
Tito acusou a Italia de ter violado
BELGllADO, 13 (UP)

- A Iugoslavla acusou n
Há!!a de violar novarnen
te, hoje, a fronteira <lc,ste
país. l)iz li lWUS:t<:5.u tI<l
mareehal 'rito <lue a vWt;:,;
Itnlíanns sobrevearam (I

território iugoslavo três
vezes, hoje. A<,rilScenta

rque, ao longo da frontei-Ira, os italianos cometeram

v�rios atos de provoea, fçao,
ANO X

O'RGAO DOS "DIA' RIOS ASSOClADOS"

o MENSAGEIRO
.lSLUMENAU. (Santa. ca. tarlna,

CONDENA O PRECIDENTE DA REPUBLICA
DAS AMERICA5

Por ocasião do- almoço. o sr-, Ge
túlio Vargas pronunciou importan
te discurso, condenando o sistema
colonra) atnda existente nas Amé
rtcas, pOI' ísso que destinado à
mníor repercussão. Foi o seguinte
o discurso do chefe da Nacíio ;

'

'Bem poc'els compreender- a mi
nha profunda satisfação ao cele
brar convosco, nesta casa acolhedo
ra de Espanha, o dia de tanta glo
ria para a vossa patria e de tantas
jl.t'pirações para todos o. po�):)s
americanos.

Fé e clvtllzacão
Este júbilo quc nos congrega é

ainda maior pela presença do fi
dalgo ilustre, o Duque de Veragua,
em cuja linhagem se preservam o

sangue e a fibra do navegador
imortal, do heroí iluminado, que
partiu das vossas plugas sonhacuo
ras para desvendar, nos confins do
Mar Tenebroso, o 110SS0 mundo de
esperança,
Com o esforço estoíco c com o

sacrifício secular dos colonizadores
ibéricos, consumou-se a obra his
tórica da Grande Aventura que Reunl·a-Oabriu caminho para implantar a
fé e a civillza,50 crtstã em nossos
continente,
Nessa' cruz'ada de" ale�n

'

mar, "a
Peninsula empenhou a sua alma, Club de
a vida de seus filhos, o seu destí- 'ravares.
no, transportando para terras dl;s- Festejando Via (xpr('s�ivo ü- Saudou 05 couvtdados, c d('�tantes a pujança de sua seiva cria- contecimcnto. realizou na noite mais companneros, o Direto!" dódora, sem trazer consigo os r'an- daquele> ..Ua 'O,) Tah'ajara Tenis Protocolo,' cr. F. C. Allcndo quecores, os dissídios e os preconceí- Club, um lauto ja:ntar para o teceu um hino de louvo!' as nus-tos que no Velho Mundo constitui. qual foram especialmente con- tres damas presentes,rarn ° tributo da SUa formação. -

víríacos os exmos, serihorés O Ccmpanho'z-o ptesíderrteNão medraram na América as I Drs. J'uzes de D-.jreito Promo- Cad H inz Büchele, proferiu cmlutas religiosas. nem as guerras di- tores Públicos e Senha; Coman- seguida a seguinte a!Qcução:n�stic�s. Não v�n�aram aqui as a- aante do 23_0" R, I., todos acom-- Exmo. sr. Prefeito Munidpalnm,osldades. raCIaIs. Porque as nos- panha{Los das Exmas. Cspo'�as, dtJ Blurnen:tu; Exnl0S. Snrs. Dr;'.sas economIas se completam, pu- Alem deste convidados com- Juizes de Dire'too da Comarcademos desenvoh-er âS nossas ... _ s
,

.... pareceram ainda representantes Exmo. Sn1". COl'onel-Conlandarquezas, sem as lutas da cobiça e '.

dD expansionismo imperialista, re- dos" �otary Club de RID .do Sul te do 23.0 Regimr'nto, de Infan
sultantes das competições �'" co-

!taJal, Bru'3que e os com!ldadoa: tnrÍa; Exmos. 8n1's, Drs, Pro
mercio e mercado_ Nestas paragens Rodolpho G,�elll'Jnn e sen!J!.}l'a,' motor'c" Públicos da. O.)'marCIl·
abençoadas os povos se formar�nl
e prosperam no allJDr à liberdade.
no resp cito às crenças e no senso
de fraternidade humana.
Embora conquistada a sua inde

pendencia peja força das armas,
as Nações funericanas sOUberanl
salvaguardar e fortalecer os lacas
de afeto e gratidáo que ao un�m
às t"uas dDS intrepióJs e abnega
dos desbrav::dores. A esses víncu
los espirituais e historicos seremos

sempre fieis, Quaisquer outros, que
ainda importam na submissiío po
lítica ou econôtníca de tUh rin ...

cão americano, nJo correspondem
às aspira�õcs contio2ntais. A Arné
rica só terá realizado plenamente
o seu destino historico e cumpri
do 2. sua vnc,l(;ão de liberdade
quando n;'o mais' ;perdl1rarem nes
te hemisfério os!} dcrrac2iros ves

tígios e 'Os últim';s resíduos de um

o SISTEMA
ftspiraça continental qu�
não mais

\
ve ser retardada

lUO, 13 (Metid'onal) - Com várias e axpreusivas sole
nidades, foi eumemurnda; ontem, nesta capital, a transcorreu
cia de mais um aniversário do descobrimento (la América,
promovendo a Embaixada da Espanha diversas homenagens
ao desbravador Cristovão Colombo.

O nonto alto das festividades foi o almoce na séde da
embatxada, ao qual compareceu o preuídente -da República,
presentes, a.'nda, o duque de Veragua, descendente de Colam-,
bo, os ministros das Relações Exteriores e da Marinha, todos
Os embaixadores das três Américas, os chefes d::13 Casas Civil
e Militar da Presideneía, o p residente do Supremo Tribunal
Federal, o presidente da Câmara dos Deputados alem de ou-
tros convtdades especiais- '

'

lismo
-t

ideológico, a Améríca não

pode ficar ínsensível aos anseios
de emancipação politica e liberta
cão social que dominam o mundo

moderno, quando, sob a bandeira
desses j,''l!ais, até mesmo velhos po-
's despertam da letargia. milenar
Esperemos que não tarde o dia

em que os tcrrttorros amer-ícanos ,

ainda sob a condlcão inferior do

estatuto colonial, possam encontrar.
através de meios pacírrcos e com

a compreensão e a ajUda das ve-

lhas metropoles, o caminho que

I'os conduzirá à categoria de novos

membros soberanos, ordeiros e la
ocríosos. da comuntcade das Na-
IConeluJ na Z••' pAgo •.,ua O)

COLONIAL
Filas inlermioaveis
admirar as obras

p ar a
rimas

Convites para visitar outras cí�ades europeias
PARIS, 13 (DP) - o sena-

I
de Arte de São, Paulo (de,que par-a as festas do quatro

dor e [ornal.ista brastleiro As- foi o criáder ) Junto ao públ.'; tenário daquela capital.
s's Chateaubriand, pode cons- co parísíense. O 'sr. Chateaubrland,
tatar ontem pessoalmente, o De fato, no primeiro não oculta sua satisfação em
sucesso trill'nfal obtido pela mingo da exposição, a multi- ver que o públtcc parisiense
coleção de quadros do Museu dão fazia fila e o serviço de, confirma seu bom gosto (co-

ordem teve que interromper mo se sabe, foi ele quem, pre,
por várias vezes a, entrada no
Museu de L'orangerin.

Os cartões pcsta is que re
produziam os sessenta ,qua
dres do Museu de SEio Paulo
'foram esgotados, O público,
lambem" comprou, em quan
tidades ccns deráveis, o catá
logo da coleção -trazendo na

primeira página em cores, O

-:élebre quadro "Lo Collé;
gíon" dê Yan Gogh,
A multidão, no meio da

lual se distinguiam numero
}OS estrangeiros, sobretudo

.

suíços e italíanos vindos es

óecíalmente para visitar a ex

)osição, se d 'rlge :principal
mente para a salinha .onde
estão expostas as quatro pe
�as' de Nattier, reproduztndo
as quatro filhas de Luiz XV
(as' quatro damas da França).

Não admije que aJa·
maica seja inv�dida

pelos ingle1es
Continua o

o candidato
KINGSTON, (Jama.icll, I::> (U

U) - o influente pol.ttco Ale
xandrr, Bustamente, chefe de.
Partido Operaria da JamaIca,
declarou aqui que se a Grã- Bre
tanha ousasse .desombarcar- troo

PRESIDENTE GETULIO,VARGAS

na Britânica; mas, admitiu que
ostâva encarando uma 'Situaçã�
puramente teórica.

RECIFE, 13 (Meridional)
.- Despertou comentários
nos círculos políticos do
Nordeste, a declaração que
fez aos "Diários

'

Associa-
'dos''; nesta capital, 'O sr. Di
'narte Mariz, presidente da
sessão da UDN do Rio'Gr
do Norte, a propósito dos

últi:?os acontecimentos,

P,H nesta .Iha 1t:'Em qae m i ca

Io prtmeíro. Bustamente fez es

sa declaração a proposíto dos
acontecimentos na vtzínha, Guia-

-------- -_--------_--

Comemorou o
Blumenau seu

SOlene

o I a r y C lu b e de
aniversári

Acredita-se, por outn;, la_
do, que o sr. Chatéaubríand
e :o sr, Burdi, diretor do Mu
seu de São, Paulo, foram ob
jetq de propostas. de .díreto
res de vários museus estran
geIros sobretud» italianos pa
ra que" de Paris, a exposição

1
.. discursos e

no

.,.. m a data de '7 de Outubro
!e 1943. a "Ata da l.a Assem
,lél.a 'Geral do Hotary Clube de

elo
.

a" scgu'ntc:
"Fulldac;50 do Rotary Clube de

'3Iumcnau e eleição da" 1.a Di·,

Mendes de Morais .está em car
taz como provavel presidente
"da COFAP, mas, pergunta o

reporter. ao q1J:! !'e�ponde o
éx--:refeítJ: "Não fui convida
do -,Aé ag.�ra, nem diretalThen
te, nem através de pessoas
quaisquer, Sei só que sou mi
litar e cumpro ordens no se
tor a qu:: me designarem. Não
dii:se nada tambem a: proposi
to da ida !Jara a chefia de
Polícia,

PARIS, 13 (DP) - A Dn!ã,o Nã,:) tendo nada que perde,,', I siderado como
-

um territorioSoviética, uma das potencias' senão o' que ganhar, pescanno: eedido à !taHa, O artigo mensignatárias do Tratado de Paz no rio turvo da turbulenta cionado del"míta tambem' as
com a Italia, em' 110ta dirigi- ::i tuação 'Surgid.l êm Trieste, o fronteiras entr,e a Iugoslaviada aos EsI.:iclOS i.hüdos e ;'1 governo da UnIão 'Soviética e TerritorÍo Livre·

' '

Grã Bretanha. l1rütestou CQn- denullciou a 'leciSdo angJ.�- _-:- -:- __.. ----_-:-�-;...,;.""'-�,;,--;.,;,;,.,;..... cira a deci'3;:to anglonorte-ame' llorL,-amE:rican" como
ricana d,� entregar à Ualia ::l violação do, 'frahdo dePelas átas suhs"'qurnte;" ve.ri- zona "A" do 'ferritcrb Livre com a Italia, a�:.inado emeca-se que 1l0ttvo!, ]lar t\:versas de Trieste. .1947,

vezes, alterações na Diruf.oria O I{remrn er.tl'ou na liÇl
O artigo 22 do citado doeu.lo Clube, (. as datl'.'; des'ms ãta!'l no conflito surgido ent!''? a Iu

menta, aprovado por 22 paítambem imlicam, qUe' n::tl:11!?"� gosIavia e as pnteocÍ35 anglo_
b ,5es, estabalece o Territorio Li.tempo, 88 rpl'J1.iõc(j n'nd" não é- sHxonícas cLj ·)C;:Õi.e s� re O

"'Te de Triest,e :� diz que suaeum fdtus Com l"'1';111aridlHle!!', diminuto territcrio situado ao .

t g 'd' de ' 'nd end'st,� é, senHli1almentl':_ norte do Adt"iatico. com um
in c er51t_a e SSUgélU,J dep - En-

. c·a • ao as c ra as peloAs (r ficuldadc'3 ín'< ia':;, S,'1n r·�':'.rglco ataque sor:tra fi ele-
Conselha, d2 Segurança da>;dúvida éralll g!'3ndes, }� /'" qUI'.:l <:iS�lO tomacl1 _na ulLl11a sema� !Nacões Unidas, Estipula fam-26 de Ago�to do 19-1-1, -- s"gundl'

I
J�,'1 l�l'los EstadOS Umdos e Gl'3 bcn'l o fim da soberania italia-con"tu de ("tcn"a .; �iL ccm l'SSa >l'(!,anha.

'la' sobre dito t,:'!rritorio edata - 'I Rot:ll y Clube de Bla- r"!anJbra de {.arater I menciona especificamente o
IH nau <'ntrava em sua faM de- político I Jat, de que não pode ser can-

«Pode- a (oFAPbaixat o
custo de vida

-'eton�L
o primeiro Pr�sidellte do elu"

':te, foi o companheiro Arr.u:tÚ'
Tavllrcs, senao se('rnl[lrio Telmo
7ic!r,1 Ribeiro,

GaMIIRD MUNICIPAL

·rc da a data da proxima
oficial do g vernador

.

do
a 11 do co,rente: ofici03 do sr, a firma \V. Schmidt S. A., pelo bairro de Ponta Aguda; juntanã:o
Prefeito Municipl1l: juntandO õs preço de CeS 10500,00' anexando uma próposta d3 �r, Manoel Zere
balancetes do mês de setembro de o· projeto dt' lei 1;1-. 79,53, que au- do, para indenisação de um ter-
1953; comunicanão a abertura de tOl'isa a r<'ccller po� d:Jllção da Cu- rena na esquina das ruas' Amadeu
conculTencia públlea para fi ven- munid['dc; Evangelica de Vila Hau- Luz (? I' de Sctembl'Q; parecer da
da de unl COOlpressor que fOi ven- pnva. um imovel para a instalaçi10
,',jdo ao (micú proponente, OU seja, da In(!,ndencÍ'J. daquela vila: com:.!-·.

nic::lndo que foram fixadas as ela
t"is c<c 14 " 15 de Novembro, para

A R·' a inllugU!<H;ão (:';1 punte de HQu-
Os' trabalhos foram iniciados com parece a ussla como p�,va, da Cadeia Pública e de Gru-

T I
Id' 811

'

��"'��:::�;,:'�::::}:�i:�:'��;: defensora da ��:c���:i,::;:��::';:;::��: rans UrinO para. o 10 .. pur ser
3tgt:id'-1. à leitura, pelo p,.im<>iro lugoslavia rena mn lloupava Sê!!a para fi 1'0115-

�' EE ��
s-2"cr(?tário, da luatéria do Expt.·(HI."n" trur;5o de urna prat;a púhlica .. pJ'o- perll�OSD a' sO�nrgnça o��:t,:U�le��:��tO(;I:l dr��s�::��;.�e: ��: [)1'Í��e7;R�zO'de��!O (��� :-m:;�: I ��:��n�,l1�:;:::tt:eq ll���C�:g�:���

, ,U U
.,

11 '_
<

m('rci:ll ': lnclls'(' ',. de Blv1l1';o:lU; chal TIto rompeu com o !{!'C)11.-l ainda vive· juntnndo 15 cxcmp!ll-lI1 1 948 .""

I' BONN,- 13 (UP) - FOL anun-- choques q,ue Glenn W',)1!c teveum exemplar dn "COrI'2sponden- 1 em , ,a L·.USSla. aparece res do relatório (�'o ano de 1952,h
.

"d f d r
'

..� dada aqui a transferenc:a' do con� o senador ]\Iac Carthy" a(.in·�. org,r.o -.nCllsnl áa, SocierlR.dc- o�e "colno .E!: el1.s0ra., a_ UI5V�'" para Sl?renl entregues aos srs� ve-
I En f t t diretor executivo do alto cumis- proposito de a1gun" funcionáriosdos Amigos de Blul1\enau; mcmo- aVIa, SSe ... o e Cl '.) cra no li

I rE'..dores; rcmelendIJ o projeto de
d t t d- -1 1 sário norte americano na Ale- de 'alto comissariado, acusadosrandull\ do Sl'_ Hr;rmes Bucchel",' e pro cs 0, rriglt a pe O< gover-' l<:i nr. 81i53. que abre eréditoi3 sU- -

•

gerente da AgenCia da Banco <:",' no de Jl;Ioscou aos EE.nu. e plementares; comunil!ando que re- manha Glenrr W<llfe, pará a em pelo senadOr de. "perigoso para
Brasil, nesta, cidade, agradecendo I i't. Inglaterra., e= que: ,eSS(.." pai- e�beu o oficio ·,{r 235, no qual cO-l baix�da do;)s �stadtls Unidos_no' a segurança dos EE.UU.", Wol
os votos �e solidal'lcdade. no caso ses são acusados de violação do lnunicava que foram rejeitados os: BrasLl. Os U1.e:os norte-am�rlca- fe replicou que o respoll'3áve1do jOl'nal "A Ver.iuij,·,· de Floria- i tratado de, paz com liua atitude projetos de leis urso 55,53 e 60.53 i no!': frÍZ.'lnl que essá traonsferen- pela s(lgura:nça do alto comissáuopolis: um oficio do Clube Nau-

'I
n>,) caso de- Triéste. Contudo, os que já h:lVia comT�nicado aos in- � .cio. representa Um "rebaíx::t-' Tiado ér-a ele. e que a flcha, 'detico América: .convidanôo a Casa jo�nais iug�slavos dr: hoj9 f'e li- teressad�s:. acusUl�dO" o recébimen-I mento" ,pais, s:u su}átio no Rio todos os funcionários. havia

I pa�a a� :fe;llvld�des d_0 seu 3�.0,mItam a dn.",?lgar a nota
"

sem to do Ofl�10 ne 2.>4 e atendendo o I de .Tal1e�ro s�ra mu�to.menor.? (r,) devidainente
"-oII.��������������il_!���:!B������������n�n:l�v�o:rS:':,:lrl0 de fUl1daçao, ocorndo faz,,[., CDmentarios u respeito, do fato esta send'ÜI atrlbtlldo a d01S••& 442 ti '!,_IliiiIi__' _'_I "_,*__4__4

RIO, 12 (Meridional) - O
sr. Mendes de l'.lorais, que re_

gressando da Argentina, a

bord� do "AugusttlS" falou à
imorensa teve ooortunidade
ie

•

afirn1�r O seguinte:
"A COFAP de acôrdo aliás

com a próprià 1.ei que a criou,
pode baixar o custo da vida,
estanclJ capacitadl para pro
p::>rcÍon3r seu barateamento
evitando cr'ses d:c generas pe
los sonegadores e aproveita
dor€s_ Sou partidário da exis
t2ncia da COFAP, cujo fun
cionamento, cumprida a lei,ciclo jli ultrapassado da sua evolu- pode refletir iavol'àvelmente,<;ão politica_
l':n todas as tra,�sacõês co-

hUl",rhllbmo ideolúgieo merciais. bcneEci::.nct? o con-
Para tornar-se ,ünda mais um I sunlidor c�m O baixo poder H

hall/até na luta "ontr:1 o impCria-! quisit·vo. Isso porque o sr_

ASSO(IACÃO
,

(OMERCIAl E

INDUSTRIAL

DE BLUMfNAU
A Associação Comercial e Industrial de Blume

nau, tem o grato prazer de levar ao conhecimento de
seus associados em geral que, nesta data, veio de re
ceber o seguinte tel'egrama: Rio 9!10'1953 - 'RADI
CAIS TRANSFORMAÇÕES SOFRERAM SISTEMA
COMERCIO EXTERIOR COM AFASTAMENTO
CONTROLE CEXIlVI LIBERDADE IlVIPORTAÇAO
DEPENDENDO DISPONIBILIDADE CAMBIAL Pt
AGUARDE NOVOS DETALHES SAUDAÇõES (As�
sinado) EUGENIO SOARES",

Blumenau, loil0r195�i-
KURT' VON HERTWIG

Vice-Presidente" no exercício da Presidência,

visita
Estado

Sob a' presidencia do sr. lngo
Hering reuniu-se ontem ri Colma
ra Municipal, com a presença dos

seguintes vereadores: J'J:lO Durval
Mueller. Gerhurd Neurert, Antonio

Comissão de Finanças, sobre os

projetos de leis nrs, 79, 80, 81, 82,
83. 84 e 85:53; parecer da Co-mís

(Conf:lUe na. Z.a página., letra Cl

Rcinert, Victor ,.vc"I,;e, Emilio
Jurle, Ary Taborda, Christiano
Theiss, Wladislau Constansky, Ar

thur Zindars e Fulvio Emmcndoer
fero

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I CINEMAS:
I ESTABELECIMENTOS JOS�' DAUX S, A. Comercial

A P R E S E N �r A,M:
�� ... ;.* ., ��Jii�

( I N E .8 I. U M E NAU
� =_1' .' . .-e_

H O J E - QUal"ia'Feira às 8 heras - II O J E

HUlVIPHREY BOGART, GEORGE RAFT, W1LLlAl\I

HOLDEN. FLORA ROBSON e JANE BHYAN num

violento. policial da Warner:
'

"H O M E N S M A: R C A DOS"
(Impróprio até 14 anos!

Um grande elenco, num filme colcnsnl. - VilV"UlWU
e torpeZlls de homens fora da lei ... marcados }l(�a S;}
ciedade! - LOl1g�. áspera e sem fim, era a estrada

que eles havíam ,de !lercorrcl' em busca da l'e<!en('iin!
"HOMENS MARCADOS" - UnI grande Iilrne!

•

Ma s. minhas Senhoras e meu'.'

Senhor-es, a re lacão n50 estaria

completa, sC otvidassemcs aque

I,' companhrdr-. -í'undador que de

r.�l�lJO já não pode �i}nll)artilh.f(i.
d:ts nossas reuniões, mas cujo

"emblü nic. cuja Iembrnnça, aqui

"c';lprc ",tá .. l'stfil.á presente.
(01)lO qUé' ad\-e�'titido os campa'

nheirus de seu:" (ú,vel-e/ --- pOI'- ção de câmbio oficial pUla �ll!l luçãa comum a f{'r sUbmetid.]

qu" foi ele a personti;cação. do expol'tação, atê SE:r at,ng!Ja " <lOS orgãos controladores.

devl'l' cumprido -- l!c·fil·o-lne ü completa lilJerdmle cUlnbictl. p! u Stguiram-,�e longo" dclhltp,; d,'

Cnn 'Hei ing, que a morte arre· pO'i> tamhem qUe se concede'!;p a que participrll'am os sr,.;. N('l \'

batou ('.) nos"-) nleio. e cujo no- mais completa lilJndadc camb:al Marques. df'lcgado do SinJií'utll

mc está gr;lvildo ',e'ih sineta à exPortação de couros cortit.'Js da Indu"tria ci.] COHutne do H, ..

EnuUlerar-Ih� os e q_ue fOSsem proporc.on'Hla.;; li-' Grande do Sul; GUSLtI"o Fl'tli'I'

mÉritos., l":;r:n tal·cfa Sll]lél'flu:l cen""· fáceis de ca-nlh',o j'a"o', ',I".....- , �'on, rcpl('�enttlnle do>; produto

POiF todos '] conhecirull, COlll0 ve1 ü iUl.portação de ut"1lidud(" .... l"es: ga.úchos; Antonio LOJli:n�eluh�

na)'! icula ,. ('Gmo h.)ln�m PÚ?lico·1 )'e»1 odutiva>' �pli('ad«.; ". ndus- do Cc-xtume Cal-:ocn, f'Pntio fo('n

como chefe. como con,panhelro.

I tl'iaJização
do couro. liZlidos ioc:us os a'"pf'C't(J� da

° prfsiilentE' (,) SindiC'ato du queslüo inclusive <"II reler_'!H'!,

'\0'.0 C'omp:lnheirof' fundadoJ'ec ,Coluércio Atacadista dl' Cal [l'" ii produção do norte [ir. PaIs.

de citar, e <lO compa-, E' F' 'i' � " d TI' ,

.

h
' !'eSCtls e l'lgorl IC"-Uf,S 0 .. 10 í Encenando os debatE" () <;1',

'lll'iro Ingo H ...r wt, li fIno fll o
1 J"

'

E
.

.

(e anelro, sr. Lu.lz G>:JJlzaga Mo ngPlllo Soarps IWOPO:t. ú '�('gllin-
"{'ur-s€ntamlo o ,;eu grll.llde pai, J'eü'a da Silva, depoi" de expC ..

· te: 11 que í<e ('JnE'ulte li ('oni("

�oí;cit,;.>. que - do!' 1}é - leceb�m
a situaçã.o de sua classe, })cdiu deraço Nacional da lndú"!�'i,,

n. no�sa homenagem �iL'(!Cra 'c
que .se facilItaSSe lt <XpOl ta.çiiD sob)',,- () seu ponto de vistn (jU!lll

I
amiga, nesta data l'onw!l1ol'nth�a. de 80.000 couros de <l.U8.'2' firmas. to aos couros cSlú:hado·.,; 21 _.

t...'io �rata ao Rotar}' Clube de
des"a capital há temPos retidos proceda-<.e ao le'lmntul1lcnto dI)

Blumcnau, e que se estã·.) deteriorando. 'e"toque atual dos C'.)Ul'OS f'l"',.'

Que ::> Divina Providenc'ia os
° ch€fe da Fi.:;calização Bah-: cOs e salgad<o�-, ameaçado:; <I,'

t'onseJ'v' por longo'_; anos 111a:S
eária, sr. Ipan de O}Ívfira, pr", detel'Íoração e que não int"rp�-

c que vivanl felizes no sei•.) do!
t··

,,'.

sen e a reunIão, fez InmUClOBa sen't lL indústria nacional; :H --

que lhes "';0 r�r"s, cf,o os 110SS0S
expO'.ilição sobre a situação dos seja estudada a questão da. (limi

voto, aruent.;s. é o qUe lhe" aJ·
mercados jntel'nc. e exterJlo ana- � nuiçã.o da pauta d(' CiillllJio 01 i

meiamos de c"Jl'ação. lizandCJ detidamente todos os daI pa.ra os couro� vertlr" sal

RPcebam pOi's, meus caro, 1,0'
seus a�pectos, inclusive aqueles gados.

':nr nalZI!adoJs, a estrondosa e ')1'0
referentes às pretensões dçs I S<Jbre tais Hens deverão 8('1'

lon:rada salva de )}lllmas que. ncr inte;resssados. Dem'Jnshando boa consu1tadàs entidades do c'omél'

�erto, todos os pr!'sentes, mas

�m especi�.l, os companheiros do

qOtll."V, lhes 11ão de dedica!".

Tenho dito.

Usaram ainda da. pa13\'"1'11, o,:,

companheiros (ce Rio co Sul e

ltajaí, congratulando:i'e com c

"narcanir: �CO!\t(!Ciluento. ..

AI!"adcceu em nDll11' <ln" fiUtO'

ri-da.des pres€ntes o Dr. Vhí{"tlS

1e Oliveira (' o Dr, Anninio '1'a-

-Ila cosia".
O deputado twbalhista.

duziu o sr, Getulio Vnrga." a pra-

•••Iili.fI,.fII_il.M"lIlElllltfla.�:- Ucar egse crtrne contra ti nação. i:

. '

...
_J_-_:,:....;.��::;��:;::::;:::�=:::;:;j;±:;�.�,..� um milionário com mais de 40

.:. rní lhões de CH1'le;l'OS de JOl'tunfl,

do ímposto de

na

(·onSU\YIO.

're\r12 carradas de razão o Pl".esi-'

drmr e rrão u ansrerun'o; ol)tigato ..

rtamente, os seguros de acidentes

os institutos na

se sabe. o pri

nrerro ntagistrado sancionou a lei

do Corrgresso que negou aquela 0-

brigaloriedade, Qt/111. melhor do

que o pr�sidente possui a experíen

era de) fracasso da admínístracãc

do aoverno, em mater'ía de �egu

ros? Basta 01ila:r a l,.iseria que os I
rnstítutos do MinistérlO do Tl'aba- i
lho pagam {'QlTlO invalidez e velhí-

n em trab���r5.,Em mUHul����������������������!��������������������������-���l
das nossas empresas damos urna ::

parte do satárto que gan.hava o 0-

"erário aposentado, por inválido

;u velho, porque o que lhes dá o

seu Instituto não paga nem o alu

guei de casa,

:. I':- ll1c:'ção trab"-lhista contra o

presidente, porque ele não perpe

trou, em matéria de ássístencia ao

,

Grande venda ele llrimá\'cl'a da ·.CASA

nUÉRGER - preços jamais vistos em todo o seu variado sortimento de teeid�s leves

p�a o veráfr e roupas-feitas em geral.

NOTE BEM: - Em artigo!} de inverno, descontos de 10 a 56%. - APROVEITFM

Bl;JERGER cidade.a mais pôpulal' ela

Rua Iii

505 - Fone 1134

de Novembro, número 505

Endereço Telegráfi co: "BIRGUEH."

H

agoi a, t.inbarn lugar �us suas Sl."}

sões somanaís. Quanto ao seu

quadro sociul, porem. cont.nuava
sof'rer- f'lutuaçties se nsiveis p{');L
desistencía de companheiro c,

'tallJtJem tem sido um "mão [I I E par f irn, porém, em de,;ta

ber-ta," quando s(' trata lh· dex em \ que, temos o nOSSI) aimpát ieo

bol'.�al' o "víl mr-ta l". Wa lí cr Hauf'c .. Quem não o co

VC1l1 agoru o lIe.rcit:o Dl"Ltke_ nhece',' E quem não:) sabe do

Tudu que de le se dIga paro de>' quanto 'j Hau te tem fp;to pelo
ci ever-lhe o,; rnér it' IS, srrá pou- nosso Clube? Batalhador íncan-

co, N50 nos r-e Cer i rrros., agora. Hd

Pl'p!eito do l\lunlc:1p!o .. ;_':;:�ll. �1.

pena·.s, a,o compann-
...

íro que 1 (,.

levantes B('r\·.ÇOS tem PI estado

ao )1'}S',O Cluh�\ dcstncumb ndo

se com rara eficiencia de quan

tas tal'éfus lhr tem sido atribuí

das.

Ralph Gl'O;<S é outro gi�antl
de Rotary; jamais falhou,
mais negou o seu apoio incondi

cional E' amigo em pról das 1mB:;

caU'.'as. NWJ fn'iga t' não discuV:

E companheiro por

vávc
í

de Rotar}' ele, com o seu

scn-i íso a l1HlVC 1, convence a todos

não <c altera .. o amtao de to-

Negócio de Ocasião
é que �e pode chamar 'um doeu...

'menta velhaco, de malandros, que

ser mais realistas que

novos sócios.

Ao comemorarmos hoje o lU.1)

aniversárlÓ de rundaçâo deste

Clube, contamos, com apenas 8

daqueles companhclros-fundado
res e. este fato, a rnuiios poderfa

parecer estr anho.

Na verdade, porém, él e",te o

eursc normal da maioria do-, Ro

rary Clubes!
De. Início, veríflca-se UH), eu

tusiasmo sem par: tud') parece

cartel' às mii maravilhas: - as

anedotas. da hOl'a da camarada-

.. VEND)4-SE um automóvel
"Chevrolet" ano 1934. motor

6 cilindros. em perfeib esta
elo, preço. 25·000. Ver e tratar
à rua 1S' de Nov .. '1336.

AUXilIAR PARA
,

ESCRITORKl
Necessita--se, quites com o

serviço militar, com razoá
veis conhecimcnt.)s de reda

ção, e que s·3.íba escrever à
máqnina.
Apnesentar-se

MEYER & ClA.,
_ co, Sala

- .

ALUGA-SE
Otima residencia, todo o

conforto, garagem e jardim .

Ao lado da residellcia do dr.
Câmara. Tratar na ECA,�.

à firma gem são muitas; o traba lho ain-

Etlifício Ha- da. não é leYDdo" muito à 'serio

- que o prcs:denl(' e o secretá

rio cuidem díe;:o:

Os anos vâ.o correnclo e,

ue'ma pl'Oporção , os <.:ompanhe;
1'Os vão notando qtH' Rotary.
l!Iute''; de mais nada, é uma es·

(;Ola duril'simll às vezes e nunca

um clube recreativo, COln o obje

I Uvo principal de proporcionar

�--------',P''''''''''R'';''-';''';''E'''',-(
........

I
......-t..;."'--... -_.....;........c;;.._-----.....;---; 1

lhes horas de almoço agradáveis

;l II .,J I: e d\vertidas.

AJUDANTÉ OFICINA _ na Oficina. Max Ltda.
E comcçar:l as de'ilistellé�as!

Travessa Pôrto Alegre, 145
. CompanheIros ha que nao se

conformam com a obrigatorieda-

de da frequenc:a. tã.o n::ce9sári� i

para, que o clube possa funcionar I
satl::;fatõriamente. Muitas ve2es.'
os seus .f.fazeres. os seus compro

miS'Éoos não lhes permite manto

essa rrequencia indispensan-
't'1!!. r
Outros mudam' de res'dencia I

ou são ievn.dos á. desistir por 1

m'OUvos Os mais diversos, muitas I
\;e�e alheios à 'sua vontade, - E I
os companheil'os nlais .anc\)sos'

em realizar alguma coba de útill
ao prox!mo. à comunidade, à I

Pátria, experimentam as pl'iml3i!
ras desilusões. E porque ainda à igreja procederalu uma

ainda não sabem, que � produt! busca, que se extendeu até
vid8de de um Rotary Clube, e

a praia de Porto Bélo on-

alga comparavel a t�ma planta.'
'

a uma árvore - só dá ilor ou de, para surpreza geral, fo-

fluía. üepois de passar pelo,> raro encontradas as vésb�s

seus ciclO'" de r-n�"cim('nt(). ! sacerdotais. Dianfe dessa
A'queles hom",nf' de boa von· circunstância, admite-se

tade, que por quulquer motivo, ,

já não pertencem ao nosso Clube. que o paare Elum'endoer'-

queremos. nesta ocasW.o, exw·C'.'- fer teria decidido banhar

Bar Os nos!'os agradecímc'ntos se, sendo tragado pelas on

pc,ia coopel'ação prestada e, en- das do nlar.
via.r�llies .os nossos abraç'.w c1r-1 11.0 t -u: ar c- 1 1 ,,' t

. .,

�� o 1 II llc;cnuen o

dialS e amigos. --- SlJ11., pOJ que id'
.

quem em Rotary :ngl'es�a, o faz O triste aconteCImento.

por lh'!'e e exponiânea n>ntadt.' que ababu as populações
e quem do seu quadro se retira.

'

de Canlboriú e Porto Belo,

I (> faz com E'Ssa mesma Jjl)FJ'(lade,; O governador do Estado de-
sem deixar 1 esseutimentos. Em' t '

'

-'d'
DiOSS'.)S canções continua sendo I �,nl1nou provl. �nClas, SO-

o companheiro de- f'ntão, "empr" I bC,Jtando
O aU�l�lO da Base

que a sua conduta o faça mc-

r
Aerea de ;Florlanopolis pa

rCcer dessa distinção. ra O reconhecünento do 10-
Finalmentt> os qu(' ficam. sio cal em que s presume te-

1 aq,ucles companheiros ideali'stas

I
.' .. 'd

e

t' d
I'íU€. não lnedindo esforços (> sa-

I1a pel eCl O ° es lma O sa-

. I cdfíC:QS, in).buido,; do f:rme pro- cerda,te.

I lpósito
e do ideal di" servir, con.,; Ate ontem a tarde, ain

I tHuem. na verdade. os esteios, as da não haviam notícias so

I �legsaSo-nslemS�:St'redsOS Rotary Clu- bre a resultado das inb:m-
u � para os nov()�.;

eompanhdro�. os homens da
sas buscas que estão sendo

velha guarda. feitas para encontrar o ca

daver do infeliz vigário da

Paróquia de Camboriú, que
é sobrinho do Revmo. Frei
Ernesto Emmendoerfer,
presidente da Sociedade
dos Amigos de Blumenau e

Diretor do Colegio Santo
AntOnio. desta cidade,

ras

PRECISA-SE com, urgenCÍa de 1

f�nn.àdas, ou práÍi·cãs., ,'_ ..'
HOSPITAL DE MISEJ,H'CORiúA
MunicípiQ de Blumellau.

Vila Houpa-

ou 2 enfermei-

alemão.

682

Prec'isa-se de um empreg.ado para serviço nDturno,
fale dc"s idiomas, - portuguez e alemão, que seja de

confiança e que e3teja quite com o serviço militar,

I
Os interessados devem se dirigir a portaria do HO

TEL REX, à rua 7 de Setembro, nr. 640, e tratar diretamen

te cOm o Gerente·

j

I·"l éS. fa7.endo "blag'u("

"[ou o ('ue lhe '3 na alrna...1;,I!l

In rla 'dlt,�;ncão em 1,'Jd�r co'

'11enlora1' o deci!1lo nni"�fs lrio

do Club do qual foi idealizador em

Blumenau.

Ao f nda:,,, o jant3l', o POlll

panl1nil'o nresidf'nte Ill!T:J.df';'('ll a

')(lo� os PI escutes a COOll"l'''P'tO
.' ('Olnnarec,mento piil'.l ltl[1 im

brilhO 'da f�stiv!,;;ade solic:itan';'<.

ainda que se saudas5� o PavÜhão
Nacional hasteado no mástro,

junto a mesa. símbolo dH gran

d' za e Pl'ti'HU:') para a,,; 110S�a.s

lut3!i' futul'ns em. plol do engTa!.

dec:ll1ento de nO"6a Pátria.

Seguiu-se animado baile

eó't .."e animado atê altas

:la madl'uj!ada.

(SAO PAULO)
Pl'ecisa-se. com urgenóa, de uma. EMPREGADA DO�

lU�STICA para .todo � serviço de Casa, qu.e pOSBa apresentar
oÍlmas referenCIas. E para trabalhar dois mezes em BIu
menau e depois seguir com a famiHa para São Paulo.

Paga se bem.
Tratar na Alameüa Rio Branco 286.

MEro E FAMUIA
SáQ estes -JS companheiros que

hoje. neste nosso jantar com('

morativo, merecem ser destaca'

dos. fazem jús à nO'i'sa adml!"a-

t:iio, de,'em ser lembrado, <1(' 11M

neira especial f
São eles:

�endo Se transferido para a visÍnha cidade de Itaja!:
a rua C<;lmboriú nr, ,2, >e na impo�sibilldade de se des

redir d,e �oc1os os seús alnigos e conliecidos, o faZ por
mtermedlO �este, oferecendo seus préstimos no local

mellClOnadlF
.Yoão dá Roch� l\'ÍélIo� 'engenheiro clã ETUC.

Blul1Wnau., 14 .10 .1953.

Armin:o Taval as. cste nos�ú J

Annlnio pequ€nln" de corpo mas Igigante n'alma, o verdadeilo pai

I'
e inspirador do llO>;SO ClUbe·l
reunindo as qu.alitlades de Pl'O-,(undo' conhece1or de Rotal'y, à'3 Por preço de ocasião e ]101' mo-

de lJ.abil contador de ane(lotas (; tivo de mudança, um hem monta

:ora.dor de es<.:ól.! Os seus ensina' do Bar e Restaurante, bem como

Ineutos, foram a, base e o alicer- l,equeno .!Iotel, 110 Bairro do Gar

ce deste Clube
cia. OUma freguezia. Tra.tar com

.. Temo'.;; fj Antonio Cândido de o prol'rietârio, à Rua Amazonas

;F;gueirEdo, :1ustero como o seu nr, 3,7:!5, (ao lado do Cinc Garcia).

ídolo ,o grande Churchill, mns
� - ..

�1110 este s:nip.re disposto a Ulll I Não é fempo para a es-
p scal' dos olhQ'.�, �enlpre pront�

•

-

� \lll:� criU�a 88';era. pot'ém I colha do candidato
«fj!lstrunva. sempre louvanllo o ,

Gavdno e suas in�titulçõe'S, :ia-I RIO, 13' (l\{eridio'nal) O

mais negando (> SEU Hpoio a� proprio Partido Republicano a

boS:s ('ausa',,! I travl"z das declarações do sena-

Ii: Q Bruno É:ildebt'atfd, 'Prt1�· I do]· Bernardes Filho em Sã!>

t;;allo ]:!el0 corte do cabelo, ma� I Paulo,
mostrou-se conÍl'a. o efl

dI' coração bem hraslle1ro, equl,: quema inicial do sr. Etelvino

vale a dizer: bondoso e senti- L\ns, di�endo que não é tempG'

mental. Amigo cedo Ilas hóra" para a escolha do candidato

incertas. _�empre atencioso, sem- prc>ld... " O" 1:('1" bl ca, diz",: .

t ... l'" -
- ti

lIre c!ift:')sto a dar ge:to na!!' no que e
.

ceao .para a sucessao

coisa's, Dá prazE'r lidar com ú Os aco.rdos do momento devem

:Bt'Unv. ,;,! ficar eln suas generalidv;
de:>

------------------------�----

8
ramel�te no Rio ..

'

Antigamente a gente ou

via falar nestas coisas que
aconteciam no sertão. Se

Lampião reaparecesse, res�

suscitasse e viesse para O

Rio habitar um dos nossoS

morros ou barreirafi. sem

diploma dos. nossos refor

mátór�os p'erderia por com
.Ipleto o seu c.artaz, .. Real·.
mente Lampião hoje seria

café pequeno, borocochô,
passadista...
O tempo marcha, não há

duvida. E nOSS11-· civilizacão

marcha ..

' ii. ré...
>

Facamos votos para que,
em nossa z;:eração. ;e Ç!pe.,g:U81n es

sas
_

sobrevivencias an�cronicns. qu-z

TA PErES
OS MAIS LINDOS DESENHOS
o MAIS VAlUADO SOR'l'Il\-fENTO

Vcnâas em suaves prestações mensais só nas

[ O J A S ,P R O S Ó O' ( I M O'
Rua fã de N'Ovembro 900

BLUMENAU

BLUNIENAU. 14-1I1-1!l53

z

(I N E B U SX H
H.o J E -.QUarta,Fei�a às 8 horas - II {} J E

UL�I:(\L� EXIBIÇÃO da grandiosa película policinl:

"N O L I M I A R D O (R I M EU
com, HUMPHREY BOGART co os "ANJOS DA CAnA

SUJA". - Jovens criminosos, " Corações marcadc.,
pelo ódio, no mais justo dos desesperos! Uma intensa
revolta contra o mundo que lhes negava tudo. " até

I
o d�l'eito de viver! - "NO LIMIAR DO CRIME" (Im-

-

'. próprio até 18 anos), - Preços de costume.

6

vontade, sugeriu. que as cl,ª-SSes elo, da. indústrtn e dn jweuó'l'ia,
interessadas entrassem em enter,- Nova reunião haver:, na prúxim I

dinlento para pleitear uma so- ��emana. • \Ir

BITER BOM CAMPO
��

um cáliCt,_ do ótimo
"BOM CAMPO" da

"S O L A R L T DA"

,Y. S. SEMPRE SE SENTIRA' BEM

Toniando diàriall1�l1te
B I· T T E R estomacal

------------------�----�----------------------------

(
,âo de Viaçüo e Obras Públicas sô

ore t) projeto de leI nr. 7153; pa

recer da Comissão de EClucal?ão c

Saúde, sôbr", o regimento interno

do Hospltal Santo Antonio; pare,

cer d:::t CO!nb5ão de Legls1::wfio c

Justic3, referente 11;) requerimen
to de Hcinz Br::'.l1des· parecer da

Comiss�lO de Leghlaefto e JU<:iiC3.

sobre o projeto de lei 111'. 5033;

índic:l<:ão dos "ereadores désta Cit,

mara' pedindo ao sr. Prefeito )\'lu-

rcC'er e n \'O(o:=:: conj ,'[I AS:-.in1 o

proc{'s�o fOI cncanllnh.il , ao Exe

cuti"\·o 1V1unicJpal. nflln de ser no

mendo o Juizo arbitral. a pedido
do _r Heinz Br::111rle:;,: npro\lado (I

projeto de leI nr 5033. que :luto

risa u Executi"" MUlllClpa! n p('r

mutar com " Prf'feltlll'Cl de Ga,-'

par, UllUI arpa de te1'1'n.s pnl�t:!. a cx

tru('úo de luaterial par':l con��1-

vacáo de estradas: 3provndo o pa

recer da COlniss ..io de EducrH·;jú e

Cultu:ro.. sobre os projetos de 1(..+::;

nrs. 55, 5G. 57 38, 59. 00. 61 e G7:

apro\'at.l: a indicacão nr. 34. S:) do�

vereadores désta Cnmara, pedindo
ao sr. PrefeIto Municip!'l, Ullla

gratificacáo meu,al ao escrivi;o e

leitoral, com lima emenda do "c

rendar Pedro Zlmmermann, ])nr:1

que seja dado tambem ao auxiliar

do lneSJll0 unla gratificaC'ão lnenstlI.

Exgotada r. matéria til' Ol'dc>m

do Dia. o sr. Presiden1e deu por

enCerl'al·.)S os trabalhos. conVO('un

do nova reUJ11Jo para a prOXIlll;1

terca-feira

niClpal. urna gratificação mensal

ao escriv[(o eleitoral. (_!fo;;;:,a cidade;

requerimenio do vereador \Vl:l.dlS

l�u Conslansky, ped;ndo ao Exe

cutivo Munic:ipal. a recon;;truçiio

de uma ponte na vila de 'Rio do

Testo. parecer da

ducar;ho, l'eferente aos projetos de

- :e1> nrs. 35, 5(;. 57. 38. ;;9. 60, 131 �

6;,53: unta calta do preside!lte da

Sociedac_e das .A)rugos de TIlume-

nau. prolltificanc1c -se q nto;.nder €<::: ..

tr. Cámaa. quando solicitada

torneCEr biografias de pes:;oa...::. cujo:.
nonte� Sel'30 dadOS a ..... ias publi
cQs: requ,;,nm.ento do vereadOl'

\A
greS&) Interl1acional de Rei
�res de Universidades, em.

lias a Sé'rem fixados; 8 a 14

o Congresso Internacional

Mueller, em nome da lrmandade :e D'reito Social; 9 a 15 -

São Viceute de Paula, agrndereu '1ngresso Internacional de

�i1osDfia; II,a Convenção Pa-

1americana de Eugenl1aTiF.l.
m dias a serem fixados; 16

1 22 - Cone:rE'sso Internaeirl-

1 de FOlclOre; 19 a 25

Na Ord<>m do Dia Constou o se- C:ongresso Internacional de E

guinte: aprO"�_dos "s projetos '" 'llomia HUlnana; 21 a 23 -

leis urs. 79, 80, 81, 82, 83. 84, 35. -X Congresso Nacional de Es

que abrem créditos �uplementares; ,'::tdas de Rodageln; 23 a 30

aprovado o projeto de lei m. 71' lacional de Estudos Lus)-

73, que modiflca o artigo nr. 77, do
- XXXI.o Congresso IlItel"

Código de Posturas, com emendas irasileiros, Setembro: 1 a 7

apresentadas pela Comissão de
-- Lo Congresso Brasileiro

Viação e Obras Públicas; aprova-

.

� Geógr.afos; 5 a 11 - Con

do o pHecer da ComIssão de Edu- �resso de História de S. Pau_

cação e Cultura, sôbre o regimen- ''1; 10 a 16 Congresso
to interno do Hospital Santo An, [undial de Imprensa: 15 ti

tania, com alterações nos artigos
1

- Congresso Iniernac1çnal

1.0. parágrafo único e parágraIo } História; 19 a 25 - Con-

3.0; parecer da Comissão lIe Le- resso Internacional do lVrj

gislac[lo e Justica, rderente ao rc- 'istério Público; Congresso
querim"nto de Heinz Brandes. so- Turídico Nacional, em dias Ll

b1'e SEU almh;:mento da rua 7 de "'rem fixados; IV.a Jornad:i

Setembro; o vereador João Durval t1'ranco-Latino�Americanns de

MueU"r r"qu(!reu ,'otaçáo nominal, l)ir.eib Comparados. em diat:

justificando SEU pedido numa bre- serem fixados. Outubro: 25

�'e orac<1o, que realçava as respon- 3 30 - 1,0 CongresSJ Inter

sabilídndes da Câmara, do Execu- nacional de Odontologia e V

Uva Municipal e da Diretoria de r
Congresso Odontológico En,

Obras Públicas, no caso em apre('o, sileiro, Novembro: 14 a 21 -

Posto em vptação, o resultado foi ·'II.a Conferencia InieranK'-
o S:,��inte: 2 votos a favor do

PU-I'
ricana de Contabilidade. De_

• lafi><> '�embn: 1 a 7 - Congresso
internacional de Plantas Me-

"

dícinaís e Similares; 1 a 8 --

f III.� Copg;esso Farmact:uticn
_ ;: BIOqUlllllCO Pan2merieano f:

17 Cougresso Brasileiro de
_______..;.... j"armácia.

Pedro ZimlnerlUatln, pedindo uni.

voio de felicitações ao sr. Nereu

Ramos, p"la honra com que foi

distinguido pelo Papa Pio XII, que

lhe cl'nferiu a OT('�m de Cava

lheiro da Gran Cruz, cujo voto foi

aplovado; o vereador Jofio Dun'al

as providetlci�s tomadas por esta

Casa. par!! o liberaeão da verba

de Cr$ 10.0UO.00, de-tinnda :'qUE-
la associação religio�a.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.No tempo complementar in
.zerterám-se .os papéis, ao de"
retár Luizinho, logo aos :3
nlnutos, o tento número um

.

,1.0 conjunto, .alví-verde, .em-j Já se conncee ma.s uma agre
oatando a peleja. Este, então, rníução que '�i: fará l'[pt'esentar
O::l550U a comandar as ações, n-o próximo Campeonato Cata!'].

O segundo goal, nense de Futebol, rererent« ao

ano de 1953. E' ele o Vasco da

Campeão de lajes o

Vasco da Gama

(AIXA NACIONAL DE (AP'"AUIA(AQ S' A.
Cupital subserito e realizado - Cr$ :l.OfH)·OOO,(lO

SE'DE: Rira 7 de Abril, 252 • 4.� andar - Tel. :i6-7004

S. PAULO ,-, Sorteio realizado em :�o de Setembbrc
de 1953 � Combinações Sorteadas -- Plano de 21

11\ as ,:'stt> onerOH

·i·'lterVCl"!çüO."

PRU

'I'rubalho aceitável teve na
.rrb

í

trugem o sr. Roberto P.
,Limas, facilitado grande
ente pela disciplina que im
rou durante ,os' noventa mi
ltCJS de hostilidades. Multo
:1 a arrecadaeão do mateh,

I �'��;��:'i�:;: 2'��}�;::�S;;:Ji�
'rlo c Henrique; Norberto;
Jarda e Tu1e; ,OH', Luizinho,
·.mgllrú. Urubú é Herberto,
OLIMPICO .:_,._ Padeir inho,

,

rúcio e Girdínho ; Nilson,
1 'Indo .é' Brandão (Nadi-
:',Ôl; Nandinho, Nicolau, A
V:' 1En nrlfio). Itené é Aflu-

ULTIMAS
ESPORTIVAE

O,LíMPICO X FLORESTA
JOGARAO IJOMINGO

r

I. Re:l'ib.uindc. a .visita qUe lhe
, fez ,c,om,ngo ultImo a seu es
:\dio, o F'bl'2sta, de R'o d,')
Testo visitará domingo próxi
mo o Gremio Esportivo Ol im
é)j,,:(). C .m c qual travará uma
':Tlida amistosa no estadia
la Baixada. Terão, assírn os
1vi-rubros uma excelent� 0-
;'Jrtunidade para reabilitar.:':l1i-,

I ;e perante sua torcida com,
i stas ao seu espetacu'rar in
acesso de drno ingo passado
vancio a equípa grená cai�
ate c mesmo adversário por
[I 1, em Rio do Testo. '

') UNIAO SERA'.·O PRIMEÍ
RO ADVERSARIO DO C. .

RENAUX. NO CERTAME
CATARINENSE,

P.�b campeonato catartnen
frente, no próximo dia 25

� de futebol, estarão ,frente
�,c?rrente, as equipes do'
uebco Renaux" campeão da

Fraqueza Em Geral
·BF e_:_ do União, de Ibirama,

�nNHO CREosorrADO 'ampeao ,da LRD. ' Esta pri
morra partida será disputada:SHveir" em Brusqus, no campo do

',- ��:b'\'T<;iÍ;\\'ii:J;:�'W:: bi-campeão da Liga Blume,
_ ,� -- nnuense de Futebol.

'

"IYf" I ",*li!!!jf��#ifí!ir"i@�í�7m-
-

I

'cm palpos de aranha a defe
a do Olímpico, para conter
, cargas fulminantes ci'a li
ha comandada por Carigurú

Gama; ca'JTo1;eão de Lajes, pela
Liga SeI'l'nna de Desportos.
Os cruzmalttnos, ass.rn lnt or '"

romper-am -nest.a temporada a

série de t ítu los alcançados p e los

Aliados que de alguns unos paru
cá vinha. l'ep!'esentando o asso

ciatíon lag'eano nos cer-tames (.fJ- t

tadua is.
E>sta. noticia damos com anso

luta segur-arica , pO:s a entid:J.d�

:�o anos:

GtlG
QMQ

PCG IVIUS
HES AJQ

PLANO DE 12 ANOS
GHI NYl" XJI
101 VKI LMG

DJIR

bz, aVARIG é também a piC!

Todos os títulos contemplados serão Liquidados Ime
diatamente - O próximo sorte.o de amortização se- I
rá realizado em nossa séde no dia 31 de Outubro p. f., ! I
às 11,00 horas. - No dia imediato ao sorteio, oSl'esul-/ :
lados serão publicados nos jornais "Diário de S. Pau·

'I10" C "O Estado de S. Paulo". I

.�. ' .......

ntfJiro de suo economia. E note:

_._._----------�,-----
. �.' l. .,

-,
;

.. Habitam a' zona. de. co
bertura da ZYM-6: Rádio
Mírador. Vendam' mais.
neste. fim de ano anun�.:
dando .na emissor� de Rio
do Sul., e, •• ,

, " ',-
Solicitem li .rabela de

. preços ou a vísíta .de um

" corretor."
- Caixa Postal,.,61 - Fone 151 - RIQ

DO SUL - Sta. CatariJ;la:

COi\H"rmM O Q1JA N'1'O ANTES AS SUAS CAMISAS PARA

'"\ �' l,j�5 lJONA5 J)E ('AdA.. P2éCI$A:11
�

·

� . J)f unI±.
.

,� ___,- ../
.' ",

=��JIiílij;;J====-
-AG012i.. PRo1JJJdC'I/10 gA: \�f57A VENDENDO �

o � ;'t c- � �oalJlJ�aúl
li J 1\\"'. l?lI�.tÕ.DE /VOVêMlfJR01 {)O()

;�'-,
---

.

---

---_--------

'_' -;:rnmmNTES DE NA'l'AL, AFIM DE QUE POSSAMOS SERVI-
LOS COM A MAXI1VIA liTENÇAO.

ELlIMENi4U

i Notícias Esportvss de Gaspar "

,

!8aqueou Inapelavelm nte em Gaspar, frente ai
''luPV, o

.

ae endi, Cam eão de Jaraguá, d ,

Sul
J'cgando domingo último -ão incomum pelos afíccona- �uaense viu-se perdido e lu- d�sfalcada, bastante segura f' io T�l!>l, a .�1�)l:Ila. chegou ao

ésta Cidade. frente ao Bae- " não mais acreditavam no -va ardorosamente apenas .'!�gilar;te. corJando todas as LU fmal, vitóría Justa e me.
endí Campeão da LIga Ja_ 'me de Pedrinho Vieira, Q'�- �m busca de um p1acard mais .rrremetdas perigosas sobre �,:cir::la, í que pren:iou a me

"guaense de Desportos e um Is da sua campanha POUC,] .armorrioso su::! méta, � ql�em acabou.. ]101' c:mduta do time g3Sp�·'JS candidatos, à dis,?uta do '21iz no Campeonato da LBF, !1;'nroso, mas nem o seu t.�n- marcal�d9 I11UlS um, tento fOI ';1"" no gramado. No, ballUO
":t;rLarne es.�adLlal, o esquadrã 'aual findou-se a 4 do cor· ,de honra conseguiu, pois:, ).� TupI, .

quando Nmha pr�: gJ�parPI�s" destacou·se � tr�.:.' ,

I d CI b Atl 'tO <ente lefesa tUDíense não. deu fol- V_li mais uma vez as SU,b ... 0 de Cote, Walmor ,_ Pc·
f n�lpa o'. ue. e lCO •

�'ida, entre tupienses e 1 a seus� atacantes, mostran- q_ualidades de goleador. E! 'vi !1,1 (i'cfesa e Ninha e Nana�lpl, ,con�":gU1u brIlhante e
'.

I lo-se embora completamente -())n' 4 tentos a zêr::J ri favor ", �lt::1qüe, tendo ') resto cnn_1erecJdo. trlUnÍ,o, abatendo,. de IJaependienses, que !lor sma

1
11-:t tlido .:;fi �,,�ZI-i1E-nte n<11'[1 a1 IIi bastante corrida e dispu. _

,'�r?�la l���fa��� _d� � v�;�� �ada .r"=los 22 jogador�:;, os

l\UloRIBVel ClulJe �e �:';'\�cvi�_,�,�,;;:�;,��:\qUs���e3��� a O. Me_smo nao contan- ·'uais. d'�.3.-se ainda, apre-
I ',':l-se OL;";i.). ':�alrJq JiI�llU'1 com val'l�S �e seus tí�u-. 'l1tar(lffi grand'e espírito de

c' 1'�ll1aldo ".a (!"l.'�a c' Silvei-''res, que ])01' CIrcunstanCIa!' ''1.. apresentou duas fase!:
,;) ;; Turjol',' I,,',' :1f5.ijt';.', ,':',tintas. A p!'Ílueira caracte-

B I'vErsas não !luderam joga!', '-;:'u-se pelo equilibrio, das a�
, ,

U nJ' e o a U L(-op::Jld" '.V,'!nnuth foi umalvi-verd.e gasparense cum· d .'-iii. legu;:l:' (cnui) os dois,'-

r,s, sendo que na segun ariu ótima performance, jo- tim,:;! de Gas:oar foi mais
r 'ladr'�� form';'� ,: 'lsij,i,-,) Tu!,j:,

:mfdl·Obr!e� ��_apokcSSl'''a::Oo,mC,�lnlU5ei- '�itivo no gramado, apro_ ASSEll'IBLEIA GERAL ORDINARIA Si'r,to5p C:lLí J.","WtT::Jr: ;<;'lFJ�-"I ... U1lj " o etando-se diss,:), os elementos ,', 'l,. �v� e
•.

H'S ln a; ... v,i".uindo assim Cidminar s�u ad- Csnvida-s'<! os senhores sócios deste Clube a com- l!. <..'. El,C'J. ,".) JlB, Nana e,i'sário em grande pa'rte d�,
''! sua vanguarda para mar-

, "5 d N b 340 f.� b5,').
'

T os 4 tentos que valeu pec parecerem. a s�de social a rua 1 e ovem 1'0, ,

. espetacular .vitória. A pr.'- para o dia 16 do corrente às 20 horas, para a seguinte
-eira .fase terminou com uni ORDEM ,DO DIA:
zérc' pró Tupi, goal de au�
'ria do impetuoso Ninha"
'uma de suas ,espetaculares
,capaci'as. Na segunda :fase d
'aependi apresentou-sé! de iJ
·�;o com grande disposiçã:J,
-l;:lOstO mesmo a empatar e

�ncer a partida· No entanta'
11'OU POUCO a reação do tim.:::
"iitante. pois perdendo duaf'
'1:lgníf cas op'ortunidades que
v::: para marcar, uma prove
'en te de unia penalidade
1áxima que Silveira desper
'çou ,e outra quandi ,Peru
"!ndo a méta· tupiense à sua

'''ente, desguarnecida, chutou
-

')m ,atrazo, dando oportuni- -

'ade a que Walmor na corri' =
'1 salvasse a sua cidad'éla,
leu margem a que:o Tupi
"agisse esplendidamente, e

_ ass:Jsse a dominar a parti'éIa,
:: lssasse a .d,orninar a partida,

Rul. 15
- -::inseguindo em seguida oà -

,eu segundo e t.erceiro tento
-'01' int,erméd'io de NI(nha e
Erich respectivamente, Daí.
por diante o cllinpeão Jara-,

1)
2)

Assuntos diversos;
Eleição da Nova Diretoria·

A DIRETORIA.

BAEPEN;\l: - ':J'â1lte' o
t':,- iI':' : li'� L,k·,'; '. W;)'ItC)�:'
L!,.''Jquinhd ,�ZC(!1)('; Jorge
(AmcricmlOJ. DC:l':val, S11\·
'-. (. a, TL::'>jJJ,) e :r�rú. I

RC:lda do J(:k1'mullicipal;
Cl � 7:i5,OO.

'

u a 15 d e No, e m b r P, 1 O 51
../'

encerrou-se com dois c1llPes w(Jica Regi'ão Mineira:, Ararangua
,lldera-Io o certame 6,3., Liga A.tl.S;' :en'Se da., cidade de Arara,nguá. €
-:---;-c-:- ..,.,..--:-_.......__....... ! Comerciário de Crictuma. Suas
A um passo do Iri- representaçõe!l profi$sionals,. po:t'

" esta razão. terão' que decidir cl!'r�mS1eon!l� ' .. '" r : Jelej.a, para no final sair-se'-(;I '"' oJO S uVal mellliof de tres, ou quatro ponto\'; lau,l!ead::>, com uma vitória
o titulQ ,máximo, forçando uma, Jrilhantl: e sensacional sobr.s
,vez mais ao que ,tudo- .indica, \) 'campeão de Jaragllá, vitó.
adiam�to das pelejas constante ··a essa que foi recebida com
da l'odru:ta inicial ela competíçã') urpresa e com uma saiisfa
,bar.l'igi• .v,ude" ' ,àos,do peból gasparense, que

�UiilfJllliflmlll'UII'flfUlJIIUliUIllIIIIIIUl"lllIllmIIU!IIIIIIU!11IIUIIII1R
e' 5
...... - ,. -

� Relojoa.riaShwàbe: ê
'::::
:=:.

'�'

�,,1l10S simílarp.s.

§.,UIHlllfUUlllllllliIUUUU.'UUIIU .. IJU.lllldIIIIIIíIIUUIiIIIUUiUlllllllUlUuUlllmml!líIUIUlililPtIJIIUnn'J�'
§ DOENÇAS NERVOSAS E M6lfTAIS "i'

�.

I
!
'$
=

i"
ª

..ª
� ',' "

.' ,"

"

", "

.,.v.mmuu-�
.4iõDlIlIJIDiHiillíUWlllummnUIIIUliiiilüfilrrmlllilllliiliUlIIUlJliIIIlUlliJjUiUmfmmIlm

'

Casa de Saúde Nossa Seabol'a da Gloria
_-." A, RELOJOAltIA S(JUWASE avisa,Ms portado-
5- res:de cautelas a virem trancar as mesmaf:l pOl,' coupons
:: numeJ:ados, .luml como chama a:atéIjção dos clientes que
S� fizerem co:tmiras alen\ de 500 cruzeiros l1urante () mez de

ª Agost9 a;Dizembro receberem tam�em coupons nume
= :radós -afim de tambein concorr:ereJll ao sorteio de :m
= tomóveis e oútroG v,aliosos, premies, "promovido llela
- AgencÍa Junior de J}ublicídacle, em Dezembro.

= Relojoaria Schwabe de Oswaldo Schwalle

.ASSISTIlNCIA :I!E'DIC A i"EltMANENTJI: .A (JARGO DE,
ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE ME'Dl(:iA ...... REPOUSO - DESINTOXICAÇõES � 4}-COO-
LISMO - TR�TAMENTOS ÊSP:ÊCIALlZADOS. :._

,

_

AVl!NIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone. SOI1I1
ENPEREÇO ,TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

C U R I T I B A P·A R A N A"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PERECE0 AFOGADO NA PRAIA DE' PORTO,,'BEL
O VIGA R IODA IGREJA DE CAM B'aRI
Mostra da capacidade. realizadora BoolaoU disposto a levar lindilosa ,�Iimaé sobrinho d >

e cultural do povo de São Paulo os maritímos a nova greve Re,�o. 'frei E. Em�.eA�doerf�l!
.

.... L· I
.. .. -

p" RIO, 13 (Meridional) - O Cem aquela primeira dec�_1 . ,A população de Cambo- d;esapareclmento do refe . n:�nha ..

' de segUl1da-relra�;\.gelubllla se o egls allvo paulista tom a exposlçao em arls Comando da Greve, ou me- são dos foguistas, que consh-! rIU recebeu com profundo I rido sacerdote ocorreu em quando o padre E:n:nen� ..
,

. S. PAULO, 13 (Merid.) -
\
co: E', sem duvida alguma, tlvo por que esta Câmara lhOI', o. oomand�nie Emílio tu i, Inegavelménte, ou.tra c1er-! pezar e geral consternação I

circunstâncias extranhas; doerfer: teria que oficiar a ....•.
A Câmara M�nicipal apro-,' motivo de jubilo para a ci- �1unicípal de S. Pau,lo, on- Bcnfanti, cO,ni nua �1!lpe�h�; r?ta -" � r:nmeml fOI o ,easo I a: infausta e dol?r?sa notí- porquanto as suas., vestes santa missa, eis que

.
as,

.'
....

vou, a requerimento do sr. dade de São Paulo perce- oe se encontra a sede do ct.0 e� Ievda� °ls6mdantclomrrOeSntea I
da Fed_laçao. .do Comando. era do desaparecírriénto do 'I foram encontradas as mar- -pessoas que compareceram"

. .., M d
.

bíl d
greve TI) a o . '. de Greve e pr-íncipalmente do I '

'''. ,",' ".,.,,< .,,,,,,-,,,,,,, danraí d P t B'" .
.

.

Valerio GIUll, da ban:aa.a ber, �ue, de acôrdo com as useu e Arte, J? 1 an o·, A_ gre�e virá. se os a_rmador<:� j .comandant� Bonfantí, que se I vigário ;da Paróquia daque- gens a lrala e "o_r o

e-:11
(C()né,lui na 2,a letra J)

.

do PDC, um voto de jubi- noticias que nos chegam a- se com aquela entidade pe- n�o �t,�n?ere1TI a todas as rei

!'
considera Iíder absoluto de l Ia localidade "Padre 'Carlos Io, Iocafidade �roxlma .

a '

.. ".

'10 pela exposição de telas tra rés dos jornais e do rá-] lo acontecimento, não faz vll;d1caçoehs dde ndo�sa16classe. tod:Js os marít'mos.' .0 referi. I Emmend-cerf�r fato ocorri- ;amboriú, para onde? pa- rOlt"'dig.J M d A t d S- '::". .,

_ ':;' sti at� zero ora o la. -::- do Comando realízíu ontem! � '. , '. dr E d rfer teria se '" I
1.,0 useu e r e :. ao

.uo. a Cidade de Paris esta, se��o renaer JU� lÇ� .a�s grltou ele numa assembléía r'"
.,

. do na manha de aommgo .

e
.. r_nm�n o.e .

.' ". ." .

Paulo em Paris. .Iustlficari- toda ela repleta d carta- mérítos daquela Instituição reallzada no Sindicato dos tTlrr:afo' :unlao'dno Sill�JCato dos
último. . dírtgido, ciommgo pela ma:- .

. _

di
._."'., e _

t d F' t d
.

t t
ai �lIOS, cn e o caso .em .

h- f" d l' m····do a sua proposiçao, isse o que nao em poupa o es- OgUlS as, 011 c, jun amen e
questão foi apreciado e novos n a, a im e a I rezar .1S� ...... "

vereador pedecista: zes chamando a atenção de forços no sentido de bem com

f
outros f::Jmbentadct..:res dt� planos de agitação foram tra-] Segundo as' notícias que sa, depois de ter cumprido': O��!\ ���tr:�;�� uma chu.�

tod os habita 1t da e 1 S- P I
con usao, mem ros essa en 1- d I rec-ebemos de Camboríú o' b 'g�

- ,-:-. a ".
,

"O Museu de Arte de S:
06 " 1 es qu - co ocar. ao

.

au o no c?n.,. I dade, f<?� faz,;r agitação. A ça os. -..

. .

' c�� as. suas o rI açoes ;s- va de. granadas 'Sobre a fa,mo�·
Paulo está comparecendo.

la cidade-luz, bem como de certo mundial, especial- I assembleia fOI convocada por

1 f"d
I -pirrtuais da sua paroquia, Boyes.' Town, quando um carm-

" na na velha Eu� todcs os turistas, para a mente neste setor artístico.' um grupo de associados para, raas arl O O cO'ncurso'
As mesmas informações, ríhãó que. transportava granadas

nesta �ema. '
. mostra de arte que do Era- decidir da partcípação ounão· adiantam ue o Revmo. Pa-. l;E\; chocou com um caXI�o, no qua,l

ropa, precls�mente na CI- Nossas homenagens, por- �a greve que ,) .cmte. �ol1faTI� .

.J E
q
d f foi vi �. v,iajavam. quatro rnulhêrcs. i.res.

dade de Par.s, onde, no Mu- sil, principalmente de São tanto ao sr diretor dO Mu- tI pretende reallzar fendo pe-
ure mmen o�r er. .

S das ,quaIS pereceram em couse.- .

, ". lo esquecimento ·propositado

para o Da co' I! D "-I'
to domingo a nOlte, con..;, querida do choque. Ime,diatamea

.

S'CLl de L�ranb(jerie, esta ex- Paulo, demanda às t�rras seu de Arte e a todos os dI n O rasl.

'

.

-

a que foi nelegado pelas aU-l
.. versando com o sacristão te. àpÓ'S a colisão, expI'odu'am

pC'ndo muitas de suas telas, da velha Europa. rlgent�s que cOl1segmram torídades e .pelos armadores,.'
.

�
.' (lá I'-f"" e Porto Eélo, fa- nume.i'os�s grana:das, de cento. e

que para lá foram a fim de
: . .• . levar a França esta mostra nos enten�!mei1tos �e�cr:t: -1 '. . .

b
.

d 1 92 h cincq mmmetros, tendo uma. �e ."

t"aduzI'r' O adl'al1tamellt() Ha muIto mteresse arhs- d l'dad l' d mente havld�s no ]\.'hmsterlO A tItulo de curIOSidade to ocorri a pe as � oras.
las' cardo sobre um::c casa pe "Cl'"

. e capac e rea lza ora e ' .

t d d'd t
.

1 1 d"d
.

A'
.

1
•

d '.' .

.

1 1 1 1 d d S P _ d9 Trabalho para. c.:ncretiza- i !l1 er,�sse os ca� 1 � <?s ao em outra oca', eVJ o a Clr- ausenCla c,0' pie OSO sa-, 4ad�. Infantil", causando d�.nos,'
c,n que nos encontramos

I
hco 'ê cu tura naquela ex- c�,tura o povo e . au

çao de tod'.:s os Itens do a-I concurs' para �scnturaÍ'lo do cunstâncias imprevistas e de, cerdote foi obs'ervada na IHie'ii'ós. 'I,também nesse setor .::rtísti- posição que se realiza, mo- 10 . cordo de junho. Mas nada fi- Banco do BrasIl, conforme O força maicr, o .mesm,) con-
.

cou decidido. A ma'oria dos aviso que o referido estabele- curso, que d,�véria' se realizar
foguistas se pronunciou por nos dias 18 a 25 'do corren�

D
"

cJ, I P
uma c,:'I1'duta mais pcmderacla, f •

I d te, foi transferido para datas

'·stl"ngUI· 0, pe O apa
nada a�ressiva, do Sind'icat? Jerão JU ga OS OS assas- a serem fixadaH oportunarnen_

. convencIda de que as autorl- te. Déssa forma; os c·andida-
dadcs tudo farão para evitar sinos do 80by pela Hlei tos estarão em condições de

P XII D N R I �t:;:avi�f:ao ':r��1tm�1 te��� Lindenbern" I :f���·o;:::m c��ç������� e��
II' causaria, no momento a pa- !t vagas existentes no 'Banco do

10' O ,_ ..3mos' ralisn�ão teial do 'tl'a'nsporte KANSAS CITY, M�ssouri .13
·Brasil·

.. g
, marftJmo.

'.
. (UP) - Sob a proteçao da. 'noite

-------------

.

• I Os fogUIstas alIa�,;s a,0 �0�.1 foram transferidos para esta c.- Comunistas brasileiros

Um voto'" de fell'cit!YÇo-es da Camara Munl"cl'pall �1�n�����rJ��������d����v!a� I ::��n�<J �����r:e�:aa::in� i�� eslariam nas GuianasI U CO�,vocaçao d,.. nova

assem-!
divid.uo Carl Haustin Hall e a

'. I bIela para ser realizada antes . RIO, 12 (Meridional) - 'rele-
O ver�adar pessed�ta, sr.. os d:= "Cava�eiros da Grár

I
sem pêias de dúvida, motivo do dia 16, e tr"ra debater no-

Mulher Bonnte Heady. Ambos
gramas da Policia do, Rio d'e

P�_dl'o Zlmmermar;n, n� reu-

'I Cruz', ,�. maIS elevado, "Co_ de justo orgulho vura tod'os vamente, o' assunto, no
'

ue
ccl1"garam al�mados .

e f�r:el' .Tane::l'o, dizmri que lidEres 00-
lllao ,d.e ontem

.

oa Camara m"endado.rc.' corn IVredalha" e nós bal'l'iga-v.erdes, como 00 é fOI'alTI at"lldl'{',OS.
q

Imente prote.g.dos p�!a PO!lCla,
, "munistas brasileiros estariam.Mun clpal, en[,�Jando O ft to, C1va!elros". • para os brasilEiNs de Norte

. _

sendo imediatamente levados pa
do dr. Nereu H,mnos" pl'esi- ,

Tendo sido o ilustre caiari- I a Sul. '
�

l'a a pl'is.�o que fica no de,:!rmo
nas Guianas ajUdando seus com-

dente da Câma�a.dos _Deputa- i nense, qut:; é Nereu Rarn.os, j Requeiro por isso Sr. Pre-
BUENOS AIRES, 1� (UP) -, primeiro andar de um arranha- panheiros .no programa de agi-

dos, ter sido dlstmgUldo peb! condecorano com a primeira 'idente' s�ja ouvid� a Casa I Es!,cra:se qu,: a produçao açuca- ceus. Os assassinos serão julga- tação'. As notlc:as llar-eeeriam
Papa Pio XII, com _a Ordem; des�as �radua�ões, conforme �o sentido de ser apr,ovado: f'elra ar:entma marque, -este a- dos pera chamada "lei Linden- alarmantes, mas revela se cêrto

da Gran Cruz, de Sao Sllve1>- i Cerill1C.J1Ia_ realIzad?- no Palá- nesta Sessão, um voto de fe- no, r-ecoLd de todos os tempos: berg" poi.'.S tendQ passado, de um fundament'J, conSide!-lindo. do

t�e, re51l;lere�t a Cas:'l um voto c:: de �ao �oaqu�m, d.;]. Rio licitações ao emil:ente Dr. Segundo Os. ?alculos alcançara Estado para outro na ex�cução DFSP que �st=iam proximos
a'e fellclt?çO:eS aa· Il�s�re ho- d� Jane!r?, as. 11, h?ras do Ner,eu Ramos,. pela subi� set:ec�ntos 'mIl �onelada'5, graças do crime, este é agora conside-. ffa Guiana, 'llO's extremos n�rte

m<.;m 'Publl_co catl!rmense: dn 9 des,e mes, e �sse fato, hcnra COlTI que sua Santidade prmclpalmen�e: a grande safra rado como de âmbito federal. do pais, os lideres comunista'S

cUJO V?to fOl aprovado. F�l o Papa Pio XII vem de d:s' de ca:na verIfIcada na província

I
Gregorio Bezerra, JoaqUfm Ba-

'0' segumte o teo;,' do

requerl',,, "d"' T "b I '
tingui-1) e, por êle, Santa Ca- de Tucu�an. Essa produção ul- tísta Neto e támbem tendo pa

menta apresentad::.: ueCI ara o ri una so .. · tarina e o nosso estremecid'o trapassara bastante o Nnsumo II ',.,raquella em r;eral ra lá. se desloeado constantemen'"
"Exmo. Sr. PreSidente da Brasil de açucar na Argentina, deixan-II' VINHO CREOSOTAno r, ltl." o sr. Tr'iflno O:JITeia. A PoIi-

Câmara MuniCipal de Blume_ bre se o base-barJ s. S., aos 13 de outubro de {dO um. bom saldo para exporta-;
.

sn.Vl!:1Ju j cia P.olítka está atenta e v:gic
nau. - Dentre os nomes cê- . 1953 _ Pedro ZimmJ;!rmann. çáo, " __ ��" fante murntend.oi ainda con'3tantes
lebres que pont ficam a cons- a1and'

.

f I contacto com a Policiada s, Goi-
telação de valôres do Estada a e eSDor e

H t·· d R" dSI' anas onde os comunl<.tas s'e as-,
de Santa Catarina, destaca-s:3

"

O IClas e ., o UI ! sanh�ram depois das últimas co'

um, na éra pl'e.:;ente, o qual WASHINGTÚR 13 (UP)
.

-

F· I
.

ti'
11e'Ições,

�?'�i��lE�;��:�;��1��� ��i�1�1�1tf�?� i, glaDtauu'mO'es"quee aDg'a,aa'mm ePmreRsodsO SOuSII-··-·-iB.li�.-�ãiii�.'
·liIiiiiii-�--·_·iiiii_�iii·-··uiil_-••••iiil••-íii! ..

jetória de Nerêu Ramos no [SENHORES
cenário nacional. em que sur-

jeita às leis anti-tl'ust. O h".Lul' : ' I
ge, aure:Jlado Eelas SU3S ex_

na! examinará a q';leixa apresen-
I

. ,
, .

..'
. t

.o�Isas qualidades de homem
tada pOr do:s jogadores e pelO RIO DO SUL, 13 _ Ao

I mos s,mure trabalhado em vp.Íra, f[scaI do JAPT; J'abes'
,

bl' d
'

l' pruprietario de um pequeno clube -
.

pU ICO e carater reti meo e contrário do que comentou, prol das justas causas e, SJ- Gare·ia. fiscal do TAPC; Vi�or
1 sc/ore a clausula de reserv-a in-ex<mp ar, cemo verdadeira ' prr:neamente, um jornal de, bedcres elas atividad'es que' P:olliz?etti. D retor da Rádio

1 d N
- clu'da rm todos os contrato'� en- Bl '1

. .

I
�IT' d R B' dreserva mor8 a açao, .

- umenau, o noss.} SI enclO a v nhanl sendo €xerc'das Dela !'a'ra nr; enato ln er, a_,
A pr[Jpri:! Cristandade B'ra- t.:e o" Jogadores e os proprieta- l'êspeito do crescente número polích l:,cal, a cargo d) pro- gente d'o IAPETEC; Pedro P, i

.silc·ra,' tem tido em Nerêu I�O:; de club,:s. Por ess�;.clat1,.,u19.1 de roubos pratcados em Rio nrio De�,�gado Regional, dr. Cunhn. ,}i'retor d" "Nova I
Ramos um baluarte dos seus

o Jo�ador fIca su1:)')rdmarlo anl dn Sul. jamais visou ,b�ncfi- . .T::lsé fia Luz Fontes, achamcs Er"; (�aimundo ll,ia'r S,�br.,!
!,=gítimos anse' s :" direitos e. p3tno de forllln permane!1te. ciar quem quer que seja. Te- mais acon.selháv""l não alertar Emílio G :rardi. deleg:do d�s'
através dêle, e,speihoLl sua pJ�

.

os gatunos. Caix(';r,',s Viajanl:f''s eb Rio
sição. quandQ $,,,s'." auWntic'J f,,)'i%}![S8'�J1iLf�)íJ[d1ln��� Graças a intervenção szgu- Gr. (lO Sul; Cassio Pinto da
apósblo do direito social cris-

._--

----r� ra do destaeamento de polí- Luz, fiscal dJ IAPETEC;

Fran-I'
tã�. definiu, com. de.stemor e !!j,.�:;:..... 11 'i" rie Rio d:l Sul, em co]ab;J ..

·

eisco P nl",�iro. ".'[alter Rous-

'

sobn:nceria, o pens ?mento "'"

� B
ração com a D. R., d'e Lajes, senq Primo, prof. Fernando'

brasileiro, em relaçá.! à farsa I
II

t
fonm d2tidos Norberto Rip.- Schloegel. Marc'·:s HoendchE.n, .

�:;:j��d:oP����e����!;�SCOl�� '�I IS à-Se em �� �l�fse��n�f(��:::� dt�l�:l�� �iW<�l��,n������n��dO Eogo
_ ,*,I.�;U:! 15 de N{}Ve!!im_blllir�Og,.911?1III�1I2.i!l=:!_._!. III.p����qR._a::�i •.resultante de um processo iní- )'oubos, cem um cinismo de- --------.-- ---,-....----.-.-.. - __....._ .. --__ .�. ...

quamente forjado, o inteme- veras rev:.:ltante.

M�a��c�t�������. Stepinack, da

adqul·.Br do D:;�����U����Qn�el��:t���e�n� afou'por estas e outrls atitudes n se'us do o competente Jl1quento, ,0.'tã:. próprias d2 Nerêu Ramos, requereu do MM . .ruiz destA Ivem ag�l'a o glorioso Papa ta Comarca, o mandato de pr'-Pio XII di' ;Jgraciar o insign,':! ar 'g05 na casa são pr,:!V2ntiVa contn cs men-

b
�

conierrüne·J, conferindo'lhe a c,jl'l"arl.os larapi.�s.

rece er.primeir.l graduação da Grã. Após termos publicado em
Cruz de São Silvestre, llossa eci'içãJ anterior, o des-
A Ordem Papal Equestre de

'A
,)acho telegráfico enviado pé!_São Silvestre. !,j�Si.ll L i de·

C J'
Ia ACIRS ao Exmo. Sr. Go-

signacla (ln honra a São S 1· a·PI·,ta \·'crnador de Estado e ao Exm)vcsLr,'�, prirlleiro Papa que dU- S" S�creü�rio da Segurançacedeu a'J Edito da Paz de Ptlbl!Cl, e provavel que ve- RIO, 13 (Merid.) _ Pros-Constantino. Esse, como é S�I' nhamos a conseguir mai·or s,,-guiu ontem à tarde na 1 abido, foi promulgado em 313. � :"'Ilw�rl)' de policiais, porquan- Vara Cl'iminai, o sum'ário deDiz-n:)s a história, que o I '.� S���!l foryados a reconhe- i ('lllpa de Durvalíno Tavares,fundador da Ordem de São I XU
.

d e tI)1I embr"
nr '.8 ll1aUdltos esforç�s dos sua esposa, Carolina, e cs :n-Silvestre fd o PaUl Gregú" I , , U �old�dn8 que tral;>alham sob a, dividuos Mauricio Viana êri� ;CVI, em �1l41, em substL i chefta do dr. Jose d'� Luz Fon'l' Walter das Neve;, assassinostmçao da O�I,em da "Espora

I
tes, da sra. Rosa Canrl'ida, mãe dode Ouro", também clen.:mina-

da "Ord d M'l" D ", 1" " 1 primeiro, fato ,:corrido eml'ln li I IClll oura- X .. I'f'T ilr;() tecruco

119 de abríl do corrente ano,da", ,�sta fundada pelo pró- comerCIal tla Estrada Velha da Pavunn.prio São S lvestre, que geriu' I t· Hos destinos da Igreja entre; r Igos para amens, I � RIO DO SUL 13 _ Após'
Como Se recorda, Durvalj-

313 e 335, {

',1''',.''.
l'i7çenc�mos um ofíClio�-C'ol1vi!

no, instigado pela esposa e

A Ordem de São Silvestre: sRnharas e crl-anças _ te, estivemos assistindo '�foi reform3da em 1905, p.cb I inauguraçâc, do Escritório d� Inslalaca- '11 �HII
'

UI'�
.

� IBem-aventurado Papa Pio X,' C,;ntabilidade, Representações O O em 10 fi UQteUg'9c,rll·haes eCOgnrfa;Ursiu, ndoitVa;edrasmusenc.tae-' >.!t:ns�a(jlrardetaogeCmns RI.Lo tddao" srue1c,e.m; A. •
•

' .' n
� �:=����::::::���:-::.. =_�:�:��:-:E:�:.=�:&i=S=�=�=�==S=�=S��=�=��:S���s=�=�=�=�s=s=�=�����s�s�s��������S���S=�f:�������� .

,<_
= -� ,'ua Coelho Neto, no Edifício

Castigou a (�n. ina, 'azeAdo-a :��l:::e�.r�s<;���:nâe;�;'���
(�taS, teceu. brf�ve oração, dí-

Postar-se deSDI·dt2 ����d;:�jF;:57;';:;�:
.,' - " ....�".

f5"
c,Q na, rua ,JrOferlU um apreciado díscLir

P(.·r�o Alegre, 13 (Meri- ,',1 lá se mudou há poucos
" .

t 1 d
.'0" dizendo da sua satisíaçã�

! 1.lgo ImpOS o pe os mora 0- ,'lll entregar ao público umdonaI) - Os moradores da 5�as. NO' dia 16 de set€m- 1"(>8 da casa 1-465, e que re- '.;",critór�o capaz de atender a
vizinha cidade industr'al bro último, cêrca de meio ceiava desobedecer-lhes. ;.udos da �el�or maneira poso
de São LeopoldG ficaram ':lia, na calçada fronteira a Mesmo assim ela entrou, �'iVel Fmallzando, conv doU

.. 'd 1 f ,·�d�.s os presentes para umaes�arreCl os pe O ato que essa casa, foi exposta u'a rara logo tornar a sair, na- farta mesa de ti'::Jces e bebi-
s.e acha narrado em m€illO- menina de 9 a 10 anos de turalmemte impedida a is- uas, no Bar Oto Fritz.
rial dirigido ao juiz de di- idade, com as mãos cruza- SU, no mesmo estado de nu- Conseguimos anotar naque
reito da Comarca, que, por ias às costas, completamen- dês. Pessoas daquela casa a

13 agratiável festinha, as se-
guintes pessoas: dr . .roão Gualsua vez, o encaminhou a� te despida, a na-o ser um ''''stavau'l vI'gI'ando da J'ane t F<, . - ;:.ler o urtado, promotor pú-promotor da Justica local. p'equeno "bolero" para lhe la, A menina contou que blico na Comarca; vereador

af m de proferir a' del1úl1� "brir as espáduas. Aos não ersm seus pais os que Algeneri.;:, M. Santl:s, repr",_
cia criminal. O trecho mais poucos foi se juntando gen- alí moravam e logo se apu-

�entHnd() n president,e da Cã-
.

t t d
mara Municipal de Rio doImpor an e CO ocumento te, que, revoltada, ins:stiu TOU que a casa servia de Sul: T,,6FiJl1 Florentino Por.é o seguinte: com a menina para que en- residêncil;1 à familia do ca- to.•Juiz de P::z no cargo de

No prédio 1465, da l'ua trasse em casa. Ela, porém, oitão do Exército de 110m J!.dz de Dire to; Roberto Ma

Independência, reside Uma trêmula e pálida, de vergo- ClaÍ'Ício Mendel Dória· Vai chado, preffidente. em exerd-
'. • j<. do, o:r ACIRS; José Joaquimfamília ainda não conheci- nha e mêdo, deu a enten- ser Instaurado 1l1querrto Mi�uf!l, pnesirlenie do, Sindi-

da na vizinhança, pois pa� der que alí estava de cas- sôbr·e o deshumano castigo., _

('ató dos Operários; Cid OU-

COM TODOS OS
POR APENAS CR$ B4.90(),OO�

NÃO PERCAiV{
DIRIJAM-SE A'

a
com O .auxilí.o de Mauricio e

Walter, matou apropria geni
í�;;,"a, enforcand:-a. Em s.eguL
da, lançou o corpo, ent"olado
em uma toalha, no rio que pas
sa nas proximidades. O cri
.me, talvez, nã'O tivesse, isido
descoberto não fosse. a' de
núncia de dois

.

m�toristas.
'contratados pelos criminosos:
para conduzir o cadaver. Os
profissionais do vclante, ap,�

da vantajosa oferta pro·

RIO DO SUL, 13 - Esti9 Mail' Sobrinho, Hermelino
veram nesta cidade, p;residin- Largura, Antonio Naschen
do a instalação do SESI, os weng, Otaeilio Msced:o, Wal
drs· Renato Ramos da Silva e ter R!::u3senq Primo' e dona
Celso Ramos Filho. Especial- Marilja Centeio Pereira.
mente. convidado, iQ. sr. Ad?1- Finahnente, .

.está d� para
f? Fl?SchknecI:t cortou a fIta

I bens a lab-:riosa classe operá
slmb?l ca. �ea�Izando o .Pad�e ria, pois o fato é que as boas
Otaclan� RlbeIro, a cer�monIa arrec2dações atingidas nesta
da bençao log?_ a segUIr. Fa_ c dade, facilitaram em muito,laram na ocaSla;) o dr. Rena- a instalação dos serviços :l
to Ram:·s da Silva,. Assisten- cargo do SESI.

.

te do Departamento Regional
e o Padre OtacLmo Ribeiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l!;'f'l1io Saa!'efit, d··l(1.g3d�_)g <las cl- cesstvas e das enchentes.

I
'udas cla'''' s de prcducão no ',mI tuação da Indútr'ia, de carnes é

ANUAL .. , .,. ..• ••• '" Cr$ 150,00 do pn.is. utnõa precária. Ela. porém, vem

SEMI:8TRi\.L ." .". .,. .,. .•• Cr$ 80,00 Teve por f'írn a t'cun'no pr-ornu procurancto modernizar-se, me

I'r.o :\VUL.f'.:,.) • • ••.•..••....•....... '. Cõ$ 1,00 ver um entendimento entre ex' diante auxilio do, Instituto, que>

"<"'T�,,�:' �l�:2"�i�:i1h��,�f�a::;�:1 I :di�o:s·�.:�t!��:JI:ll:��:��::�e���i�� cong-rol.'sos-n-n-IV C·-en- '-ena";'fi.I-o-d-e--S .. P�ulo;.���)_,:D; D:ü:it!_�Oi��f�! -- Roa GQi�, 24" - PORTO A� I; II lia u
. '\1 _ U

J..,:;:;;'L'7�:E: - �nil Jolie. lVlontllud. �5. CURITIBA.: -:-- ! Dando jnlcio aos tr-abafhos, a'

j;.:;;.;�: Dt. ::f::'i;�dri. '103 - :l,.,. �l!I'fillr - S ..la 23�, .fOm· , centuou, o sr. Eugenio Soar�s O II Congresso Hisl?'�r:o- ter int<:rnaci?nal, paname:ic�-I ernacio�al de Oto-Neúro os:

"7]1.. iL::": _. rJl,::;:,d S. PelÍ!'?c. ��< I que a situa<:ão é verdadeiral11cn- Luso-Amer-icano de Dizeíto 'no, sulamel'lcano e brasflet- lalrne;logra: 21 a 27 - Lo

.� =::=::::=:=::::::;
I
te dramática, requ'O'rendo boa Internacional, que no dia 2 '0, que se realizarão como Songresso Brasileiro de So�

'!i,,-:--U".·.•��. 'r!�·.'.:' :rU·�1,"'! �i"- .;)�.��..-:" -. bA H r"'['", S r ft lT E
1 vontade 'Para que 'Possa ser rcso l de outubro corrente se insta, oarte das comemorações pro., 'ologia; 26 a 30 -1.0 Cou_

�"líl .!'!.. "

' nlt fi m N 1
vida. Está IY Govern':J- disposto a lou na capital paulista é o -novídas par ,1 assinalar o 4000 'r�SSQ Brasileiro de Medicina

incentivar a produção naéional e primeiro de tôda uma es- mtversàr io da fundação de ·Ulitar. JulhJ: 1 a 7 - Con-

I
consequentemente, a nossa

'('X-1
plêndida sér'e de certames São Paulo, Ainda êste ano, gr.:'!"so Internacional de Edu-

\1 portação. á dêsse gônero, de natureza íe 14 a 19 de Dezembro, h<t- "ção de Base; 10 a 15 - II.o

. Franqueada a palavra o sr, cultural, científico e de cará- verá UTI1 novo congresso. que .ongresso Latino-Americano

1 1{ U R Z]� B 1� 11. 1 C H rI' E -orno , O 'prinleiro está sendo 8 Ginecologia e Obstetrícia;
",'

�asa Royal S A lo�u'strl·a e Come"rcl·o :,�tUearredssae�O �Oll1o OI ���gr:��� \::e��a-;;;' lX�O���g;e:�!:�
VEUTRAG UEBER DEN PANAlVIAKANAL irasileiro de Medicina Legal ) a �4 - V,Q Congresso Pan

\VASHINGTON. 13 (UFI - Die Vereinígten, " .. . Criminologia. Tanto êsses. �,mencano de Gastroent.::ro-

\ Staaten und Pal1aln,a �chlossel1 einen Verfrag ab, in RELATO'RIO DA DIRETORIA orno os demais, que se segUj-1 gia; 22 a 28, - VI.o C�n_
dem sich clie nordamerikanische Regierung vel'pflich- Serrhor cs ac iorrstas: �J a partir de Janeiro do a- resso Internacwnal dé Can-

tet. auch d ie Gebieté zu entwickleln die, nícht unmit- Cumor ind a as nossas determinações cstatutár ias e de a' o pfóximo, foram organiza- .

1.'; 25 a. 31: IV.o Congresso
. côrdo corn a legíalacão em vigor. tenho o prazer de apresen- '1S de acôrdo com o parecer -itcramertcano de Engenha-

telbar zur normalen Abwícklung des V-erkehrs im Pa-! tal' as contas do exercício findo em 31 do Agosto, o balanço 'e urna Consultoria Técnica 'ia Sanitár ia- Agõsto: Con-

namakanal notwendig sind, ferner dass nordamerika-I geral conta de lucros e IJb'da, e o respect'vo parecer do 'onstiluidas de elementos (COncltll na 2a. pa�lna letra AI

, nÍsche Arbeit'.':r une! Angestellte am Panamakanal, noss�' conselho fiscal. qu� lL:r:dlclem da vo!:'sa aprovadio. 'restig'osos de mundo jntele_
-----:------_.;---.....,--......--':_;,-..;;_,.--

I b 1 dI' d
.

d
.

h I E!'tes dacument8s pOi' SI ",') j:'l eX1JI:e.!rn com bas1ante ·tual e científico brasileiro e

. genau 50 e 1an e t \vür. en Wle e panamesIsc en.

\
c':'reza a situação da firm'] testemunhaJ1c}-) a sna atua�ão c- )residida pel::J' magnífico r.:!Í-

Die Regierung von Panama verpflichtet'e sich ihrel'- ficient� e estarei cem muito) pl'clZ �r as VOSSH5 C!!'ÜPIlS, para "lr da Universidade de São

scits, in einem eventuellen Kriegsfall auf der Seite qt,;'dql1{�r esclarec'mento, (jLl'� f0C neeessário. 'Jaula.

I d(�I' Vereinigten Staatcn zu bJeiben. Blvmenau. 8 de Outuo,:-') de Hl5:) Desnecessária, certamente,

i
Ii WILLECKE - dír�:-,;!' ; encarecer a iwportância e

I RI�IfI'IS('.IIER '\VISSENSCflt"FTLER BEl DEN ,TV,,?_
lta significação da inic'ati-

_ _.
''L r,u n,\l.AN('O GErtAI .. EXCERUil.DO EM 31 DR AGOS,}'O 1m 1953 1 dessas assembléias. Toda'

I' SUCHEN fN AUS'l'RALIEN VERLETZT A T I V o vb, não será d!!"mais lem.
iJTSFONIVEL: 'ruI' que os congressos, em

LONDON, 13 iUP) - Das VersorgungsministeQ Cai:-.-n 4:1.613.90 'Ul! serão estudados e deba-
J1;:IIH'03 (' fJ7'I �o "O � P.7 40

rium gab bekannt, àass auf dero Experimentierfeld I,' ',,> " . .. . ios os grandes problemas

von ',Vu'o',�el':1 1'1' Zerlt....alaustl·c�11·en el'n M"'nll schw'el'
----'C l)reOCUpanl os horncns de

1J _. J...J'" n,_ R(�:t1i:l�'ivcl .a ('!nto � longo lH'azo:

I t I D Uni 11
.

d 1 l' E 1
.

C"ntas u rf-l'ebel'
porcionar.ão ensejo para

verwunc P. \Vun e. 'er a seI urc 1 (le 'xp oSlOn 75.IHG,90 'ltura de todo o mundo, pro.
einer kleinen Rakete kurz vor dem Abwurf geschehen. Contas duvidosas }'12.732 20 que S. Paulo rellna f'gu'

I
Titulo!; a n�{'ebf�r 2 t)'lB 081 '10

Der Ver1etzt{� ��oll der Fpuerwel'kstechniker R, A. N.éTcadorias
. -. , l'as do maior relevo em

BellS()tl ."e"ll' I
'

3.394.. 559,00 ciencius, das artes, e das Ie-
.'l JCl)P�'ll(J C['u{�:,o 2°3 1�4 00" ... , tras, (! _presença de muitas

Co tlr,; antl'clpad'ls l' "�'J )

fTítulos caJ)itcdis�":1O
b ..>I. ,!lI 'las quais já está assegurada

'" fl6.474.80 l' r t ·t
Hipotecas .

:�:l L a êS!)OS a ao convI e

!J7.615.80 lue lheg foi' ouortunamente
Fundos artigo a.o D""cl'eto-lei 1·174 Gol ".,� O

•

, ..... :l, O O.22!l.t17!l.30, -lirigido. Dessa forma lnelhor
.

I poderemos
tornar conhecido

no estrangeiro o grau de cul-
116.118,50

I
tul'a a que já atingimos as

2.872.602.30 2 ,!l03. 720,!lO grandes realizações efe 'que
nos pOdenlJS orgulhar e, por
':lUtro lado, travar relações e

205.777.30 adquirir conhecimentos dos

"ii�i� : ::: :::: l��:�����i��!�:�;� SituaÇão rea Imenle aU38icio la a IraVeS&3 a cultora �o triBO
') I 1953 - Outub�'(': 2 a 10 � O "Correio d� Povo"

(PÔr-1
'. diTas que lisongeam.

sen-l
:eífadeiras é trilhadeiras des-

Cr$ 12.9_1,794,50! II Congresso HIspano Luso_ f .'.0 Alegre, 26�)-1953) publi- '0 o cereal que sobremaneira
-

J Am?ricano de DIre'io Inter-, c�u o 'seguinte cJUlcntárío: lteressa ao Brasil, que sem

.'" I nacIOnaL. De�en_1bro: 14
... a. 1{J I" ·'R.E,po�$ .de pe:cQl'!:er algll-!

'" es_

I - I Congresso Bra!'Heiro de m;.� 7.0n1lS do Estaúo, o minis

I �edicina L::gal e Críminolo-' tro da Agricultura levou

con-,I :[·a. ! sig-; impressões ,nuitc;s ela

I lD54 - �aneÍrJ" 17, a 24/!'Js acê.rca �o esfôrço. que.
.

I �- IV: CJnglesso Bra_:;dl2\l"l de n1re nos. realizam os homem:
; rqllltetos, Feve!·.2Il'(I; 19 a ':l�regue3 '.tOS trabalhas do

1.94!l.4G7.5a I "5 - X Congresso Interna' ,·«moo. São revelações disso
�;::mal de Organização Cicn- JS (;p(']:.lr:lci!cs que. cheg3do

I tífica· Mar.ço: 15 a 22 - VIIIP. '< ca!;)ital (1'1 R�púbrca. fêz

l.���:���:��
. Conf:rencla da, I�ter-Ame'_ ,,0S repr,:"'l.:ntanie3 da impren- I �es, em a�irmar q�e a pró.

l07.!l1{.40 I
r cana Ba�' AS50cutlOn e .V�II 1,3 (!U2. o procu�ar;:"1: em bus-/":m;a ,colheIta do RIO Grande

l!'H. 052.�1O 2
_ �o l?onfcrencla da ASSO�taÇ�lO , ') (t'e mf;JE"lél(:oes i';c ..bre quaL, '3 record·· Acentuou mes_-

.0,>4.,,,3,10
I
Q-,ter-Amen::3ua (1:.s

Aovoga'I' observara pele inteJ'Íur' no que conhecedor dessa dl-l
, Cl )5: 22 a 2:1 -- CongI'f'ss) ;.'ognlllderls.. Assi,mlou il1l-: ge!lcia dos Iavoureir0s gaú-
I �:,t::rnacioLlal .ck: Esc;"itores., --:a]mente =t1l2 as v�rías cul'l o�, �diu. e obteye a�ltori·l
I ,'atros e Poesw. Abl'll: 3 a i 711rr,:, desfrutam, em nessa I 1çao do Banco do BrasIl pa- JI ,1 - II Cong�'esso Paname-! E3tp.dCi, uma siil41Ção reaL! cobertura cambial da im_
l'Icano de lvlecúcina Veteri-/ -rente au:;oiciosa gracas ao 1,}ortação de 250,combinadas-

".fJO(1,OOO.OD ;; 047.12!I,SO lJária; 5 a 11 - II Congre.s_ �:Tl'Jcnho dô agricultor �� ob-

.' ,I '), Panamericano de Agrono:" l"J' um rendimento' cada vez I1 .2;)4.3()O,.JIl. l:U: 14 a 19 - II Conf2rên- I tmlÍf. apreciávelq QUe tanta

I -':1 Rotiiria lberGl·America- I) c!..,monstram a� estatísticas·
'LI; 26 a 2;5 - C.::ngresso In-! stas em confronto an3S a-I/rnacional de Cirurgia do ')5 ano. Entre as d'versas la·

2,G11J Jl�,2n "'plég'o Intel'nacional dos CL I ,-QllraS frisou a posição ex-
I

·m'giões. Junho: 11 a 17 _. ,'epcional que c�racteriza fa!
Cr$ 12.021. 7!l4,BO rII.o Cougresso Interameri- I :iJ lrigo, por isio qUe a preVi-I

. '<1110 de Oftalmologia; 11 a 'ã) da safra vindoura é

esti-I17 - XX.o CongressJ In- -"'Iada, sem qualquer exagero.
E�ICO J. KRlEG.:..R. - f;'urrcia-linos. reg. CRCSC n. 398

" ""':;��:��;:;�'" "::,,:��,:,:"o:�:.i�:;�; � ;,E«DA'"''::, ':.:<:: tam�iãO hOje �e r�eria . fi CDrtaz••• 1
,Ü'Gel"" <1;\'''1',:\, 5IH.50,',I;O (Alvnrus de Oliveira) lIm tiro no pé do "cbqur-

C,.$ :U125.191,10
.Num ponto de autos de reur". Soltou uma r.is ..da,

I praça o telefone tilintou. O gozou a história e se foi-..

I [} E' B 1 '1' o motorista at"!ndeu' - "lVIan- Numa casa de comerdo,
Impostos, li(,�LlÇ:.S " f,;;(:ulIpilllaS - d'

I �alor dos mesmos �2- ""O 70
e um t<lXl ',lCIui no morro ('ntrou um malandro: .._

I Ô) ...,I •

11' T
...

Or<:,�nados, salarins. p1'o-l:.ho,.", etc. idem 474.858,30 ta .. ' _r ao morro x onde "Onde é 10 bicheiro aqui?
I Despezas dlvers",; idr·m 1.370.652.20 a malandragenl campeia li- Quero fazer uma fezinha".

Q b
""

I
ComI·rlolllis.'''s It'.;a;'; (l estatutúrios 1.254.300,90 vl'e. onde os a,<;sa1tos se dão "Sei lá de bicheiro, nãl) ue randO

c .. --:::-5
--- até mesmo à �uz do dia'? :!uido dí.sso"... R.esponden Ir,., .>. 02, ,191,10

I�__�_ Não, O motorista não roL. I) negoctante VIrando as

Blumeria". 31 fie !\llosto de HJ33 l\.1oro·entos depojs chegava costas para cuidar da vida.

H. WILLEC!{g - Dileto!' um representante da ma- O valente pegou o homem
ERICO ,}. KRlEGEH. - guarda·livros, reg. cncsc Q. :1911 1 ·t lh dlandragem do mOl"l'I) fa- pe O pei () e e isse:-

PARECER DO CONSELHO FISCAL moso: - "Você não, quis "Não sabe não é, seu eren-

o CÚ1)selho Físc:,1 da "Casa Royal S:A Imlústrín e Comércio", com ir nos husr:ar, não é? Então no? Toma! E lhe deu dois
",de ne,;tu cíd;:de de Blurnenau, por seus membros abaIxo assinndos, vai pagar pelo desaforo ..." tiros que resvalaram pelo
reltnido� cspccialrllent� pura tOlllnr conhecimento' do :Relatório da Dire- •

toria, Dcn1Dl1strl.d.o de Lucws e Perdas e Balanço, referentes ao exerci- \rrancou Uln revolver. O oraço e romperam o espe-
cio encerra.·" em 31 de Ago,to de l!}53. depois de examinar detidn- mo�pristà pediu demên- !ho da casa. Foi-se, come

mente os l'efeTidos úocn,nentú;, resolve, por llnanim.dade aprova-los e cia, tinha família pa':'a sus- teu outras estrepulias e di-
I recomcnd.,-los à apro,,"'lçãu d�, próxlmn Assemblúia Geral Ordimirla,

t t.. "",
r

b
'

1-" zem que a polícia deu em
BJumenau, !l de Outubro de 1953

en ar.. .!. a em ... va a .. '

ACARY GUIMARÃES _ ERICH KARMANN ....:.. HENRIQUE 'BRATTIG i Mas tinha que descarreg�r cima dê}c ... Foi preso? Chi

I{� � t i a bilis 'e o revolver e deu 1.0 sa?
.

.. , , •

Será isso invencão de

Ieronista sem assunto? A-
'onteceu na famosa Caxias

E
.'

no siado do Rio?
Não deu-se dentro do

Rio de Janeiro, Capital da
Republica, onde existem
leis proibindo o uso. c'e

ar-Imas e venda de municão
mas onde todo malandro',
mesmo_ menores de idade
diplomados pela universi�
?ade do crime que se cha"

?'la S. A M., segundo de
: larou outro dia uma au

toridade, adquire arma e

car�� e enfrenta a própria
DolIcla que parece não ter
tempo ou capacidade para
ieter o índice de crimina-

r

._--,..,:;

Mlt m""""'C;l;;oC :a

,bBGAO DOS "DIABIOS AS.liOCUDO."
ROPil.IKDAlHt: D&a

8/A «A N A º A (b
-

A NAÇAO
lhdlllç!io> Ad1m!ntrAçie e OficbUUJ: Kn ale P�.14t ..
!lU - Fone l09! - Caixa l:'5�tal. U.

Diretor!· MAUEICIO XA'ViER

Red�it)l': RAUL FAGUNVES

llXPEDIBN'l'1t

I
u

KOKAINFABRIK IM URWALD ENTDECKT
LIMA. 13 (DF, -_, Eine Kokainfabrik, deren

Produktí,m ins Ausland ging, wurde von Untel'su-I
ehun�sd.ienststell�n mitten i�n Urwal� entdec�t. D:e I
Fabnk 1St von emem Chemlker geleltet und lleferte

I
ihr Proclukt an v'erschieclene "Verkaeufer" im Hafen�
von El Cala0.

I BELGIEN WILL AUF USA-HILFE VERZICHTEN

II BRUESSEL, 13 IUPJ -- Belgien ist bereit auf
weitere arnerikanische Hilfeleistungen zu verziehten,
erklaerte der belg!.sehe lVIiníst'crpraesident Jean Ma
rie van Houtte ::ll�f der Intel'nationalen Herbstmessc
in Genft· Van Hootte lorderte die USA auf die Zol1bar Ill<cren zu senken, d�mit B-calgien seine E�porte nach I

I den Ver0inigten Staaten vergl'oessern koenen, . I
I ---- 'IIFUER PUTEN'ZUECHTER

I Fortsetzung) li J
. I�11 ''''inter ]:;Z\\':, Zll Beginn eles Fruehjahrs be- II g:nnt (�18 Pute m't

_ _der Ei.abl�ge. Wer di.e Tiere zur

!
Nacht 111 Cll1',"m Stad l:aelt. wlrd margens sehon odeI' I,in de: V::rn�itt<.1g�.st:'1,:c�,2n die Eiel' fi;1den, die in ir· I "gende;n N'2Sl In emcr ��d]C'ckp gelegt sincl. lVIan be- /

,!III Scl1l'êi�]t Qi,." [!--;;�'l' m:� riem Legedatum und gibt dar:n i
I der ::'Y:3l"::l1 �)nl2. l:ic� �=:t\jt'li� \\:ird� (ie sich a150 :nur

.

I ,,"' 1, ,-.:, -, ,

. '. f'l!' \
� i".',� : ':l.'{_ l:�j;

_�

, !_�:"':H:::�l _:-�ll� ;.gcr:l�uscne-1 \'::::'111 Ne3r!

"I (: _'.
� I, .-,1 t" -. -

� \ - J .-,,...., -:J: � �. o(
•

�
�. -)

I

i 1

!. _-C I

.�-
•••• .: '. ,

'_:;'.l� _:_... d;,l-.I'l UJllC-r. t,;!ne gE1;; _t.}rutputc
i h.êJ111i j_�) - lu 1�}UtQi1r:::'2�' !J�1d E·in:.=� flcl:ne g � 11 Pu- . I
I t ,:!l( �e�' l>�lcl· CkC·1. \\-er \�ieJe Bl u10ie;: 111:. tI aber keí -

, I'! 11'.' .3rue:t.':r:': f�e1�"nlil�e'1 ka:1H. der laesst die Eier
i

I, .

I
'

I �lill ;..:':sl.::·[1 CUi';::" ein"'l _:;_pparat �li!'�1)rueten. Die Brut ..

i i
(dali"!' elEx PU\':-1!C101' betn1eat 4 VVoehen od""l' ')n Taoe I i
r

b - - '- _.l)
b'

II D�;s j\lc.st f1K:i' rúp 8rUl�terin \".r:rd in einer ruhiaen:
i E,:ke des S! alI.e::; in (:€1' Groesse 40 x 50 em aeb�ut I
! und durch ?ieg- ·lstE-it;e abgetl'Cl1nt. Wenn in de� Nae- !
I h.e ck.". N��tes genuegend Stroh und Heu liegt, SCl13fft ;
slch clre l-'L1.te das anes schoi1 selbst an und batlt ein
�cbocn��s N�3t allein. Zur Bekaempfung des Ungezie
fers w:rd dle Pute \"'}i' dem Setzen auf die Br.üte:er
gut mil t,illPm DDT·half igen Ungezieferpulv'e� ein
ges1.l:eu( .

I FOi'tsPlzung folgfl •

ItEZEP'l'E

QUARK[{LOESSE

j" 5�() �r, �uaI'k, 70 gl'. Bu1 ter odel' Mal'garine�
2 .�.L r, . etw,a 2:11), gi'. .,Semmelbroesel, mit einem gestrIchelH:11 'I eelodfel Back))ulver aemischt '�twa" S< I

d 1 G l
b ,"" dZ

un nac 1 eserlmack Muskat und gruene Krauter,
Den Quark dUl'ch ein Sieb ruehren und mit

a11en Hllderen ZlltatCl1 gut mischen' (Das Semmelmehl
nach un.d na.eh �llgebel1. weil sich díe Menge nach
�em FqllchtJgkeItsgeh�lt des Quarks richtet I. Mit

ferchten H�enldeJ; Klc�csS(! formEm und in leicht ge.
sa z�n(,I�. SOléb'( etf�IQell11 Nas�'{}r gar ziehen lassen, bis
sie "n ele er aec 1€ stel">en

.
'" .

ERDBEERBOWLE

•

4 Fla�,chen Mosel oder guteI' Apfelwein, 250 g1'.Erdbeeren. LoOO gr. Zucker, 1 Glass Weinbrand. 1
Flasche Sekt, oder nach Belieben Sprudelwassel'�

Erdbeel'en verlesen, waschen und auf den Bo
,den des Bowlegefaesses legen. Mit der noch Iauwar
men Zucke::loesung und dem Weinbrand sowie 1 '2
Flasche Wem begiessen, einige Stunden kaltsteHen
dann d€l; gut gekuehlten Wein dal'ueber giessen, Vo�
dem Auftragen den Sekt gut gekuehlt darueber rsies
seno Kurz durchruehren und moeglichst kalt se;v:e
ren'

ANANASBOWLE
.

ZubC'reitung wie bei der Erdbeerbowle.
Jedoch 2 - 3 Stunden ziehen.

muss

HUMOR

::\:�as, zwei. Bra';�ute auf einmal haben Sie ?"

,

W G� soll leh machen'! die eine ist hei einem
Metzgern'lClster. \vo es nur Pl,,'sch <Sl"Ot d' d
b" r <' •

,,'
b' le an ercl

eI emem "egeLanern, dIe nu!' Gemu'2se essen. Und
der ArzÍ' hat mil.' '::och gemischte'Kn;;t .verordnet",

RIO. 10 .- (Via. l1él'ca) ,- Em

virtude de 'SOlicitação dos T'I'O
dutores, industriais e expor-tado
l'eS de couro do R,.io G"ande do
Sul ao pl'eHid<mte ela conredern

(�ii.o Ntwional do (Í')m (ire ia. sr ,

Brasilio Machado 1'\ í to, reunírarn
ce nu Sede dn, ent'(lnde máxtmu
.10 comercio. sob :J orientação do

"eu represontant» na Com;ssão
Consuttlvu de Intercümblo Co-:

infl.l'cial c.rm (} Exte�'ior, ar. Eu

753.574,30

IMOBILIZADO:

Terrenos e benfeitorias

Ccnstruçõc!..i e:ll nndaJnen.to

ESTAVEL:

1\Iáquinas. fet·runH.:ntns e equlp3l11entos
lVlovei5 -e utcn!i.tlios
VeÍ<..:ulos

CONTA.S COMPENSAÇAO:

Pi\SSIVO
EXIGIVEL. A CURTO. PRAZO�
Contas a pa�ar
Titulas a pagar

49.817,50
262.503,40

1.308.697,20DilnC(fS cau�fi;)
Sinnís ("2 client/!s

De�pl2zas n pagar
Ol.lIras nbrlgal;ôe ..:;

90.435,50
2:l2.44!J..90
5.567.00

EXIGIVEL A LONGO PRAZO:

Enlp:'estil1!O industrial
Outro� emprestilllos
Cred.íto:; dos socios
Outros creditos

"'.\.0 EXIGIVEL:

:207 103,10

Rr:',erva
garn contas duvidor;;a�,
legal

510 024.70

240.000.00

Cor:\lH'nnli�sr\s legais e c3t;l{utúrl:)s

COi'11'AS cm,IPENSAÇAO:
:!. 47(j. 877.20

m; .2313,00
all .000,00

H. WJLLEC](E '- Din'lc J'

,.�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
Saint ,Jean 1e Rond, Dão à cr,i

ança encontrada o nome de Jean

18 Rorid, Ano," depO:'S, Ne torna
ria o pseriôontmo da d'Alembert.
O menino. desprezado pc,da futu

ramente, o criador da EllCyclopé
Me.
Livre afinl;.l dos votos que a

prendiam u. ordem relig'io�a :a
que perten'cct'a, Claudltle, se tran
fO'l'm:l. 'n:t I\mallilissima anfitriã
di'; ,ilU'dtre personalidade, inclusi
vo do. Regente Com este ult imo

otn, ad')'fllVa díssertnr sobre poli
11t·l�lj._-'upa�fjo que o irritava

.. i,.", " ponto (h,t·, não
; ,,,'. : "ptwtnt' lhe ':1 CO'Ill

r,;" <,';'rlpelrS:1I;.5.o d.' Du
, li �!U p, imeit o mlnlstro

LIMOUSINES Novas'ÍJE LUXO
.

... .

. JÚ',l'lIJEZ - SEGURAN<;A - CONFORTO
-En'd, l.'eleg-.: Blumenau e Cnritibà: - LIMOUSINES

'AVISO AO PUBLICO

Partidas 41e Blumenau

Chegadas em Cmitiba

PartIdas de Curitiba às 13.30 horas

Chegadas em Blumerum às 19,30 noras
ServIço de D01\UCILIO A DOMICILIO

OFERECENDO CONj,'ORTO iS SEGURANÇA
Ag'ênclas:
BLUMENAU: - Rua 15 de Nov�mbro. 313 (Hotel Holetz)
-Fone 1Il0Z. - CURITIBA: - Rua 15 de N"ovembro, 22 - Fone 634

A EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS
PARA SAlDAS A QUALQUER HORA

EXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA, LTDA.

Ela chega a Parls ern :-. 71u,
fug{ndo 'do convento de Grt�rlo'
ble onde por ordem de seus pai»
'estl:v'el"a algum temp<:l enceNada
-Claúdin'e -tirilia villte· o.to anus

fi nenhuma vocação I·eligio',;". A
I'E;Ila.II uma cl'e!l<;a fi. déminava :

um

Mal'LvaUX, que :1 c;H;l,éC('U, ju!
gava a. sua ínteltgencta como a'

mais agil que ele jú encontrara

F.1ncantadora, esph lt U'.}:!·J, u Iíri

da Claudíne chama d€.sd,� -lo;J;c "

atenção 110 eavn!,'i,]·Q Dextouch e,c

ele tarnbern íllteligebtc .' �ed�l
lar 00mn muitas nuvras

lIwre" a ex-monja deixa.
nar J.'apidul11cnte, voltando 1)[1]':1
O' nourc c elegrmtn cavaíetr-o 111

_ 'dE'DICO ESPECIALISTA-

VltDJC& Geral de Homem. MulhelUl e Ql'lanflq

ÍTOlJI"AVA'SECA:» b 11 e 15 as n M. HLUM�AtJ
.

�

,du. a. sua imensa, ê nt.ó t'ntalJ t'f-- l-

prhnidn, eapn.ci:..!n.d", 11", amar. (' 'I",r .ív,'l ironia que ';lê,m

In o romance em meio 'jIWn- r." ') ,':JI':.('i<-,t·l7.<lU, -Sahli.:Simor
do Dc'.4'[)ueh�, que ern, of;c.ial t:c ouscrva ler ela t rocartu {, 1\l'nl1or

artilhnr!u, él mauxndo :wl'vi]' na [H!jfr t'.rindo.
Antilhas, AlgUllS rne:iC:; nwj'l

ta.rde<, clandesfinn:,ncnte, Clawli
dú ú luz um filho, lJ qual t,

AHIVERSA'RIOS
nrusn e �-!.ti v.t!
benrho corno Uh1 msutto as

,

-" a .mca inu Cleuza , filhariu, 'li11l11ic!;ta(;ôc;;, dr, amor, a ja ,

v.-m I'('pel" La F't'êsnayc, o qual :�as:�f Waldemar-Minelvi.-
tornndo de desesl.ero Innca nilo na Rudolf;

r d,) \�llici,llo. Por-ém. antes dF
-_ a sra.

I }HOrn:t' :i .(.!uistt' de uma terr+veí �

Gresidente em aspar;ving!l n(�;l dflUtllli"ín a part íeipa-

I
câo {' _', Cl.audine �'lU t�;,..n�j:H·õêS
lin'1Hr:['lro..! e palltf(·ao:-:. T�\o grnve

I'
>lcusaçf;oJ resu lt n. no cncnr ..�era- ",:'nfJrock;
rucnto da. jQvpm entre Dó! muros

_ a sl'a. A.
.

P r
(la Bastilha. ! ugustu '1'.,( I.

4 1\1a�. PS l'Elpf'uf>S de Cla1.ldír,e pOS:_1 do sr. João }:lt'ac1 i;
I com DR moi" inJ'luf'tltes J'Cpresf'l1 --- o jovem Wulrnor de-
rant.es das fil1ançn.s " da pofit.í- liveí rn, !uncionúrio da P. I{.
PI! f'rnncesa aparecem então como C.-4, Radio Cultura de Blu.
p.ovid,·n'Ciais c decisivos elcmen-

menau eto.! de nhsolviq1i.o Não, demorou ,

muit,), e eHa em liberdade, aban - O sr, Clernl'IlUno Th('�)"

_" Fazem anos hoje:

- a sra. Alvína HOSPllbr(,.

REGISTRO DE GASAMfKTOS, NOIVADOS BATI ..

lADOS, FESTAS E ANIYfRSA'RIOS
Sôlicitamos aos nossos prezados leitores comu

nicarem a esta redação, pelo Fone 1092, pessoalmen-
.

te ou per carta, noticias sôbre os fatos acima, a-fim
de que possamos divulgú-los. Pedimos, tambnn, ti

"remessa de listas, cüntendo as datas nata1icias de
''Pessóas�,da família ou de suas relaç:óes de amizade,
com 3;s seguintes in,::icaçÓ'es:

- nome', filiação e ano de ll::lscimento, quando
se triltar de menores;
.' .; ,- 'llome'-e funcóes que exerce, quando S,<) tra-
t-ár, "ue adultos;

.'

,. - nÓme do espõso c atividade qu:: exerce em

Sl2 trahmdo de senhoras;
. ::.. cidade ou localidade onde reside,
Essas informacões nos são necessárias, princi

palmente no caso d;s pessoas- que já póssuem regis
tro de aniversál'io neste jornal, a-fim-de que pos-

Isamos confrontá-las com as indicações que possui
mos e atualizá-ltts, se fol" o caso·

dunando a> B[L�tilha triunfaluwn
tr .'lais c1� Cjllf' nunca festej:1ra
f I]" l'epentp enriquecida .

Aos quú.feuta f_. cinco IlJl(J;], da

!'.-nuncia :10 atllOl� fi {m.sHtl n '.1ê

!ledi(.: l' ":�IS btlla� (;oi�as do es

Sua C[lsa é uma Llm;
'h��i,; tH·oel..a·�cias e!'l1 inda. P�·ris.

Set.e "hnlliiués" lá 'Ü cncontl'fi111

para jantar cada se!nnna, De

po:s (1,_, janl ar, chegavam Mtu·c
lllunt"l, Momcsquien_ Helvétius,
f'. lllllÍt'Ul ou! rüi; non1"" cOI1'3ugra
<los.

Quando Claudillc mor,reu Fon

I ipnfl!e, qua!<e bc:rando os' CeIn

anos, JanH'l1tou sinceramente a

lit;;'drn altera(;ão que 'lsse fate

viria. CaUs3,1" em St'US hábil.os:
"Que anbrrCc'mento! Agora,
onde irei eu j3 ntaJ' todas as tl'I"

ças feiras?"
lavo e sra. Frida B.eck, e

do jovem Valà'evino,
Luiz Machado, filho do sr.

Luiz ,e sra. Benta Mhchado,
com a srta. Adelícia MartcÍ
Venancio, filha do sr, Grego.
i:io e sra. Marta Venancio.

teça, a pessoa d,eve ir a exu
me médico de
meses.

Não eSIJcre ;uJ.oe<:er }lara
tratar-se. Procure o mé
dico duas vezes por ano,
l>elo menos. - g,N.E.S.

ASIOt-Do DfA

PARA 2 ANOS

I De um modo geral todas I Dcupação, a de serem eco- nheiro, poderá trazer S'2US

as m:i�s queixam-se c;a di- lllomicos. As rourinh&.s qUe Eilhinhüs sempre limpo.:> e

! ficuld::de de enc:mtrar mo-l1h-2 s,ugerimos nest.a pagi- com bonitas r.::upas, depen
delos para criancas. No na são tcdás executadas dendo de seu hom gos!o

I Intuito de ajudá-Ías nessa
I
,:-m tecidos de algodão de

--------......

------·--------------1 e'fici! tar�fa é que apre- baixo custo, GlaS, apesar'

SUL ·D ,O -8 'R A S <I t S. A.
VENDA' D,E AÇÕES

:lot'O Ignaein,
�idade.

-- N J Cal'tlJrio ti!!

Civil, d'"sta cidade,
;e-âo hoje,
mentos:

- do sr, HllIlOl';(J Nascimen
to, induslriáriü. residente n::��;_

�a comuna. com

nida dos 8ant=5, filha da

Ana dos Santos;
- dJ sr. Alberto

mantes da natureza c <:1'::1 'Ver
dadeira musica. Possuem à
mÍzadt'S muito uteis,

B·A N.ce

A Diretoria (1). Ba11co Sul da Brasil S· A., com sé- ..

Be em Blumenai.t Estado de Santa Catárina, 'tendo consta
, tàdo-a'luóra elos �cionistas inÍra liiencionados ria realização
das respectivas ações, não efetuindo os pagamentos corres

pondentes á integralização das mesmas na ép.}cu> marcada
nes -avisJs de convocação publlcado!i no "Diário Oficial" do
Estado d·;: S-inta Catarina nos dias 28 de 'maio e 2 e 3 de
junho PP,. no "Diário da Tarde", de Fl, .rianõpolis, nos dias
28 de mala e 2 e <l de junho pp., cm "A Nação", de Blurne
nau, nos dias 31 de maio ;3 2 f� 9 de junho PP" no "Diário
Oficial" da União nos 'dias 30 de maio e 3 e 9 '!ii! junho pp.,
e 'nó "Jornal d,) COll1t'rcio", do Rio de Janeiro, nos 'dias 30
de -m;lio e :3 e 9 junho ultimo, resolveu mandar vender as

ações pertoE'l1centes aos mesmos acionistas, !lOr conta e ris
co dos nlesmos, na Bolsa de Valores em F'lorianIJpolis, Es
tado de Santa Catarina.

',' Os 'acionistas constituldos em mór,:l. o ,Í(lrnero .de
açQi!.s a serem vendida:,;, 35 prestações pagas e () cnpital a

realizar, são os s.egllintps:

NASCIMENTOS �

_/
- Achd-se 'engaI1t�ado des

de o dia 6 dto, mês
:!om o' adv'.':!ntj de uma inte ..

ressantc men'na, n lar do sr.

Mauro' Petri e de sua virtuo-'
sa consorte da. Elsa Petri.
� Um robusto menino,

'1ascido à 2 do conente mês,
é o m:;tivo da alegria que
reina 11:; lar do casal Jll cel i ..

rio-'E:milia Stanke.
- Tambem o lar do sr- De

m.etrio Soares e sra. Clara
I Soares, acha-se enriquecido

1 de uma linda menina, eujo
nascimento se vel':1it.:ou dia
desfe mêsê.

NOMES N,(j

A(:of:S

!Úzira do Vale Boitellx ".

"ntanio 'ravare:; LeiL:
\rnaldo 'í.Verru'clt . _ .

As!�burg' & ela, "'"

Augusto ·Roc:!ia. , _

Caixa Agrieola <":ooperutiv.l
Carlos Alberto -Dullsl!.:-e Lli;-

de Blum,-·n::.n

C.:lstllhos Flun,;a
Chl.lrles Hue .',

Cid Gonzaga , ..

Cícero, Npbre. Muchad,1

Domingos lIe SÍlÍlzu Leit,,, ".. ." ," ".

Eduardó ROI'n & ela. ." ... .,. .,

Émllio' :Nin� 'Riht'ir., .

EÚ!l'j;!nio -l\1u.rtins 'I:;Uge . _ ,., ..• ,

dàlha de rios-coli ... .., ,.. . ..

Germano Boettch€l' .,. '.' ,_. .,.

Henrique Victor L;1g" .. ,

lTeréilio LUz .,. ,,' ., _ .,. ., _ .. ,

JIering &
-

Cia. . ..

Uoel'ckf', Jrmão &

Hillolito Boiteux
Imbrie & Cb.. ,.

ela....

2_00U
10

100

5

10
20
5

50
5

175

Viuva João BaueI' Junior ... . � .

João Gentil de Mello Araujo
José Arthur BQitem.:. .. .,.

José Ô'Dollnel .,. ,., ... . ..

RondeI.' & CÜ1. .., ,.. . ..

Leonardo J, Campos Junior

Luiz Betinl Paes Leme .

Manoel Vieir:J. Gar,ão .

Margarita Gullotini ...
Olavo Freire Junior ." ,., ,,'

Ollntho de Oliveira .,. ... : ..
Oswaldo \Vernéck <l'a !tocha _.

Paulo Zimmermunn. , .

Pedro Brando '" ... ... . '. . __

SIndicato Agricola do Municlpio de

,Blun�l1IlU .,. .,.

Simmónds &. WiIliamson
Zuleikà Borges d:� Rocha ...

por HAGA SWAMI
14 d2 OUTUBRO

Há hoje magnifica
7-ão, Lua ·Salurno }:3ra
Para generos de primeira m�

cessidade. liquidos, agro-Pê
,;':llári2, minas,

Os
São af.etuosos, Sló'llsatos,

JO

PR. PA,
GAS

Cr�
1,00000

5UO,OO
1.000.00

OOO,OU
ojOO,OO
SOO,OO
200,(1)
SUO,OO

II.OOtl.Otl
200,(10
500,00
400,()()

;;.IlOO,OO
" ,000,00

nao,{Jo
200,00

2,UDO.OU
500,DO
200,00

1,500,00
lO,OO,),UO

500,00
ao,Ouo,OO
l.U()O,UO
10,000,00

200,00
1.000,00
800,00
200,00

2.000,00
2DO,00

17,500,00
200,00

2.000,00
500,00
500,00
500;00 Mat?iz:

22 de Fevereiro de 19.35 Endereço Teleg !:mCQ""
-

•• I •• Cr$ 50.000.000,00
.40.000000,00

CAP.A

RE,\L1ZAR

Cr$
l.nllo,oo

500,UO
1,000.00
-4,()OO,OO
1.GOO,00

5Ou,00
200,00

3.200,00
32.000.00

800,00

PARA 4 ANOS \sentamos alguns modelos disso você deve escolher e esforço pessoal. Se não' é mais caro do que o ieci
para as diversas idades. tecidos que nüo desbotem, J sabe costurar, nr-oç.lIl\� a- do.
São todos de facil exeCll- l:lois nada mais feio 't' i�'i�-'pre11C!er, pui:; {_: difícil tl'a- Espo[!ramns que os mode
�ão, pod,endo você mesma lunhü do qUf; um vl'stldt- i ?er as CriaH('aS ht'il1 vesti- !illhus iíqld apl'escntado,;
confeccionú-lüs se tiveJ.: ha- tJho qm' Pl'rdeu a cor ori-I das ('um pu'ue:J dillllt'iru, resolVil o S'('U lJt'oblema de
bilidade e souber costurar �il1aL quando se prcci:,a pagar () 'vestir bem seus filhinhos
um pouquinho. Igualmente I L('mbn.·�se que, mesmo ft�i1 io, qUl' qU::1Sf! sempre com pouco dinheiro.
atendem a uma outra pre- .qPlil lúxo c com p01lCO di-

PATIA 5 ANOS

i''''''Maiii��i!!I:�!!�'II''K�e�lerm.vl
= PARTOS - <PARTO SEM.,DOR - GltAVIDEZ I: =
S - COMPLICAÇõES-_. §
:: SERVIÇOS :PRE'-NATAL :=
:: CONSULTAS ME 'DICAS DIA'ltIAS ,_ D -- ] 1 nORA.S ::
§3.nmmmn,unllm;uunlimnnUUllmmiilinmmUIIUDlmt::aiIIUUJ'·S

5

10

lO

:;

:1

20

200

500,00 _

1, GOO,OO
5,000,00
1f),OOO,OO

500,00
200.00

3.000,00
590.00
BUO,OO

1.500.00 I1O,onO,OH
500,00

32().OOO,01l
1.000,00

lO.OOO,OO
800,00

1 _000,00
3.200,00
800,00

8.000,00
800,00

AMDRE' MARTINSlU

50

100 Distribuidor t'lll Sta. Catarina
11 AS,

AFAMADAS CASIMIRAS

fVNOBIS"
2

GO

fi

5
Marca Fabril da melhor

casimira do Brasil
- X-

Linhos e avinmentos

para Alfaiates
-- x -

1:;

lfJO fi S T� O QUE P E R M A ti E N T E
�ia. Catélf'iRenSt de Cimenfo
Rua Lauro Mueller fi.O 9

Porlland
.. - Tel' 316

5
17.500,00

800,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00

20
5

5

Fundado em
5

50
250

500,00
5.000,00
10.000,00

500,00

5.000,00
40.000,00

C8]!lital
Flwdo de Reserva

• ...IiI· .....

Do crédiflJ, da venda das ações serão deduzidas as des-

lJê�as com a operação_
_ ,

()_ adquirente das açoe.s devera entr!).r com a presta
cão não uaga pelo ex-acionista, ficando sub-rogado em to
dos os direitos ,2 obrigações l:o,riginárias.

Este anuncio será publicado por três vezes, durante o

espaço de ;JO (trinta) dias no orgão 'of!c1al ,d� Estado de .San_
ta Catarina e em outro de grande clrculaça'Jl em Florlano

polis 'e em' Blumenau, bem 'como no "Diário Oticial" da

União I:' no "Jornal do Comercio" do Distrito FederaI..

90.000.000,00Total dos depósitos em 31 :8!53, lílais de 786.000.000,00
AGENCIAS E ÉSCRITOIUOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \.S DO ESa'l'ADO DE SANTA CATARINA, NO RIODE JANEIRO E CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARAO AUMENTO DAS POSSIEILIDADES.-�DE: FINANCIAMENTO DA PRO
-_ DUÇAOBANCO SUL DO BRASIL S. A.

Savio da Cruz Ceeco - Diret-o:t" Presidente

Dr. Alberto Proença de Faria - Diretor Gerente
E P A 6 UE

�s E 'H ·H O '1 E S (O M E R ( I A N 1 E S
"'E ( E BEM OS... Aveia GENSER .. Azeito..

nas (tta .. (reme Denl ai "PHILIPS"

R.a 15 de Novembro, D.O 81.

Telefone D.e 1111
{.!a.brl!;. rutil. '"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




