesso - continua deU'
d::J

-

ná Base Aerea de Santa
Cruz.
Durante todo o tempo em

qué esteve preso e mesmo re'

centemente, quando compm'e'
ceu aJ Tribunal do ,Juri '(oca
sião em qUe foi adiado o jul
gamento). Bandeira, manteve
a n'.j'�sma impassividade de
sempre, sem se mostrar per
turbad::i em um só minuto. Na
Báse dê Santa Cruz, tem se

portado calmame1':rte: mesmo
nas vesperas do" j{dgani.érito.
Pratica eduCação fisica' com

• i'egularídadé, 'énftegando�sé
tan1bém; durante varias horas
d • dia á leitura;

REPTO DA 'ACUSA;.
CÃO r

A :rásgeito:· do julgamento
ouvimos 'o épromatoi' Emersón
de Lima,. representante do Mi
.nisterío ;Publico, 'c Milton Sa
les, contratado'pela faroilia da
vítima;'

sem que a votação se consumas

se.
. 'lI11,liB;

EXPLICAÇÕES DO SR.
car se essas propo"lÍções '{'5tã-o
com 'JS af\llsoS publicados cor

retamente, de sorte �. evitar a
xeUrada dos mesmos, no' :mo

mento da votação, como. a.cou-
tece caim freqll€UlC ia.

F .

�tO para representar mais
·,tim e�emel1.to de aproxima
'Ç'ão e'conômica e politica
entre os dois povos ami
gos".

i -.

O prom::>tor ::assegúrou que

R f'
fará iodo o n:}sisvelnara a rea

e armas lização ,dó JUlgamento, tendo
" ': .", o auxiliar da acusação,. reve-
no governo françe"'s :fado que a acusação tem o

. .- ,: " , maior interesse "em realizar
PARIS, '15 (UP} _ O premiél.1 o julgamento quanb antes.

Lan\él\ es,tá�a ,'SÍ'1l'repar�n?OhOj;e .Resta ,;�ber, se a defesa :con�

para àprovar u:rna. sene ::de nlI- cordar.a·.
dícais reformas eCOnomicas 'e
sociais na França. O. sr. ,'Laniél
ultima também, :nestes momen
to" um plano q.., auto.nomia. pa
xa .,) MarrocO's fl'ancês. o� podé
res extraordinários do sr. La
niél

.
expirarão: em fins· deste .

mês,_ quando' ,li, S:Ssem'blê,iii..,niWio- ..:.... ia........
.

: 'di .'. 1
'

::'tL':,
J

•

:

:' .' .. '. ;: f:' e,rn: UHa. e leque, a lngltlna "'e rewur. Roo!' lSSO, 0, che�e Pelrópolis, Pâl'a'iba do Súl"e .

do g-o'Ve�no;,f!'a�Ceg pl'Ocura :agIr Entre 'Rios, amea{!andtt �xten
com rapIdez para levar

avante'j der'se para a região iUor�uiêa •

seus planos, , em-direção ao Distrito Federai
e Ribeirão das Lajes.

"

j
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KURZE B E R '1 C H TE'

,Eh'tE ANZAHL SCHMUGGELWARRE IN RIO
. FESTGENOMMEN

.

RIO, 16 tMJ=ridional) ....:_ Die Zollbehoerde nahrn
, heuts éine AniahLScllIDuggelware, die aus zwanzíg-

I
tausend 'I'aschenlampen-Batterien und einer Ladu�gUhren deutscher. Herkunft bestehtç > fest. AIs die

; Schmuggler die Annaeherimg der Waechter vernah- {. meu, Iiessen "sie, d:ie éWare ím Stich und flohen. Die
Verpacimngen wurden heute frueh geoeffnet und
saemtliehe Wàre konfíszíert;

1
NOCH DRÉI l\fILLI0N:EN- LEBENSl\'HTTELPAKE-

" 'TE'FUER OSTBERLIN "

'BERLIM, 15 (UPr - Die Vereinigten Staaten
I el;'gaenzten �eute' die ZahL'l Million an "Eisenhower
I Paketen" die an den hungernden 'Bewohnern der
SoWjetzone Deutschlands verteilt wurden. Laut Pro
gramm der ,USA so11en noch weitere 3 Millionen Le
bensmittelpakete an den Bewohnern der erwaehnten
Zone verteilt werden.. .

.[ GEWAt.T>Iri�� ERDBEBE� AUF DEN INSELN FIJlI

II ' SUWA., 16 (UP) _. Ein gewaltíges' Erdbeben'suchte heute Suwa und andere Inseln dieser Inselgrup-

I pe ?ei�, .wobeí betraechtlíche materiellé, Schaeden
regístríert wurden. Man: vermutet dass es keíne Men-

I schenopfer kostete, In Suwa drang das Meer íns Land
! eín, wobei €S ,den 20 Tausend Bewóhnern zwang die,'Flueht zu ergreifen. .'

KOLYN09-

KOMMUNISTISCHE INVASION IN INDO-CHINA
rmnEpTET' I\:IOEGLICHERWEISE � EINEN

'.D11ITTEN WELTKRIEG' .
.

KUALA (Indo-China) 16 (UF) -'LHe Invasíonder ehlnesíschen Kommun{sten in Indo-China kanneíríerí ncúen" Kr ieg in Korea und" moeglicherw'eise ei
nen dr'itten .Weltkrieg bedeuten. So rklaerts gestern I

wae�r�nd eIne� Fre,�senko�i�er��z, der ,fiallZoesische I
RE:glOnal-Deleglerte 111.Indo-Chma.

,

' 1
, fUENF-TABE-WOCHE. IN' S' PAULO ? .

. Éinige gros � Firn'Í.en S· Paul�s gíngen ín letz
�er �eit dazu �ber, die sogenannte Fünf-Tage-Wochem Sao Paulo e1nzufuehren, d- h., ihren Angestelltenauch sonnabeuds fr2izugeben. Dieses Arbeitssystembrachte gute Resultate, und es wird erntlich darangedacht, die Fünf-Tage-Woche allgemein in São Paulo in Handel u,nd Industrie, einzufuehren. Die verschíedene� H�n�els-. und: Industrie-Vereinigungen wie dasArbeüsI::uDlstermm 11l1d die.Arbeitersyndikate aéusserten sích aner,dings noch nícht offiziell zu Mi" Frag:=. E;:: h�ndelt sieh also eiristweilen nur um eírie Idee,em .lJerucht, das aber irnmer. bemerkbarere Formena�mmmt und seh�, bald zu den oetigen Debatten ueber. dle Frage durchfuhren wird. .'

IN AUSTRALIEN SOLL BERE�TS EINE KOBALLT.. SOMBE
. EXPLOD�ERT SEIN

" LONDON, 16 (uP) .� In offiziellen brrtlschenK.relsen verweigert man sowohl díe Bestaetigung w iD ti iib di ieem Em�n 1 u er ire Geruechte, dass beí den naeestan�tomb.omb�nversuchen in, Wool11era. Australien, imkomm�nden ,Monat Oktober eine Kobalt-BombeE�pIo�lOn. ge�raéht werden soll. Dás Versorgungs:�mstermm weíst aber darauf hin, dass ..

K b 1 'B bani ht '
.. . eme o a t-om �,l1lC, S an�er�s sei aIs eine "gewoehnliche Atom_bombe , nu.r ,dass Sle eben Kobalt. enthalte das nachder ExploslOn mehr RadioaktiviÚtet frei �ache aIsé!; sonst. der FalI seL ' I

I----

Sófre? TenhaFé
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.rr:!:. � fJ1ii1ard&beM<;df(( ,oorS/111ft;CAR/{ElRO
Entreter o bebê quando está resfriado - sobretudo

os bebês que, já aprenderam a andar e já estenderam suas

"ViagEns" por toda a casa -- é algo que desafia a pactencia
das mais cxperíentes mãezinhas. O bebê. naturalmente,

nikl pode compreender, alcança r o motivo que o impede de
sair do quarto para brincar com os amiguinhos e põe todo
mundo meio maluco dentro de casa.

Como todos sabem, a melhor maneira de curar um

restrlado recalcitrante, tanto para adultos como para crlan
ças, é ficar, 'quieio em um só lugar" com uma temperatura
constante. Os l'esfriado�l se nutrem ,de variações climatieas,
tncluindo aquelas correntes de ar que inevitavelmente se

produzem- quando nos locomovemos de um quarto paru o

oufl";'J." " "

Portanto o tratamento mais adequado, é manter seu
pF.(IU<:flO prill(',i'P," queut ínho l' feliz dentro ele seu quartu ]
até que- o narlzinho deixe de corre I'. Ele não está tão doente
a ponto de ser mantido na cama, Il1<lS deve ser conservado
um .T!l1ssod ili\;Jp ;J1f!,JP!J\êl.rLl llqurzagw V ·cpntlr.rqB Ul;}�l
"stock" de bdnquedos para cst:Js ocasiõ,!:s. Os melhol'es
brinquedos 550 os qlle exigem que o pequerrucho FAÇA
alguma coiSa que leve tem!}(), como por exempl'J, bloc�is,
papél e Inpis, p.equenos tacos moveis de armas, Estas são as
coisas capazes', de manter um (IlIél'ie!o. tiquinhu de gente'
odupado e (:utrf>tido lKll' horas a f:':J. _. se você tiver sorte.
Cachorros de feltro ou um ur,;inho lIãu ,;ão b!'inqu"dtlS SI!"
fIcientemen te construtivos.

'

_

� E�nquant.� � resft'ia,kJ e�tiver ativo" é mel�l�lr não lh(' I�ar, o banho diUrlO. Em ve� diSSO, lave-lhe as maos e o ros- ItI?ho cmn ,agua mOl'nã e lImpe o restu do corpo (,.:Jm algOl_dao eYnbebldo em um bom oleo Pnl'U crianças a fim de man
ter a pele.macia e bem lubrificada. Faça co'm que seu pequeno paciente beba bastantç liquido, especi<llmente limo
na�a e lar�njada, que c:)ntem Vitnmina C. essencial paraeVItar .resf�Uldo_s. Os aliment':Js ,em geral devem ser leves e

Ide �ac(l d!g�stao; <?vos quentes, puré de batatas caldo de
�me�x.a_'l ,cozl�as, �a.o acoll�elhaveis. As sopas tainbem são
Ityirr�Jv[j:; � Sao aC?lt�s facilmente pc)r quem anda sem apetIte. Se alem do resfriado, seu filhinho estiver tambem coma sua garganta inflamada e ('3m t;:)sse, você poderá aliviálo com Uhl chazinho fraco adoçado com mel.
'. K, Se () seu herdeiro 'acordar lima bela manhã sem

f'ipll'liOS e, a gotinha de coriza' escorrendo do nariz v8cénu,;) �ev.e, �e�axar s.ua vigilancia. Só se na llIanhã se'guintee�e �untllll1al �em sllltomas de resfriado, é que você pode Tazua'V'l'Ünlf'nte flcar certa de que ('}e l'stú curado. E poder.'sol�á-Io clp sua fJequena pl'isih para a companhia cios 'lInj'�gumhos. . <

EXPRESSO BlUMENAU � CURITIBA
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

ltAPUlEZ - SEGURANÇA - CONI'ORTO
EIIII. Teleg.: BlumelHll. e CIlI'itil:w: _ 1"ll'tl0USI:'J];'S

AVISO AO PUBLICO
0. HEXPIU:SSO BLUMIlNAU-CUItITIBA", concessionário dos ser;ViÇOS de transportes coletivos em> LIMOUSINES de LUXO entreBLUMENAU e CURITIBA, VIA JARAGUA' e JOrNVIL�E avisaque a }'artü' I]e 16 1]0 corrente trafegará lIOS seguintes ru:rários:

Partidas de Sltlnu'l1all às 6,00 horas
Che�"�dns enl Curitilw_ ús 12,00

l'arti'las d" Cllriliba às l3.JO horas
(,h�t .. td�s eH1 Bhtnjenau üs Hl,:to horas

S<'rvh;o de HOl\I1<:!LlO A [J(JMlcU_ro
tWF.llI'CENIH) CONFOll'l'O E SEOmt:.NCA

A g ê li c, i a 5:
'

BLUlHENAlJ: - - Rua 1j iiI' Novemb!'o, :iU (H�t�1 HOletz)Folie Ifl�2. - ClTRI'l'H1A: - Ihla lá d" NovelllbTO';-Z2 _ F''';WA EMPaEZA ACii!l'L\ VIAGENS ESPECtAIS
PAltA SAlDAS A QUALQUER HUlr,\_'

EXi'RESSO BLl/MENAU - CURITIBA, L'J"nA.

Beleza deinverno
E;.,t.a ulUnIa 'mela di! 1'1"l1 l!ltl ,.,

('Ü tt?[, fê"h"tiu difiIliti1iuwente {)

r'�.l�ioÚ'ol {las réri;l.s., daI pel'llluuen
ela Ilas prhi:.1s, dO:1 longo,-: p.'}�_:ej
(;<j 11<1 campo.

,

A EPIDRRMB

feilo �orú a pol)Ja do TolCgar e
<lo indicador l"vPn1fmtc, untada
r!'úleo de all1endonB tiocc::, in�i':;,
lindo na linha dos cahElos '.'Jbl,e
a teíta. na� tt'lnporas. na nuea.

De110is a'.-; rit ua::") t'seovadt�las

De seus IH'odutos à maio
ria dos lares do Vale do
Itajaí :lllunciando ne5te
jornal.

20fit\ sênl duvida, conl, o v�n- ('OH1 tlUl!l (;!1('(Jf\':'l SeUl{Jre tJt:JJl
to, o BoI. a :Jgu[\' ;>lllg{llla. }.; jn�!i'1- limp!l. I��,<l tambi'm rFVé S('t· feito
p('n'�!ivd c!',yo!vel'>lhe d:J,'!ici,l:l- qUIlI7.(' dia,; ::Jn!t'B !I,'uma ondula
dt; e fre ('ar'. La \'e Q I'o,;l (j. l ada;;
:1$ ,nÔH.f?S COill t1lU hOln :-:lnbú�,:·tt�

ne.utro d.:sses lIsad03 llur:l a� ('1"

ançIE), lTia.�sagéi-o pom um (','1'

me oIeosó, renl(}Va o C,rClnf> �I}nl

um bom hmico ,; deixe {J rOSlO li
VI'e por: toc1'1' a l1:oite. P,'la rnanh:i'
dEpois do ha,nho, um3 }Joa m:t"'�a.

gelO com luva de crina ou de bu
xa e depois esfrEgue n f'orpo eom

Unl jloll(" d,' 01,·" <Ie ulllPndorls
doei'{; 'ih o'í.-;tindo 'lU:; f'otove!ú,; ,.

llú',c jo(,llJo�. Ui minllto,; [l"Jlo;,; tl
l'e o 011':)' eOlIl UHI ]la].'" ltlolh.}_Jo

e�n agua de colúfli,�. ISRo senl ú rtllUf,j pal'a, '1 dIa ep,nll'nlh: D ml-,
lhOl"lll'á" ,tamhém, a circulaç&:.l_ ,
Uma bOa ma.ssagem p6neficará r

inuito. ü COuro cabelud'J. Faça-a
com COl\lC 'movimentos de rot�ção

-�

LEVE O RECLAME

-

Prepare ..

Jf. !�, • o futuro de
'i

seu filho

ii dando-lJa.

IOFOSC4L
.' (t..-Rsf....Cakft) 9

8,4NCO INDU'STRI4 E (OME'RCfO DE SANTA
"

Jl'nndado em

Matriz: I T A J A I'

23 de Fevereiro de 1935

Ca{!lital
Frmdo de Reserva

-,,__,..,.,...
,

Bronquites agudas ou crônicas
fRA TE-AS COM o

Um compo,to d� vegetais
brasileiros Famosos pelo

Um produto cio

LABORaTÓRIO LICOR DE CICIU :UVIER S.II.

Se v<l'ltaffi'Js a falar ela massa
gem depois de jã ter tratado ,do
assunto várias vezes, é porque
numerosas Iettora.s pedem �ecla
l'€.'eim,ent0'3 e detalhes e ,qUMem
sobretudo saber, se as massagens
zirihas;" isto é, sem. estar : _ alia ...

das a outros cuidados, filzcm
,I!;:nagxecer. Lnúnll!.l'avtis SilO. {Jó'

merltos da n:a-.'l;;agem
,natul'Uimentf.' !leja prutteada
müos habets ao serviço de um

cerehro que racloclna. e :::abt! pô,'
Pll' prática. ql�mlto, uma lo-nga

ModeI...·s ilrtlsth:'os, Pa
ra �m:anlent(JS, Ani
versárifls, Pl"!mcirn Co
munhão, e BaÍ'Ísnws
lNl<On:'l1AçÕES COM

SRA MOlLER
Rua C:.r1os Ri.schbie-.

. ter, 11.\J -1i:lO.
Telcffme, 1 - 3 - O - 1
A5. cncomcnrlns devem
ser fdttoS sempl"l� COi1tl

ant�'c('(�{md!l (mínima

,,"

$QU valor

r-eu.,8me'ns" !���:�e������D�:�i�m��:��
•

",! uma ótima l'Il�Ssageadora. que
reduair uma ,,' jet�!'mina(ia

I
pnr fim' teve, de,' reconhecer

'

'parte .do corpo, '�orque,",:-nm<?. j;á inU:ilidade de. s,"us esforços. e

drssernos, COIU"ri m'assagenl �c apltcou a coisa- com (J fg_to de

pode pelo menos em uma eer- que o corpo de .mosea amiga não

ta medida corrigir a linha. E' é adíposo e qUe ,a-:maso:m,geul po
preciosa tambem ,po.rque�. '�':}hl'e ,de eliminar, em pPd'te-. sàmente a

'-k partes massageailu8:' II gcr- gordura." A esse. t\!mpo, a jncs
tl�lr(l não po<le 'estricion''{r. QUtill� ma .massagtsta.' linha E'1n trat�t'

to a razer desapar-ecer de todo merito uma senhora e n mesma

uma ganlur:! já há milito i,r,;l'a- per-deu hem ll'ê,'; fluiltJs_
Iada, '-' ern mcdfda ,nor,d.vt!, i, to
Ú out rn conversa. p, "a, cone!lIÍl', dÔJ'!'l11ps c.ntão

li� enftua'? Então :.\:t�:�--::J��cns. :-5.0 pr('e}{)!3a�
vf'ncen�d·J-se-o um iga. lt�itóru;, que" t i·�tt;'1 fll('rt t H C0111pl�hnentar
cada corpo, CHeIa" rosto tem suas. de '. 'L' c'lIag)'(>CErlor, e sobre'

eara.ctedstic:ls especla is ; não É tu.t i �::"::j c
' *rd�·i.t, a !i.nhU: ,d� tle

Vel'l:!lde"'.. que o que raz l hem a tt l�li li .. da.-; :'·�ln:i. ':" do corpo.' Pu!"

Uh' individuo possa tambern Ia- (;, . ""'. l!:, :,1ilitll'; tfluJllf!reS que

� � ZeI'
j,"lll a um outro, A massa- ví,,,, [-,H'ltÚ['-J." ·"urn·e a l1UL·(l. UI.,

i bHfl1 dú, ;'I.!; 'I!�<7.!�S l't:"!111Jtado�1 u- mont.ínho. quo tí rn lHuitn gr3(a

� prectávuis, :\, Vt'Zt;H nulo, pelo ao TWJ.'fil e que pu!!" t ambem

rIa r:i'llllít r',� menos do .po.nt u de,! v.'..'l,la

l
, ,

,

Quisel'a ser brisa, <IUe SClJH'3; 'de noite.
Pr'a. Ir . a .teu camno embal:u' uma flor
1� .ao mesmo <Hzer:te com brando, bafejo
Que nunea te esquece fi teu trova rIo!:'.

Quif;fi'll St'1' astro alta noite ,flllgiJiclo,l'l"a ao menos_ de longe (!nxerg:u"te, .e IJ!uth';Qllisera ;;CI:' !'alO de ,sol, luminuso
Pt"a ver de teu C,trD!W o: viçoso sorrh:.
1'1"51 assim: em teu sei!)' tra�ql1Úfr, i)1'ot;l�;QUIsera, ser flor lluma. balca n'ascida
, Quisera ,seI' :pedra, rochedo montanimp" "
r a ntllle:t, mas num':!, dê ti rIU.' !lt)[U.ta!:'.

Ml�� eu .l�ão san. vaga, nem brisa, nç�u. l1stm,N�l:n .rafo, fi.em pe�ra� nem nHH:ate, 'nem f}orl
2._9aÜlit mInha, F;:'l() lõucos desejos, ,I bIS, quando em ti penso, {$tou 10114;'1); iie, amor.

P.;t C:u'los .T, Rüdemlilier S. J.

f-r: lU.gJ'f�cinlf�nt u.
UnlH n·JSsn. �.Hn,ign, por' t_�xenl�

J)lo, julion, que I,iJi'L, IH,l'dTI'
('UIll urna crorta facilidide
ou quatro quilü�, fnzendo 1St;:

ma� ':Jge,:Il' todos Os (iia.� PC:' al�

gluna'3 HCnltlna�_. i·�egulaei)t·.;!n.te
p"dB (�()Hfi"J1.t::n- 9l1C H:i!l

AHIVERSA 'RIOS
FAZEM ANOS HOJE

a srta. \Vanda
Fp!Teira', liH":l do
Ferreira. l'csidén t(�

- a ,sra, Olga Provezi, es

posa do sr. José Provezi, l'e

sidente em Vila Itoupava;
M· Ara-

"MEUS BRA00::l 'rl�
ESPERAM"

- a

siden1.e

Norte;

sra, Ella Gessnel', 1'c

nD bairro ele Itoupa va

- o menina Osmar filho
do sr. Claudio Roques' e sra.
Laura S'ilva Riques, e

- o'sr. Bent:J de �orba, do

Uma, comédia divertiu'a;' ro'

mântica, (xaltadament<� ,românti'

ca é o filme "Meus Braço3 tE

Esperam", que o C';ne 'Blome

nau anb_ncia para. hOjl:, junta
me'nte com o grandioso espetá�
eulo de palCO, onde e5tal'á em

A tuberculose pulmonar
pOde ser: totalmente selencio
sa eV;lhiir sem dar sinais ou
dá-los tão' difarçados qu: o
doente não

c

se apercebe, da

comercio local.

NASCIMENTOSevidêncIa 'o g.ran�le cômico na

C '.lnal Wellington B()telho. Es

, se filme reune Dor.s Day e Gor- - Com o "feliz advento
lima, inter.essante menina I{)

corrido dia' 9 do mes em' cur
so, na Seéção ,de Maternidad.e
do HospÍtal "Santa
acha-se em festas
Eg:n Li,eslenber e sra. Loni
Lieslenber. ,

ínoléstia. Ness·�s casos, estão
as lesões mudas, dificilmente
notadas, só descobertas no exa
me pelos raios X.

DOCE Df
DOMINGO

Faça e,xammar
mões lJe!os, raiol]

(JS IluI-
x, ao

menos <l.� vezes ao ano.
- SNES.

ASTRAL DO DIA

terapêutico.

JY,

_;<AROPE
St�ANTONIO

Total dos depósitos em

�f#��;�j-
-

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ is 00· Êg..
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA

TOSSE
BRONQUITE ",.
-"Ro tJQUI D ÀO

CATARINA s.

E ndoreço Tele, !CINCO'"

.. Cr$ 50.000.000,00

40.000'000,00

75Q.000·000,OO

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONT�I:6UA"ASSIMJ P:ARÀ
.0 AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA· PRO-
\ DUÇÃO

E P A G U E (HEQUEEM

Quebrando

A.

considerado com" 11m

grandes avanços da aviação
comer.cial. "

CARACTERlSTICAS DO
NOVO DOU«3LAS
DC-SB·

A· L. A., Ca})LV.l·' HORIZONTAIS.
..,

1 - Planta brasileira da familia das gutíferas (pl.) 2
, -<

Adcionar - Embarcação de Tecl'eio· 3 - Borralho ou

,cinza que ainda contem algumas brasas (91.). 4 - Quinhão
de rOllbu, (1)1.) - Nome de homem: 5 - Prefixo (sign.
diminuição)

-

- Pmnome pessoal. 6 - CDstuma - Rent,'3.
7 -� Gemido - Diz-se elo boi cujo pelo é muito preto. 3
,c_' CaItulai - Açãê.. 9 - Preparar: com aniz' - Pessoa
eximia.

'l'elêfrolé _ n.o 1!ts
Caiu P(l.tal� ln

.

'lírel� - "lAL,AUsJ<Í
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------------------------------------------------------------

A NAÇAO

Per não ierem compare-
. '" . . ,

'. parte esportiva d�sta._s riquecer sua já pi:ld�rosa Ijornada rernísticn .intermu- churrnscada na séde' social t sigriificat.iva homenagem, cido ú. reunião de terça-
Núiúic:J Améi1ca, dando se, restívídàdes está; sendo: en:' .f�ota; um skif�;;; i'�T:'::O,u'tt- 'l;icíp�l p:i:ogram�qa para a :do clube americano,· na i

__ � __

q1J�ncül. 'âü progrfÍtna tra- !;�arada:, com. tcido cari:pho_ rtggers a 2 remos' e um l-auta ue 11 de Outubro e de qual 'tomarão .par�e direto
çádb, quando de sua eleio:. .pélos 'dirigentes america- double-skíff, sehêIo'Jqfte es- oférecer ao público de nos res da simpatica associaçãó
çúo, para a completa redú-l nos, os quais pretendem te último é o único 'exís- sa cidade uma oportunída- espor-tiva, socios da 111e5-

.

'i)ç�ração soeial-esportíva de :,prornovér uma competicào tente em Santa' � Catartna- de para 'ver de perto os .ma, inúmeros de seus re- I
HÚà agremiácão, está cesde rérriisfica' capaz de erripol- Este fato revela a 'disPosi.. magníficos barcos que com madores, autor-ídndes con- I
j{i.'tómandO��s .pi'in1eiraf:;.·.·gar o's�âepfl)s denosso es- ·çãü dos mêntorssumertca- .prou na Capital gancha, o vidaélas· e representantes\
1)t;lwidél1ciias no sentido' de ! p6i,te náutico, reunindo 8� nos em fáz'ei;' re'siírgír' den- C. N. América fará real i- da crônica esp'ortiva fala

organizar' da melhor fonl1�" mais cátegorízadas guarní- tro em bréve todb 'o pres- zar 11a raia defronte à sua da e escrito da cidade.
possive] os festejos que: as:-: çôes do América, Ipirariga tigió que a ag.rémiaçãó dás séde social:

.

uma interes- . Nesta oportunidade SCl'Ú I

.siha�arão a passagem .de 'e clubes de outras cidades cores verde-preta- adquiriu sante Regata interna, cujo procsdída' a .. Inauguração IIYÚÜS um aniversario seu,! do Estado,
'.

no esporte nâutlcõéstadual .inició está 'previsto pará as do retrato dos irmâos An-
T, .: ,,' """..,.�......,.,._ ,

.e seuvdesejo ·décóHibbrar 3 horas e.que constará de nusek, Valdemar e Edgar,!fcstc;j,os estes' que terâo lu-.' ..... Ainda agora vem o gre-
gnr: em outubro vindouro, ! mio do alto da Rua XV de decisívamerrta pára cinco páreos, um de skiff, dedicados e destacados 1'e-1's:?gundo o que tivemos opor 'lavrar outro tento sensacio

.

grandeéímênto 'do 'rerriõ 2 de yoles a 2 remos e 2 rnadores do América, que
. blumenauense;'· . também

.

d.e veles a 4 re- há muitos anos vem deferitunidade de noticiar numa nal, adquirindo em Porto ..

das eqições deste iornal na Ale"e três n6v0S barcos,' I??min�Ó �iô*hri.o, no e- mos"
,_..

.dendo com raro b,ri�hanÜs-
�. .semana passada'

J
j' con� os quais vem de en- .Iogiável intuito de prapa- Apos a realização da Re- J:no s,uas core,s, daí fazerem

"
•

s-,
-

•

•
..."" rar seus remad_ores para, a gata, haVel'll uma grande JUz a esta SImples, pCll'en1

liJCador:�(Bntec!�!çãO para a tarde de tábadõ R u'
I

.c·./."·

D e fi ;';� j a S d!�vP!!�! p��r!!,�p.,�!i�!�O!,l �""Yh��.��lÇ�!�
tarde' do próximo domingo; Carlos Renaux, que profno- "berijam im" da entidade da
na cidade' de Brusque, a 'par'� "verá domingJ vindouro grft;1- Rua XV· de. Novembro.
tida oficial de'.' campeonato. díosos festejos. atendendo.. à S01)1'0 o assunto, aliás, se

entre os conjuntos' represen- 'um:.! solicitação sua;' feiÚI há manifestou oficialmente a di-
tativ�s do Carlos

. �enaJ.lx e :tempos atriz'. ,rct(Jri�1 do vera Cruz, qUi! co I
do VemCruzd�'têst�Cên- muniCOll Ú LBF ter cone::l'da-

traI. Assim sendo, adiantam in- d:J c'm a CItada antecipação,
Acontece no entanto, que formes procedentes 'de Brus- é:llabornndo, d;?ssà mannira,

a data de 20 do' corre:nte f<Ji I que que os meiitores 'do Atlê- oui'.} o majol' brilhantismo

cedida pela·.Ligll Blumenau- eco resoive:ram a;üecli.:iar pa I·��s JCS\i�'idades do Ginásio Iense de Futebol com exclusi- l'a a tard�. de sábado, 'dep':Jh; COllsul Carlos Renaux,
.

f .w=anc .·'_'O'jf{4P- c.... fi? R .

ver:!'
--

.. 'iii -ri'H&MWYirlh:tw?'anvvuiõliilõI1LP
-----,

r
,ciB!!!5)'''' - " � .• � "'''''''''- ._ �-=.....,�"'... '" '-...."_.,.......',.- '�

G O: m uni c a ç õ o II PEOILlO ,:'��'
A (OMPÀNHIA BOAVISTA DE SEGUROS .. Sucursal Paraml ..Slil �'pns dflS 11!oll JIRnflP dg J'UVelllUJtn

b

Pglart'OODQDCalarina, êsí�bê(etláa à rua' Pedro Ivo, 341 .. Caixa Postál: 511.. I') bU Uu' (J v9ua Ou
. I, Uu bu 't O�,

'. "�lo ". .",. • I Ayrton MC:r,;Í:rllunn • Antonieta de Barros, sem to; 'sem fibra, �charam que
End. fel. . "EtM�f'1

"

( U R'1 t.1 B Ar Durante os referidos Jo- aparentemente moti.vo plau, amedronipriam os rapaz�s
. . ..

, ' .... ". ., "" ' 'gos, salientott-se uma dele- sivel provocou uma arrua- blumenauenses com entra,;-comunica aO$seus 'dislinf�s client�s, corretores e Amigos que mu..
'

gação visitante que, po!' ça corri o professor Ar'ruda, .
das bruscas: ' , ;;,

dó.,D, se."·. e.s'c�i, ',o,� t.,i.'o�-e,'�m' ',' BI.I.Im...ena.ü'p'ar.a o �rédio Pa.ulo Se I.!e id.,e,ma,nlel. sua indisciplina, por parte Salorrié, da qual resultou Porém, enganaram-se re
.

, .' � t' U • de dirigentes e atletas, mui um ferimento neste últi- dOI1::lamente, O resultado
à Rua tS dt:i N'overnbró, n�o 810 .. 1'0 andar sala 1 .. ond� confirma to deixou a desejar: foi ti ma. disso foi o registro de vá-
.'.' equipe do Grerúio Esporti- Em palestra qUe mantí- rios incidentes lamentaveis,

atendendo' dentro'�o° 'horário normal. vo Professóra Antonieta d�e vemos com o sr. Arruda, 'I Para coroar todos estes in-
. ..'. .• '. .. . Barros, reI)reSerl1:ante do disse ele cavalheirescamen- cidentes, quizeram, l'ebelàrl(ia:

"

B'oavis't ii üe Seguros lnstitl.liô Dias Velho, de te que o ferimento tinha do-se contra uma deCis50

E•S·C"""""'··o"';·r"·,·:0: i.le' 'S··lltm··e''n:;iil I<'lori:.lllopolis: sido acidental. A' esta de- muito justa, aliás, do úr-·
U � 'IillU Em· seu alojamento, no claraçâo antepõe-se a de bitro, retirar-se do cami)O,

,

'

! Caixa'" Postál: 153 qual lJ�l'lnllneCeraIT1 outras assistentes da pugna, que no que foram hnpedidüs

I
'

I
., '.

.
. delegações, não eru p05si- consideraram o ferimento pflr seus dirigentes,

.,
'

.. 11'11.1 '

�_

TE.en····.t.e.fO'Tneel:':.õ· '1E·1T6M·7A 'lei descansó, o sono,. o re- prcposital. Fls1:�s irr2gu'laridades

U
lJ(JuS�J, Seu pensamento era DuraÍ1te a referida par- não chegaram a macular o

a farra, a baderna, pensa- :tida, viu-se quão maus per gran�ioso brilho dos' Los

���������������������� �����- _����- mento este que denotou dedorES são os florianopoli Jogcs da Juventude�Ctittt�

A d 1""1
.'. " , '"

I P 1. l' t l'd d tanos.· Perde.nelo 1)8r8 uma rincnse, 1Je10 que merb.·,··.c... e.··'
I, aguarDa O·

.

n,lraOnl CO,n irmaçãO DO uuaraoJ �:����g��1�1�1q;�:�:I���f� �����e co�jun�:pa:C�an��� �i������u:ntigae �ii���
! .

H 9
.

.

III te enérgicos pura impedir, elt's, homens de muifo jo- pessoLs OH agremiações que

IPara a realização de d:lIis encontros amistosos (lU j)i.:lo menos aplaear su�s go individual. sem conjun- os organizaram ou deles fi,·

J• 1
U S lI,tr. d d zel um parte.I . ':, ,"

'····de' ba"S,.·q·I",·.I·etil
( laJ)!'. i'iJ.' '.Laus per e 0-

! ii 1'CS, . evidenciart:nJl Jantl- ��...-,.��������

·l S,!"gundo informou à nossa c:csportividade I\as tliver-

�g' (L I N I C A 'M r D I,C � HOMEOPAYIC4.·,"reportagem um do;:: respon- .. sas disputàs··· .

\ f{ 'b 1 'd'�
---_ DR. MECESLAU SZANIAWSKY �,-

I sáveis pela secl;!'k> de bllS- -,' e e aram-se COllLl'U e, b .
Médico do Hospital Ntlsç.:" Senhura da ÍJIIlZ'

.

1 queteból da S. R E, Ipiran- '. cisões de árbitros, instiga-

�i
C01'''tl!1ório.: Hua JOSE' DOl')WAC1:0 N. 92 - l"(.tue 2665

ga, seu quin'ieto" principal d_s muitãs vezes por seu t Re�,adencHl: R. BAR�O DO RIO BRANCO N. 529
. .

, ,

t'
,

ED
� C U R I 'I I fi A ....,.. PARANA)·

r
muit:J r ",o\' J'I,'ehl1énte jogará propno ecmco, sr, '- Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
duas partidas alnistosas cmn

", ';..�.,'.;"..,:, WARDdBO�NI' Muito

dtei-,'
DCI�a��lÇ:s�p:dnallaPseleet:cEcze:::laaAsn'dFu' ll�rSunlsu!tOased'eCrOeCgerir:s'EMaw '

j Guarany de Joínvile, que .

.,
xou a ese)ar O compor a- '., •

, '
- u a. I u. :a.. , xce!j,.

mento do referI'do Prof s-
SO, Flores Bra_ncas, Fr}e.za sexual, Impotência, Eilterilida"acaba de se sagrar campeão'

'1IIIll(IIJlr'
e de, Desenvolvlme-nto flSlCO e mental, etc. - Doenças crÔ� .

catarinense.
_:...,��•.._ , Urh.�_ soro Falava de seus colegas nic:;,s em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crõ-

• .;;;: ::I: e atletas de Blumenau de- .

�-- nica - Hemorroidas, etc. ---
Entendimentos, para tanto, S _-, =. preciativarllente, denomi�, ATENÇãO: �onsuIt'!s em Blumen!l.U nos ,<1�:s 26 a 3(.1 de .

== -:-' = .

d ."
.

" � --- (,ada mes, no HOTEL IlOI.E'IZ- '

foram mantidos iha'Capital do = ,,:,,:/&!,.�:>o ..;;,.
.

= nando-os e colonos e
I ���f#������";""!',;.'.$,.��

I
Estado, entre diri!;erites de >:::::a Q d .H ii íi'V. rf)flt!:= "galegos", Francamente,' .

�;���' ": :;:::i';;:;';e���::
r . m O .8 ....... 8 O

r'é5AJ!_.IIô1';' �albt:�e'::'!�::e�ão ;:=:��
fU'lebol na C a' � II' I ali �o Esla'''�otão somente; confirmação por _ � ...:._

dit<:s por qualquer irres- .

pai'L:: do gremió joinvil.ense
-

...... ai crianças necessitam. de ' ponsável, mas quando di-
I,

:!:��i,::::h,::�!�;'��� _

,.,�,::C;',':'
IOF O S CAL�· . ::!;��e:;�;�;o:;:; Hoje: J'aula ::�o�I:S=:!�I!CO e domln-

Pàláci:J dos Esportes, em Join
- ::- (lodo-Fõ.Coro-Cálelo) .

F' d 't a 4 G' 20_.
. -_ decisa-o do sr, J'1.11'Z Borges, ln ara es a sem na o - ,o uaranl. com'ilHe e o segundo na Itoupac

= ..� famoso tônieo dos sistema. '''%-.. ,:.= que entre nós é tido como campeonato profísional de pontos perdidos: ' •...•

".
.. ./' u1' i,'" ótimo. conhece''dor e apl'ta- - Florianópolis, com a reali- Caso os 'paulaÍnos triim-:',;1 nervoso e muse llI'. "

.

* I"
.r'.. • '::3,

.•;�.,.;;. �= dor de valei e basquete, zacão de suas duas últimas farem no match de hoje ii
i .' �'-.',

Si!: "chaIriou-O para o pau", peÍejas, Paula Rari!.os x noite e empatarem os maio
-. Um produto do

= usan:1o' às. próprias pala...
Atlético C",tarinense, esta reS rivais do futebol i1héo,

'$i.. Ü.ôRiTÓRIO LICOR Dl! ClCJ.ll 11i111 3.1. = vras com que se gabou noite e Avaí x Figueirense, ficará o titulo em podf):"
';! J.V. =- mais tarde. Na partida de- domingo vindouro. do Bocaiúva, Serido' o Atlé·

. �IIIUlllInlllllUlllllHnlllllnlHflJIlIUIIHlUllIllIJJHIIJ'�' ��:;jta���u����nd��:nd� se:uj�::;fiC�::O ��:;iú�a� I
�i�v�7��e��;u:ir!�:e��{:�á

��������������������������-����'i������� Av�,�g��en�eAtlêt�'��rrealiudO�S�8-
�'I!__IIII_"",IIWIl!!!il!"�iIIiIil!ll!2·9il"'II3Ii·.*1't1'tl.1""""lI!alIl!i1!!OMl,�._"""-E 'E t

co Catarinense, com 8 pon campeonato. SensacioniÜ;
tos perdidos - 2.0 Atléti- como se pode notar, o dês- .

co de Imbituba, com 11 - fecho do certame da Capi-
3,0 Paula Ramos, dJm 15 tal do Estado.

..

•

Ia

nh�cida a tabela de jogos
dos Campeóriatos de Volei
ból Masculino,. Feminino e

Juvenil da cidade, quando
novamente estarão reuní'
dos na séde da LBF os

representantes dos clubes
filiados à Liga Atlética Blu
mcnauense.

miaçôes, nenhum assunto
referente aos citados certa
mes foi discutido. Podemos
informar, no entanto, COll1
absoluta segurnnça, que
€stú garantida a' part ic'pa
cão nos mesmos dos 'sexte
tos do Gremio Esportivo'
Olímpico, Sociedade ESP9r
tiva Bandeirante dt, Brus
que e Sociedade Recréutl
va e Esportiva Ipí1'fing�:

.

dl' consumidores, RonOLPHO KANDER s. A.

ca'MISIlS

Kand r

A, rim-de melhor atcntler a St'U crescente número

COl\l:E'RCIO f: INDU'STRIA, inaugurará breve um

LUXUOSO Vi\UBJO à

a 15 d e N o y e m b r 0, 1 O 51

I H 110 HüHNE

ti PROBST ICffitJRGIAO DE1\T'l'IST.(l
I..Ano DOS CORREIOS E TELEGRAI....OS IA' ALATh'IEDA RIO :BItANCO N. 8

.

Clinieas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél.

I··· Espccinlist<l em Cirugja e doenças de senhoras.<
Diplümadú ,�a AIetn<lnha e no Rio de Janeiro,

Tratamento pebs Ondas ultrassonicas.

I
I
�

AO

Médicos
J\'lARCA nr�· GARANTIA

M E"D I C O

Doenças de Senhoras e Opera,;ÔtS. ltalOlJ X
Consultório·: H9SIJiial Santa Catal'ill;l..

.

Consulta: Das 9;30 .:is 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua ·.l\Ial'.echaI ,Floriano Peixoto, 253 -
Fone' 12-58 (-em frente ao Hospital Santa IsabeH.

!;:"

s ''''_''_._ CLINICA. GERAL ---
r Espedailsta' e� Doenças de Criança .. I CONSULTOffIO: .

'I!�ioriailo .Peixoto, 38 �. 1; andar -

�. , �Fone� ·1197
. .

1 ..,:,1' ,

RESIDENCIA: Hua Paraíba 170 - Fone 1074

00EN(1S.'·
" , _'

""# -, "

�.
.

DR. 'CARVAI.110

I (Electrocnidiograiia)
.

Tratamento de neur�;a.s ---;, (�SidcQt�raPC�a) 10! IAv. i�i\) Branco, 5 (Sobl'u"o) - 1"'0 .li o uO me ..use I

'1 l\1íOLES'I'IAS DE SENHORAS

i DR. RENATO ,(AMARA
�

I
' DOENCAS INTl�RNAS

$ Or'ERAÇOE� "'_,_' ONDAS CURTAS

! Consultório: T*áVt�Sa" 4" de Fevereiro, 3 '
.

i�. �'O.el.lP.�·e!t���!�:�?!��:�:m
Consultas no Hospital Sllnta t}atarina
Das 9 às 11 e das 151/2 àF 1'<1 hs.

.

1
� RLU.�iENAU �.�OSPl'rAL SANTA CATARINA

. ovvmos � NAmIZ E GARGANTA, ..

INSTITUTQ ,DE OLhOS

í
I

'" .. '" DRSII' TAYi'RES e MEUSI.. .. ..
.

'.

� __

jWA xvim NGv.)1135 - 10. ANDA�:

i ntSTITUTO DE' RApIUt4;
I' _:...... DR. A. ODEBRECH't �

R5dioterapia ..:_ Raios-X - lt"ls�t�raplà - l\fetabo
H:!lIllO'- RESIDENCIA: Rua '1 de Sl!tembro. 15

-;-:E,I"Ii:FONE, 1441

. 'OUVIDOS' :_:miRIZ:':_ E. GARGiL"'"TA ---:= DO

'

.. "1·I i' DR: WILSON SANTffiAGO.
.

.. ' '.

t

I'
Altsl�t"nte dfl. �à":,,,l.dade '(led\fédlclna �a ,.Un1veUldad•. do .•8�JUI1l J� CONSULTAS: Borár_io, das 10, as 12 horas e,(las 14

� ás IS' horas. :....::.. CuNSULTO RIO: .Juntu ao Hoa-

: �': " Ditai Santa Isabel '

,

..

.

.... ..

.. ,...... va Seca, ainda dUÍ'ànte·. 'este

í Espera-se que seja assenta
i da a 'éfetivação de tais �OgOS;
� pois desta maneira' fériámos
oport.unidade de! ver em ação
o categorizado ". "five" cam

peão estadual' de: 53,

.A II t I G O S V E R Ã OD E

·

....x:s"'''�'Xx�"'4'''�sx'%.,..''''''�''''''''%"-;;.�'''���
8.&10&&010&8

VAlUZE8 JE ULCEILU
OAS PF..BNAS: (lura. lem' ope.raçb

OI8PEPSiAS. PRISAO DE VENTRE, COLIDa.
I Al'ttEBIAN..\.. FISSURAS, COCE:r:&A NO ANUI'

, C0J:'AÇAO, :rULMGES, KIN8� 'nE:nG..tr FIG.&.DO
,.

Correfores .

J�M TODAS AS
.

SUAS· ESPECIAL} DADES ._-
ACOMPANHE A MAIO RIA COMI�RANDO NA

( A S A BUERGER

',".",� ,

-DR" ARY'TABORDA-"":c:

I - l!U'DICO ESPECIALISTA ___,
CI1DJca 061'&1 de nOmeiu. ldalhertlíll G Orl.l.Jltd

��CA: I li 11.1� l� �J ,����
,

i C O 1�'K li: l' O B
.

.

.

{ Rua Jl1ll"anh!o N. 2 "-. IJLU�!!I�l�..U
�",,"iftlo.{�-""""'·""'��-q.��������

UlMfR t.AffRONl 505..
-'-- Fone.1 J 3-1 El1rll':l'eço Tt':'Jegráfi co; "BIRGER" ... .,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Conforme noticiamos on

tem,' o governador lrineu
Bornhausen deverá reali
zar, nos dias 18, 19, 20 e

21, uma visita oi),Cial aos

mun:cipios de Videira, Cu
ritibanos e Campos Novos,
onde presidirá vários atos
inaugurais de obras e em

preendímentos de vulto que
vrrao trazer resultados be
néficos para o desenvolvi

n::nto e progrésso da re

giao 'oeste do Estado.
O ilustre governante par-

'.��==��--���----����----���'�--��'
'

,iSI*t!5"gOVernamental
nístro da 'Orientação Nada-

• o:
nal, sr, Saleh Alcselen :foi dí,

Seg--ulwra" ...'!tman,h; para o 'oeste ..;.'0- ���0ci����i�:���i!n:I;h::g:::
u. g a, ram a conhecer li formação do

Tríbunal para julgar todas as

E r:l I 8 h
atividades contra o, .gcverno-

Sta Pt sr
1ft Declararam que esse 'tribunal

O '"' • rlneu ornau ,e.en terá faculdades extraordíná-
rias e ilimitadas para fixar pe-

tirá da Canital do Estado da Nobrega, Des. Oscar Leí-: nas corporais e condições em

hoje, devendo pernoitar em tão, dep, Bulcão Viana, que se desenvolverão os pro-

Rio do Sul, viajando em sua �ep; Julio Coelho, de. Sou- �!�����::f:p��aderít;â���
companhia uma grande co- za.cep, Romano Massígnan .solução social. Enquanto ter

mitiva, constituida de par- dep.: Enori Teixeira Pinto, I
mina a elaboração do código;

lamentares, auxiliares 'de dep- Paulo Marques, major esper�-s� que o Consel,ho Re

governo e jornalistas. 'Mario Fernandes G d v�luclOna�lO . p.l'�ceda a rela�

_
'..

ue es,! çao dos Indívíduos que não

Na cidade de Videira, o
chsfe da Casa Milita»; dr- j foram mencionados, afim de

governador catarinense se Hans Buendegens, vice-pro-l submetê-los a processo publico

encontrará com o sr. João curador Geral do Estado I
ou secreto, segundo o ca-

Ckofu� M��tro da AW� Su�t�u�; en� Ot� E� �-�---��-�--��--=�==L����==2=���2==�:
��;i�:r��i��ai;�:;i��a��� ����s�li:�1i� :�i�b���!�: Salvou s o Z I- n h' o loda- '3quela região. gelow, dir-etor de Estradas

��t��i��e�,Oes�âV=:� �:l�!��:=�!;�::�sf� pOPUlação da' peq'uena
Deputado Volney Colaço t�; ag�. Jos� Soares Bran- ENCÂNTADO .'.

de Oliveira. presidente da dão FIlho, diretor do Servi (M 'di'
' �'.G. �ul, 1,6 como verdadedro nerot, pois de razando tuoo. Somente quatro

d E
- -

eri anal) - Pamco índescrt- fato foi ele r da.i.mort
'

, - •

Assembléia Legislativa do ço e xpansao do Trigo' tivel viveu a -:v'l d: P t' vária",
que IVTOU a morte hOlr'as d�P(}lS e que Augusto con-

Estado; Dessmbargador- Jo dr. Vinicius Colaço de Oli� com a rutura da';ga:tesc�l�!:'� centtenas de _pessQas. ��iu alcançar Encantado, pe-

.

P
.

QUaindQ no ou que a lJ'I'e,lJ da. dlndo socorro.para Putinga onde

sé Rocha Ferreira, presiden- veira, rom?tor �ublico de .rag�m ali ��,nst;ui,da para t;_t'o-- reprll93: �tava cedendo, Augus- logo regressou, aeo-mpanha�lo de"

te do Tribunal de Justiça Blumenau; jornalísta Mau- d�U'. energra e:etrlca. A 'par-de to subíu num _caffi:nhão e dcs- diversos populares e autoridades,

do Estado,' Des. Flavio T�-' ricio Xavier di t
prínefpal p01ss1I1a 200 metros de ceu a íngreme montarma em A sttuação em Putinga é ca-

t d"
,Ire or-geren- extlUlsão e 12 de altuar e a ca- gr�e velocidade. Na casa das

vares da Cunha Mello, pre- e e.A N�ção", de Blume- tastroéo ocorreu em c;n.sequen- máquinas, onde estava. montada
tastrõríca, Oetnenas

-

de pessoas

sidente do 'I'ríbunal Regio- nau; jornalista Pedro Pau- ela clru-; chuvas torreirciais que modernissima aparelhagem ge-
desabrigadas. DElsta. cidade

nal IUeitoral; dep. Ohinto lo Cunha, diretor de "N()va . des�baram nos últimos días, A radora, Augusto avisou aq vigia partiram socorros, inclusive

Campos, Secretario do In- Era", de Rio do Sul; jorna-] !�rla das aguasdada:rastou ínelu- que pôde fugir com a mulher e
mantimentos, e meíos para.

-

o

" r t W ld'
' ve uma per eira montanha filhos para uma eievaçib. Pros- transporte dos feridos e crían-

tenor e Justiça; dr. Fernan 11s a.
a yr Grfsard, do ide pedras e rochas, cujo peso

.

tã
"as. Putinga _está a maís de 6()

-l S d I
aeguIndo eu ao oem sua coxr;da, " .

."._..,

.0 Fe_rreira de Mello, S:õ- erov1ço e mprensa do Pa- pode �er avaliado- em n,l.i:l de () jOlVem emprega� che�;u à

�retar:o de Educacão e As- lae�o do Governo e fotoO'ra- 500 mIl toneladas. vila de Putinga 'a _temp!) de a'
nh0'i3 bloqueados pelas aguas.

sistencia Sod'al' dr. Vitor l.io Nelson Cardoso do 8er- A :POpula�ru� de Putinga foi visar a população que :rugisse,
-;......------......--;......-.-----;;;...;....-....;...-.;.._;,o.;.;..-.;...;....;;..-.;..;.,_.;......;....,..-�..,...;......__---......

--...

L·
'

I' I
' salva gI·aças a pro'nta ação d\l' •

-n l�a, �rocurad0r Geral do v:ço de mprensa do Pala- jovem Augusto Gh�no,
pl>LS as aguas da represa se a-

!!iscado, Des. Osmundo W. CIO do Governo. do da usina 'elétrica,
proximaVlVm como uma l',v1.11an-

che jam.ajs vi&a. Todos os rc;;.i-

dentes de put!nga e.ni:ão procu

raram refugio nas elevaç<Íes e

assistiram atônitos, a,s agua3
ca.-rregnrem �asns, arvores,

CAIRO, 16 (UP) - "O Tri
bunal Revolucionária�· ihtegra�
do por três membros ple-nipo-
tenciários, comeeou ho.j� a re-
digír o código de processo que
s� obse:sv�rá para esmagar
com "mao de ferro" todas as,

atividades contra o Estado. O
regime mllítar, chefiado. pelo
general Nàghlb, anunciou ôn·
tem à noite a mílháres de -ci.'
dadãos concentrados na Praça
da Repúhljca, a exístencía de

Tipn� e �oisa�
Toda cidade por pequena que

seja, tem o s'eu t.po curactez-ís
tíco, que serve como um cm tiin
d'e visita para o fora,teil'o que
ao deixá-la leva sempre- uma

recordação alegre do "t ipo de'
rua" ..

Florian'Opoli.,! tem o "marre

guinha", DIRETOR GERAL DO

TRANSITO, Itajaí, tem o SUN
GA, Joinvile, o JARDINEIRO.
Cmitiban.'Js, o ACACIO, () CURo

'VINA, a CAPITOA" outros tan
tos que a. gente vai Encontran
do por e-"te mundo de Deus e

Blu,mcna.u que não podia fl�ar
para tru!I:, tem agora, o' seu ti
po "caracter!stico,". O :rvfAR
QUEZ.
Veio do Rio dn Janeiro, com

uma valise, n�llleta de rótulos dl�
h\Jteis, os Blai; caro,.: um n10nO

euIo pendurado no pescoço, ca

belo. a "princlpe Dan;)o'-� É' es
crito!· emé� ad'miradol' incon
dicional de nossas flores e de

nossas bel:;tq garótas. e um vi-

----------------------------------------------..-.;..-----------
-

Derrotada:� nova emenda do
Sen'ado sobre o petroleo

jeÍl'o illvet�'I·a_d(), Nasceu 11'U Amé- RIO, 16 (Met·;d.) - A Camara 'mas de cooperaçãa entre. ai União

toe
- da Pontificia. UnivCTsi:da.de

rica. do No�'te, registt•.)u��e' no
dos Deputados, em sua Ordem e as entidades particulares para Católica do mesmo- Estado.

Brasil, (. deHcNlde cl:' rr-l'ln5.l1[-
do Dia da tarde de ontem, c>Jn� manutenção de gi,nasios: e coh'- O PROJETO DA

cos que Vl!I-alleaVllm na Norue-
cluiu a -vo-tação do- Alnexo <1Q gios no interior <lo pav's. De a· "PETROBRAS"

gu. Or.çamento referent() ao MiniH.s· cordo com a proj}{lsição aprova· Depois entrou em -vot::u_:iio

Hürdou o título dI' ,;('I! bí,mvb
rio do Trabalho. tendo reje,t'ldo, da, Os estabelecimentos ue en ,i- projeü> da "Petrobrás" com a..

gran:de [,/,bdeaM.> de I'Ct'V{!j:l, tlu após Vél:ificação de votação, eorn no, in:clusive oS nU'ais, receberãO. emeni1:as 'da SenadO nã� a]lrfC'lCI_

qual hel'dou tamhón, n gc; ,to
chamada nominal, a pmenda dQ 20 m!l cruzeiros por classe. Na dn.q em sp-ssão antel'ior. O ple

pela delicío:--a '·CéV'1". ljm�:;lIl' E:-
:Ir. Nel;-;on Carn{;'l'O, que 1'1'e- sua defesa discur':lIlran1 os s1.'s. nario rejeitou sem embaraços a

di/ido ,le ap:1l'üul1<'nio 111) !'tio dr
tEndia ineluir fi, dotação de um Nestor Jost e Fernando, Ferrari. emenda que pretündia submeti:!·

.Taneir,�, c ganha njll'JxinL!,'ia-
biliiio e duzen:o) milhões de Tambem foi aprovado, mas (m ao "referendum" do Senhdeo

'

II,

menta doz,' mil c,l'u::.-h'[,,, pu,-
ernze�l'os lútra pregamento da t:é- segunda d'iscussão, 'o' pro-jeto que In'omeação do Pl'e'ilidente, do Con-

mês.
cima. pU,C't.- (1'a dvida. da. Un;ãQ dispô«: sobre a validade -de cur o I selho de Administração da em-

Na.q l;UflS Cl-Oll:C�::;, clwi,,'., df' p?-ra c.om as
_ in�tituiç�(I� :le Pre- de professort:s Filosofia tla. Uni- presn. Seguiu-se a :discuss5:.J, à

lirismo inconfundível, demoll�- I Vl(1CllCI:l. Soc,al. A rCF'IçaO da ver:dcTade do Rio, Gra.nde do Sul (Conclue na 2.a pga. letr!l X)

tI'a unln -al1- a h' 1 •. t
I clllc,nd as[', ü"U por 15l votos

" 11 e era (e ll'l� pzu e I 1

a procul'u de :lIgo.
.

I
contr� 4�.

--

F�l"� COI'I o "�r'-' ".'''; ,,_
Apos, e<;!'1:l vc_;t_açao, aprQVOll o

� ..... " �,arqu._,,, t" p.ls 1
•.

. - d'
-

sa.r horas de aleg'l'ia ú de 'pntré::: p enll.l'lf), �'m pnmell'a. lSCUS3ao

t.enimento; é u_n verd"deiro .'0:: I'
o projeto que �,fcabelllCe nor

liglota d'a, pl'ósa, perfe:to conl�e- ----
------�-

-

c�d?r da� c,oisas, políticas Q -'0- na ler s'!l\ Clara AUende
Cl\lIS do paiS, cem uni,L VlllTe

� • - (i

€xubel-ante e cheia de fraze_;. 010-1 Eélt�·" �_S mais carinh')sas e

gantes' que nos. de-sam meio '"a- efus:vas manifestacões de re_

bafados" I' J1cmsando II'} que pll- �:;Oi"i.io c �:n1'iatia d-:s seus pa

deria ter sido de no pa',�ado_ i f(,t'_tf's ( -)(';soas anligas, vê

E' educado e inofen.>ivo, g('�<;- 1 t�R.LCJf:�i� iti)}� seu anívrrsá

ta. d'e convEr,5ae e. nisso pa_-,�a o r19 n<lhliClO a ,,,xma. sra, dr,.

dia desde qUt! l:l;COnÜ'2i a1rrU?Jll Te!'cza Cl" ra A.llende, esp-'Jsa

dis}!Ol'itQ p��u escuta- lo no'-' c\; ;,1'. Feilerko C'a!'�os Allen-

mais va.dados a.'ls-untoll,
('I? figura de relevante pro]e-

Está se tornando cada dia I (:�o nos. múo=,_ poHtic,os e s::

mai's popull1l' na cid,�dc quc ;;.s-
Cla � dest:t clCl<!�e e gerentt:!

.
'da flrma ProsdOCimo S, A .

,sIm sem saber coma, ganhou j' A l' t" < d d f
t b

,- d
-

"t
( IS m.a ama que es ru_

aml
em (li ��u\RcQarUcaEoS

� ViEI ta, t::1 de> um vasto circulo de a

e, ogo um �I-" " .. ,

I'
� ." I mizades n? sociedade blwne

!IllUlldo tem cada co;sa. ,. cae a_ tl-,i nauense. !Lr cert'), na feliz dá-

1>0. '. :

I
ta de h:)je, terá o testemunh:)

F E
- • do auant:: é estimnda, r;:;ee-

rnqu<'za m I..lIl,nh hp .; •

t'
VINH

' .'" SO'� J'r- I
,,_!1,,7 '10T e�se fila lVO as me-

O CI ...c.O '4,,\ JU 'Tecida,> homenagens a que faz

Sih'eira
'

�úz.

Dr. GeMsio de Freitàs -

Transcorreu ontem o ani.
versár:o natalício do dr. O"c

lásb d.e Freitas, médico da

clínica do Hospital Santa Isa

bel e figura ,de destacada pro

jeçã,; nos circulos cientificas

e sociais désta c:dade, tendo

por êsse motivo o estimado

Rua XV de NDvembro 415 Telegramas retidos

Policial

x

Artigos para Homens,
sP,llhuras e: crianças

Por Ínsuíidencia de ende
reços, ene(.ntrnm-se retidos na
Agf'l1cia dos c- 'rreios e 'rele
grafos. désla cidade, telegt':l
mas !lar,;l [IS $('gnin toes pessoas:
"AECIB", Alvin,'J Laffin

A!ltonio Bcinamann, 'Adolf�
lfllle, Balduino Zanette Calia

Roienber�, Gertrudes
'

Wag:.
ner, Cartea, Jobr<lsil. Latlmr
Burckhardl. Rammer com In
dllStria e C::mérc:o.

RIO, 16 (Merid.) - A]:b.2r�
to Jorge Franco Bandeira -

ap::mtado como o autor do
"crime do Sacopâ" - deverá
:ler julgado na pr,,\xima sexta
f2ira, dia 18, pelo Tribunal
do Juri. Embora apareça co

mo suplente, é bem, provavel
que seu julgamento venha a

va. comprova o fato ocorr:do se realizar em virtude da dis
'nte ontem no bairr,;) de Vila posição- dos acusadores- e de·
N _.,-a. Sebastião .Martins, de- fensores. em realizar quanto
901S de se embrIagar, empu- antes o Juri.

nhando" u'a �av�lha! tentou I
A sessão vem sendo .espera

ma�ar_ �eu pr?pno fIlho, por da com grande interesse, em

9-u�st?:s �utels � de some-nos conseq�encia d03 grande re

Impor tancla. FelIzmente ajo- percussao que teVe o crinl0
v�� conseguiu livrar-s� da "em lodo o país.

-"

fUl'l,a do. �ell _pai. queixando-
'

NUMEROSAS TES-
se a.polIcla, qUe prendeu Se. TElUUNHAS

'

���hao, tranc:afiando,"'.) na O jul!?um.ento deverá ser

.:.� ,��" CadEIa PUbllca, tambem dos mais demorados
virtude, , principalmente:
grande ntUllero de teste

munha_:; árroladas, tanto pela
aCtlsaça-o como pela defesa,
llum Ll,ll de doz,'. _-
Entre as 1>l:i:nl'ipa'L'l 'I'ste'

munhas de ueusat;'ão se t'neL 11"
tra uma cuja _parUci'l'1ção llÓ
Caso não está éomnietal1\entt�
esclarecido. Trata -Se de Wal
tt;Jl1 Avancini, q�!e se dis'lé íni
C!alrnentc .simples informante
(�u�nd') o l�terrogatorio na p:;
l!cla. DepOIS, em Juiz'J ccufes
S?U €sbr no automovel da vl=
tU11a, tendo �eslna visto o te
nente as�assmil-r Afranio c<Jm

o� tres tIros. Em seguida, fu
,g_u com medo de �.er tambi'm
Ulcrto

.
e, jn0�npreensivelnl�n

t�,. ao Invés de se dirigir á po
lIcIa, foi !lrocura� um advo"a
do amante da pub1icid;d�
(Leopoldo Heitor) que t'
todo t'd

' Irou

.

o par ; o da situaçã'J a
f�m d� que seu nom.e até en
tao desconhecidos, aparecesse
nos �abeçalhos dos jornais.
T
Na.o .se, apur,ou ainda, Se A

\'.anel�l e chantagista ou mi
lIOnapo, sabend,o-se, "apenáS
qié Já respondeu processo por
c1' m,� de :furto, quando, em_prê

O bairro de Ponta Aguda
tem sido, ultimamEnte, teatro
;:te cenas :scandalosas, ou quan
d,) não, !,ak) de acontecimen
tos sangrentos ou de arruaças

provocadas par d2sordefros e

malandros.
A'nda, na tarde de anie on

ten"!, ocorreu ali uma cena re

voltante, qu-,; indignou ás pes_
soas que a assistíramo Quand:),
volta\'a do seu trabalho, a jo
vem Altair da Silva foi ata
cada e agredida por Jacira
Alve-s. A agressão foi motiva
da por mex,erieos que a v'ti
nn teria feito contra sua de
saféta. A �olicia que tomou
�:nhecimento do fato, deteve
a agressJra.

DEPOIS DE EMBRIA
GAR-SE TENTOU MA
TAR O FILHO

O vicio do aleooI tem sido
origem de muitos males c

;nuitas vezes 1.eva o homem a

cometer desatinos, chegando a

perpdrar o cr:me. No seu es'

tado de embriaguês o indivi
dn: age iuo:msciéntemente
-s,zm levar em consideração �
respeito á dignidade humana
.!u mesmo a vida humana E�
xemplo frisante déssa ass;rtL

RIO, 15 (Meridio-nal) -

.O} '8anQ\ld B!A eualli mô;' sU<'P Getulio Va,rgas, faJando à,
ram presos ante-ontem pela

DESORDEIROS PRE
Por ter,zm provocado desor

SOS

-FOI DESCANSAR
O SR. GETULIO

polic:a local, sendo trancaf�a
dos na Cadeia Pública, as in
dividuas desordeir,_s José Ja
có Pereira, de 26 anos e Ma
ri) de Souza e Silva, preto,
natural do Rio Grande do
Sul.

adquerindo
artigos

�eus

'A (apitar

gado do Lloyd Brasileiro.
Alem dessa�varías outras

testemunhas serão ,ouvidas,
tais' conto Leda e Elda Perez

que acusam Bandeira de ten
tar esc:mder, o revolver .em

sua residencia; o estudante
Gilberto, considerada a prin_
cipal arma da acusação, mas

cujo depoimento" não é muito
comprometedor para o jovém
ofídaI; Jeovan Ferre:ra, qu.e
não se sabe ainda se acusa :_;u

de�ende Bandeira. e, um briga
deiro e um coronel, que fala
rão sobre a personalidade oe o

comporbmento de Alberto
Jorge, como seus antigos mes

tres.
MARINA AUSENTE

Não estará, ]>�rém, presente,
ao 'julgamento a jovem Mari
na de Andrade Costa aponta
da como "pivot" 'do homicidio
oe qu;.' prest:-.u os mais contra
ditorioo de.r>:oimentos. Iniciai:
mente, defendeu seu, namora
do, p�ra depois acusá-lo ia

z�ndo graves revelações, inclu
Slve ameaçada de morte por
.ele.

Mais (arde, em Juizo, _volt(1u
a defender Bandeira, deciaran
do-se, coagida em suas dt?êla
r3cões (prestadas num ap:u·tn
mento di' Onpacabana e na

preseh<;a do pr�1U-otOl' Emf'r-
son d,� Lima) lÍ pol:cia. Reve-
lou, então, que o oficial nttnca'
lhe faIara em cl'ime ou
revolver,

,

Depois de algum tempo via
JOU para Os ESLldos Unidos
onde a�da se encontra estan�
d?, assp11. ausente dó sensa.
clOnaI ]lIlgam.ento.

ADVOGADO, JUIZ E
TESTEMUNHAS

�\mcional'ão no julgamento
o JUlZ Olavo Tostes, do Tribu
nal do Jur:: o promotor E

r:'-erSQn. d� Lima, e o erin1ina�
lista Milkm Sales na acusação'
os advogados Romeiro Neto e,'José BonHacio, 11a defesa. , '�������������

Vista-se Bem

na casa,
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