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iniciado a
INDIANOPOLIS, 12 (UP)

_ Receio que a União Sovié

tica tenha iniciado um pro

g rama destinado a l.roduzlr
centenas e mr-smo milhares
de uombus dt· hidrogênio, Is

to foi Q que declnrnu o j'ellr-e
sentantc Sterling Cole. da Co
ntissho de En.'rgia Atômica
do Cnn�resst) das I�E. UU. A-
eresci-ntou que há um llerl!:n
rr-al rle os Estados Unidos se

"1'111 .<úbf�Jlli.i!Hlos pela Itusstn
na hbi'iea�ão e estoC:tgl'lll ih'

l,uílll>as alômic;ls I' de ltldl'o-

O'RGÃO DOS "DIA" RIOS

o MENSAGEIRO
g

ê

n ln. r ANOX' � .d'LUMENAU. (Santa. Ca tarma, TC1'ça-Feira, 13

Dirige-se
I\ttinistro

00

da

I

povo o·

Fazenda'
RIO, 12 (Meric\ional) � o M1n':stra ela Fazenda, sr,

�svaldo Aranha, ocupou hoje () microfone de uma emíssõra ea
rroea para falar ao povo, explicando as razões que levaram
o governe � adotar novas normas para o comercio, exterior
do pais, � fixar- o verdadeiro sentido dessa "revolução". Dis
se S. Exo·u.:

HE' para mim um pJ:lazer falar aos brasileiros. Já díss«
ao assumir as minhas funções, que a admínlstração é simple:i
e p-ode ser ensinada e compreendtda até{ nas escolas primárias.
Em geral nos tornamos complexos muitos fatos e atitudes
nossas, talvez porque a compreensão possa trazer juizos e

opiniões contrários a nós mesmos.

A eomplexrdade não' existe nem mesmo nesses proble
man que, segundo o proprio locutor, ainda não puderam ser

bem. eompreendtdos- Na realidade o que o governa fez, o que
eu fIZ, em nome tl.3, governo, é sob a minha ,;,,ntei:t'aJ l1esponsa'
bilidade pessoal, graças ao apolo prestígio e à liberdade com

que el,n .minhal] f,unções me dá o Presidente Getúlio Varg�s, foi
d.a o Ilústrepresí dente da República, sr. Getúlio Vargas, fO'l
tirar ao Importador que vinha tendo lucros fantásticos, con

forme S€j pode verificar pela publicação dos balanços de todas
as firmas importadoras do pa�6, tirar uma parcela mírsuna
que esse importador cobrava do povo no ato de vender as

mercadorias importadas e pelo câmbio oilieial e destinar essa

importância e essa parcela. ao eXportador ('I, eonsequentemen,
te, o produtor.
As medidas adotadas pela ge

verno visarr; apenas ícso e terão

apenas essa ccnsequerrcta ; desen

volver a produção, favorecer o

trabalho dos brasileiros, permitir
que eles possam disputar mercados
internacionais posição equivalente

RIO, 12 (Mertd.) - O .sr ,

J(Ião Goulart segu
-

u hoje pa
ra o rrc rdests e ncrte. come

çando sua viagem pela Ama
zonia e terminando por Sergi
pe. Vai não só em missão po-

Fatos da Semana
ANIVERSARIO,

do anuncio acha�e di·
retamente ligada à cir
culação do- jornal. A NA·
çÃO é o único órgão de
circulação diária que pe-
netra na maíorfa elos la-
res do Vale (lo Itajai.-

Os viajantes, os Que

lavradores franceses
bloqueiam as I

estradas

i

Desocuparão Triesle
�ritaoi�as e norle

as Iro�as:
II' ,

. amerIcanas
aos é'!mais con(jorrentes a esses

mercados e, no conjunto da vida PARIS, 12 (UP) - Milhá.res
do país, ertcr ambiente melhor de de furíOS'J& lavradores francEs(s
vida mais faeil atravez da moeda I bloquearam hoje as estradas de
mais sã, mais justn, e direi mesmo, rodagem no centro e sudoást e
mais honesta do (IUe era o falso do pais, em manírestaçõe-, de
cruzeiro com que vínhamos truba- protesto contra a queda de pr-e
Ihando todos nós. cos dos produtos agrícolas. Os
Este- é que foi o objetivo e será sinos das igrejas foram postos

alcançado pe lo governo no ditar. t
. .,

a oear, enquanto Os camponeses
atr�vez a Supet-Intenrlencln t.:'a construtnm barr'icadas nas cs
Moeda c do Crédito, instrução que' traas.
veio revolueíonarc.u PQI.iti(>� exte ..

rior do Brasi l. Não fizenl0s nenhu ...

ma revotucãu. p"estabelecemos (JS

quadrhs normals da livre-oferta e

livre procuro,
E contra essa instrução só se

poderão levantar os cspeculadcres.
aqueles que querem .....rver de abu-
sos, aqueles que n50 se coruorrnam
com os lucros norrnats, cnrtm a

queles que não trabalham pelo
Brasil, mas. trabalham contra os

brasileiros. Esses sem dúvida tra-

o FILHO JUROU VINGAR A !\10RTI� DO PAI - Reei,
fe, viveu momentos de grande agitação, quando roi assas
sinado. no sabado paosado, dia 3 do corrente, por motivos
políttcos, o deputado José Sant' 1\113., quando se dirigia a

querem

da família do deputado, quando
ln:m�n�gens. _

<Fota l\:Ii'l'idilJn�I) ..
- - -_._--_._-------

Somente sexta-Feir ,

entrara
II A

vsqo: a
tlIl

leI c/e licence
:)

, II

previa zona di tr.rritório. ocuparão a
zona "A". Para o povo, a de
císão aliada de entregar a re

ferida zcna à Italro, significa
que a bandeira italiana volta
rá a flutuar sobre os edifí
cios !Júblicos, desta cidade,
cuja reconquista, por ocasião
da primeira guerra mundial,
custou sctscantas .e oito mil
vidas de soldados italíanos.Su

ao

RIO, 12 (Merid,) - se- can'smo !Jara o comércio

ex-,
três dias, inclusive ôntern, do- ! providencias, príncípalmente

mente a partir de sexta-fe.ra l terior do país. Grupo de téc- mingo, na elaboração de cín-] nos entendimentos com as

próxim:1, dia 16, terá início, nicas do Ministério da Fazen- co categoras de produtos írn- bolsas.
) plano do sr. Osvaldo Ara- I da e do Banco do Brasil vem portáveis, prevista na Instru, Está tambcm calculando as

nha, que estabelece novo me, trabalhando intensamente há cão número 70, aprovada em porcentagens a distribuir ini
reunião extraordlnárla pela 1

cialmente por preço e por ca

Superintendencia da Moéda e tsgoría de produtos Importá
do Crédito, sexta-feira últü- veis. A referida carteira está
ma. confeccionando ainda um do-

Esse trabalho é comiderãdo cumento de promessa, de eâm

(undamental para a execução bio extra-orcial, conforme

d) l1::1VO regime porque o prevê a nova instrução da

mesmo estabelecerá os grupos
SUMOC,

pela essencialidade dos pro- As licenças para"=jmpó�t;
dutos das mercadorias. Tra- ção Ja despacbadas pela
ta-se de trabalho técnico dos CEXIM serão C'Jncedidas de
mais com"lexos e qu,� deve- acôrdo com a regulam�ntação
rá compreender mais de c'n_ antiga· As licenças em anda
quenta 'páginas dactilografa- menta tOdavía, por não have
das. Em sua reunião de ama- rem sidJ a;nda despachadas,
nllã, à tarde, provavelmente ficarão sujeitas. à nova regu
O) re'::etieb c. nselho, presidido Lmentação. Isso quer dizer
pelo Ministro Osvaldo Ara- que a p::rtir da present::: da
nha, d,'�verá anreciar esse tl'a- ta todas as licenças para' im
balilO, "'isat1d� !lU:.! aprovação, pOl'laç�o ainda não concedi--
D, �Se !11.}do os leilões das das pela CEXIM nãJ terão

moedas estrangeiras, nas bol- mais andamento naquela car

S.:5 do Rio e São Paulo, so- teira, f'cando seus pretenden
mente p:derão começar na tes sujeitos à aquisição de

próxima quinta-feira. Nesse cambiais, de acõrdo Gom o lei
s2ntido, a Carteira de Câm- Iã3 previsto para novas deter
b o w�m tom�ndo todas as, minaçÔes.

RIO, 12 (Meridional) - °
sr. Luc:.s Nogueira Garcês,
falando em Al'axá, a propcsi
to da c';nversa com o sr, Jus-

rão suas queixas.

comprar pnrn seu luxo coisas su-

fundo
tituitivD da C a m a r a

Eletrific e
-

ode

....

RIO. 12 (Merid.) - O "Diá- cconomb brasileira. E o pro- põem porque. no seu entender
riQ do' Congresso'" divulgou o I pósito que t2ve ,em mira -;) a causa nrincipal da pre_se,r
parecer d) de!:mtado Jaime de resolver um problsma sem te carencia n::>s suprimentos
Araujo, na Comissão de Eco- agravar cs demais ou cr'ar de eletricidade res'de na faL

nomia da Câman, sobre o; I�OVOS - tudo deixa a crer ta d,e nreservaçãJ e remune

proj,eto de lei n. 3.204, de' qUe conseguiu plenamente. A radio do caoital das empre-

1953, do EX2cntivo, que ins-l tese qu:� sustenta - a da ne- sa� de energia elétrica. E!ll
titui o Fundo FedEral de Ele- cessidade d,: encorajar-se a a- verdade. - declara - nao

trii!cação, crianro nara tan- plicação do c:mital privado será nossivel .!."lensa!' em oh
to, o im:r)osto uni�o

�

sobre e- (n_a indústria de energia elé- J ter I1;VOS· recurS03 oriundos

nergÍ3 elétrica e alterando a trlca - julga justa e a única do c�pital privado, dentro das

legislaçãJ do imposto de con- i o:.:ndizente com os superiores atuais normas de limitação de

sumo. O parecer concluiu pe- int2res�,es do país. Adv:ga o h�cros .
.em função dj vaL r

la él.':1r·esentação d� um subs-: sr· Jaime Araujo, para a atual I inicial do investím::nto· Essa

titutivo à _referida propos;çãO" c:mjuntura, mod;ficaçõ�s iun- I política de ba;::_o3 pro,:entos
O sr. JaIme Araujo dem:ns- damentais nas d:relrizes se- para r�mun.eraçao das 'nver-

tra haver examinado o pro-, guidas até lagora pela nossa (Conclui na 2,a letra J)
blema em todas os seus angu- 'I' legislação sobre energia elé
los. sem contudo dcsvinculá- I trica,
b dos demais problemas da \ Essas modificações >:.e im-

DE

Instituiç
-

es q
har,noniacoma rlemocracía

presidente da (J N. C�
educacional c assistencial. ção de contas, a respeito da qual I
ACl'ct',jto qUe o ilustre M.illistl'o I S. Exda. se ITtf!nifesta favorável, .-----,.....;...;.;....__..-__;,.-----�_.........._....;.-----.II!

da Fazenda n"o tenha feito exame devo dizer que nós do comércio

mais detido do caracter das insli- tambêm somos e formamos o que

tuiçõe3 :t que dudiu. Se se deli- estamos prestando fi,? Tribunal

V258e a par dn. criação das leis que sem nenhum Joispositivo legal fi que
alltúrizarnm sua (!ria{,'i'io, não vaei- isso nos obrigue, mas na lnanúten

Inda. estou c('rto, em lbes reco- ção da ordem jamais quizemos nos

llheccr a condi.;-"!) de entidades furtar.

e estão'Ui e H PAi;

ASSOCIAÇÃO
[COMERCIAL

Declarações
RIO. 12 (M�rj(l.) - ."s. propósito

do pronunciamento tlt) Ministro da

Fazenda, sr, Osvaldo Aranha, it

Câmara dos Deputados. ao se re

portar à n�dllreza dos orgãos cdu

i!acionais e assistenciais do COn1cr...

cio. tais con10 o Serviço Socinl do

Com�rcio. Ser ... i�o Nacionnl de A

prendizageni. CUluercial. � prcfíi ..

dente dn Conrcder",:iío Nacional

do Comércio. sr. Bra�iltl' Macho

c,� Neto fez :!s seguintes tleclnra·

çóc� ii itnprensa:
..Aind3 não tive oporlunidnde

de k1' na Íntegl'll D diseurso qtW

(1 :Ministro OFv:lldo Aranha. pro-'

nuncioll ll!l Cámar:l dos Dl.'putaflos.
T-ome( "pore·m. conhel'imenlu dI)

trech,) 'cm que S, 'Exelu, faz ex-

Vice-Presidente. no Exercício da Presidência. prcs�a rcfcrencb às entidade" man-
.

tidas ne�a contribuicão ex(.�lu$iva

':.1iI!II����������������mi!lIiI�1l1ll!����������1�d�os:_e:I�;1�p�r"gadaS com' ti finalidade
�

. - ----- .._--�
-- -- ---._" .._---_-_

INDUSTRIAL do

GRANDE
FA'CIL INSTALAÇãO
FlJNCIONAl\'IENTO PERFEITO
PREÇOS' lUO'DICOS

A Associação Comerc'al e Industrial de Blume
nau, tem o grato prazer de levar ao conhecimento de
seus assoc�ados em geral que, nesta data, veio de' re
ceber o seguinte telegrama: Rio 91IOi1953 - RADI
CAIS TRANSFORMACÕES SOFRERAM SISTEMA
COMERCIO EXTERIOR COM AFASTAMENTO
CONTROLE CEXIM LIBERDADE IlVIPORTACAO
DEPENDENDO DISPONIBILIDADE Cl�MBIAL Pt

AGUARDE NOVOS DETALHES SAUDAÇõES (As
sinado) EUGENIO SOARES".

Estas bombas poderão ser a.c-lonadas
lUOTORES DIESEL

MO'rORES GAZOLINA
MOTORES ELE'TRICOS OU
1,'OI\IADA DE FORÇA DE UM TRATOR

BlumenHu. 10110'1953-
I{UR'l"VON HERTWIG

privadé�5. já tantas vezes proclama"
dns p01" enlinentcs �illrigtns e tri

bunais que tomaram eonhedmento
ti�: úúvid2S suscitadas H re�peito.
Nflo yejo {'amo se possa sll,;{en�

tal' :' tese que as contribt1içõ�s que

por elfts l'ecebidw, devem igualar o

or(;:!menta geral da RepÚblica. de
vez que isso ainda nil0 se fez eOrr1

a� :lutnrq"tia$ como OH rn:.titntas

de lHT'vidl'-!nf'ta, �ujas (!ül'acleristi ...

cas dos orná"s de direito público
silo insuftslll{lvei:j .. Quantu à l)l'(.��ta-

FaZClnos justiç:l. à S. EJxeia�
quando coufíarl1os ctn que. examl

nondo o m;sunto em deb"te e lhe

sendo postos os nossos trahalhos.
como pretel1demOs fazer, se no.."

der a honra dessa 0pol·ttmidade,
passará a ser deeidido <le1cns01' das

nos�as institui�;ót:s enl hal'rnonia
conl sua íornlÜç'fio (a�nlocrâtiC'U ú

qual deve repugpar essa avalanehe

de eEtatiza<:�o ·:tn que pretendem
engolfar o pds os partidáriOS da

li�fllidO�;ãQ II
..

(ONSULTEM SEtIJ COMPROMISSO

( O M E' R ( IOf' I ti D U' S I R I A

Germano Stein S� A.
�
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,"
Za. f'A'G1NA

FÁBRiCA DE MAOUlNAS E fUNDiÇÃO HMORlTl'f
Rua Urunuai. 30 3� HAJAI "'= Sta. Catarina
Faln-ieacân "de balanças marca ":MORITZ", de 20, ae e

40 quilos, _:_ Máquinas para pa�arias, m�r�enarias, bombas

para água - Oficina estaUHl��da�la e fundH:ao.
.

Precos combinar na fabrIca,
.

EDl\H.1NDO lVIORITZ - Proprietário.

Casa
Grallde venda

BUERGER - preços jan\.ai� vistos em toda Q. ;:leu variado sorttmento (lê, teci,dos teves

para e veria' e roupas-feítas em geral.
NOTE BEl\!: - Em artigos de inverno, descontos de 10 a 50%.·� APItOVEI'fFl\1

!Jl'inUlvel'!Í ela .CASA

� -. __ ...- _. __ • __ """""'P" _• ...-I/l10 _II- __ '" � _ -- - --- CASA r..UERGElt a mais popular da cída de.
-

S E N H O R A (A T or II (A DE BLUMEN'AU
Contribua com um bordado para festa de 8 de no

vemhro- }�star:í assim auxltíandc a Coustrução (la Nova

19l'eja Matriz.

--_.--- Rua 15 de Novembro, número 505 -------

RU�l XV, 505 --, Fone 11:14 Endereço Telegráf co: "BIRGUER'I

POR MOTIVO DE MU ..

DAN(A VENDE-SE
.To"'o ele Jaut�r de havurla

CrS "'3,400,IHI,
.

Escrívanln
.

para senhora
Biedermeie r com cadeira Cr$
8.800,00.

Urna Geladeil:a, Cnt. 5 1. :��
SQU FT. CrS 11·500,00.
E outros objetos quasi no

vas - Infnrmacúes, na Rua
Coronel Feddersen, 806-
Itoupava Seca.

(I N E BUSCHV EN DE .. S E
1 casa de madeira. clterre

no medindo 2 10(; rn 2 'sito a

xua Araranguá e 1 mltocicleta
ii II r-. mnrca {;Z. Tudo em

lH�rfeito estado - tratar com

Orlando Souza a mesma rua

R.O 1350 Preços ele oca

sião.

ti

PRECISA-SE UMA

liás., j,� está defirritivamen
le apurada na Polícia, on

de o "sócio" do Banco do
Brasil também responde

de falsidade

RMIRINHOS ( R I M E"
(Improprlo até 13 �1l10S)

Jovens criminosos,.. conaçêes>marcados o pelo ódio,
no mais justo dos desesperos! Uma intensa revolta
contra o mundo que lhes negava tudo. ,. até o direi
to de viver! - "NO LIMIAR DO CRIME" (Irnpro
prio até 18 anos). -- Preços d.e .costume,

Auxiliar llal'a CABEI.E
:REIRA.

Informações no Salão VO
(ilJE.

'I'ravessa 4 de Feveretru,
N.u 105 - Nesta

VENDf .. SE
Vende-se um bnngalow, na

Rua Carlets ,'1('1):o:en (zona sr

Para alugar, uma casa no

centro da cídnde entre a Rua
Amatleu Luz e Alameda Rio
Branco aluguel até Cr$
2.500,00.
Interessados queiram se

dirig'ir a CASA NOBIS.

Rua 15 de Novembro,
Caixa Postal, 588

End. Te!.: EIHIAl1.DO

" .

'8 t U M E N I· U
SANTA

-

\'3,S9 -(marro� e verde I, CrS
2.80 (abobara e marron es

Fundação do Município de curo; :Cr$ 200 {verde e a
Santo André da Bor�a do, m�r�Ío e C;S 1,20 (sépia
Campo, Estado de. Sac: Pau I

escuro e preto).
lo, no entanto, hoje nao da, .

nata da circulação e ti-
ragem: 25 de janeiro de

uma 1953, e a tiragem de .

trataremos 1.500.000 selos para cadapanhia J f'U'5CI! ;.
Neoócio de Ocasião

...

e espanto-de

TERR.ENOS na Praia de
Cambor iú. Cinco lotes por
preço de .coaslâo. Melhores
ínformaoõe« mi Travessa 4 de
Fevereiro, 105

_ Fone 1631.

o mais curioso é que depois
de tudo isto, a cidade fOi írnun
dada de luz, para contentamento

PI:OCURAl\-IOS urgentemente 1 correspondente
{'m português e alemão, com redação própria. Ofel'e
cen�o� o ordenadn entre 3 a 4.000 cruzeiros conforme
aptIdao. Companhia Fábrica de Papel Itajaí.

EMPRE6ADA�DOMTfT�:!�(�=A=='

nas.

O movimento está ínteres
sando a classs e tudo faz Cr21"

que o novo orgão será um dos
de maior eficiencia e impor
tância do Estado,
Sobre suas vantagens, esta

mos ouvindo os urofíssíonats
da perta e ontem,

-

aprov:eítan�
do uma palestra com o

.

sr
Zedar Perfeit.) da Silva, fun
dador e ex-diretor do "Diário
da Manhã". perguntal'nos-lbe Isnas impressões sobre o Sin- �'. �.,.'t".-. """"''''''<'''''�''>'9''"' .'� •• � .•,,,".'�'1f'" "'1"'"dicato,

"""•.• �c ••• , ..... ' ••• J.... :.n� .•�'jE·A-.l6c..,.::iI .. _._••�.·;f".4' ....�.· •.• r

O S· d'
h

•

- 111 icato dos Jorna-! ��
Iistas, rEspondeu-nos o ilus-!.l
tre c�lega - representará a I :�
solução

.

do pmblema econê- �
mico dos !Jrofissionais e ain .�;
da lhes d.:.rá (1 nrestígio ,� I :�
que fazem jús, no estudo � , .!
solucão dos ,no�so� problemas. 'I fjCom c;. Sl11dlcato - rema- �.;.;
tOL! scrrtnd., - os jornalistas I :�
deixarão d�. ser os :'l1"hendigos I :�de grav�ta. _

que Jl1spiraram I f.:essa deflnIçaO ao brilhante ��
colega Jau Gued ....s

I
��

- .

�'.'
T�m,bem dev", estar quasi ��

cO!1clll1do o novo projet'J de ��
e�taiutos da Associação Cata- �� ..

rm.�·n�e de rm�)rensa, deven-I r�
do, tao logo a Comissão faca ;;�
entrega do expediente, ser ��
convo,c,ada uma reunifi.J para ��
apreclf'C1oS e .111lgá'·JlJs. afim C�de reerguer tão útil entidade, Ha

� �

�i �
� _'�__.......

, I�� -'11 ��\�mento d" Vo�s . l. •
'- >..; enCla o. seg'uin- f t�te: dia.nte elo f t I k'�]� requ('n es I':>U- �� \\� , .�

bos �ue, de ha muito. "em sentia �� . """;--......� .

\\ . UpratJcac10s nesta cidade, tOt'na-se

I
":, , - c c - , c C " -

• �
,

, f" t - �
...�.�f.�.! !:··•.·�.,.._.� .....�.-'..,..,....f)• .-::�.n....t'......_.... "'l.Çf�'1.'l.�.,.� -. -: ".-.-.•r.�••••,...,,., ..... �

_., _ _
00lne lClen a .a a(l!"lo d":J POlI'c'la

L•• _._ , •• ,J.,.,.., ,"_,.rJ"<J.'_.; .• '.�'·�.:;'::.:).\-f::'·.:"·�o.;;;.r'_..·:;..�t�•.!.� .1;i-: ..(,_.fJ9Gti�..�.���.�i'!�����rt-�."..���,;�.·��.'t..'�::.i'),r.·.r:."'.r:t'j.'").c:•.,........y.�.'"'t").'J .. ·j 1j_,......•,..,.�.,.,.r.•�,.�;.n.<"I•.J.D.Ç..,.G.�
1

� o_.
•

� . '. - -, -_.. '''''-� �-':( '''- � J"f1•• ,�1!'·"'I..Ç)Ji,I.(�.ar:.. 1"••·1��.· .•r•• -,.0.-:;'.["•• '-,"-:;.':'::_-;"''';''.' lItU., ••..eu. J ••
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pe a falta, de 'Solda.dos no Desta- peri'luas (' que tem represados lu-

r
._-_.�-

�-�--�,rd d
.

I
.

'tcamento local. Sf'ndo de 22

01
<>1'05 fa.ltá5ticos feitos

.

"" .. qu. 1 a �s ue cera, uma lnlU o

continr.rente t "

em nosso m;31S vahos'l elo que a outra. A

nossa '-Deleg�i�ll�e:��n,dreJtota.. Pfen.are'" �;:. pes�e�C;�::j:��:!' o C8mbi? :�- criatl!ras, _ eS�l'ituração entretanto, sómente é
.

'" a, con a

!lJ
..}' ". IVr<> operara 1- Era isso o que eu tinha a dizer. feJt!). considerando-se o preco de

ap�na� ('001 13 pr,a,?s para aten-

Q�
� .

D,feuutuffiQ'h,de
v!'emente na tranSferemjia deles Estou esperando reações às provi- uma delas, a mais barata. O -exce-'de.!. .a:n�a o' pol:clamento dos T
... través dc entradas c;,e capitais. dênçias adotl,ldas. Confio em que dente· em divisas assim evadidas é1)IUlllClPlOS de TaJó c It:uporang-a Não sei porque deva o governo elilS darão resultados positivos. ES- ü"'positado no estrangeiro com pre-Ressente-se tambem a Delegacia proteger os. Viajantes, pessoas que tou certo de que o Brasil nií.o :fará hIÍzo para nossa balança d� câm-

Regional da falta. de 11111 IllV'c,·tI· dalldo-lú querem. viver alem d<lS niveis nor-' m'.I's nem
'.

�
- CrI� ra_ mais atr,aZIIC:oSgador para maior f,ficienc)'a de, I.OFOSC!L .

mais d:: Víd:l, !',busando' e gastan- .... .•comerci;iÍS vexato;rios como os que I'��eu servi".o. Tenlo� tamh"m
do m:'!i" do que deveriam gastar t' h J" ., � lU amos quando chegUei a este

conhecimento, atravn.z 'l'nforn'a- ,
e muito menos ainda aquelcs ·que '-r' i

..
,.

, uJn sterlO e não criar;i. novas <li-
ções oficiais, que a nossa Dele-

.já transferiram seus capítais in- vidas por isso que está em nossas sóes feitas, no setor
g:ac.ia t.em dLl"cit,,) a um Comisso

1
vertidos no Brasil e agora querem mãos n1anter o equilíbrio da v.ida cidade� tem, inegavelmente,

1'1'0, cUJa vaga, segundo nos eons
mais lueros. esquecendo-se de que, brasileira. Nós n:\o ·teremos rnilis sua or1g,:=m na tese de que a

ta., acha-se preencida, esta-ndo
dentro deste pais, existe sociedlade como gastar •. lém d;;lS nossas d15- energia elétrica, dev,e ser ba-

porem o respectivo. funciomh'iO!
modest", simples, trabalhadora e' ponibilidades, Ess!\ instrução visa ratissirna, de modo a permítirK cristã qUe quer nível de vida. dig- t

.

d
.

fserVindO
em outro ponto do Es.- resta!Jelecer o equilíbrio, medjda O sur O lU ustrlaL Embora a-

t d
no como devem ter os povos e d ceit d '

,a o. Pelo e::p'Jsto: '\' lmos
•. co.mo I e grande sentido traG..jciona+. a-' an.) em pnncipi,o, essa

me4ida. de ,'ndecllnavel direito,

I
dinheiro no exterior a fim de pô- M

queJe em que os noc.sos antepllssa- tese, o deputado Jaime 'Arau-
face à situação de insegurança la de pé, Q que t�l'ã a fazer o.

dos imprimiram à vida br<lsileira áo é de opinião que as redh-
Jque .atrav�ssmno'i;. solicitar a V. governo é lançar-se ao nosso exau� lução é O aum.ento no mer-

e que nós, TI:! hore. da inflaci\o, â�s excessivas nas margens
Excta.. sejam prO.ntamente S(],- I rido mercado de cambiais, e nele

·estnvamos procurando violenta; e lue}',). por desestimularem
nadas tais deficienclas, 'pondo ficar com a parte do leão, a fim

cado norte-ameriéano das ; violar. Essa instrução visa reinte- tQtalmellte !lOVOS investimen
assim a ação <:la. poliCia à altu- d" habilitar a empresa pctrol)'r.-- ,exportações brasileiras a

gral' o Brasil na tradição dos I>ra- t?p,�'tt::rnaIn-se um :fator lléga-
,. u: . , silelros"

I
hi\'o. .

-

.'

l'a de suas finaliclades, com o ra estatal a trabalha/:. '.fin). de -

que oBra,s;1 .poss�· ·0'• .. . '. ponto de vista sustenta-que nos )i"Tará c}o� constantes ser da agricultura, que vai ser do ter dó.lar"l'l para. comnr'ar Assim ·concluiu o sr. OsvaldO do 1 J
. .

'"
1:' A h'

' .))2 0, sr, anue, Aral1b é'sob.l:essaltos em que 'dyem'JS nC's I Que s'.!rá d:1 indústria. que vai aos Estados Unidos. Como ,.�n a.. _

._ '. ·.de. que a nação necessitata cidade. Atenciosa" Saudaçõ,�s' comeycio brasileiro com' a at:minis'
. � regull'lmentaçao ora posta em suir U1l1 forn.2cimento re

pos_
Roberto M�C.h�dO, vice-presiden-l tr�çil:.0 Iedera� fi tom?!' 80 a 10( O sr. bem Ea.'Qe" o ç.om�rçio pratIca POd,e. ser burlada por mé- ('. abundante de .ener '. gulatte em exerClClO . O texto do re- nullloes de dolares por ano, a firr. não.'. podê ser apenas em todos- conheCIdos como pude veri- triCQ Doi" com'

gla ele \
f 'd t I d fie

.

• -'" lSSO. O preçoel'l o e egrama tambem foi I
e adquirir mderial para a 'Pe- ma díree§.o".

.

,

ar recentemente com uma par- se' reajust.n'á. naturitl e ro-tl'ansmjtido ao Goyernador Id- tl'obrás" no estrangeiro?
' ..

, �:ae exporta.:,.'! de eera de; camaú- gressiv<;tmente,.à medida Pemneu Born'hau'ilcn. Não se ponham com fantasi� os ...........__••••••.
O' q;.te baiXar o· custo de produ-brasileiros. Se a "Petrobrás" ti- I t.�. )'.�.=, çao.

Ver de trabalhar, com a Íebre que =".:. .' ,;.. , 1""'- ••
lhe põem nas veias ",s nacionalis- '11 ".

"I'- '..' =
tns. elz será um sor.vedouro de

I·�·
."..

tJ.�...=dókres f! de libras. Esses dólares Cc , ...1..' '.;_:, ,.' -.... =
essas Iibr�!s só UI11 m'creado lh'a- �l-..: .

...- '. li'

puderá d:lr: '0 propriq mercad.o b1'a- :
-

�:. '.
.

.

•

sileiro. Não há pcdidos a Nova I .: � -

- : - �.::
Iorque e n Zurichí para nenll1;lm :.,

o··

f
prestamista hã, na face do globo, I ;inexperiente -bastante para dar di- -

visas n um p'?'_is financeiramente' 'I =
com ...arruinado. meter-se a ombros na. ..

aventura fantãstic�. do petroleo, � O·rOIEVO, =111Sornbrios e duros são. portanto,; n
os 110Ssos di?!: nos anos de 1954. e .: i1lrJM.afc,t"'I_ =
1955. O Brasi�. fugindo à lição de : O mqd.rno '':Estados muito mais adiantados do :. ttófám"nfo •
que ele, ficou no eaprícho do na- .: d� _tu•. liçõ..: ieÍonalismo l"etMlifero. E vai

P<l�E«>A. f(;fftlnmo. _ II
gar <:::1'0 ess,e pat.ri<;lti$mo .dcsatmll�

I
'''IP ,.... ..

do. UJr�1U!lU....";�=

FERID.I\.S
Espinhas, Manehas Ulce
ras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo

do Sangue

ALUGA-SE
ser t'Jmadas

g:i.:. pr-ovocando-e, a ernpreza, das.

{ Concurso para Escri turário-Auxiliar
',-.'

'8 A N (O DO B R AS Il S. A.

Neco;sál'io ter pratíca e falar !lorÍllguês e
Dirig'Ír-se pessoalmente á:
BREITKOPF IRI\IAOS - Rua Itajai,

alemão; ,.

.

De ordem Superior, levamos ai) conhecimento dos
interessados 'que; pce motiv() � de forca maior, o con

curso para. escriturário-auxiliar, que deveria realizar
se nns dias 18, e 25 do corrente, ;foi transferido para
for. datas a serem fixadas oportunamente;

Blumenau, 12 de outubro de 1953.
HERMES BUCHELE - Gerente
ANDRE' SADA - Contador.
a i••,.iuo••••r41'>·

TROCA
VENDA
COMPRA

PRECISA S EL,·

AJUDANTE OFICINA - na Oficina Max Preisig Ltda.
Travessa Pôrto. Alegre, Li5 _ Blumenau',

Concessli'lnárlol:
CAMINHõES .F'. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES: L, H. B. Diese1j.Peças e Aeessertos:
FORD - CHEVROLET !

- Linha
MOPAR

PRECISAl\!;-SE DE:

CAIXEIRO PARA SE((iO DE PECAS, e MOCA OU
SENHORA PARA ESCRITOFRIO

.

ORGANIZAÇÃO BLU� E M P R E fi A D O
MENAUENSE LTDA.

,

Precis:,-$e de um em91'egado Dara serviço :tl'Gturno,

T d
que "lül-2 (ic-' S idiot11;:ls, - POI'luguez e a !emão. qUt: seja de

em para veR a: COI11Wll�a �' que este,ia quite COITi (.) senrit:o militar.

II 1 terreno no Bairro da Garcia, I 'T'1" 0,,_ ':,lteress..:;d�s devem 3(' dirigir a pOl't�iria do RO-
l .1 Rua En"�nheiro Odebl'echt I' 1, t-�� �EX, 3; rua I de: Setembro, nr. 640, e tratar &jreiamel1-• � .'0-. • ," uJ,l1 o C""rente,
II medindo 32 metros de ire!1t.. II

� • _11 pUf 60 metro_, _�e Fundo. III11 x .a; x

\'II 1 terreno de 15 mlttros por 1

li 5U no Bairro dp. Bom Retiro, :

li com uma casa de material. I,

II x x x II
II 1 bela casa :residencial no B.- Ifli co Timb6, situada num terreno I,

II de 116 metros de frente por li
1\ 28 metros de :fundo. Preço de r
li oca�ião, Facilita_se paglUllenlo. I!
II J:lI: x li
II 1 casa na Rua Bala, pouco a- I; I : ... _, _ .

(S"\O .PArLO)
ft lé!n do ponto final do onibu5 iiI l\'E

I ,IceIs.l se, com urge�c:a. de uma EMPREGADA DO-
I! da Itoupava, construida há pou-II '1,' S:_IC:A ,l1�ra .todo � serVIçO de Casa. que llO�13a allireSelltar
li co tempo, ótimo local para ii �lm.... :refer e�(,las. 1! para trabalhar dois mezes em Rlu-
II har e :restaurante OU outro ra- I. enau e depols segUIr com a familia 11ara São Paulo.
li mo de negócio, Facilita-54 no I' P�ga se bem.

ri p:Jgamento. II 'tratar na Alameda Rio Branco 286.
B ex x x -I:
li 1 Bungalow no Bairro da Vc- ii
II lha. em estado de novo. Terre- I!
II no de UO metros quadrado., 1:
II O'tims situação, 11
II x x x l'
JI 1 negocio de secos Il molha· I:
II dos na rua 15, bem Instalado li
II e com bõa ;:'reguesia. I:
li x x x I!ti Diversos terrenos e casal em I
II todos Oll bairros da cidade. li
� x x x fi
ii Diversos lotes e casas na praia I:
li da Camboriú. ii
fi x x x lili 2 engenhos de serra no mU4 II
lillici(ll>io de Ibirama a 11,5 qui- I!
fI lornetros da estação de Mata- li
II dor. H
II x x x I'
II 1 casa residencial com um p
li terreno de 750 mZ. no centro [I
1/ da cidade. II
II " x li: i:
H 1 fecularia. 1 fabrica de oleo II
II de sassaIraz, 1 serraria qua- li
!. dro de centro, 1 fábrica de ii
n pasta mecanica COJn 2 6arra- I: ��,��:v�..�.���!������!��������2:t:�1"='IIJf��,.-....,""1.'�.<"I.'";.�.n......�.G

�
.......-,..•••• 'O.., .... , ... i:_A .. l.�.,._. .",. ;:-,..:�..,-

It -rias "Tiçot" ii!. reserva da •. 1\ ;� ��
li! �i:��O f:�:����:omad������.oo! iI � FR IGIDJIRE j.4 �
li metros quadrados, tudo situa ii �. �"._.l;'!�
II do no município de TaIb. 11 �� ��'gi!Ii"���.�... '"'

II XXX li !: .... =-���-', �
l Lotes en:: Curitiba !lituados I! � ;�-.........

: l'JtJ Gil),\! H;: :=
-

c �
II em diversos pontos da cldade. li' � 4 �=---�.;;-_

.•.�--

,....

�.

ii Terrenos de grande e rápiola ! l�: Concertamos', .

>;" ii
H valorizaçãCi. Otima emprego de!! �'.c i�,",li capital. [I �� Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Ger�l .

II fi �� .Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradol'es de Pó.li: li: X Enceradeiras, Liquidificadores etc ...
II Consulte-nos quando \ie- I' �� R e f o r mas i' i n t n r a iii �
II sejar efetuar qualqner ,! !, CASA DO AMERICANQ S/A. �II negocio imohilial'io: II �� Sec�ão Domestica ª!I ORGANIZAÇAO BLU- II � ," -.

M, 'V'
........ li7;:r�E���II MENAUENSE LTBA., II i� R"ll 1'" de Novnmbr"

l"
"'3 tel. �_<;:.... ��

II l'ua 15 de Novembro I i� .. u .. u,·.. u..... �'"
, :... 'i �� .. NOSSA nIYISA 'E' SERVffi • t�II n.o, 1.0 andar, sala 5, 1, ,'.. ��.,..""._. 7

f _ • ,-......"'�<_...-'..,..y1' ,�J
'I f 15"'"' I' � • , "-

..�li une. I,.. i :':4,.����'2!�;r.��4'''�V��''Át.��������1.i.''�it.*.;t..�''''':'
íõ==���-.n�"'_"-

682

H

Método: Corte as s2lsichüs em rodelas pequenas e mistu
re �?11l com o chucl'ut:;, Arrume por cima o puré, alisando e
enleItando com um garfo, polvilhe com o qu.eijo e leve ao
fumopffilOm���,

.

SALSICHAS 'A CARIOCA
J ,lata de Salsichas ti"o Oxford: Puré de batatas e sal à

vontaue. .

lVI.étodü: Frite as sdsichas em óleo, até ficarem douradas, SIrva com mostarda e puré de hatatas.
SALSICHAS ASSADAS

.

1 lata de salsichas tipo Franckfurt; 1 coJher de sona deoleo: 1 2 c.!õbola ralada; Suco de meio limão; 1!4 de xícá'ra d:>
salsa picadinha: 14 de xícara de água; 1 cçUier de sopa de
vinagre; 1:2 :xícara de catchup; 1 1,2 colhe;!' de sopa de mó.
lho inglês: Sal e pimenta do reino fi. y.:mtade.

Método: Frite a c.:::bola na manteiga até dOlH'ar. A('l'es
cente todos os ingredientes, menos as salsiÍchas e éli?ixe cozi
nhar em fogo brando, €111 panela tampada. durante meia ho
l:a ..Corte ,as salsichas ao mei) e coloque em uma .fôrma rasa
ele ir ao forno e despeje o mõlho por cim�l. Leve para a.:38al.'
em forno moderado dunmte outra meia hora.

E ate domingo, minha amiga.

R
S{<J, Ciltarina. mas tedo o
Esiad') do Paraná, (, parte do
terrítóri-) paulista, até .encon
trar o sistema ao qll,ll deveria
ligar-se· A distfmcia d;"s li
nhas' transmissóras foi caleu··
lada em 600 quilometros. O
projeto se r�porta. também,
ao� benefícios que n instalc
ç5.o da usi.na e seu Tuneion'l
mentn produzlrÍ'am para a e
con�mia carbonífel'� do pais
,� oal'a os transportes. A ex!:
cU�'ã() do 9rojetô é viável, pois
países como a Suécia enviam
.:>nergia elétrica <1 d',.,tãnd,'1-."
de 900 quilômetros.

. .

.Iulomoul ClUbe :�e
··Blum enau

ASSEMBLEIA GERoAL O�l)lNARIA
Convida-S>e os senhores sócios deste Clube a COln

parecerem à séde .social à rua 15 de Novembro; 340
para o dia 16 dpo.corrente às 20 horas, para a se;uin�

ORDEM DO DIA:
b

1) AS�l+.ntos div�:tsos;
,

2) Eleição da Nov·a Diretoria'
A DIRETORIA;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

do Eslado

lDEUlSCHE
K II n. Z 'E fi E H 1 C

i./A c: A

O&GA:O DOS "DIA1ll08 ASSOCIADOI"
f'll.OP]lU:DAD� 0.&:

A N A ç A O
Beruu;io. Adimbltraçãe e O�lcinu: Il.ti Ih 1'"." ...

1111 - Fone li!)!: - Cal:u 1'6;1;1;&1. U.

Díretor:· MAUEI cm XA","tER

Red�t{\r: BAUL FAGUNliES

ZXPXDIEN'l'.

Cr$ 150,00ANUAL ... "0 •••• ••• •••

C'" 8000'-'EMESTR " T
• • • ....p •� :- r •••

C $ 100N.o AvUL:::-"Q ,. r ,

Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone

4-2-5953 - SÃO PAU L O: - Rua 7 de

AIJ:r.H n, Z36 - 4.0 a.vdar --:- Fones: 4:-8Z7'J c 4-4.61

BELO HORIZúNTE: - Rlla Goiás, 24. - PORTO A

LEGkE: - Rua João Montand, 15. CURITIBA: -

Rua Dr. Murici; '108 - 2.0 &lidar - Sala �33. IOIN·
VIL:E: - Rua S. Pedre. 'Z.

srun
nTE

IMMER WENIGER AUSWANDERUNG AUS !EUROPA
GENF 12 IUP) _- Der Generaldírektor der

lntel'national:en Europaeíschen Auswanderungskom-

'1' mision gab einen Bericht heraus, der de� Kongre�s
.

diesel' Organisation, der am 12. Oktober m Venedig

I stattfindet, vorgelegt wcrden wird. In diesem Relato
ríum wírd dargelegt, dass die Auswanderung aus Eu
ropa stacndig abnimmt. Schon in den ersten sieben
Monaten dieses Jahres war beispíelsweisé die Auswan
derung naeh den Iateinamer íkanischen Lacndcrn be
deutend geríngcr als irn gleíchen Zeitraum des Vor
jahres. AIs Auswandarungszrel sei durchaus Brasilíen

I in den Vordergrund gerueekt Es habe: In díesem .J:il,lr

I schon e ine grosse Anzahl vem Arbeitern aus Oester
reich, Gri2l;ehenland, Italícn und Holland erhalten.
Die Mehrhcit dieser Auswanderer sei aus Italien ge-
kornmen. In dvm Bericht wird die Genugtuung da
rueber ausgesprochen, dass die brasílíanísche Regie
runs so vielen Mcnschen die Moeglichkeit der Ein�
wm;d'eruna zibt, Schl iessl ich wird darauf híngewic-b n

d Msen, dass die Ueberbev()elkewng Europas un der an

schenhunger Brasil icns vorteilhatto Entsprechungen
darstol lten.

'

FUER PUTENZUECHTER

o

fantastica
bre aluga

.

VERDJlDE ou 'MENTIRII· ?
Por GENE FUSON
Direitos reservados ern

1953. Por "The Sun Die
go Unlon",

100 gr. Butter, 200 gr. ZEC��2r. 1 Ei, 300 gr. Mehl,
1 Pk. Backpulver. 1.2 - 1 Ta;;':;C: Milch oder Wasser,
abgeriebene Zitronenschale ode.r Vrmí llezucker-, Salz,

Fuer Streusel: 80 gr. Butter. 150 gr. Zucker,
100 gr. Mehl, Zimt·

Buttcr heiss machen, Zucker hietngebcn, und
und nach das mit Backpulver vermisch1.e und ge
siebte Mehl zugeben und mit Mílch zu eínem steifen
Telg ruehren. Diesen in eine getetteto Springiorm
fuellen, darauf einn dicke Lage geschaelter und in
scheibcn gesclmittener Ací)fel geben und darueber
díe Streusal verteílen. In Mlttelhitze etwa 40 -- fiO
Minuten backen.

STREUSELBEREI'rUNG:
Buttor heiss machen, ucker hineingebon, und

unter Ruehren das lVIehl dazutun. Wenn noetig, mit
der Hand die Streusel nacharbeiten.

FOI a Neva Zelandia o

l primeiro pais do mundo

I que concedeu o direito de
voto às mulheres.

DistrIbuidor em sta. Catarina
DAS

AFAJ\iIADAS CASIMIRAS

"NOBIS"

ANDRE' MARTINS

l\brc:l Fabril da melhor
casimira do Brasil

- x.�
Linhos e aviamentos

para AlfaJates
- X-

HUMOR

I "AG,,!" ich l1111SS zum Zahnarzi", protestierte
der Manl1.

I "Ich .b�ll Opt;ker lmd kann umnocg1ieh mit deI!
I schrecklichen Zahnschmerzen al·belten".
i "Tui mír l'êid", antwortete die Empfal1gsdame

l'
hoeflich: "Abel' der Znhnarzt knnn seine Pntientcn
erst selteu, \Vl'nn er sdnc neuen Augenglaeser hat".

T-t:i::''ifW

nun xv. l:li;() - ex. Post1l1. 388
BLUMENAU
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" J;LUl\lENAU, 1:;-111 lll:i:';

M
I��
AHIVERSA'RIOS

o iall
�

dI) lIlC]1'111 Flt::l\JO AlfJ'l"

I il ho do sr. Gl'J'lll:IJ)U l'

.EnuJia Bugmonn;
(Li m-'nina SaIenc' M�l

II f'i l ha elo sr, Flrmll1lO e "la.

_..\!'_' l�lro11 Lopes, e

dé. mernna JVúu'i]",i I, r,-·

li j (hl <;1 t ',111,)<; P sra 1 dl' a

.i- ou ""ira

VMJANTES

; U�.Jllfi L" a'.; IJ I u sa s

I \ n rra -de ln{},l� 10

I ((' da "':lÍn. No, vL,�jitl".' E�ell,�
,I], d�;:l. a pu rr.o L�t·\'.a ti {L. 1Cgl'j

!multo r-eta: nos vcst.tdos-mant o

!l1ota->?p !l1H.S '1ec11; 11:1 da l'iqu( '/'1

1 dos quadrts :l b:"41n11'3 OS VI si i
I dos di! noít 0". pelo t·nn;""J7f,.}}ll, !�fLO
nclfll�enh...s corno capa iii.' gU:ll'lll-

I ,11PV:J:. U '.., lIS J(._jl1 J s,,10 arn-

]1Jo;-;. vanorosos l:> �nlcnet.. mnnt r
I dos 'Por arnpl:.r- �d ll.girl·_j::\ anã
lJ:!t1:1G:.
I ,:raill(�UI s - I.:lf·l dei 2n1 eU1 gP

: !.�1. f"-.. tPll'lpl1(-i:J '1 un 1'0' l.!:\17 q _c.:"

! a,o ,:�í.il\o (:'J}lh�-eidn cü1110 ·�Cl.l��

I
�\ICÚ. 0;.-:, ('<�'-�.lCOS hem 111(1.1� CU}

I
t os ,

...'t!et'f'ntt::8' ,-:. ��')s 1/ldG� c1L;;·

j lf_1S C'::1_�!.H 0:--; amplos C0Jt.J.::10.s 1 fO

I tos e'JIH gola::;. ha.ixa.s

Idas !!nUlta' l'm. urna

I cIp. Viqué engolllnd�s�il'ln)

I omtnos de. H')do;; os

são R"1.IXDS e redondo'� (lua t�l� na
I
tut-aís.

I Calças compr-Ida s - Não obs

[ tant.e a "('luzada da j emirríj ida
! delt. as calca� muscuünu c n"';o
d�>;::apa!'eceln Na ordem do d a

pai a () Sp01 t, a vída em. casa,

a pa-aío. to rnurn se ·'n11..1;10 rran

cep3S" ou seja muito rrminiuas.
em tortas as CdijÇÕC'_'; C!1'l

'1·l't·a' .. , flnlSll'.l�l�,

- - Na 19rpja �Vrt;t1�!Z. cl{ �Ji

cidade, real ívarnm ce (11111,:11. .'(,

D.i.��t_jdo. os ': '_·..!,Hdltc; oat J;-;. -

lOS
- do 1l1('!1;1-.n Hui C ·1,' J, 11-

lho ÓJ sr \'\'1'1'.-;<:1 110

Ritu 'I'r-icrwe ilo.':
- elo l1lCnlJi _ Lf"J))ld", 11-

lho do 81', .!�:�tUl !� sru.

ma", Tadtl;:e;
__ do menino II 'I t 1

J c; sr. G crrnan ü (, �J a.

Dulce Hasse ;
- elo L1ê!11.J10

do sr- Helio e sra.

Marques:
- do rnenmo Mar-io Ant ,

nío. f Ih') do sr. Pedro e

Paula Mendes:
- do menino D:odides. 11-

lho do sr ,T '1'del1110 Pedro
Amorim c sra. Marra do

.t\S Iocal izavócs rnuis jrb
'.111, ntos do cancor são: seios.

estômago Iingua, lá
i:J(" Qualquer' iel'id:l.

_dll)lO ou 1I1odlfiche:\) de VIl

',,1,'-'. t'nlll1l í

udu o que de a

"Dl' ,,,1 aparecer nesses pnn
t s, devr- SO' imedíatamcntc
11.." arJ{l llq lfJ!:�L:'Lin.lento l11e
C;J(f) (�L1;,ndn ° mal está em

'. o t rntamcnt, conduz.
,,_4gd)'Ht12nle, Ú cura.

A menor suspe.tu de eân
!:t'!., lH'ucure Imedíuta
l,H'nh' ti mérlteo ,

- SNES·

m.an in o José Luiz
elo sr. Cercíndo Batístu

Naly Pert'!

ASTRAL DO DIA
por BAGA SWAlVlI
]:3 de OUTUBRO

O Sol pr-ometa algum êxito
�O� ! rruclen tes Governa nuolí
cidade propaganda, negOclOS
(,' Estado, diplomucta, rcve

ld\;üf's uteis: Netuno à tarde
1:1\ l'ec'c os mures.

' .

OS J'L�SCIDOS NESTA DA
J' .. '.. -- 1\1udesl03+ virtuoses, fl
Iosof'os. 3Dl_Clam a solidão e

a t1',; lOW1 dade. Conseguem
Sen', ob letivos graças aos pro
PI i(", esíorcos. Possuem clJns

����"����,�"'������������,���>X%,����������
� Bt:!!riU�KOID1!IS �
\ \1AgIZES E m,CE�;i).� �
� DAS PERNAS: CUi!'<1$ Bem ®IM'}I:f!t,i)'1i1.$ �
S ·.'�"->C.r,,,.! ..'\�, PEUSAO DE 'i'1ENT��."., c(n,[TI!Z�, $
� �:O' !!'!:lilANA. FiSSURA!'). COçmE�'f. 1'1 ... Jt..Í"Wê �
S coaAçAo, PULMOES. liUNS, BEE;GA, f'l(GA_OO �
� ��,..- � ,"... ',' I;, � �,c, ,"l; [- �� UK i"I. �i i é A f, Ü !\ !) P. �-

8
! ---- ltfiô:'fi)ICO gSPECllAMSTA o §

� Cllnica Ger&l de Romeu, MiIi'lliere;' Q, {)i'ill,.� 8
� iTOUPAVA SEC.": 9 ás 11 e 15 iiUJ l'd il:;;. BLUItiENAIiJ 1�
��'�''''��''%':-.i..,._'';;,���."" ••:�.��......��� {\\

Escreva detathadamenta p::l.T.a a Cai:;::� Postal l 9 1 1
- São Paulo - Junte envelope selado com endel·cçG.
Não utilise registro para evitaI' demOl':! na retirada., em
horªrio iru-propl"io.
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estiveram presentes ao ato de batismo dos novos barcos americanos, dómingo' pels ·man�ã ..Câmp,eão dj Rc�g lI:; 1
S03�:í'd�I:llí o '(2�;;\��'�N���i�'� I ;:a;��j��c�;�mingO

à i�rdC, no'

E.lpiranga .. Vencido o pereo ..honra pele guarnição do clube verde-preto j ��.�� f.l�rat.
-

Ba�co ,c� PE-1 dO}��I.�;���fNA � ,A!lléL'ic:: li.: none cI'" sàbado I Os fcsi�,ws l?rOmov!dos pela. . __ '. ',.,.,' .. .: '., t . 2�0 Parco ----;- PtmClt1,�ttlt"S I 5�o, Páreo. - i'..xtrcantes
.• ':ili!,,!), inicio ;:0 Pi'U,,!l'ê1t1D de .:gl'Cr:13.çao ai1lve�sartante, t�r 10s,f�gura.s, de projecao nosll:10

do alto.da Rua XV o b�- Andrade, 11lcun�!)!do que

fora'ltl'C
as guarrnçoes do ArnerlCal �:)le a 4 r(;n:os - 1.000 'i01<.:,,1" 4 l'ern�s - 1.000rest.vtdadcs que Dr � llilL:üei.' cr.m , ro ra prav ísto, revcstí- melo", SOCiaIS, espor-tivos e po tísmo dos tres novos e magru- pelo sr, Sebast íãn Cruz, para e Ipjrunga, a qual apresentou metros - Dedicado aI,) sr. 'r1'1et1'05 - Dcdtcado ao sr.

cm l'eg:Jzijü :'t ,p<ls,,;gcm ?C I1'Jl'1-':-
ele completo brilhan- 1ítjc�s da <:idade, '.

_

ficos barcos que adquir-iu em discursar em nome do C. N. magnifico desenrolar, send:J l!\llvio Ernmondé.erfer, presi- l�r�deri(:(j Bruns, presidente
o,,'H ;;:::.,) :,ll',:\'('1'3�H'[O, cujo ter" usmo. ímnressionando pela Na manha de domingo, cem Porto Alegre, os quais vem América. 'fazendo-o de ma- quatro C'.CS seis parcos realt- dente do C,' A. Progresso -' (1:1 S. D. "Vasto Verde,-
rn in o se deLI r.a nlliV' de'

,1ntc-1
Ul'garliz,t<;áo que os caracter i- a presença de .a�tas autor-ida- de aumentar eonsid::rav�l- nefra brilhante. A seguir, zados vencidos pelci clube da Vencedor: S. R'. K Iprranga, ·VeLH:{'dol': S. n, E. Ipil'ang:l.

íll1il:m, u,m a realiz:1�:ãJ de L.U e pelos s�u� atr-ativos na- �:s Cl":1S e .mílítares, dentre m,cn�e o poderio de su� frc:ta convi�ou'o sr. Sebastião �l'uz! I,toup,�!va �,:'ca"em, eujo J��r (:ünl_a 5eg�lÍEIlC guarni�ão: - C0i11:: st::guinte gi,IUl'ntç5J:
"

.,uircI ii!li111<"ic1a ";'jirée da nsrn- í.urn is. C0!1S111Ulndo-se, em su as qua s destacamos os srs, náutlca. Presentes ata0 slg" urna 11 uma, as madr ínhas cier flCOt!, U�Il1;, (I rr'ojeU P"tl';':O: Joan C. Brockweld: p,!üw:, J. C, Br.:Jck\;,J(eld;k dltl''',llt: a qu:d foi proccd i- I nú. num
,

acontecimento so- H;e�'cilío Dcel;:c;. Pr,?f�ito ,Mt:· nificativo acontecime�t?, esti- d.os nov'_s. �{oubles-skiff,_ out- Benjnmirn Mar��rida. Condu- Voga: Albe.r!ü Stollmeer ; SI I Voga: �\IbQl'to S�oIlmefét'; SI(I;, " (',,1["'14:1 do,� lJr:m�us ans I ci�J-c:3t;ort vo de grande _V�l�� �lcIPal. Coronel Mano Rlbel- vera�1 lambem os dlr ígentes �:gg.êt' a .o:J s com pa'�rao e ziram-se mW�lllhc:m:ente �»: Voga:. Reíuwald K1Gch; SI y':::ga' c:el't ,l-!.t'nnlng;' S!Prúú:"l':.n·LI"[,i ,Oi da lí ":;<lta �i�vad" I lu, �lUJ:'; t i voram ti prestígtá- lodos Santos, Comandante do amei icanos, rcmadorcs. do smglc-sI"lff, Ircne Peiter e rem adores "amal'eltnhos' lu- Proa: Hans Ful11'munn .Ir- l"bt's }< UIH'I1U,I1I1 J1'.. _, 'Bareo
---�-" ' � ' 23.0 R, L, Ingo Hering, Pr-e- clube e inúmeros de seus as- stas. Christa Carla Jcnsen e Zenc1:l juz, Dortanto, ao pt'c- Bal'CO CEL. J?EDDERSEN· Ct�L, Ii'EDDERSM�N,sidente da Câmal'.l d)s Ve- sociad�'s, idem do sr, Gel'hard Edyr .JallY Reinert, para pro� mio conquistado, mas o P':t :3,0 Púrpo - Novatos '{i.; Pár::'ü c�-- Classn Uh('l'tal':oadcre,s. Dr. �al'�ilio Medei-I

Neuf!ert, pres:dente d� S,.R·E, C(��el'em ao seu batismo, des- rc�o prLléOÍ.':lal, G de HOl1l'g_, Yc)]e " 4 rc'II1C;� __ o l.OOl} i';,��- _.- iLull'" -:- Out"Rigge;: [\ 4,
ros, JUIZ de Dlre1to e outro.s Ipiranga. ,'peJando cham!)agrw do int�- out"rigers a 4 remo;; <:il):1'- lrl}'; .---. Dedicado ao sr. Edg:ll' Rf'lt1t;s -- 1.500 111otr{}3 _qt;.:! nos fógem à mcmória, Usou da palavra, inicial- rior dos barcos, o que foi fei- trào, leve na guul'l1i<;fio 'd'.'!; Knnu ,"L pI'csiucnle i:) GlW- ,.D_;diê'.ldo �!o SI'. Aggeo GUEl'deu-se na séde social do gre- mente, o SI', De�baldina, di' to .sob a"J1ausos ele tljdos os irmãos Annm:.�ck a c[ll1lpefI, l'[IllÍ F_ C. � VenIé0CloJ'. S.R. l'(-il':;; �'I'c,;;idcHle �do Pühneí-

::::::::::::;:::::::;;::::::::=:::::::::��;;:::::�z�:S::z�:::::::-�-::::;-��-""-;:::-:::-:::-:::-�;_;:::_;::_=:;";':;=:_,,,,-�;"'-::;-:::;';'1::'-:::-�- assisté'l1tes, após correr esplêndidamenie, E" Ipil'ang<!. CGln a s.'-'Jfuinic ra& 1", C.- Vence(íor C. N.� �- --�..-=;::-;-.-- Os barcos acima relaciona- revelando excelente preparo guarníç.ão: 'AIl1L!l ica, ,r::om ,a séguinte

11 dos receberam, respectíva- fís'co e técnico, "

Patrão: ,J.' "C. Bl'ocb,veld: gLl3úl!ÇilU: _

"

.

mente, a denominação de "Ri
.

Os resultad':s gerais da Voga: Walqcmar Tlleis; SiVo- I ,Pz,b"(in: H<\�TY W,�íse�lb(;-rg;
_

curdo P�dt,2r". "Chr'sta Car- jornada r�mí�tica de aní.e- ga Paul W. Krause: S(Proa: l' V,o::;-a: Antot1u p, Assini; SIla" e "Edyr Sany", Após a- &ntcm ,à tarde foram os se- Wald,:'mar Kreutzfc1cí; Proa: voga: Waldemar Annu:;;cck.gradccer rr todos quantos 11a- gui!1t�s:
,

Vital' Braun. I '/." noite, quando da ,soiré2viam comparecido à sécle do 1,:; Páre;) - Novíssimcs Barco: CEL, FEDDERSEN ! que encerrou 0::1 fcstejos,-,hol.!-C. N. Am�rica, principalmcn- Out-Rig.ger a 4 Remo!', 4.0 Páreo - Cfasse aber' I v(! u en:n;oga (!:Js pl"2mios aoste às figuras ilustres que lá 1.500 metn s - De'clicado ao la - Yole a 2 remos - 1.0nO I vcncédarf:s, falana'") na' o..a
se achavam, bem como às ma- sr· Augusto Reichow, presi- metros - Dedic�do U:1 sr. A1- I ;í{:. o:; S1'5. Seb;:,stião Cruz' ('drinhas dos barl'�s. o sr. Se- dente do Tabajara T. C, � berto' d2 Ol'veir-a, presidente D_obolc!ino de Andrade, diribastião Cruz conviclou-cs pa- Venc,:;dol: S E. R Ipiranga, dó E. C. Amaz,�nas - Venr::c- gerite máx'mo e 1'.0, Secr,�tá-

'i
( 1'a üm cocktail. com a seguinte guarnição: dor: C. N: América. com a ,::.-,- rio do C. N. Al,1érico e ain-j 'A tarde, finalmente, com Patrão: Ivo WiUerding; Vo'- guintc guarnição;

,

Q:1 [) "''''1'. Gerhard Neufel'L! inic;o as 14 h;-Jras e assistida ga: João 111'ü'jzweld; S!voga: ,Guarnição 'B I PH::sidel".tc d,',' SOc;ouadc Re-
II i por ilUl1J.:.!l'030 públ' co, t"ve I lVIanfred 1. ugellstein; S!Pr�a: Patr�o,: Ernesto SUl'ke; Vo- . e�'::ati\'.a .:;' ESp:ll-Uva Ipiraw

1 -� __-=z-------....:::.."::=::_ ,�� ).Ug:'l' a Regata amistosa

on.:/
Rcmaldo Staros:a; Proa: Lm- ga: OhVlO Serpa; Proa Gun"· gü·· .

.
.

I
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Clr.::'URGIAO DEN'I"IST.;.'l,
i:lLY LADO DOS cmm,EWS E 'l'ELEGRAFOS

! 1�� /?lJf JÁ. w1E"'"._�/_� ifeTf"� ��1':l..A�ICO N. 8� ,=.....__....,.� �_·�_�r._�.

--- -'" - };.-

I
I

CL4NEC·:_ camA}:, - CmUHGIA
CÜNSI:TL'.l'OKI0: Eua Ui de ;\lo\rcmbr'J, 505,
F(j li (_' ]:1,,0 -- (aeinta da Fanliácia Glória)
l\'n:�Hm CHAMAD os PELOS FONES:

11:Jt'l e 16:{3

T ri I L O ti Ü H ti E
Clink8s Ct;r;;l e nperac;íies no Hospital Sta. Isabél.

Espc:r::jali.c;L:l em Cirllgia e doenças de senhoras.
Diplomado :-'<1 Alemanha e no Rio de Janeiro.

Trala.-nento Dej_;!�, Ondas ultrassonicas,

r��. O n U;)'��6�nu�'L • m:. n"I'."""...,,,,,lio1i�
1\'1 E' n I C O

B!)(!oças de Senhoras e OIJer;x.çõ�s. Raios X
Com;ultúl'io: H(;�pilal Santa Catarina.
C�m�;u!ta: Das 9,:�O is 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
I�,e!iic!,�nda ��Ila Maredilal Floriano Peixoto, 253 _
!,'iJlW H5a (em frente ao. n(l�l)ital Santa Isabel).

----

HüHTUTO DE RADiUM
_c_ nJ:�" A. ODEBRECH'f. --

D!�. CA!�V/\.LHO
{ El ��t�t� iJ'cardiog rali·_t J

'�'I·ai.:1:tll'llto di' n�uj'.,sas - (I'sieoh:rapia)
A v. ��i." i:l:a !leu, :, I ::-;ubrai1o) - Ao 1:u10 do Cine llusch

DOENÇAS INTm�NAS
OPE�AÇõES ONDAS CURTAS

Cmlm,lHóóo: rl'rave:i� 4 de Fevereiro, 3
Fones: 1433 6 1226

DR. GEiUIARDI BROMADA
.ii:specialislll em alta Cirurgia e dDençal! de Senhofaa

COMul.t:!S no Hospital S�nta üatarlna
Das I) às 11 e das 151/2 à1' 1'J hs.

_ .BLUM��NAU - HOSPITAL SANTA. CATARINA
OUViDOS - Nl�mZ E GAltaANTA

��--"'�iNSTITUTO DE OLh-'O-S------
'" � w DiU. lAVARES e t1EUSI ......

miA xv DE NOV., lU!} _,.. lo. ANDAR

;:karll,,�e?g!,i.'l -� �!:1.lf)5·X - FIs!.aterapla - Metabo-
E.;�,r." - limSnn::NC!A: Rua '] de Setembro, 15

I·
�'gLZFONE, 1441

-�-!�rmifh-Di!7= OlllOS I�lH:Uii.,-dã ... � r t-

. .l. g·tTVi:Dfi� .- NJ,JHZ - - E GARGAh"Th - DO
S ' DR. "VILSON SANTHIAGO

I
ASE1�,.""t,, "" l",.c�l<l:vj" de ;,le<l1clna da UnlvenldAd. 40 BruU I.

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

'!
.�

ADVOGADO
rcshlênda àrua XV de Novembro,

Telef(me, 1560

FONE-I5-3I

ADEMAR lUZ
ADVOGADO

iHem]e em qU:lIsqucr comarca do Estado.
;,tf':;idência; - Rua Paraná, g - Fone 1602

ES:'I'H(,rjo: - Uua 15 de Novembro, 340 - F(l.nel 1601

JOÃO 1)'"'P... BORBADR.

. >..: .,:

I DR" HERBERT
AU V O G AD O

6EORG

IW',fEIJ HOLETZ - BLUMENAU

Correfores

UlMÉR LAffRQNT

,[ . CORRETOR.··
L,.�����.����,�:��,���:._,.**�.,.....wv����-

A NAÇAO

TA PErES
OS MAIS LINDOS DESENHOS
o MAIS VARIAl)O SORTIMENTO

Vendas em suaves llrestações mensais só nas

LOJAS PROSDOCIMO
Rua .15 de Novembro 900

BLUMENAU

,
..

I
Espetácu�o sugestivo e afrat;nfe ofereceram ao publico loca! alvi-ver
des e fricorores - .. Revi veu seus melhores dias o 'Campeão do Centenário Ec IS
Pode-se dizer, P::ISSOU 'j

pall
da derrota, combatend,) do nuvens, A rigor, lVlosimann Imeiras a borracha n:l man- primeiro ao último minuto, não foi eml)regado u fundo ll'3

cJ:a deixada pela ,derrota 50- s{!�n resultldo, prático algum. período �nfcíal, dad3. a pouca I'fl'ld� por sua ,eqll!.pe na des- Nao gostamos, absolutamente, agressiv:dad2 do ataque con- IpedIda do campeonato pro- dq" mod'ficacóes que Hélio I trúl'ÍO. �
fiss'onal d�. 53! ant� o Olímpi Olinger int.ro'duziu no setor Na etapa derradeira, com 'ICo com, '3 mdlscutJvel e sen- çl.e�ensivo da equir:.:- que 'Y seus avantes mais obi.�tivos e .

sacicnal vitória marcada an- denta, recuando Tezoura pa- revelando melhor entendi-

t·�e'ontem à tf!rde sobre o Car" ra' a zaga esquerda, preen- 1Tl211;'; entre si-, o Palmeiras
�, s Renaux" na Alameda Du- ch�l1do a vag'a de l1lédi.o cli- tornOu-52 senhor das ações,
�u.e �e C!lXlaS, com pla�ard retto com Branco e deixando chegando mesmo a encurrr

iI Idel1.tlco aqueh' m2moravel com Ivo a Ílqu;ão de haU vo- lar o nntagonista dentro d.::!
p�leJa do ano. de 51, QPort�l- 1ante, E' evid::nte, as coisas seu 1);,<'I9rio {(,t'l"eno, durante
nldade 'E111 que' roubou (\31S não andam lá muito bem pa- C(�l'Ca de 15 'minut�s. Dois IPI:eciosos pontos ao tricolor, ra ,:.I repre!'ienia,ç!i0 lricol·'r· ,{� 1/iaals' de Jonas; eatuo, lhe de-
I)! �Isqt�ense, preS�l1teand? o

I
uma dcmonstraçao do que ,a" l'am a vitória, I,

Oltmpw: com o iltulo max:- firmamos sã.) as constantes

I1118: 2 x O,
.

discussões ('n�ri'. ,,:-ous plaier?, O pl"m�il'o ol"ginou-se n11111

.

Se hem que _conqUIstado durante IS {'ote)o;; nos ((uaw �rJI'W-1' l',Ilt.:cdidu P;)1' Branco,Illlln encontro aOllstosO,. po{�e !wm tudo dú vcdo· I
�w �,(. v!'r apel'l:ld J .'101' Sldi- I.

s.'r, )axado d� .ext.ra�rdm�no Compromissos de ('nol'!11(' I !iha. J�1«)'zL1ho c(Junltl na ,é'�-I:() ;�>llO d:Js. f-:�lqllltO"" pOIS o 1'�";J '
.. nsab l!dadi' cspf:rarn ,0 qUl·rela. [tirl1)ou'se a r:::JIl[U'

j'�l1ts,l:?, S,_ H.gU::tl' ,u so�re um tllne cornalldado �or Afonsl-, são. e Jonas:, um pouco eleslo
.ldver)jár�o de reconhecido va- 'lho, !lD campconato do Esta- I

c�,do à esquerda, chutou de'lar técn:co, apenas desfalca- elo, qe s :rlc ,quo! urg2 sejam canh:Jttl tjara o harbante.

P'cU-1do de P,lolo, sem que isto tom :das providêncIas aC;_lule-1 CQ3 ll1illl�tO.s ,dcnoL; o mesmo ,

I [10:',5a.
ser l�vad? el,TI. conta lad�r.lS y(l�' :Hirte (ir- �ua di-, jogJd:r, ';amhe-m de pé cs__

P_�L a�����", pato! r ..�.ulp:.-w- I',::,;ao teclllc ..
,
lIf) S('tl1lc!n �(' I' qu:ordo, lluma mel':'e ú b()ca

s,- do leves, (�V!t;,r Sll['pn'Z:IS c(":-::Jg],;1fl:,', elo :11'('1) tricolor, chuto LI eom

I Um Palmeil'ilS d'ferente. vej�, . '",

f SI:e('S:;O, df'Cr,::,tallcj.) () SegL�n"!
b t' I "d

r erman('e(',1 muc1.: o scorc,! d' tel1to d'l t'lrde Ml'smo m-(. _m alVO (c,1111nU o por no' l' f'· .,

,'. 1 I' , '. i'
".,

, <'. •

;"

'1
.'
't d 1 t d

I <l .1Se InICI.1 (a sug'cs iva IIerim'ls'ldo tecnicamente, ()

tavloe eSPll'ldO ?t tdl a, an °iu porfia, qu.: domingo �I tarde C'II'l"s""Rr"ll'llI" ainda assimpe grama o SI 'ua o na tu -

.,,' '. .
,

'

j , - ;"'.'
••

.
. R da' P l' '.. J,sSlstll?f.S, mluto emb::>r<l

nes-j esl!'!ve a nique de marC�:l'tI!!.l na s a melFas, SU te l)<>rlOcIJ fo"s" 11'JaJ's'ace t
-

.' CNlP'.II!!!!m!\!JS!&l!!i!!USji!iíi!II!l!i?,��t&.

d d h d
t � �. �. n U3- gO'lls �nl duas ou trps SltUil- .- �

��r���l�e�s ����P:ll q�al�l:ee; dbO o domín'o t'�ErrHorial d05� çõ�s' ',;:, r,:'aI pel'Ígo ;:I;a a

PI F I �KII-' N
I cspectativa máis otimista. A- rusquen�e�, 'ncontl'aram cicLdc;" palmeirel1se, salVas

BC rd uleba ;"'st,·c'O dl1�' ça-oI T t d
sempre vigilante o sextcto re- Ol'bgl'Osamenie ora por Ju- ii '.;) a

.

\\.r::f'ert?lI mag�l lcamcn :1 na .e- cuad.} alvi-vcrde, daí não te- C'I 'fit'l�e e arroj'ldo De Lll-
..

'., ,:li".
,

"
. cnd�lVta't.onl e , UITId, oquc;o r(;i!1 visitado uma vez siquer ,: s', ()ll WtlergCs·

,

!J!..ô
m IS l'U lve lrope lU agIs- 'd d

� , .

••
o 1'"

as re �s guar adas por Juca, Deixaram de oresenciar a- SA.NTA CA.TAp'TNA

1
�m Urugua"na U't'u ' ') y U"ína 1

s,em cs vIsltanks n',lcmente, eroborJ. as mesmas em duas "n '. Q .' .- • 1
•

'

-.- � . la, -

-
..

'

I �"' � ., "-o

fr'ra ou dt:ntr) da arca on" t 'd .' .
tr,l�nL es!)�taculo aque es

.

Em Blumenau - Palmei- guaíana 6 x Rio Grandell!:,2, N'O EXTERIOR
'.-, ,. .' opor um acWs estIvessem a e lha 'am com deseconfian- ras 2 x Carlos Renaux O', d� S. Maria 1. 11 Campeonato Argentino _de JaIn::u.s estlv:1':1111 a vonta- disposição de'Otávio e Joine

qu '=, \'.
t

,.

1 <dde para chutar em goaI. Ex- c
'

f"
ça o .. ra o In ermUl1lClpa e Em Gaspar Tupy 4 x Bae- Em N_vo, Iiamburgo --! Ferro Carril 3 x Estudiantes,

plêndido o trabalho da reta-
llJOS arremessos oram as ant�'õntem, Diversos de sc;us pendi ele Jaraguá dJ Stj} O; GuaranÍ de Cachoeira do Sul i O - San Lor-::mn 3 x Hura-

guarda palnieÍrense, com se- VENDa DESTE DiARIO ;Jenod?s ch"gat_:am a emOclO- Em' Itajaí - C<lrlos Re- 5 x Esp2rança 3 - Estes tr€'s I C,1l1 J - Velez 2 x Pht'ense
os integrantes realizando qua NA ENGRAXATAlUi!t. lEr, el!remos .na? tanto por naux 4 x Tiradentes 3 (Sába- cotejos f:Jram disputados pelo l 2 - Rh't'r 2 x Lanus 1

.

se perf.eita cobertura, embo- PONTO vme "ua bcl2za tecl1lca, mas pelo. do); Estiva 3 x AméricO! de estadual de pro.físs;onais; _i �"'imil"zya 4 x II)depcndien1e
ra lá se encontrasse um All- ardor com qll.� se entregaram Joinvile 3;' Em Rio Gr:wde - Rir:; '.' -- Ruca ',Jul1ü,rs 2 X Ban-
gusto beirando a casa dos 41 �s jo.gadas �s 22 litigantes, Em Tcs(,j Salto - Juven- Grande O x GlIM�li1í ;:le Bagé \ f eld 1 - Chacarita 2 x Ro-
anos' oorém corrend.} com o j ..... WIlson Silva levou a bom tus 3 x Naveganl.2S d� Itajaí 2;

.

i 3�trio O ____: Nc'wels 3 x ,Ra-

II' entu�'ãsmo e o fólego qUe a l�1'i1:jno a pugna, cujo cpma 2; Em Pel.)las -- Brasil )('call ung
3,

muitos J'óvens faria inveJ'a, tllsClpl nar esteve ban.l. ,No Em Joinvib - Caxias 4 x 5 x S. Pallb (�C Sa;ri.é! M"riu "'a"'l'--'('''''ll Ur'lli7
.

.

IpI •
\._.. H ,l-'- J.1« ,t ti-tUtlO _ ...__.

Por seu turno a ofensiva .0 tem.'lo, !10r eonsldera-Io. llysandu de Brusque 2 (sá- 3,
-. _

, , . I Penar!]! 4 x·· D�'fensor O _

esmeraldina, algd embaraçad; e�lSll.>l, deixo,H. de apontar um bado à lJoite); Cax:as O x O· i'AIU\,-Tl\. I NflcionaI 5 x Central' 2 _ Ri-
;� dispersiva durante 45 mij' if>qu,;' de Betmho dentro da perário 3. Em Curitiba ,-- Pal".stn'.1 ver PlaL� 2, x Rampla Jti'nio-nutas, bsm alimentada no 2.0 ?rea. CDmdendo algumas fa- Em Floriznõpoli" - B()e�- x Bloco Morgena:l 1 (�;abado; 11'5 1 - Cerro 2 x Danubio. 1tempo do prélio, .como ('ln- t

..

'"

I
1l1as que, ,rn:,u:sara;TI quase <;lC- iúva 4 x Atlético 1; O:!.'itib-a :; x P.e:!",!.' de Pm:to I-�m Stugardt - Alemanhasequencia de nova constitui- ��J--S---" �a]:',�r·leblda.3, alml.l aSSIm Em Arar:nguá --_ Arár::m- J\legre 1; IOqdental 3 x Território doçiio, por várias ve�es levou o ;)n�O(':mtl\U:L(S':M��O}UJ:s correspor�d�u plenamente o guaense 3 x S· Paulo 1 - Em Em Cambal'.í _- Cnmbara_ Sarte O,

pânico ao reduto final contrá- � -;;, f:'. pular .l�llz: Crisciuma - Comerciário 3 x .õnse 4 x Allét:eo 1.
1"0, tendo a enfrentá-la qua- _�i m....... �

Na p."rehmmar,.o quadro da Próspera O. Em Pal'an:.I;";llá - F'C'rrovíà-
se que sozinho .� zG\gueiro A- ,., I•• lole.'

\..... B. l' uma em .Folha abateu RIO GRANDE DO SUL ri,' de Cunt: • .'1 ii }(' Rio Bran-f:ll1si.n'ho, Q!,2D.lento que, por DS aspi�'a!ltes do Campeão do Em Porto Alegre - NaclO- co ;:.
s::r emérito "limpldor" de O F O R E N O Cêfltenano por 6x2· Somou anal 2 x Floriano de N. Ham'
área e utílizando"se de sua renda Cr$ 4,410,00, Equipes: burgo 2 (sábado.) Cruzeiro 2
impecável colocação, evitou flt.. atPII" 1�lelJ1ll P�l�n�iras: _Juca, De Lucas e x Gremio 1 - Este resulta· Na Capital: _ P. D-espor-I fosse a méta de Mosimann O'�O Irolomc:r>lO doo Betlr�no; ,Wu0:rg.3s, Augusto e do favqrec.eu ao Internado' tos 3 x XV de 'Piracicaba, O
fustigada cOm maior frequen- � fJ!llllinln� .

. DarCI; Bertol!. Jonas, Nagel naI, que dessa form'l tem ü (';.1. ada) r_- o"',lti:tlH � ;{, P>l-
cía. Viu-se 9 ataque local, (�nton 11110), Mal':.lnhJ 'e Sa- titulo de tetra-campeão asse· ,1., iras 2; 1\f::-"fo::'21 fi x' Llllen
inúmeras vezes, após a subs- ...... ,.,:= :"1I0IM.. d_:r.h.a, - Carlos,l:(�ftal1X - gurado.

,r: }: lpír". �a Q X J!I\'t'nIU", Ü;titui.çftJ acertada de Nag:el ]\rsumwn, AfvlJl>lll<'O c ,Te- Em Caxias do Sul - FIa- Em Cal1,r'f;,!:,3 ._ p,lr.:t. F'l0
por, Al1'toninbo, investir com .....��.�:;tl. u ZOUI .:<: Branco, Bolomí111, e mengJ local 2 x Força e Luz 'I" X X\,' r" '" : ! ';-'·'.Li
decisão e acerto €m qireção à "'H lUlU l, I, '" Ivo: Pch:usky, (Tale); Ader_ de p, Al.egre O; GlcranÍ 3 x Santos O,
área atleticana mõrmente a- balo Otávoo, Esncl e JOllle (Pe- Em Bagé - Bagé 2 x San- Em SanLs ____: São Paulo 2
pós ter insistido no logo a- .Ll'lIsky). b.nense de L:vramcnto 1; x Portugue'3a Santista O,
berto, para oS ponteiros, Nas RIO DE .JANE:IROoco.siões ,em que (:, ,centralizou, :'_=�=_.:: lumumllltllUlllllmli'llIllIJlUIIUltU�IIU�'.liflr'�!UUIUI'UmlllrUlUllnUUlllUUlmumUlmDilrmmmnn'=::,"_§�· No Distr:to Fed,C!ratraríssimas vezes bateu II de- Flamengo 2 x Canto do Riof2sa brusquense, :Emn, enfim,

b01Ct'th1'Ç
1 (sábado) -- Fluminens�

u rendimento "bruto" do on- _ EI.n . &S NEB.VOSllS E �·.o14TA.IS - 2,x Banr.:ú 1 -,Vasco 2 x O-

I
ze prep.'lrado por Argemiro _=_=_

.... . w.RD.n.

ª= laria O _::_ B�taíogo 3 x Por-
Carvalho, merecedor incon·'

__ tugI.K/nlJ; P-..méric71 3 Bon�u-

I irJ�� do magnífico triunfo ob- = Cala. de Saúde N()ssa Senbora da Glo..fa ª '�����o\?io ��dl1reira 2 x Sáo

1
Que se !lode d:�er do bi- � ESPIRITO SANTOcampeã,) da LBF? Não rende,;: AS8ISTENCIA J4J!:'DIC A l".EnMA,NENTE A CAROQ DE ESPEClALISTAI Em Vitória - San!.) An-esta é a verdade, aquilo que '=

'=}
dré 1 x Americano O,

.

,

I
se exige de um esquadi'ão· de E ABJi:R'l'A AOS ME'DICOS E�'l'ERN08 := Em Belo Horizonte - A-
sua cat.egoria, formado por :=_...

:
ª mérica 4: x Democrata 1; Si-

". Habitam a zona de co�
Hzes consagrados do futebol :;::'1 dc;rurgica 2 x Merid�onal 1;

bertura' da ZYM-6 Rádio
I c:ltarinense e 'que asp,ira 'aQ' = __..'" .

C''V'\. == Cruzeiro 2 x Volante 1. Mirador. Venâam mais
't 1

,.

d····'· - _._vmA,IlE ME'DlCA - 8J!;fQ[JSO - p�IN'fOXmAç6ES - AL vv-
-

\ E J' cl F' neste :fl'm de "no, anun-ti u o maxuno o proxlmo,' - -

rn T
' «'= LI8J1() ....,. TBATd1\K1i'NTOS E8.PE.rtIALIZADOS. _ '

- 11IZ e ora - liDl- ciando na eml'ssol'U d'" Riocertame estadual·'
, Inexplica� "::: '�.,.iU '-I :: t nambás 2 x Volante O'

-

'"

v€1mente, ngo cónscgue se li- AVENIDA MUNHOZ DA aOCHA N. 1247 - Fone, SO!l ::: BA1-JIA do $J11. .. : ' .. '" ,,'.
d I := :.... 1.

B r ·t' t b !
'

. "'_vrar e um comp ex::) blJStan· ==... nDERECO TELEGRA'l!'ICO: FSIQUIATRA ª Em $ulvadOl' _ Bahia 3 . o� IC.1 {;n1 a.} e a., <=

! te estranho; quqndó se exibe '

C U R I T I B A. P A B A N A' Améric ..t O, . P��Çi�S ,ou a v�lta 4e. Um
I em nossos gramados, ,Procll- :: :: C,eará '_ S.1nb Cruz 3 x I COlretor.�...,.. Cª1Xll 'Postál,
l rOl! livrar-se pol� todos os;: .

'..
.

. .

. ::::. América O'
'

1 �� -; l'<>ne 151 - RIO
meios, menos ilícitos, é claro, ::"4IIIIIUUJJ.UlllillUUmIUUmluummmmuUmmmUnlUlmmumlUlmlUumnttlttf«'UnnUamnnmnn� t . E�l1 ]!1o!'t:lleza _ AU1él'icn. .

S .JL.� Sta. Caiarino,

COl'.H.·lmM (} QUi\: NTO AN1'ES AS SUAS CANfiSAS PARA

PRESENTES DE NATAL, AFIM DE QUE POSSA!H:OS SERVI

LOS COM A MAXI lUA ATENÇÃO,

Rua15deNove b r 0, .1951

GARAN'fxAMARCA DE

S, -j'·,ULO

. (Ortopedista)
Como sempre a-

contece, 4} s_r. Ericb

IC"hrm:pUl, técnico
lla 'Confecção de

h ra.çi)s) ])crnas, apa...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o
viveu

Esse procedimento exaltado e

precipitado ândígnou os mani
festantes até então. numa. de'

monstração pacifica de protesto
Ocorreu ontem à tarde; pósíto subterrâneo de ga

num dos postos de gasoli-! salina, quando um menor,
na;' na rua Quinze, um fa-! nas imediações, que se en
to Iamentável, que, por! tregava aos seus serviços
pouco, nâóã . teve conse-I de

.

engraxate, r .scsou um

quencias funéstas e que po- I fósforo para acender um ck
dería ter redundado -em ca- garro'.Dada a proximidade
tástrofe de proporções írn-. em que se encontrava o

previsíveis. . I engraxate, do local satura-

RIO, 12 (Mer id.ona l)
munícipío de Ri.) Bonito
momentos de grande agítação
quando a populacãc local resol

veu protestar, nas ruas da c:da
de contra a crise, tie errergtal Oe'
tríea; que vem causando graves
prejuízos e transtornos á índus

tria e comercio do progr-essista
município. A situação era de tal mente a momento mais S0 cn

foríma, que os propi-los cinemas 'r·'s,avam I'.S fileiras dos maní

tiveram que cer-rar SU:1'3 por· f('stantes todos eles de velas na

tas. mão, num espetáculo verdadeira

Par isto so verificou- Hill mo'; mente Impresaionnrrte, (ConclUI na a.. pall, ...,-.ora 0'

:::n�st�O��,a.�:�iCr;�:.('S��e}o� i SEP��t��r��çÃo DO

fJ--e--r--�--:--'-p-'-e--c--t-gO-,--a--S-":"'---d-';'__-O-'fadu� ante. a escurtdão que e:n-! Quando o; populares chega- ,�volvía, a �ldade: numerosos po-: rarn � usina, entretanto, lá cn 'Il. '.

pulares san-am a rua de vela na. 'cantrarc,,,", c d>el."go.do de polícia
mão, a .eles se ajuntando logo 'I'arouquela Ecmano, que, des'!

C I e' rai
..

em aegutda,
.

centenas de outras frutan:do das simpatias e re.'3]Jei '1
�' "arInensepessoas chegando a se .formar to de toda a. população conseguiu li·: .,.'

. ."
um ,grupo super-ior- a setscsntos ímped.r qualquer vtolencia, pro- H'D "

.
•• ., •

manlfestantes. m8t�mr'J, tnclusíve, Inteirar- o go' si s: OLIS" 1-: (A: Mercur io) I Acan SIlva, grande fazendeí-
"RECEBERE! A BALA'" ver-no da sí tuacâo a que chegou Rio -;- �.�gre���!l (l2 R:o, ?nde fO-, �: ..

de café no interior desta
=', ',' �"c icos .:1 -el •• O •. J<.,O ue �el";!ço do '111

A mult.ídão sé reuniu 01:1 pra' Don"o. no C':J,-�nte ,,00 s rvrço n 'r,' E" t"" : 1
.

I"�; ,
-

, d' t de fO-'3 '" luz i.icparrememo s: «aU3. do !� com homrn , nSSllTI, qnt:
ça publíca elamanrío con ra o

I
''> ,� ..

Inst.ituto Nac ícr.al de Café de c o l-. .. '1 It tar ,"� _. ; ."
.

I basteciment Ie luz � Com a. promessa do delÔ'o"ldél
• , o J , ,,;,.��,. uar ( J "111;),,er a<; (",

rrregu ar a a..� x: i - ? t
_

'" a �_
.L

�"'. �
.. -�.cn : I que é ativo diretor, o sr. Ze- i �i�tüdtl(�es e qr.e sabem con-

cidade. quando um arrnao do ia, m�s�� popul�_ la calma, retor ] dar Prefeito da Silva teve o" far no trabalho e
"

l'

prcprtetarlo da E.mprC'2<I. ,coll�ed- : n:�u ::: CIdade a;:n�� com as velas I portunidade de informar à re- da nossa terra. que p�����;���
sr�Jna:la dos ser�!ç�s d,:_ llUlmn� ,na. mao;��las liaclf;cam�nt�. " P?rtagem. da Agencia l\iel'�tl- alargar a estrada do noso
cao, ,emendo ���." .ma,�8. popu A .pa=eata continuava em seu

rtr- que cresce dia a (1·1 o m progresso.
lar fosse se dir.igfr a usrna, -sut'- i

camínho de volta, quando, na teresse dos meios ofícia.s e (;- SINDICATO DOS
gíu em um. automóvel e anun . estrada, 'surgiu em gra�d� d is- conômicos, pelo café catari- .JORNALISTAS
dou, aos gnt>Js: que se t�l acon parada um autornovel

..
Dlzem a,> nense. FPOLIS., 12 (A. Mercut'io)

t.ecesse. recebena os mamf("�tan-
J testem:r�has. que o vel�ulo, n: Adiantou que graças :010 tn. _ Já se encontram pr.:mto.5

tes 11 bala. 'qual v:aJava o sr. l'&oaclr FerreI I:;:.:,.lho ultimamente d's.�n"oJ.- os papeis para se requerer li
vida, hoje o café do nos,:;o Es- c€nça oficial com o fim' doe
iat..lo figura em lugar de de· ser aqui, instalado, o Sindica
vício destaque nas estatísticas, to dos Jornalistas Profissio-
1;8n<1:, por isto, as mais au::,- (Con"me na Z.a Vãgiua, letra C}

piciosas as perspectivas que ----�----'-
_,._-_-_--_

se nDresentam à cafe'cuitura
bnrriga-verde.

Filho, no €l1calço do mesmo. Concruindn sua rápida pu-
Das dadvs que apanhamos h:slra, o sr. Zedar P.erfcilu da

{; 1 escolta parcial, pi::lctemos Siha disse estar esperando,
informar o seguinte: FrancL'lco para breve, a visita ofidúl do
Bedine é de 'côr moreno'cla- sr. Walter Lazzarini, Chefe

bro, cabelos crespos, ,estatura do INC em São Paulo <! 11m • ;-
aproximadamente de' 1,70, dos mais renomados técnicos'

rlncaratendo um crescimento no l'ado na .m3téria, ,vi�ita que nsuJ-:
esqucrdo do r·:sto o que o tor- tara, sem duv1da, sobremodo
na facilmente reconhecivel. pI'Jv,eitosa para a nossa eco-
Na ocasião do roubo traja- nom·a. BAGE', 12 (Merid.) trabalho, Maurente Sarai-·r fez caso da minha adver-

va calça preta, sapatos pretos Ao registrarmos" as pala- Na fronteira com o Uru- va, casado, brasileiro, d.a têncía. Acabou aconteaenl"O rouho deu-se ont.:>m [c- e ('amisa clara, vras do sr Zed P ""'t d. ar ehel o a guaí, no interior do muni- mesma idade do assassino. do o pior ... tI
.

pt\1XlllladClmentc às 9 hor�s I Alcrtamjs w público em Silva é justo que s',llicr..temos
da manhã e a Dolícia presu- g,,,ral !"lura os traços do delin- o dinâmico esforço que vem cípio de Bagé, ocorreu um Tudo leva a crer que a

'

me que o meliante se tenh:! quente e solicitamos inf.ormar d{'s2nvolvendo {,!11 benef.íc!o barbar:> homicídio. O fato vítima, depois de apunhala- Confessou, ainda, AD-eli�·
evadido para li vizinha eida- qualqUl:�r úotícia à Delegacia da nossa cafeicultura, esfort,.'O ocorreu precisamente no da, procUl'OU fugir à sanha no, um crime praticado'
d.;: de Rio do Sul, estando '] R:gicnaI de Púlícia de BIu- .em que se salient t b'

"

d h
1 S 1

-

," a,. am em e lugar denominado Ivrl'llua- do crimino<"o, e foi cair sem quan o tin a 17 anos de
ca)o .iU e sold.Hl0 João Ler'! Inenau. de manea'a expresSiva, G SI', I "1' f

,']. J.

I-:, � �_� ;,.____
no· .n 1 01 encontrado um forças, agonizante, no ba- idade, A tiros de pistola

'ITIaIIIfi ::�:::D::�{�.I :w�E::f::e::�g�:�: i;t��:::o�:i:��q ���f;:�:f�§��r�:�;�! j
I corpo, apurou que o crimí- doxmiu tranquilam�nte. No ------�-v.;;;:�::�:;:__;;_;::__:;:�_;:�=:-���--C..�==_"""_'_..--......

�' '�;l [(JRti[III �::Cc!:!:' I ���,�:���:��r� ;�����;��:E�
IIhido à Cadeia Pública,

I V.na brincadeira a,e
"lobíshCtmen" ...

esposa
No depo:mentorque pres

tou à Polida, 'o matador de
Saraiva d-eclarou o seguin
te:

UU, deram por terminado, hoje
seu programa alimentar aos ale
mães orientais, que sentem fome

BERLIM, 12 CUI» _ Os EE

Cronica policial

Roube em Ilhota {CondU] na 2.a pág. Ifltra

Matou'A policia acha-se no encal
ço do indivíduo Francisco
Bcndinc. que él'a funci�nário
da Uzin3 Açú, daqu,21a cida
de e hosY)ede do sr. Pedro Ba

t·sta. !lOr ter o mesmo furta'
do do referido senhor a im

portância de cinco mil, seis
ecnt.:-s e cincccnta cruzeiros,
em dinheiro. t:! outros objetos
de uso pessoaL

•

O amIgo
ele cc/ombisomen»

que

Depois
tRIGEDII paSSIONAL

de apunhaldr a

"Ele era meu compa-

lencol nheiro. Todas as sexta-fei- Com um programa muito bem

ras .tinha o mau gost'J de �elaborado e sempre contando oom

RIO 12 (Mel" dional) 'tenções e d' d f '1' N
'

l-,rl'ncar de "lobl·shomen". o vali!Qso a}XlJo do povO' riosulen
" ", or a. a�lJ la, a cia Policial e sol'citou garan .• la Dr curar atíngHo com o

k ,

Depois de três ar�(}s deSYli�a t�rde. �e saba�o, S,h'iO 1\ng�- t�as de "ida ao comissário AI-I ;nulhaL Sabe-se que Silvio fll- Levei alguns sustos, e aca- ��a��a i�����':�!:a'" 'IrlUc!.aSo-nlemdo�comur:l, o �Om2rCI?nte_ 1 v,:o L fOI <L
••

CE'!1,ro d,o ComerclJ
.. Íl!1:. ;I1'tl �_ara Petropoll'S. devendo b

.

b
""'-'"

,

An 1 S.. "...., I ri d
� v. el me a orreC'endo. Disse raram condignamente +"0' a"".·ge mo .1rre�e l'vJ."rre<.., e n_.usina .1' Pl!ar�s. I Alegava ter sua mulher apre-'e"t" _N'

'.
t 'd

""" �

matou Elza Man7 A.velar cem li'lpO'er3.J� '13 d' .. 1 I - " ,]1' �� O maIS aI ar mesmo a Saraiva, que essa piciosa efemérJde.

uma f"('ad'.' 110 -co"'aca- . 'e 'c'm' I"a -:()-l" :'-_�.: Errelor e e. e compr.ad) uma arI.na, p.ara as· :manhã à Polícia. O filho fol E d
0•• < .ct • _ ü . L n3r o��e. • 111 nlO o as sasslna lo O conussano ex- 'o d

.

1 d brincadeira poderia dar ncer,ran o com "chave·, de

g'd - f"�'· ,·t,· ,
1

..

J
-

••

-. -
• - n UZIC o para a casa cs a- our

" f t' 'd d t'
.

se u! a, c_m .UrId lITCO" "0- 'o.E!!:iJ :i:('" ._ l!1rormou Fer- plicou qUe só depois d� inves- vós. mau resultado. Mas ele ,não
o as 'es"VI a es lvemos a

Iável, estrangulou-a com, vol1
. :l�... ·::, .�Jby Gaspar - Elza. t gar podEria tomar providên- ------ _..;. ...;..........__...:__ sessão comemorativa, levada &.

J,enç�L ç:_C! r�aSQ !eve o��gi2nl: :i��_:':', ��.:'F':n· �iri'Ompeu pela cja� nositivas. O ,que'xoso se

A
efeito às 20,30 horas, do dia ln

qua.�c:o ,::lhIO, nao çuel.",nda I' .u" ",,;)1(;,1 e::.candal? e a' retirou e a autondacLe se di· . lo· de Outubro em "urso. Iniciou a
mO!""l 11" casa do paI. 51. Er l,:T.,-"U ;:C": eC:1�9anhelro, A's ridiu ao seu domicilio Lá po- �saslnou ..:I m"rro< mencion'a:da noite de arte, 'J Hi-
r;esto Pa�,�� l\!ar�ec�l, caL�d"á'l !3, 1,'0":::<; ti::1 tanL nen'oso, ré�, s:'libe do que s� passa'

g!!!Jf
no Jubilar, cantado por um

tJCCl l1t;. �,�,e.glO .>: '2�ro_.Segé1�- i -::·.H I) ).l.g. ]mo acoülD"nhado, va: S lvb Angelina cravára grupo de alunos. Lt>go a seguü'do. e Q:1 ;lOl d.:: C,.,le� o B ::- !;,� ,,�u õjal e do advogado I pm lJ:mllal no coracão de Ei.'! tI'· 61'5

'8la��na, '�.<:,e�.I?�. ?C D�nç�5 �: ;_iau� o. ���,:a An:a.r�l, est,:c:ve, za ri de:1.ci.3 .

a estrangulara! r'1 li ��.�.r' �u'"�� meses
tivemos alocução, por uma aluna

:-e,,01\ cr .. l," \1\ c
.

.ImltO::i e_ 0.10 I na V IgtS"luw QUlI1L<; Delega- l com um !U1CClI' I �.,.# fi 11. liU � que apresentou beh poesia, de·

Jaram'se a rua Nanlll', num::-,I ! Os jornalistas ouviram de 1 clamando como autent:ca artista

600 !t �t·alt .. .,,,,,.. "'UI 6""úl peo:snas lig�das a Silvio qu",! I
RIO, 12 nVlerid.) - O' nos fundos daquele bar, por

·')uvimos e Recordando, pela ex-

TO

OS T�Jis _'(' S�lvja I1ÜO co�r:., 'VL....RU Citl':fJ'30'l'A.DO i: ele c.;ne12ra -:: crime depoÍ::! comí:::sário Machado, de ter s'do ele surpreendido na �ru�a fAmI·abfil� Dorígatti, .i:ví�lrcl)'J. p.ro, 12
-' I II sn.vmra..... '

" 1
.

_ d' ,,,'
.

. . _ . nu.n a 0.1 apr�sentada COIY. loucordaram com o seu gesto. I,. ele \ lO entcl \. lSCUS.SdO com serv ço no 17.0 D. P., fOI ocaSlao em que hmtava VI0-
U t d

-
- � muIto agradO', por um grupo. dp..

Pro_cura�'am d: 1110vê·b. Tinha I sua mu ler e cm VIS a ,e es· cientificado ontem, pelo I' lentar a criança. A vítima, alunas, Duas ex-alunas recebe.
entao vInte ·e llJVe au:s, seu .

'\";� - ��f-=»;:�7",= - � ���� vigI'l t
"

1 t
. r

.

t 1
temperamento não suportaria ij��..i'j1í}v('i�'r(JffifSlurlliJ(W�rl1ifmriW()�I'It..l\í(,[illill.lü.U_ an, '3 munlclpa nr.. ,. que con ava apenas (}lto am JUS o ap auso com a execu-

2480 b d 'l ção de Guarany. p;ano a 4 mãos
o genio de Elza. rv'fas da união

. r� , ce que fiJ ar e Os- meses ce ic ade, ehamava-
�I Palavra';' de ocasião f�i o titulo

nasce logo, um �ill,lO' D_eram-,

I� I � B
v��do situado na Barra da se Severino Agostinho' O da magnifica .:>ração do Monse-·

lhe o nom� de SllvJO. Nao de-I _
.,

c.

em
TIJuca uma crilança havia criminoso é reincidente em

merou mUlto para que se d::--

Ista se
.

1 t
�

. nllor Harry Bauer. Procurando
sentenc,Qssem. Silvi.:) 'e Elza I .R;; _ SIa.O luor a pelo próprio fatos desta natureza, pois fazer um retrospecto d? v;<'<:t do

brigJVam com;tantementc. i
=

paI. há algum tempo tentara Ginásio e Escola Normal "Maria

mell�e.�Uma ":,",Z el� che?�Oll .� I Lo�o depois de ter sido a contra uma :f'lha de .ape- Auxiliadora", agiu acedadamen-

.P1'1:.doc,.,:ro."sr a múe F com ""o:,oe autorl.dade cientificada dJ nas 2 anos de idade, pelo
te o Monsenhor Bauer, recordan

�'" d ·

d d
do todas as. ativ;,d'a.des do rete-

"Propllzemos'lhe até pensão I a qUI'",rn o' seus
ocorn o, o:-mpareceu que está s'2ndo processado rido estabelecimentO' de ensino.

caso ela se s.Qparasse do meu quela delegacia a mãe naquele distrit::J. Disse da SU;l. satisfação ha 25 a-

filho - disse aos jorl1alis�as vítima, Alaide Barros. Es- Após praticar o crime, anos 'pa�sado", quando saudou o

O professo I' Ernesto PaIva
a rt,· ta c"c 1 ' Ab 1 d' d' crrou;""" d� ·'�\..nngnd�'� �alns'n �

Marreca. Silvio Angclillo cui- gos na casa ' ,c alOU que seu esp0- e ar o eva lu-se e as au- b' 'iN ç �v � � �'" � c. �na�

d;:u de -avançar em atividades se, Abelardo Agostinho, as- toridades do 17.0 D. P. en- flue entflO .chegavam em Rio de
. Sul, rf'lembrnndo <O nomc de

comerciais. Montou em socie' sassinara o filho, atirando- h'aram €ln diligencias para todos a� superioras. dé a pre-

��wI11F�nn�di��G� llieririuv9�mn�a i�������������������������������������=�==�par, a "PapelarIa Natural", à , ' h'
.o

IIi
Avenida Suburbana. E dpv'do A C J'

assoaI (j e as paredes da en-

a isso, voltav.l mais tal'd� P:l- apl·ta
S3 em que moram, s:tu<lda

1'3 Casa.
A mulher se zangava. Pa- ( ...

rentes do l':lpaz revelaram annões atômicos paraque ela, um dia, ameaçUl'n: se
você se seDarar de mim. vou , a fronteira da (ormatar sua irmã Tcrcziilha". Rua ) \: de Novem'bro' .-

PT:;�{m��a ;O���l d�4 d�nt��'ln ...,.eS: I� t lina de ferro
, �r�Ç�'

-

I.'__�_

--- - ":'.":;;�:';;:'J'} ,-'..A;,..r..'.Ú?�/ >'/;:,,' .

," �. '. BRlTIMENHA'WER, AlrU1n,ltlln.,

X 12 (UP) - Todos ',)s jornais da
Alemanha ocidental publicll.rnm

Art,-gos para Homens,
n'oticia. de que se,;s canhões a.to·
micos noMe america.nos com 11'

h
. · ma guarnição foram enviados para

SilO oras e crlaneas I ; 0. sul �" AI;mnnha !'. um 10c,,1 pró-

W
'

. !{lmO n cortUIa de ferro. Autoridades ,(

'I norte-a.m�ricltnas doate 1l'Jl·to. I
_ � entretanto, recusaram cOll'flrma]'
W�"W$O\.�"""""���'''':*S�+,,� ou desmentir tal inform!i�ão,

estran- UIOU"'à com um

O, {PEITO

I
ORESD!) DENTE

OUVIDO

REUMATISMO
NEVRALGIAS

CORTES.GOLPES.PONTADAS,
FERIDAS RECENTES.

PICADAS D!INSETOS

COM TODOS Os
POR APENAS CR$ 34.900,00.
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