
RIO, 15 (t\lerldir)l!<\l) - J\.

(;hefatura ue Polida comuni

cou orícíatmontc que a. Mari
nha de g"ucrra assumtrá. n

controle das atívidnclcs mart

tim.;ls a partir da zéro liam

�e amanhá. para uuanuo' e,li
marcada nova �rcve dos ma

l.'itimos. o eomuntcuuo oficial
assexura que :1. A"revc Pl'ojcta�
da não tem ra,z;io dt: ser t ,.!
contra a lei. Informa-se tarn .

bem uue o comanrlo da pri
meira Regina lUil1ta:c adotou
medidas de prpcauç,iio com

respeíto à. manHÜ!nçãn da or ..

tlern pÚblica na Capital Fede
nI. ANO X

o M E N
r rll.UMENAU.

S A G E IR O
(Santa Ca tarina, Sexta-feira,

VI
p 1'5

l NO 1/ARÃNHA" IMPl
VO LIBERALISMO

adotaráj
fazendai

,

Novas edidas
8 inistrn
RIO; 15 (Meridional>

A chamada "revolução" e

conômica, deflagraria pelo
ministro Osvaldo Aranha
sob sua Inteira responsabi
lidade, promete novidades
Importantes 'em futuro pró
ximo. O plano- "Aranha" é
amplo e visa implantar UI)

Brasil, paulatinnmente, ,o

chamado novo liberalismo-
econãmieo,

'

.'

Assim, além de profun-
das modificações introduzi
das 110 mecanismo do CIJ

mordo exterior, outras me
didas relevantes estão sen

do estudadas e serão execu
tadas mediante providên
das da alçada llo Poder
Executivo e tambem do Le
gislativo, dependendo €tStas
de leis que deverão ser so

licitadas em mensagens do
governo.
Nas suas exposições à

Câmara e ao Son2:'10, o mi,
nistro Osvaldo Aranha ao.

Iudiu a uma série de pJ'O
u]elllat') que estão exigindo
soluções adequadas, indi
..ando diversas delns.

E oder da
som mente
CHICAGO. 15 (UP) - o

[ao
prenunciar ontem à noite,

senador republ.icano, Eeverct um discurso ante o "Desk and
M. Dirksen, declarou que do Derrick Club" desta cidade.
cumentos da "'maior impor- Acrescentou que, dos 57 doeu
tâncía para a segurança dcs mentes, sumamente secretos
EE. UU," haviam desapareci- desaparecidos, 26 haviam a

do do Serviço de Comunica- parecdo depois na União So ,

ções do Exército Norte-Ame- viética.
r icano. �"""

'1!i> Interrogado hoje pelos jor-
Dirksen fez tal declaração nalístas sobre se pedia for-

Os acessares de sde já estão i
em grande atividade, mas se;
mostram bastante reservadc s, i

mesmo com relação aos cstu-:
dos gereis em curso. ,

A "revolucâo" econôrr,'ca;
r">stá, assim, em marcha. �Tr:_!
vas "bombas" deverão estou- 1
raro Pode Esta reportagem a-:
diantar que entre as medídas

'

Pro estudo figuram destacada- i
mente as Seguintes: ;
Primeiro - revisão da pJ':

lítica fiscal; segunda - mo- 11'fJjficação técnica do proces
so orçamentário; terceira -.
reforma do código tr-ibutá; trio: quarta - reorganização i
total do M'nistérío da F'a-

I
(Conclui na 28. págtna letra AI i

V!INSTON CHURCHILL

PACTO DE $f6UiA��(.�
,

·ICinco. mil.
�;.tque,sll n ri
I ! .

:aIO. 14 (MeTid,) - Em face raldo Cesaria e Ivo Oiuffe ,Clca- à polícia.,

'de denuncia recebida de um ADIADO

I antigo ;funcionário do Banco do
. Bra'Sil, conseguiu a direção da

quele estabelecimento de crédi
to; apurár uma grave irregula
ridade que estava sendo pratí-.
cada por três funcâonár-ics do
Banco. Esses funoiorlário:S. agin
do, em conjunto, estavam ven

dendo aos candidatos inscrítos

I'no concurso para escriturârto

I auxllíar, cuja realtzaçãc estava

imarcada para o dia 18 do cor-

I rente, eX'emplareSi do questtonâ
. I'ÍO elaborado, para as provas.

I 5.000 CRUZEIROS
Da desonestos funcionários,

!
fvanildo Pinheiro de Araujo" Ge-

FOSTER

A COLHIDOS EM·

(TEXTO NOUTRO Uwrndo o fato logo a, 'Seguir
11.0 conhecimento da O.miissão

d
.

' '

I
00 Ooncurao, fO:ram, tomadas as

"

OC'
.

um·.e.nos proV'J;dênç3as. para. que o funclo-

. .

nário sacas'Se ,do pi�:prio Banco
, Um cheque de cinco -mü cruzei-

d
'
.'

EE'
.,

U
ros, a fim d� ser dado, o ilagran-

OS
'

te. Assim, tudo: combinado, na

iii II'
nora em que se efetuava a tran-
sação, foram aos três bancários

neccr detalhes do roubo, o

1
radar pata a ·de!'esa. Sería colh�dos em flagrante. Interro-

senador rrpllccu que preferia uma tremenda traícão", gados mais tarde pela. Comissão

não Iazê-Io, Disse que espe- McCal'thy confirma do Concurso, os vigilantes lva�
rava que seu colega e corrcli- Nova Iorque, 15 (UP) -,_ O nildo Pinheiro de Araujo oe Ge-

gionár-io, Joseph McCarthy, senador Jos�ph McCarthy a- raldo Cesarío, e OI escriturário

que preside o Comitê Perrna- nuncíou hoje que um "emí- Ivo Cluífo Cícaríno, conressa
nente de Investigação do Se- nente clent'sta", que trabalha mm a rálta, sendo em conse

nado, fii,esse outras declara- para o Serviço de 'I'ransrnís- quencía, ontem mesmo dem1tidOri
cões sobre o assunto, e que (Conclue na 2." página. letra. Bl do Banco do Brasil e entregues

����P�:���iã�el�� c%���o ���: Ep ,8So'd ,- o� hO r"r',1IP I'"I tsídente do comitê".
'J

•

ao eTremenda traição '

IEste com tê par.lamentar
está ínvestígando como taía
documentos puderam ser 1'0\1'
bados nos Estados Unidos e

entregues à Rússia.
.

Dirksen não disse se o ma-. ST. LOUIS, 15 (UP) - jse transferidapara'Kansasterie l roubado havia sido re-.
!

.

cuperado declinando tam- 'O pequeno Bobby Green-
. City.

.

bem de .'revelar . si:. cs doeu: ,>�ase, co�n.,ra _agiljdade pro- J.
.

.

mentes estavam relaCionadós iria d<f � :me:tUria de stla
.

com as defesas de radar dos idade, desviou-se de doisEE. UU., porém em NOV;a
Iorque, McCarthy afirmou disparos feitos quase que a

que se referiam a tais defesas queima-roupa e forcejou
e outras questões vitais. com tanta fúria que foi
Dirksen se lim'tou a deCla

rar que.o material furtado era preciso um violento soco,
"da mais alta importancia pã- para subjugá-lo, antes que
ra a segurança Dos EE. UU.· seu raptor lhe arrebatasse
Todavia, depois do discurso a vída com·um terceiro ti
de ontem à noite, manifest011:
"Talvez tenha sido vendido

o segredo de nossa cortina dt:

LOCAL!

secretos

Hi s tor; co

-=----

l « Ih
ao
Críticas na

o
s n

Eisenhower deseja
simpatias dos
camponeses

pres!denfe� .Vargas
------

Sanla Catarina D3 politica cam�iBI

RIO, 15 (MeridionqJ) - contra 'lllPm advertimos a

Ainda que com alguns dias de I n�ção. l'llovendo-lhe o bC,;11
'ttraso. O deputado Nestor comb<ltr? dr'mocrático, ant%

Jost, do PSD, {b Rio Grande ,1(; 3 d.e ': utubro de 1950, par
do Sul, lembrou o terceiro I que já en'dO não lhe. reconhe'
ano da Eleição do presidente' cié.mr,s com as qualldades cre

da R<2púbJic:a, num discurso estarlista ,],-ie a grave cri:;.;
de critica:> ao governo. Di.;:se qU2 ameaçava o p,lÍ� esta'.'a ;:;

que "sem que se cumprisst>1n 2xigir'·.
os ccmpramissos, decorrF:l� Depois c': aludir ao fracas
mais cia nu·i.ade dJ período sad1 D,'Iini:,'ér;o de "Exped
do atual presidente da R.enú- cncia·'. afirmou que tal é a

blica <,o qual não l1CS opuse- gravicLde dq situação nac;o
mos depois de cle:to, mas na] que o� 1,OVOS m !1!StIOS da

Viaç5n, Li" Fazend· (�a Edu_
Ca(:;1� e da ,Tustiç8 niíü pude

as r.11l1 t 'Jl'I'lcv GS erro' do (10-
\·ertlo.

Afirmou que longe de in
cc::mpatibilizar os dirigent.e:;
do Executivo com a opinião
j:;úLlica, não 52 regozijava
com a crescente :rtdisp::sição

No 'l'.rClll de ElscnilOWCr n: Ga- pq'·dar dv primeit·o manda
mInha (l!,} Meio oeste, 15 (U1") túno. à quem 5P. Ofõ"e a fra
- ,o presidente Eisenhower par- g01 ""a dcrr'Jh �lC I';cdct' Ex::'
t.iu hoje rumo à rügião do Meio ;::",;vo no "�!';;';é;i!Y12m,ento e

Oéste dos EE. UU., inIciando u. : oiur;iio dn:3 diL'(',!is problem,u
ma campla:n:ha qUe visa captar 5a cxpkra(;ã" das riqueza"
n!ovamentlCl a !ioimpatia da" po- miner:is, dc! f0111en,0 nacio

pulaçõeog agrícolas para seu go-
n:l] da [Tcclu{';}') ::grál'ia L',

'\I'erno. Eisenhower inIcia essa. r:V1sequcnten'c·li:e. abasteci

..iágem sob a imprcssã'J da, dez--
L'\cnto dos gcan'l: ,- qentrcs
lTl:,anos. Elogi ou VnUa R{!,rota. �ne::l'Perada que S<Jl't'eu, ter- (i;lnda para l'st<:lÍ:;('" torcI' um

ça-feira. o ci.'t,did:tto fl'publicann I:,�n.!el0 com '1 .L<,c. ssnda ln1-
ntJS eleições de \Vinsconsin. de.. cl"diva �ndustt'i:li c�ü _E'ábricapois de decl��l'ar qUC apoiavam l:Iidcional de I\I"dor,,:.,.
clem por cenlOi (l. lJolitica.

.

agrá- Depois de U'11<l al1álise mi
ria, {lo governo, O preSl?ente nl'ciosa da situ�ç,io de diver
p1"Jnunciará ;numerosos dtscur- _"C<; setCl�2S da adn'inistracão
1:10'5 em cinco Estados. r�i!jJica, c'.l!�r;i.iili ;) df'p�1tidQ

:,?POLlS, 14 (A. Mercu
l'io) - Pelo avião da ,'Pa
nair", seguirá para o Rio
de Janeiro, o sr. Eurico
Hosterno, bem como o sr.

JOã®i Gonçalves Jr., respec
tivamente presidEnte e vi

ce-presidente da Bolsa 0-
feial ele Valores de Santa
Catarina, que a convite do
sr. Ernesto Barbosa Toma
nik, pl"esidente da Comis
são Nacional de Bolsas de
Valores, tomarão parte na

reunião que será realizada
hoje, às 10 horas, na Capi
tal Federal, estando, tam
bem, representadas todas
as demais Bolsas do País.

Nessa conferencia, junta-

mente com a direção da Su
perint2ndencia da Casa da
Moeda e do Crédito e do
Banco do Brasil. serão tra
tados assuntos de relevan�
cia com respeito à nova po
(lítica cambíal, anunciada

!la semana passada pelo
ministro Osvaldo Aranha.

Oassunto principal será
a estruturação do mercado
nacional de valores, no S2n

'tido da perfeita .execução
das instruções que deter-

minam a venda de cambia:s
Dor intermédio dos corre

ton:�s oficiais, em p.qblico
'pregão, nas Bolsas de Valo'
res.

»

pvssedista do Rio (i.railde do
[lil: "As recentes 'nanifesb
çfc::1 do sr. GetI!ho Vargas
tl'aduzem, ins,)f,s navelmente,
seu compl,eto alheamento da
real' dade nacional, e parece_
nos, p r isso, inadiavel a ho
ra de S. Excia. cumprir a ;'Jri
meira de suas promessas: a
d� não perder o contato aeo

lh�dor do povo para sentir-lhe
(Conclui na 2.a página letra D)

Embaixada

- qu 'ira al:e'tar lUeUS

cumprimf'n;os pt,lo êxito da
exposiçãv de obras do Mu
seu de Arte de S Paulo na

roo

A determinada resistêr?
cia oferecida pelo desven
turado menino de seis anos

'de idade contra seu assas

sino, foi revelada numa in

formaçió exclusiva pd.bl:iJ
cada p210 jornal "S1. Louis
,Post-Dispatsch" .

6 horripilante relato de
como foi assassinado o fi
'ho de Robert C. Greenlea
'e, da cidade de Kansas, foi
:fe:to por Bonnie Borwn

Heady, noiva de Hall, a

uma companheira de cela
na prisão de St. Louis an

tes que a sequestradora fos-

!�iaDSOS �O IQVern3�Or �e s. ranlo
à �x�OSi�ãO �o Museu �e trio

FPOLIS., 14 UL Mercurlo) - ]iares da Aif'mínistração e alu

Chegará no próximo> sábaào· a I nos, que visitam Santa Catai'i
"'Bta Capital, vÍajando p\!la Cru- na na. viagem de fim de ano,

zeiro do, Sul, a Embaixada do como t1 'exigido no programa ao-'

Museu Ri",i:órico NaCional, sob nual de: estudo.

a direção do .seu ilustre Diretol! Em anos' anteriores,
.

foram

e nosso amigo, o dr. Gustavo f v:isítados os pontos Históricos
Barroso. São professores, amá- do 1\iaranhão, Pcrnam))uco, ,:sa-

S. Paulo, 15 (MeTid.)

-1
chefe do Executivo paulis

A exposÍt;ãü de teias do ta telegr�:f')ll nos seguintes
1\Iuseu de Arte de São tênnos:
Paulo 1"a Galeria do Mu'
seu de L'Orangerie, em

Paris, assumiu, pch êxit8

alcançado, o él3pecto de
um acol1t'ecimento artístico

. França"·
osmundüt1, int::rcssanc1o

m",ios cultos do. Europa
da América.

e ---------------�----�------------------------��----�-----------------�----------------------------------------�---

DSSEMBLEII LEGISLIlTlVa

I r vada
a emenda

segunda
constit

Ao entusiasmo das pes
soas que assistiram à in.uu
guração da mostra com que
o Museu de Arte surpreen
deu a cultura francesa e

quantos artistas e crit:cos
se abalaram de outros paí
ses para participar da gran
'h� festa artística, junta-se
o jubilo de personalidades
obras levadas ao Museu.
pel'feitam'ente o valor das

'que, embóra ausentes, con
fiavam no sucesso da expo
Slçao, porque conheCiam
L'Orangeri:e. Dêsse jubilo,
participa o governador Lu
cas Nogueira Garcez, que
a'rigiu o seguinte telegra
ma. ao sr. George Salles,
diretor ciG MUS2U do Lou
.rre:

"Meus cumprimentos pe'
lo êxito da exposicão de
oh1'as do lVIuseu de Arte r!e
São Paulo, honrada pela
visita ce S. excia., o ilustre
presid"mte Aurio;l:".
Ao sr. p. M,

.

Bardi, O

à Jnateria,
I"'H'OR.Til.N·tB QUESl'AO UE

o
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ANEL

Oferece aos seus distintos freguêses em Iodas iS compras de va..

!tn superior � (r$ 300,00, três valiosos prêmiol! come motivo da

AtUGA .. !'f
Por llTeç.-, tle ocasíão e' .por mo'

tivo d(>� lI1Ud.H.!lça. UIU Di"In" mtH\:""l�

do . Bar, corn I'eq,_uena� �:'i'(\ Iuoda ...

çõas, �j1.u:Hl.o- no E�lil"i'n 'f,� \
(""ia1'

ela. {,�:.::l�;( tr�;;\�vTIa, T!"':�!;f�' -'Ula

O. porcpri�}.��Ti\... à Rua �:��::. a�"_a5
nr, 3.725, (ao l:-ulo d-o Chu� G�l!"I.\14·)"

otima zesídeneía, f,odp
,:onftw'llJ, �;a;:ag",;n e .�a ,'rUm
;\", hÜtl 1(!a resldencía ' do dr _

{'"1à��1a:'�L,' Trílhll· !1t3 "R ()I1P.. �
_._«--'-'--�-'P-"-7'-

� -·--'''''''1
, .

. ,

.. ,.

uruver-sur-io

A S O"

Os prêmios, que serãe sorteados dia 18 de Nm,em�ro"
Blumenaú acham ..se eXi�osh}$ nas vitrines

T'
. ·'··���=�n

, omelir:\-�·li:t:;1cC:lHJ\_.,:
Apresentar �42 !ln O?'{[''[NA

ELETRO - l\'JE�_S;.;';Jl[3l". ,T. I
HERBST - R!!:::, ".':10 .,-"",'""

•
- "po ..

!
nr, 1,&1 - Fundos- �

, 1 C"mr. sempre
-

I!
contece, o sr .. l E;rich

'�." .

ti E li DE ..SE' Fehrm:mn, técnico
.

� li r na confecçãG, de

.� \

I r uracos, pernas. apl\'-

Uma. ca,-,d. de madcÍl'a, com
r l'eL'los CSill!ciai\$ pa-

terreno 2í; metros' de frente ra corrigir d!!lfeil.;os

com 250 mts. de fUl:ldos· Tra- ! I fisicos,' fu"dasfl ete.,

tar à Rua Benjamim Constant i 1 O'staTii ne�ta c sãade,

nr, 3.118 ra:beirão Ja:.raraca). ! Ao dia 22 do cor-

.

". "J �ente em dian;te, a-

�;:)ec'O<'.,....,." ....
- ....nlll .•c.......a..·�.u.-.

"�'�.1
f!1.11-de atender. seus

e\�I�'-'.C"�1.1i:�&. -l..l.�::(t·''''lcc�.. .ary,n.,·__''� '�_oiJo�c '

� .. ,�'.� clwntes e, aos. que

� ARMA'/' �' �,�� &&Jj"if ;"G':;\( � desejem adQ1Ürir a,
�, � <:-7 -{"!'.i!;t.®:111l'ia, ;iiU�,\} �,

..

� � e �'J �" ,·t,t'I.,,,,��.��f!l."" �; pa:;'''.)elhos sim:J.lal'es.

Ü�"
....... , ., "I...."._,"""'� i�

1""'\1)\
,>'1. '!'t., \'" I ,

Arn.laS fl� ::;�I1·i ,,�p(lr' �� ..="�L!W2 .��",._�_.="'-�- c: �.=- -�-

porte, ,'"volveres, Plsto- �� I 11'., Jti las rt'_ - q1lalquer � ,,:§ \" �.

� marca, ,r;OMPRA.M.-SE §� '1 C ,

�� NA

�:! .. '_;-b,o o ne nossa Ir ao fogo,
�:: f" '''',..,. e (:L""� �: .:': ':o'�'assa- com i.um acresci-
.; ..

�a�� {;elCt!j tICf�lf.t� :�, ;l-}l;
-

·-:t·· cr=rne ; no rr ilntmo de

�A,�� � �:� ;.: �l.j;.;'í�. parte rlJ,:�l1t.':nne obtí-
�nx vH�NAU - -.

� .. t ;

� �" 1361:3' i.Í.C·- U:.: ..:oalhadaJ .e :i aI a gos-
"" Rua 1.' :".: ..... ,·v·., �� 't- A massa é Ievads a ao- fogoE

"""_-"'0<" "'''".''",,"','C'O''ê'''�C��� di�et-o '�com agitação, co�stan.&"""""""oa-,..""".....iloióV__.o.oo-O...,..,. -- te até ficar bem dis; rolvida e
.

O' D· E uniforme; continue 'tnexendo( E N 1 R 1i com pá de madeira a t� apre-

A Ui ou or V ? � t' \
!
sentar um aspecto rneno con

i"l � � li' <:.:c'nte. e esta pronto o re-

USaUi01i1 i '_ilidji'lO: tPcdé: ,.purá -l,:; mais

Usad.,s ,
ou menos cornorme o gosto),

lJsadw" E;m ,:.:gulda, coloque a massa n

,R r.c �.
r A ..

r E
.. \ Pied'ad'e p'ela sorte a.-a pe-'�,

_ ,�,L L-::rmas cu qualquel! vasi- r L � .1
.

'"�o E b (' ::,:h,:: :L'1<�, deixando esIriar belU. Es- t<'11.11her e f,tia fIlhinha lp.nda; quinta __:_ ád'oçãt;; de
• r�-/Ci1" e' do Serv.iço ,"'e In" UI' d (Isto .... .

'd '
. uma política de mvestimen;"

C!! :� !.'� D A �,.. �:<'f' _�",,: •• ct .....
'"

m
..

ava or _no P
.

ue qtl(�nlna, S€ntlll O mesmG '," u dotei:::: I az, ODQ� ,)�
fO;-(11�t'.'�;,.; Ogricola. E eu" com ua"'olma de Max Grassmann._ �

f
' tos (m geral e, sexta --, in'

G (; TJ� pgA :, c, r','i,:', qu� tenho, país ma-
'"

. �. __

o coraçao can ranger-se an- f'í;llCiais recomendaram a centivo às atividades básicas .

. n�-= L,:ia mUlto requeijãú; sim Itoupava Seca. '�te a perspectiva da moeriina hh chita alimentação' da notadamr:mte. a's qÍ1,e' di212m
,-,�üTi,�3tiV(l. _.�,��__..,;;.,.----,�=� {estar passando foÍne.· '1'0- criança, pois, desde inànhã, respeito à energia' (petróleo.
--------.............----.....-----...........-----,

d b çarvãó e força elé'fric'a), à :t�
. man o em seus raços, 'um sua mãe vinha perambu; grj,cu!f.ur:;t e aos trans.po,rtes.
: policlial ,acariciou a frag.il lando pelas ruas da cidade. . Sente-se que' o. sr. Osvaldo
; criatura, que 2.dormecera em completo 'estado de rem- Arai:lha prétend.e' desenvolver
; em seu sono de inacencià. briaguês. um programa de politica eco-

'.,M· t nÇ>mica global, apresentadlO ao

; J.nomen qs após, foi de- Cli:lgr€sso. Com isso' objetiva
! tennl'.t'lado .. 'pelo delcgddu- tI deter o ritmo eXcE.Ss:Varrtell-
1 (�;;)mes lo, encanlinharr,,(.hfo C'· C'"

te 'veloz da' exPansão indus-
J -----.--_..,...,_" ._....�_

all:x;to nsplmano mal no' que' tinha. de 'a,rtifi-
! I' . • va, casado, de 23 anes, re- t;ial 'bem: eemo reguiariiar' e

: �3€Hf{;;n1G Cm�S[HhvO pa.· sidelitre na rua Diamanth:la, Iiquidar os atrazatios cdmer,

25, 'em Duque de Caxias.
."

. ,,;g(5 e (}�dala'r.· d comérci . .,

" nr;l\ M.>ll!:'rOfí"ft� ,·'�ti·rior a defender a parida-v"..... ..u. 'Djanira Ana de Jesus, sol-· fI:' internacioo'al do cruzeir::>
'

! "'_. '�f:ji&ij,,' teira, de 22 anos, domiei- e combater a inflação descon-
! RABAT, Marrocos lP;r:ance'3 lD liada na rua Jacotiron, na- l,Tc-Jada.

'

1 (Dl'} - o sultã.'Ü' Sidi M:oh�m": quele município fIuminel1- -----·"-�B'
_._---

I med Een Moulay promulgou! hoje o decret.,) patroctnado pelo
se, O primeiro foi atin.�i- , pude alcançar {li

: governo fra:llcês que 'estabelece do, levemente, na regI,ao 1'0 iiÕes do ExércitE!: Norte-AntE_ Wm 'o presütente o

Au;riol Sef, I estes:

I Um novo "governo co-nsultivol' palpebral, esquerda e a jo- l'ican;:;, oonfessou �cr Ievf!(10 contudo-, que ele e a sra. Aur,1oi: mundo, em .

pouca tempo-.
,para este protetorado. M:etad� vem na mão direita·

Am-l1",,ra , �:t: sua
• residenc'i� par:>

. vÍram quadro p",)r quadro êfu-' não, Sê constrruu jamais um'
I dos ministros serão- francl;ses. a bos, depois de mredit!ados �'zall1<';' 43 • 02')éur.n�ntr)s ser,,:'-

,

rante 1 hora e um quarto. O I
museu igual Ia este". E termiIioQu

'outra metade marroquinos.
'

O H't 1 G t l' V.
,(JS do CentI'l) Mllit.u· de' Fort ministro And;ré Marie 'no'" de- � o no'5SO cllcontl·), com uma. fra,-

-

t no OSpl a e U 10 ar· I n'Ionmú tI 'N - J -)
, "', .

d
.

: novo orgao em seus poderes li-
"

'
.

I
" i U I \, oVfi. ers€':y" i

clarou e&ta man'!-.;j. !1a Ornnge- i se, que resumIa to a a sua. emo
r mitados ·nas discussões de as" gas, retlraram-se_ , ,9 sen'il,dor" que e pre.'Hden- rie: ; gão.
I suntos financt>Íros. orçamelÍtil- O criminoso é Uln con�e-' ;e -da �õmis�Ro f?e�l:ltórial, de ; " . '

I - "Esta é uma galeria qU&
i :rios, economicos ·e sociais. AIG-1ll cido larapio ;.qu:e :estava !?'lTuerlto das. AtIVIdades .\.n- i . -: O pre:ldente lhe. manda! só exibe, obras primas".

.

: disso, pode roma:r decisões: \Sobre "'l-Norte-AmerlCanas, acres_ ,pedlr que nao deixe Piar�s sem! �_--..;.

! assunto,:; admlnistrativ,<Jg de me- �endo :r�ocurado :ro� a�sa�- centou q� numerosos do€u-' ir vê-lo. Ele faa; empenho' em
'

,
nor importancia, mas, fica sujeito

tos praticados nas JUrISdl- :ne,ntos mlhtares secretos, Te- para diz e r a

ao veto do residente gera.l, iran- cóes dos 20.0 e 21.0 distri- !ut:vos a,j radar e outros ali
cês. tos policiais. .(

'·untos que;. interessam a s.-;gu
rança nacIonal, se rncontram
2tualmente na zona SOViética
da Alemanha Oriental, "onde
são utilizados pelos c<lmunis
1.as".

,--

O 'senador precis:lU que es
se "cientista" tinha igualmen
;€ �on!essado ter sido "amigo
mhmo de Július R.)senberg
- ex.ecutado em junho' últí
mG �r 'espionag�ll atÔlmca
- em: companhia de quem
�ssrstira reuniões da "Liga da
Jl!v:entude ._Comunista", em
,vanas uc;aslOes, acrescentou a

t�temunha, Rosenberg insis
tIra para que "aderisse "o par
tido comunistá".

Visite â M

os seguinles�
----�,��-----

�\ \h �RI(H ,6.
.

fUl�M�tU�
L

� i)l�tcpeàistr') _

PRE{!SA

Automóveí&
(lamlnbões
'::anliolletef:

Concessionário.,
CAMINHõES li". W .. D

Wheel Drive)
TRATORES: L_ lI. B_ v:esei

Peças e Acessodos:
FORD - CHEVROLET

- Linha -
MOPAR.

ecl ,.

racao
,

Pela. prieseríte, tor�LO público que, o jovem Ivo Pia!teira,
l;q,,, <in sr. AE!l"edo l'Ih�zera, residente em Barra do Trombu
i,,,, ;" iI' '1., ;;:: ,:; n;'!o i� Ill"\< nUlO, conforme vem se dntitulando
.ú'; i2li n".-I:;'dl.,,,t'ih,, 'lidu, !);':'íanto, por quaisquel" compro-

i r�;;""-,;t: . .:;,!:�,' p :n���B'g. � ,,��ii'!U .:1 ,-�'iStUnjr.
iU'J ,,1€; 9!a�", -�� d·� set?"mnrfl' de 1953

L i': Z PIAZEmA

����.e � ��rt���� � 1'�) f..:. �!(..��P.�d�,(dl.!\",. t'_,.�,!J ...��;

';�m ����'� �rf�gd�:
11 1. ter.f�/�['· :1,' '2i.I';:.n :.:� .. ! r�,L!. ;,;!.

If à flua ·�ng.::r�f"'�::":- (1'.�fh;:-1�·:':Ü, 1: l

ii medi.."'ldQ a2 metrl)� ,2,: �l'(mte 'I
III pur 60 metro' ile FU!ldo� IIII x x x I I'I ! terrêD"'_:' de �_.::. �Yiel:'\0:'": :ç.rrr h

i! 50 no B.;:�i ;'rt� 0(' SUE! T�:�:l!'n; :, !
li com um� ;,:r, -:.:��. �-.L--:. :[J.1��;:.J:.:�::;J4 fi �

II :' " >, i'
;) '1 beJt: t":l�·. ; c �i'i�n��1!"!.1 n'] �3f-'

ml"J', j:.'FH ,,·{,i�' •."H;ão imediata, que possúa alguma
lnsto.'lif·iio e hô:.;, c"Hgraff.a, para secção de varejo, ser
vh,do ;:1mhem fIlU:O intérprete da língua alemã. -
Df: ,o;: �1l""t,?J'('i'i(;i<1 à candidata de 18 anos para mait.'i.

f;d',H�m:i'.:"'.l!.·'" --- 'QU1\.FARl\'IA S. A.n - Rua 15

i ':0 .,.",.,L'., :"'.1''''''' :,11'" i:::!'e!l<' "";;<"f1t'H� � \'�' !t H � �. ! I ;t fi ! i

li dE lit; nierrH,� '"]p 7·�.?�:t_: -::,!,�,:"� ;, i }Ji�1(�.-:�;,. i.,.,-!g..;.,t"��t � qJ;' .2' .... _ L J.I K t �

I' 28 [i'ett'o� de !.H!H1�; �;"!'E''(':: de :,: ',' "+.. E d .:l tLTm. pa�a ,ss�r:;_,·Jrw. mprcgo e granl,e ,'u uro
fl OC!.l�üic, Ftitedlta,.,fiC .·);;�:u.�n;2nt() ,I!
U ':Jr .i ,.. I' i ,,;rr. (OU rapaz) para servigos bancários; balcão; etc·

li 1 easa tU, ,':U13 ';::'a1" j,;,t;.· ". ; un ('GU i1!Cc;a ou senhora) encarregado da secçã'o de
II lém do pont" final .ll!' ,:,";bu!.l li DISCOS.
ii da Itoup&lIa .:"Jl1str,u12. UE'. POU-l' r

_

ti co temp". ,)U'."o �,y.,' l,ara J un:" l1Fo'; . ou Sf"1hora, para a secção de lou�as e

U bar e rpst�"ü1":]i'li,.- -"lO "1'.'� \ l'd- II hr:-:1cnlerlCS
II mo de ne,?ú:j{" f"é:;�;.".'l·�;·' Lü;,

'_.- � _u.

-

+ "eda"r"o.
'

Irr(oral[.�·;}e3 P.C;;�::l..t "3-

II pagrumentc, � ----__--. ---- ---------

;� 1 BUllj!flÍ(lWJ\��� �[,ln. {lI' ,;;,,,. 3 A L ( O ti ! S TAS
i: lha, em estado ar: �J'J't.,� 'i.'!:'rre- ... ;;
i' no de 240 m.;:_!t?tl> t.!"::!ldE�tiO�,,," 11

H óttima .fiIit1.lação� il
II x x x �I
II 1 negor,lO de secos' _ molha- \:
ii doI. na rua 1,5, bem iDstalado II

11 • com hOa il'egtlC\SiA. !i
II x X � ,II11 Dl'1ife:nOl> teuen'Js • cu.. <Im ,I
!I todQl! QjI balrroll da c1dac1", ,I

Y X X x II
iI DlVeftl.llJ lote$ e Cll 'lU rui pl'l'lÚ !;
li de CambOriú
II 'xxx P
II 2 engenhos de 3erro no nlO- li
I! niclpio, de Ibirama lO 11,5 (I&J.1� ':

q lometro� da eStação d. MII1a· :1
:1 dor,

.

.:

U .lt x % II
ii :' t :,,,:: • esidenclal cou: !'
, :�l"te�'r de 750 m2, no

ii .:.la <.ídadp-,

Precisa-se com prática e bôa conduta. Exige-se re

ffrências. - Tratar na Casa Peiter - Matriz, entre O e

11 horas.

EtlfERMEIRA
PRECISA-SE com urgencia de 1 ou 2 enfern:i.ei

ras formadas, ou práticas.
HOSPITAL DE �IISERICORDIA - Vila ItQupa

va - Municipio de Blumenau.

EMPRE GADO

" ',. !et'"'L;tl�, ! fabrica de;

d tit 385�Fi+r:'i;-:, ! �erra:ria qua- !
'n ciro � 'ltmtro. 1 fAbri�" de,'
n �aé"ta .i!:e("anií!H. ,<�\)1T:: 2. '��,!"ra"" :.

II ria:!.. ""Tl�;"'·..:_t·� c ;,,:.,!'.a"rv& ._1� ... � :

:; ��:���:" ����:�i;�,:;���!\���t���:J��: ,: ,
11 �n �'::0 �:�;,!�_:['i.v::�� f;\? '.�>"i.;t?� "

t
I �

Precisa-se de um empregado �ara serviço n-oturno,
;:;ue fa1e' dCl's idiomas, - portuguez e alemão, que seja de

':mfiança e que esteja quite com 0. �e�iço milita�.
Os jnteress�dos devem se dIrIgIr a portarIa do HO-,

·CEI.. REX, à rua 7 de SetEmbro, nr. 640, e tratar diretaman- i

,�om C G:erente·
�_ "'" .._""'....

_.�w_ .. � .• _�:
•.. _

SENHORA (ATOUCA Df BlUMENAU
�,:'!ntribúa com um bordado parn a feiSta de 22

,I" �,;';,,{;���";o�' Estará assim auxili�ndo a Constr�-

í: �
!� , :7;. ;: ,'1, :i I

II
ConsoH.e-nos qllilniiú d�

'IIseja.... efetuar qnalqnet ii
r ueg-od" imOiblUario: ii

11 ORGAV';1ZA(lAO ;-�'I.l1L I!

II nIENAli'ENS}!; L'l'HA" II i
'Rua 15 de Nllv("mnro 'I i1� «"16 '�fl anõat', L;::�::I t, ';!

'i ?;:,"n� Li72. III

t��i�r� �'!l �.�f\fHA��,�.}'(�;! ��lt"'.t r�vt..

�:::l "10 se transferido para ',a visinha cidade de Itajaí,
à rua Camboriú nr. 2, e riâ impossibilidade de se des

pedir de todos os seus amigDs e conhecidos, o faz, por
j:\'é U!H�,:1i(l deste, oferecendo seus présthuós no local
,,,:ima mel1cionado.

João da Rocha MeIlo, engenheiro, da E'fUC.
Blumr� nu, 14,10.1953.

MELO E 'FAMILlA

, "

�f-.v.�����.�����:�-=:���c i .. --- -.. :

/FI

no une

d
� "IU'llA'" ?U "'FEl

-

e �!YJJjl;} tnAN.. e see

.

"

lo Premio � Um taileur de linho

nove ro' ,131, "

A

r:lra em

foi

x.

;.

H O T E 1 REI s. A.
Assembléia Geral Extl'aQl'dinária

CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam c.onvidados os senhores acio

nistas desta sociedade, para comparecerem à Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de outubro
do corrente ano, na séde da Sociedade Dramático-Musical
Carlos Gomes, sito à rua 15 de Novembro às 17 horas,
para deliberarem sôbre a seguinte:

"
.

ORDEM DO DIA:

LIMOUSINES :NOV:IÍS DE LÚXO
RAPIDEZ""":' 'SEGOOÀNÇ'À' - '€ONFORTO

End. Teleg.: Bl11)llenan; e 'Ctuitilia: - LI!I!IOUST-NES

AVISO AO PUBUCO
1)
2)
3)

Extensã() da coustrução da nova ala projef'1lda.
Novo aumento do capital social.
Assuntos do mais alto interesse para esta sl'iciedade.
Blumenau, 14 de outubro de 1953.

GÚSTAV FRANK - Dirletor-Prl:side�t�.

o "EXPRESSO 'BLUll,nrNAU-CURITIBA", concessionário dos ser-
,

viços de transportes coletivos em LIMOUSINES de LUXO entre
: 'BL1;!MENAU:e: CtlRJTIBA, ""IA JARAGUA' e JOINVILLE, avisa
que a. partir de is do corrente trafegará nos seguintes horá-r'ios:

, . ,6
� . . } � .

que armou trEmendo escan�
·dalo. gritarido�

-

inclu�ivel que
roupa que eu usava tinha sido

. comprada com o seu ãinheiro. A
",_ós a solenidade, regressam6s die
táxi, para' casa, discutindo a�alo
radamente, o'casião em' que Eldti:
dec!arpu que ia namor2r alg:u:ns,
comerciantes que conhecera na., ,

.

festa; poi.s eles pejá.erlam lhe pro .

'

pol'cionar maior conforto. ':em eR
sa, ,a discllSllão. continuau. .Em da-o'

I
do ,momento, Elda apanhou de um

( :mart.elo. e atirou sobre mim. Por'

I!
que eu consegulsse desviar-me do' '.'
", al'IIlan<!io-se de uma faca, mves

golpe, ela se enfureceu ainda mais
i ti� contra mim. proçqrando atinJ 1

I .gir-me, Lutamos fi. do resto não

I me lémbro mais. pois agi alucina- I
I d'amente, Sei que a senti desfa- i
I lecer e' que tinha agido violenta- i
; mente ..

o
Apanhei meu tilho, ru- i

,.
mando Il<Il::'J ca�a de meu' Vã!, ón- I

de o deixei Gob ;niús chldader,;. :!',(es- \

II'!a :oca5ião. relatei '.iI meu pai o que
havja �orri<io e Pedi-lhe conSe.

i lhos,. Ele, então. saiu. a. procw:a. de
1 Evandro Lins. e Silva, seu ex-alu-
no e amigQ parti<!ulal'".

INDUSTRIA BENEfiCIADORA GASPARENSE S2. A.
�

Pelo presenh ficam convidaà;os os Senhores Ado!'"
nistas desta SOciedad.2, a corp.parecerem à Assembl�ia Ge
ral Ordinár'a, ii. realizar-se na séde social, nesta cidade
de Gaspar, à rua, Duque' de Caxias sln., às 10 horas do dia
30 de Outubro corrente, afim de deliberarem sobrfl a· se_
guinte ORDEM DO DIA:

1) Discussão e aprovação do Balanço. demonM:ração
de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Pa"
recer do Conselh'� Fiscal, referentes ao eXfiII'cicio

encerrado eU1 30 de junho do corrente ano;
2) Eleiçá-c do Conselho Fiscal;
3 ), Assuntos de interesse social.

Gaspar. ao de setembro de lD53.

nORVAL PAMPLONA - Dir,stor-Gf*nmte.
AVISO: - Achàm�se à disposição dos Senh01'Ç6 AciDUistas

os documentol> a que se refere o artigo 99 do De·
ereto-lei 2·627, de 26 de Setembro de 1940

. parti4as de Blumen.au às

Chegadas em· Curitiba às 12.00
Partidas de' Curitiba às 13,30 hOras

Chegadas em Blumenau âs 19,30 horas

Serviço
�

de DOMICILIO'A' DOMlCILlO
OFlIRECENDO COl\.tTORTO E SEGlmANÇA

A G' ê n C i,a ·5:
"

'
..

,
.

"

',-'

'''''17"'n\\y
BLUMENAU: - Rua 1� de Novemb:ro,' )l13 (Rote!. !!o!eb:) _"
Fone 1002, - CURITIBA: - Rni 15 de'NovÊ:!nb!'ll, 22 - Fone 6S1
A El'tIPltEZiA ACEITA VIAGENS E5PECL�IS

P:AJtA; S�AS A QUALQUER HORA.
.

EXPRESSO BlJUMENAU - CURITIBA, LTDA.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, Di2 Abteih"ing fU8!' Export und' Import des
Banco do Brasil el·hielt von der Subkommíssion fuer IVieizeó:L<agen rúri, An'ersuchel1, ob s:e die Einfuhr von ,I
100000 Tormen \Veiz��'l o_us- FinnIand ZLl autorisie- J -------- ------,-__;,-__;,.,.....-------......------------------�--'

ren berÉ:it sei: n�eser YVeizen soll zum Preis'e von.!)
.....;--'----�--- --"-,.-;--------'-----�- --,-----------�----�----- ----

,,- 011 U- " --I ''li C
I

,�i ,t:>,t, :5f.:-1. ;"üar 0Rntos gdiefert v"erden ko€nnen, I'Lmd'oie Zahlungsbedlngm1gén súllen in Uebereinstim- 'Inmng 'rnit deu �;wfschen BrBsilien und Finnland ge
t ttoffen2n' FbaEZdl:mn1clElngen stshen.' Die Subkom-
I l11issiG:n fúer \l�leizenfrag�2n. é!:""v""'õ/aeh.nf·c bei djeser Ge- \
! 1;::lC'Pll1-""'pi.L c' .... '""" , ....... ':l_ ,-'� -.: (.":; TT -f'" '. '1

'

; ��.:::," "1;: I, 1<:<",:;>,,,,,_e lJerdtS _�.{; v <Jrsc.uaege vOnaUSLaen

� dischen LieI'erf!l1ten Íl,,::l' TFelTEn€xporte nach Brasi-

llien. erh.altc!l riç1b::.
-

I

I EANDELS/i,U;rfAU5CH ZllvISCnJi:N BRASILIEN

i
i

p:irI�IE j;JY.\I ��;lrJEZ�I{liN.llL I
c-u""'� '-,_ �'_-, -"4' "- ,

S hiff
'

h
I

o �L. l·� {tJ t-'1 -- l:_:s musste cer crnr verxe r �

I im Suez Ka��l: \\'eg��I F2�...stellung der Anw2senheit ;
! einer deutsehen l\lin':ô in oeiden Richtüngen unter-I
! brochen werden. 'Es soll sidi um eíne Mine handeln, I

I die waehren" des zweiten -\)\/-"'-l+k"Í",o',c,ç: abgewo-r-fen 1'
....... _ ...�_�... .1_ _...- ��. �A� .... .;.. ...... ... _ ... - .......0"-'..., v ...

I
wordcn war. Erst nach Entfernung der Mine wurde

.

der VCl"'I���h_r irn Kanai 1.-..-Íi:-der fre1geg,:)he11�
I ,

'

1 (GbtlM ,UI kein V_Ti�_'(;',:3:<mnt'!jl_'n des Korea�Kriegs
( San F''.'El,'Crseo, J;:: (1;p) �- Naeh seine Rueck-I "ATAQUES ILE-
i k ' 'T ,_- , ' , -

bi h
'

0- , f hl h GAIS"
I �11r aus >_o�-In, t::rKJ3e: l.'� C!=T 1S er1g'B >Jt)eroe e s a

l be
"

" " , ,�' J G ] M 1 Cl 1 beí A nota acrescenta: "O
I 'L�' uer v êi'8ingrçl,,"l '::ita;hE'!1, -eliera: ar l: ar r, ei

j serner Ankunft in San Francisco, dass er an kein Governo polones se ve com-

i �i�E:d2mufl"bel1 eles Kürdi-Kl-iegc;;; glaube,.

I
�:1i:�ta�o�or���d�s Gdoever:�

i
-'--

DEg VULI'1:AttT ;,jíJHiHUi. AU5GEBftOCHEN 'j
sável por esse ato de vío-

I TOKIO, 15 I UP) - Der Vulkan Míhara auf der jlencia. E' notorio que as for

i Insol Oshima \TO:: ('..-'1' Bucht '.")11 'I'okio trat wieder in ças de Chíang Kai Shek, es
,

Taetigkeít., Der' kizfe ri.Ú:=;:JI't,ch des Vulkans ím Fe- 'I tacionados em Formosa, se

br uar 1951 hatt:; �ahk.:;ich2 Todesíaells zur Folge. acham sob a fiscalização po
1 lítica e militar dos Estados
Unidos, país que lhes dá

O deputado Aliomar Ba
leeíro .ocupou a tribuna da
Camara ontem, para criti
car as' medidas tomadas pe
lo miuistro da Fazenda,' sr.
Osvaldo Aranha, com rela
ção ao mercado cambial. E

logíou alguns aspectos, con
denoú certas particularida
des e disse que a providen
cia a seu ver, viria agravar
a inflação. Defendendo essa

tese, levantou um sem nu

mero doe considerações, cha
mando a atenção para a fal-

ta de criteríos selecionado
res dos creditas nara inves
timentos' Seu discurso ia a

meio, quando o sr- Arthur
Santos, que é presidente da
UDN, em aparte, salientou
que o orador falava em seu

nome pessoal, "estritamen
te", pois a providencia' do
ministro da Fazenda fora
auspiciosamente recebida
no Paraná.
Seguiu-se uma atmosfera

de mal estar provocada pe
la intervenção do sr. Arthur

Si�_�'r FB_20,;:-JCISCO, 15 {UF I - D'2l' Radiologe
und Chef eles p:ssiven -'/,!2l'ieidigungsdienstes des

Staates Kaliforníen, .hat ,die Moinung geaeussert,
(�ass EÍne Ator,,,b0mbe, die die Natn:r und Lebewelt

i zerqtoel'e, abso]nt hesE:'C;l" aro PlaIze waere als eine

II �xpJo�,i�nsb(jmb�- �r bespraeh dies2s dringen?e "An-
,

i l1egé:n' lnne�:balt) emes VorL'ages, den '2r vor deu. ver-

! sammelten Phvs:L2rn K�Üil'ol·;1iens uncl Arizol'las I
, ,"

- _ ...i-· •• ",." A.·,.. ,,1

11' lt D-
, "" ..J

- ",. 1 'B b
P

1i:.L; L
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I nnd :Ceslm'r::. EstYOrÜmTl dringe in clie Knochen der

I Lebe".Tpsêi1 cio, U;�,1, "·"'''c:+op>·é ":;e 7<>11"'11' des l\'farkes

\ ivÍ:t de; z,�it���·�;;�i�l:� :si�1'l ���;h�ci�;-�Zusamr�2;set�
i zung eles Biufes, fue:' das dô1,s Rueckeil- und Knochen

IlnarI;;: E:ine \vichtige Lclle spí.2le .. ',Ver lange der Aus-II strahhmg des Estl"Cni1_1lTIs' ausg·esetzt , sei, bekomme
I Knochen�um01·0. ,und. Bldkl'an1:heiten.
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A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS' - Sucursal Paraná-Sta'
(afari�a, estabelecida ii Rua,15 de HoY.� 266 �"Edifído José tO&Brei-
10 10.0 fJadsr _.;, End. Tel. "UMA" �- ( U R I TI B Ar
comunica aos seus distintos clientes, corretores, r. ,Amigos que mu ..

dou' seu- eSCritório em Blumenau para o prédio Paulo Scheidemanlel:
à Rua 15 de Novembro, n.o 870 .. 1'0 andar sala 2' .. ondp- conUnua
alendendo dentro do horário normá!.

(ia. ,BOàVi:d a de Seguros
Escritório ,de Blumenau
Caixa Postalr 253'
Telefone: 1161
End. Tel.: ETMA '

,

I,

A PRONTA
ENTR'E GA

Santos. O sr. Afonso Arinos

retirou-se do plenário e o

sr. Ernani Sátiro. vice-lea
der quis apartear o sr. Alio

m2.1' Baleeiro, sem exito. O

orador, (\1'1. tribuna, entl'2tan
to, confessou que falava em

nome pessoal, não envolven
do SUBS considerações a res

ponsabilidade do partido.
Com O fato, esclareceu-se

que o ud-snlsta baiano ocu

pava '1 tribuna em nome da

leaderanca aa minoria. O

privilegie lhe fora facilita-

do pelo sr.. Ernani Sátiro e

a írrtervençào do sr. Arthur
Santos se fizera por esse

motive, na crença de que o

deputado baiano expendia
da tribuna, oficialmente, o

pensamento do partido.

O sr. Arthur Santos não
tinha ouvido o discurso' do
sr' Aliomar Baleeiro desde
o começo. Mais tarde, na

taquigrafia, lendo as provas
chegou á conclusão de que
fora inoportuno o seu apar
te e riscou-o. O sr. Aliomar
Baleeiro tambem fez umas

alterações e tudo ficou 1'e5-

tabelec:do. A cris'e politica
que se ·esboçou nas hostes
da UDN desapareceu inteÍ

ralu!::nte, con1 os passeios
que os dois deputados de
ram pelos corredores de bra

ços dados.

Cr$ 10.850,00
D3f]:fj:eiJ:'I·! <----- "

cxtfl:rno, Pintura d Dueo Branco��
interno, Esmaltddo d fogo

iI,,\
De f�rro redondo fil1amsn�,
dCdbddas

I .�
.:\ De borracha õca, com perfeito,

De linhas modl?rndS, I! (4c!>amfl:oIO,'
hermético

E y,,A rtO RA:DOR
- ',.,._, -,

�

Estampado, cstdnnado, com 2 gavl;",'
tllS. pard gêlo

Da afamada marca I. P. L. aci,onado por"
Motor G. E. nortc.am�ricdno d<: 1[6H.P.

I1me'n·JUJ:14:il·j ��-'
Automdtico, regulado por ThcrmoS(d•.
to nOltc-dmerical1O, �arcd' "RANC9

,M.,
�:'
(

Integral, de 12 meses

� . ,

'RUA 15 DE NOVEMBRO nrx 808 ...... BlUMENAU

,
"

.. Prepare �

'$$
.

�II'...... • I futuro de., ......

....

seu filha

Q danae>-lb.

IOFOSCIL
.. (tm·flsIatt-ClId.)

,

Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getulio·
NQ sábado, o querido amigo Osvaldo Aranha no miero

fone de uma de numas emissoras, depois de dizer que a admi
nistração é simples e pode ser compreendida até nas escolas

prhnárias, engrossou a vez e af,:rmoLl que nos é que nos tor
namos complexos, quando a complexidade não existe.

Mais adiante, com a sua admiravel verve informou que
I) leilão elas divisas tem como escopo prâncípal o de evitar a
camouflage, as camaradagens, os lucros fabulosos dos tuba..
rões. Explicou mais que 2S medidas adotadas pelo governo
v:i3am, apenas, desenvulver a produção, favorecer o trabalho
dos brasileiros, permitir que possam disputar uma posição e

quivalente nos mercados Internacíonais.

Explicou tambem que o câmbio livre continuará ab«:r�o
"livremente", e que não criaremos mais atrasados comererars

estrangeiros, 11GÍl5 não vamos gastar além de nossas' díspeníbí
Lidades·

Não conhecesse o espirita público. a dignidade adminls
trativa de Osvaldo Aranha, diria então que tudo teria sido

engendrado para a realização de maiores bandalheiras zegís,
tradas nos últimos tempos.

Há 72 horas não funciona o cambio livre nem o cambio
oficial no Banco do Brauil O dólar que estava sendo compra
do a CrS 35,50 para a Europa, e a Cr$ 35,80 para a Aménca
do Norte, passou a ser vendido a Cr$ 51,00 e 53,00. Conheço
inúmeros homens de negócio' que

'

compraram, há vários dias,
centenas de milhares de cruzeiros e' que, ontem, venderam es

ses com um agio superíor a quinze, cruzeiros em cada dólar.
Não poderei citar nomes. Mas é muao fácil verificar () jaba
culê.

Tudo foi feito improvi13adamente. O senhor fez questão
de afirmar que deu plenos poderes ao ilustre e honradO' titu
lar Osvaldo Aranha. Mas, estou certo de que não conhece os

planos, o esquema que vai ser observado. Os assessores do mi
nr'3tro da Fazenda .levaram-no a u!,llicaçãO' de uma reviravol
ta no comercio exterior, de gra'ves consequencias.

Vários "doutores", metidos a· flnancistas, como por exem
plo Bilac Pinto, que é um bôbo. alegre, porque nada co.nhece
desses assuntos, ouvido vela im!lrensa meteu os pés pelas
mãos, d·izendo um amontoado de tolices, enquanto os malan
dros, os patifes, ou melhor os doutores de caflaca, estão go·
zando essa revi.ravolta, porque estão colhendo os maiores re
sultados.

Vamos, enfim, dar temllO ao temvo. E depois conversa

remos melhor!

Conheço o ministro Ol5valdo Aranha. Não podemos negar
o seu sadio patriotismo. VeriKco, infelizmente, que as coisas
podem não correr 100 por cento, apesar de sua indiscutível
inteligência e sagacidade ministerial,

Dolorosamente, falta o plano financeiro prometido pel1>o
governo, que já mudou cinco ou seis vezes de rumo.

A h:stória é grande. Talvez I.>eja preferível contar anedo
tas sobre papagaios, 'cu falar sobre o Festival do Cinema .••

Certíssimo, das horas incertas.
BARRETO PINTO

p - S, -- O Bilhete quando é compridO, não d.:!ve ter Post
Scríptum, ..

uebrando Cabeça
.' .J�

I '"

2
:]
q'
5
(J
1-
IJ
9
1(1'
II

HORIZONTAIS:
1 - Nomo:! de uma bebida; produzem um efeito. 2 -

Estás; batraquio; nome masco 3 - Momke; doçura (fig.).
4 ---:-- Art, def. (pI.); jog'J de cartas; interj. 5 - Rio portug.;
clim�; esquadrão. 6 - Tirar a terra de. 7 - Laço apertado
COllÍl, prep. e art.; Nome de letra. 8 - Conceder- lá' distar.
- - Ajeito; assinalai. 10 - Versejar; letra g;'eg�; basta ,I

11 - Guarneceram de 'dsas; apre.
VERTICAIS:

1 - Enviara Cumpr:mentos a. 2 - Gastas; lugar a
prazivel entre outros que o não são. 3 - Pron. pess,; nome

�e um fruto_ 4 - Rejeita; viração, 5 - Amarr.o; batraquio.
6 - Cont. pr':p. e art.; abrev. usada em calculos astrono�
micos. 7_ - �oe!ra; apelido. 8 - Art, ant.; nome masco 9
- S�cçao; cr:mmosa. 10 - Nome de um fruto; barco de
recreIO, 11 - Enfadariam.

(Reproduzido de- I?' "Diário Pinular" de �sboa)�
SOLUCAO ANTÉRIOR'

HORIZONTAIS: 1 _:_ Falsa' ranas· 2 - Aliar; edita.
3 - Li; i;-; pi; AM. 4 - Sá; dá'; rã; ca. 5 - Is; assim, ar.
7 - Ir; ia; lr; te. 8 - Ce; ar; ri; eL 9 - AI' li is ir. 10

R�sta; acamo. 11 - Arias; moras.
' , ,

I . VERTI�AIS: - Falsificara. 2 - Aliás; rel·er. 3 - Li'
1 SI, 4 -:- Sal�a; falta. 5 :- Arrastarias, 7 - Reprimiran;t. li

l- AdH�m; rISCO. 9 PI; ar. 10 - At�c�r teima. li - Sa-
�rnarrell·Os.

"

- -- --� .- ......'_"'-- ."_ ... � __ .�.t..._' !
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marido em casa e ela

para. atmocarem fora, p.J,is a co

mída quetmou: Quanta;, vezes o

nina. ,

f,'rro csqueoido por momentos

VELH1NH ..� � Uma ancíã de 1�9 �l.nU:3 t1e �Jad.e� em exesten-
< nnra urna carrusa a det.xar-á 41u-

tes condições ele !;,uH!e, na aMe a de 8a:n .•';grcve F'ranea), 1!J
prosí.avel! E uma torneira esque

proclamada a mulher U"1"i;S velha {la Franca. Acs (me fOi'nm cída aberta por causa de uma no-

felicitá la, el.a declarou que nada há de esnecíal cui sua üla- , " :. eJ .t'.1Ü' dor,,, de

I
veia do ra(l,lo provoca uma en-

de avançada, po is sé faz c c ruer- �e"lt"']1 não rleqt11'€'��:l um co��i-t- apreru' r chente. estes e mtl outros pe-
tail de vez em qU::l.mlo e trata ,:»5 S�E:' -::;-011::';:'$ ínteresses. Do

. -' quenos dll',sastres domestíco., a-

que máís gosta é de corridas de bícêcletas.

I! -�---_._-- .-:.-----�-.------.- I

� I
corrtecem quando monos se espe-

APATRID"&� - l\'íichael Patrick O'Brl0!1 ,0 homem se.l11 pá- 'J"��1l1l�""t"''''.a6l.1�.r:,� fflRZln
"" Pací d d

d "11l.���
3<.4 �b '. k1J:lr ' �::-a acrencia, JOvem ona e

trra que vem naveg::ndo pela mundo, 8;;:1 Q :'8,-S)5 na�'lCS .

u- i:g � !���(i!!l�íi�fl ��I" ��<�J f� �"'r:, mult.a pa.cienCia. Tambem
rante 3 anos, �em encontrar vai por para crescer va: aceitar 11�. - .� ..,••' ��é'l.<. ti � " ,,� .,Jj I voce pneersa ae tempo para a-

•:; of�r"cjmento que lhe fOI feIto :)..::1a Republica feito pela Re

I
�

publica Dornírricana D&r3 fixar rcsidencía ness a Dais. O'Brí- . I prender e haoítuar-as à sua no-

eu n.ega que haja desenvolvido atvdades no comere I) de estu ",' , , .
·.'F.

-' ." \ de va situação. 0.3 problemas do-

pufa, cientes - acusação feita pdas autor-idades nor-te-ame-
mesticos requerem apenas; pra-

ricanas.
toca e esta se consrgue no dcC'lJ);-

NO FUNDO DO QUINTAL - Eram amigos 05 ÚO-S rapazes,
rer do tempo.

Richard Oashman, de ri anos e PanÍ HynE-s de 16, ambzs !h E 1) problema

EScola Superior Técnica de BcSí:ü1" '-1'\.'i·uu scm!lre jun�Gs
-----'-------.-------'-------------'-----

na escola e no cluh. l\'Iz., ern vil:tni;:._ de uma observacão gros
seira da irmã de Cashman, Hynes de senfendeu-sc como o co

lega. E o desentendimento vãrou or'ga seria e e5�imulada pôr

um grupo de rapazes e meças da Escola· Foram os dois pára I
um terro devoluto, com a platé;a esportiva, um armado com
uma faca (l

..
e c<l.::;a e ou�ro �I)m �';ll:l:_fuca de cortar Vão. Z pe-

I
rante o a�jm::l.i!O puhlíco ;;uven!l Hynes eonseguíu vencer o Idu.el0, �enndo o gravemente no }.leiio. Catshman morreu na
asístencía, a caminho do hospital,

J L ) ... .:'3 (1 esperanças e so

nho ... No Jard,inzinho, em fren

te à sua casa, você plar.tará as

flores que mais adora para de

pois col'hê-las com ternura. Ali,
entre aquelas paredes, estarão o

seu mundo e a. sua felicidade .

E não esqueça: de aguardar,
mesmo 110S dias tri.stes e chuvo

sos que o Destino entremeará

'ma VIda. o sorriso feliz do

de seu casamento.

Feliz .a que, no arfar da m:1S13 extrema
De desvelada irmã níedose Ienco,
Umido de saudades, -vem Iírnpar-Ihe
As frias bagas dos ±inais suores:
Feliz o qW2! repete a extrema prece.
Ensinada por ela e beijar pode
O lenho do Senhor uas mãos maternas!

(continuai
Laurtnlío José da Silva Rabe!o.

Solicitamos aos no",s(,o; prc2.;:;r103 Jl>itnrc'� comu

nicarem a eSTa red,H;ão, jpJ() Fon� l:lW�, r::�;o;o;.' imen-
.l .L ",.. 'bl'e ou por carla, nOL ela::, �0 re o, f';lf)S ncimé1, a-lml-
de que pOSSamf,g dlvulgiL-los. Peclh1os, �amhom, �l

remessa de listas. ('o11t"11'lo as dat;>,> 113.Llicb:; de
pessoas da família ou de suas re:ac.)23 d-= aI11lzarl"
com as seguiJlte� in,-'lcacc'2s:

�
- -)

- nome, filiacão e ano de l1étscÍmento. quando
se tratar de me.1'G�·es;

- r�ome e funcões que e�:erce. c�Hat1do "e tra�
tar de adultos:

'

- nome do espôso <> a�lv.c��d� ql"C_ e;�e"',:e C!"
se tro tal1du ele senhoras;

- ." - "-

_:_ cidade ou localidade CL1 ..:e 1'e' ;,2e
Essas infor!n[:ções DC'S �ão l1ec�"sS�!:<3S, orL1C�

palI:i.el1te 110 c(:"'�o das pes ---0LlS (.1 -�e �_ .. ;:0::: ,I c j�i l\:'...-r!S_
� d

. '..
'"'

Ll'O e a111versarlO 11{:3te JO.L"�lal. a-ii.ü1-d2 '-���e 1.. 05-
sanlOS confron1 á-las com ::..8 lnCtICDÇ? 3�s C.P'?

-

:)v':-�G.�
mos e atualiz:i·18S, se for o case·

Cnncertamos:
!1cl'ri!!crador{'" Onmésticos, Reirigeração em Gerai
l\1á"lrdll�S G.' Iavar, FogõeS' elétri()Qs, Aspí-r-adores de F-ó,
EUCCl.lo1cira'L Liquidificadores etc ..•

I� " f () r mas P i n t D r a lt

C.;::'A DO AMERICANQ SIA.
Becçâo Domestica

AHIVERSA'RIOS �-=-i
- Fazem anos hoj(': f

,

- a menina Terezinha, I
filha do casal Otto-Jandíra .

Schmidt e oue nesta data

completa seu 2.0 aníversa-

nua

o r Tenha F é
I:sllreva ddlllh.'ldamente pa.r� a Caixa Postal t 9 1 ,.

-- São P1.ul" - Junte envelope selado com endereço.
Nno um�"'e :r'�f;ist;rl) :..�:n-a evita!' 11emora na retirada, em
hm:a!"io tmllrOjuio.

�-� CTt A R Y T A B O R D A --

10 O S
ai
q RMBRltlNOS

CSpitel C: .'

F'irudo de Reserva

Total dos depósitos enl

)� �}EJ:'"*TC!..t\S �� �SC��JTOE�O� ..r�!j:�":C1.P J;�]S
TE.IH! �)E Sl".N'J'ã �;ATrli1n";.�, !i::') i�2!:) DE ,fAN�mO

DEPOSITE SUAS ECO NOl'.. lAS ::'\TO IXCO E CONTRrsU:'i, ASSLi,L PL::�,\
O AUf\1ENTO DAS POSSIPILIDADES DE FINANCIAM�r,t:::'O ]J'" í:-::�G

--- D'lJÇ'AO

Rua 15 de NO'vetnbro, 1398
Caixa Postal, 588

Enll. Tel.; EDUARDO

:� [:
o;.J,p !!.�

( O ;;f� � f! ( j A tâ r E S
R E ( f � E MOS " Jl��e!� 6H�StR s !leiio�

nas Cita (reme º�nt�! ffPHI!�Psn

L I T A
ATARINEN E
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Encafa' "O mundo esportiva
bJum€nàUenSe a flumínação do
gramado dv. Gremio Esportivo
Olil1l.pi�o"comQ".uma neeessida
de inàd;avel para o futebol
de- nossa' ';;erni; vtstvefrncrrte
decaído cl!':'! uns' tempos para
cá- Não temos mesmo dúvida€
em af"rm,ar que a instalação
dos' Ief1eJm:',,"�, na praça de es

-nortes situada na Alameda Rio
Branco viria modificar radi
�,�lmente f.' panorama atual do
assocíatlon e assíduos frequen
tadores, devólvando-Ihes' o en

tusíasráo j:fól!' í.nI'ia: modalida
de esportíva que apaixona; em
,polga multidões e que com

muita razão se resolveu cha
'màr de esp:Jrte-rf'i
'Em suma, a Lh:ninaçao do

estádio da, Baixada, aliada à
outras providencias que se fa,
zem urgentes, rio sentido de
dar ao sóccer local aquele
prestigio que em outras épocas
tornou-o um" dos mais comen

tados do, 1!��tado, teria o efei'
tO.,de um sôpro magico no am

biente esportivo de Blumcnau
sendo Indisfarçável, por isto,
a ansiedade com que os despor
tistas- cítaainos, sejam eles a'

d€ptos do aivi-rubro 'Cu de' ou
tra agremração quaqlucr,' a

guardam a_O data 'da conclusiio
dos' trabal'nos que se proce:-;
sam na Alameda Rio Branco, o Clube Atlético Tupí s,8gui
com o fit<? de. todar'Blumen,:,u I

rá do�ingo para Jaraguá do respústª de Jaraguá.de su� prI�eIT,a cancha de' :w- Sul, aIlm de se b�ter nova- Caso chegarem ;), bom êxi
tebol.llummada: mente com o campeao- daquela ta cs Entend'lmentos, a (Í,21e-

. �Ulto.S tem" sltlb 'C_!>, <Jomen- z.:l1�,. \ gacãl':' tupiense seguirá am�l-tar.os em �orno ,do lmportan- �,.be,1?-l??ssivel tamJ:ieIr: qu� nhã, afim de saldar dois C'om_
te acontecrmento, o, qual, pa_ �s Inmcs �a�a�l1 dO.JS Jog�s promisses. Em torno desta ex

r�. seu e�mpleto des��c�o, re- l:aql:c1e mumclplc l?OJS o� dL � cUl'são reina grande entu5iamo
quer esf�rços .e SaCI'lIlCIOS de reto! es do Ba.ependl mamfes- !" ">nl"naç"'o 11"'" bóstes tllnien-;
tf'de' . .

ti'" f
. � L, - � ü� -

- I
_' a. speeIe, mO:l"?�n � quan- L81'am,(l'eseJo ae azer ,cpm que I' ses t.2ndo s=us ::og�dores se 1
do se- trata, <12 Il?:Clab,:�" d; �"r,el?resen;�n�: d? clube de pripar:idó eficientemente, a-Ium clube do"mterbr, cUJa:; po.., _

� �Cir nho, heüa ;pgUE' tam-I f":!n de :bzer boa figura 3m Ja-,
:'llimmUmmmmmmIlÜllIEmmlimmimÚmmall!!!!JmmiÍl!HlI!!II;" rag"l�� do Sul e �epresmtar !
::'

'

INSTIWUTO
' ,

=1 �o�dlgname�t,e v ,:mt,ebol do!
= '

PI li ri! = ,- 'Tale do !taJai. I= '

,[l • � ,

:: Tupi x Floresta nos

Olhos n�§u:�su:o ��r..�"iI � .. fi>�rn".l�t� :: I dias 25, e 1.0 I'" t l!h '" li,&l�iHf IlIfí�ii i!liii:lliiPU.. fii �a :J{!iU u � t Mésmo com ,0, t�rmino do
1

= f't. =! camúeOllsto OfICIa,! da L.E.- í
::::: vrsc �l F., õ TupÍ nã,o cessa::-á sua,s a- í
;:::: :: I i:ívidades. Após Os lego_:> �om!
;: ::' o Baependí, o esquadrao tu- t

'�r�ff. ;:! pimse terá mais dois compro- I
U - �riJ' :: I �issos a saldar, pois a inea.l- i

:: I sável djmtoría do "índio" ':- jl::

I cab;:: iamb':m de acert-ar d01S
§ am'stosos com ,;;: FIÇlresta de J

;;:::: Rio da Testo, campeão da Se- f§! gunda Divis�o e atualmente
'

::! com sua eqUIpe "ern ponto d,"

1:: I baia", .s,�ndo um deles no 1:'e_

ª I' duto dos alvi-verdes e o'utrv
= em Gaspar. ,

ª I Terão assim jogaÇtol'es. � tor .

= cedores locais ouortunldad2s
:: -I de conhecer de uêrto o' verda
:: c.eiro -poderi.) dô mais comple
::

�
tI) n�qu.:;drão da Segundona,.

ê o qual há ,qu�se. um ano -:len!1
:: se lnant�ndO' lnvIcto,

ê'
ê.1

pênhando
de tornar
nho c1.u f'amí.lia "olímpica". a

Ilumlnaçâo do gramado d'e ru-'
tebúL
Atendeu-nos' Q sr. Ber(jamlln

Margarida com aquele cava

Iherísrno que IM -é pecular,
satisfazendo não apenas nossa

curiosidade, mas ã de todo o

públir'o desportivo da cídade,

=
�ô!Jni1ad() pela :F'aculdade de Medicina da Uni-

,

'véTsidade do lUa de Janeiro
Professor Catedrático de Biologia da Esco-

la Normal Pedro 11
Assistente do Professor David Sanson

�hefe do Servrço-Otorino do Centro Saúde de _.

. Blumenau.

feroa'n
Diplomad.o pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICiNA, da Universidade do Brasil.
.:_-._- Rio de Janeiro

- .

Ex· iflt.emo efetivo do Serviço de Otorrinola-·
rÜJ,su1ugia do Prof. Dl". Raul David de San
iii')::' Ex-assistente da Clinica de Olhos Dr,

---'-"- Moura Brasil

.. Habitam a zona de ,.ÇQ
bertura da ZYM-6, Rádio
Mirador. Vendam mais

J'nsste fim de ano, anun":
cirmdo na emissora d� Rio
do Sul..... ;. ,., ., .

I_
Solicitem a tabela c1e

! preG:Js ou a visita' de hm

!j 'Corretor.
- Caixa Postal,

61 -� l;'nne 151 -:- HIO I
DO ,'.' '. St'"' ("ot"�l'na Ij _.� __ .J ---;--. t:--. u,. '-"' .. " r-...... •

�A.RÁ Dl]\.GNOSTWO E TRATAMENTO DAS

Mtdesfias DE OLHOS ...OUVIriOS
N�RIZ e 6iUlGANIA"

-

=
::.."

��;tf; .!Kíst!'tato EspedãHsaão está 1\iagnific ... -

Juente-Montado e Instalado' com a mab!
Moderna Apare-lhagém pa-r-.. todo e"

",!bah.jueJ' T.ra'tamento li!: sua
{:'specialida4e

'!'ítiiio ü zeu lnstl'umelltal i'oj Recentemente
Adquirido e Importado da. Suíça

,Alemanha e Amel'ica dI}
, ,

Norte.

��
"'"'

...

--

=

-

c

. e",,*,*

APAR�LHO l\WnERNO SIEMENS PARA
mAGNOS'.rmOs EXCLUSIVOS DE DOEN.

,

'ç:ttS DA CABEÇA.
_.

�
.

.;.;....._.•'"e._-_

GABINETE Df RAIO X

-

:::

16 11)-1953 �
dO Sul

BLUMENAU,

t I
11m ·i

Nação» aJvi-rubrofachadaNova terá..

Si10 Paulo, da aquisição de !i�1 mente isto. vem retardando o Reportou-se, nosso entrev1S-1
Na parte dos fundo" a cer

os e' cabos necessár-ios à íns- término dos trabalhos, haven , ta elo a outros assuntos de inte- �', c'e madeira lá ,-:!xistente
talação dos refletores, o mes- do esperanças de que seja en- i rosse para todos os sócias c, substituída por outra comple.,
mo sucedendo com. o sr. Car-' centrada em bréve uma sOlu-j simpatizantes ):!m geral do taments nova. Conta o Grernio
l:5 Buchler Presidente do Coo ção para o caso, Assim sendo, .'mais querido". F'alcu da plan Esportivo Olimpico. no mo

�elhç. 'D.3Eh�r""ttvo do Oli1:npi- frizou ainda :> sr. B"njamün

I
ta c.::\ nova fachada do seu mcrrto , COHl 550 sócios pagan

('0. que, rumandó a Cur-itíb,a; Margarida, não em novembro, estádio, aprovada na reunião tes, dos quais vem recebendo
'<fim. d2' tratar de Interesse do i1l.RS sim dezembro, seria

prO-l
de dcrnmgo útttrno do Ccnse- orcctos, auxrlto.

=stabelecirnenbo comercial a cedida a inauguração dos rc- lho Divslonal, assim corno da
,!Ue está l'gado aproveitou a Iletores, com a efet:vação de construção dn casa onde fica- A ccnversa, pouco depois,
, portunídade para solucionar um monumental espetaculo rá instalado o transformador versou sobre o velho futebol
osta dificuldade com que .se fut,ebolistico cuja programação e conclusão do muro frontal. e perguntado sobre. qua's a

vê a braços lJ grernlo da Baí-

I
se rá cbjeto de outros estudos cujas óbras, acrescentou, já ia medidas que iria tomar o clu

xada, '

da narte da Diretoria do 0- rum atacadas há várias serna- _1e, afim de melhorar as con-

A falta de fios e cabes, só- Hmpíco-
.

nas.
- .íicô r s de seu plantel de joga'

- - :1=í�cs !_:.rofissiênais, esclareceu

=-,_=_I�b�!�!�'fl;nJr'-!ifmmmt;f='llIiUI!.mnUIIIIIIUIl9ISUUnnmnBIUlllnmm!llllnllllUUlUllUiumuWllnUllllil' =_..! ) sr- B:: njarn ím Margarida que
em 1954 o Olimpico procura
,'á reforçar seu onze principal,
dentro. é claro, do que lhe per

_
n itn-e:n seus recursos ijnan··

=
'..-ir::::, E' uma r.otcía muito
,n imo C:�]'a ')31'a todos nÓS, qll,e

- )crcdit::nH); sinceramente 11;';1.

recuperaçn », pelo menos parte
- -.lei:l, d-; ]H;lJ!)l blumenauensr-,
....

��t j cmporuda do próximo a-
_ '�"l.

que os l1lES"r!10S a ·E1·::; corno audam as COí5[1!l
vam 'muíto facil: ::i l-,cb Alnm.cda Rio Br-anco.

Nem mesmo a Empreza For. ��,�1..1.1tJC.U}ADE ME'DICi'i _ REPOUSO _ DESL1\{TOXiCAÇÓES - ALC09-
-

!;;a; pu::: nó' curtos, pO"É:lI1 pro-
L c' t C tarína T)C"

'w !!,rc,:";h'Oi; caminha 'O Gr . 1\s-ca e uz ,::.:m 3 a ."" i,,·
= i.'l::ir?.íf,y ,_ TRATAl\rnNTOS ESPECIA.LIZA.DOS, -

, :}-,1 i iv: (·)·',.:·,'11".,_;n",·., p,"',I'CI u ',1'1 'l'll�sue ú:, rnateriaís acíma cita- . -' > -

dos, pois sua falta se faz sen- ::
1I,'lEI'UDA MUI�HOZ DA ROCHA N. 1247 - �'·Qne. lUZIS

�',_' ;,2 "'; 1= ti';'-, b�f;,alrl� promissor, sob a

til' em todo o país. Em viagem JfI\!DEREÇO TELEGRA'!!'ICO: PSIQUIATRA ::

I
�'i';[,d::tl;:n de i-lesD8rtist::s C3-

a Si.::: Paulo. u:"!! emissário da
= C TI R]: T I B A 'p A E A II ?�. :: q:!Z"S f' ,,1):- te!;l t2�n mente, .�.

firma Stodieck e C1Jl, Ltda. ." ª c: n,:: de tudo, ek'var o concei·

proJ:lt'fic8u-se a tratar junto :::; :: i 'o (;'0 esr;�rt,,:, de nossa tm:-

à 'sua repl'lesentada, Fiél CÍ'e ::-,�'.l;;;�!ElIHl,.m!lmmmli�!'lHtm!!l!lml!lmln%!mn:mnmmnli�mllumumwmlfl'i"mnC;'",i1nte�nl!!,t:-: :;:-a.

------------------------�-------
,-------__-

DOENÇAS NERVOSAS

Saúde Nessa Sebbora da Gloria.
-

-

-

,e!,SSIS'l'ltNCJIA ME'DUJ A PER..llfANENTE A CARGO OE
--�, ABl-tR1.'A AOS ME'DICOS EXTERNOS

ESPECltfLIS'l'AB

,,\ I �/,4.5 lJONA5 lJE (!A$A_ P12ECI$A.11
"', if.,/ ])f UMI!:-
�' ----- .,i I ....

••
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�

j 11\ \" 1!VA.../§.DE NOV�MB20� 900 - 13LUMEN-AU <i�#',
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o
rÍIl:.l 11;; m;lÍs fnlllCL5 ,;;logio,; e
st;a lJriJII:�r�te jnici·..d:\Tá s('�ú
cíiruJeta de pl�_�n�)' c;-;fto ...,

,Al:1il::r1!�3

AB4 ..

A t n. o
A CASA BUERGER LTDA., - Alem de seus costmnciros preços bai
xei_, ,está oferecendo à sua clientela, bilhetes. {tc mlla rifa de auxilio à
SOCIEDADE RECREATIVA

. E ESPORTIVA IPIRANGA em Itou
pava Seca, (.'0111 trinta vr.l'ios6s premios a ser extr,úda CdU 15·11-53.
Basta V. S. COID!lrar Líu::m1ia acima de CrS 400,00 c terá direito a um

hHheLe que llle pt.derá 'sortear uma geladeira, uma bicicleta. um acor

deon e muitos outros m:-emios.

COInlH'€
creàtiva

à Eua 15 dE Nrn;tõillllW,' ti05, BLUlHENAU
!la CASA BUERGER e auxilie a campanha da Soe. Re-
c Esporti.va Ipiranga, - de Itoupava Seca.

!@�I!!��!!!!!!!�il�!§4���·�rW�#!!!�!J&�L!m���!!��"'�!I\l!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HARI;AO G
INTENSA ·CA

Cena pungente ..

�

E ria ada a mulhercaiu na
rua com a fUha nos raços

Para rodar c�m $�gurança e economia equipem o vosso caminhão
ou automóvel, com o famoso Pneu Goodyear "Bandeirante".

Comprem Pneus Goodyear "Bandeirante" n� COMERCIAL VIEI

RA BRUNS S. A" à rua ti 5 de Novembro, 923 - esquina Padre Jacob�.

zeneral Mendes de Moraes,'" ...
'

...
,

recrudesceram os boátcs de

que o expr#eito do Distri-.
to Fed:ral' seda convidado
para dirigir .Q Departamen
to Federal de Seguronca
Pública ... Justamente para
saber se algum convite
,Jesse sentido Ihe :foi diri

gido, procurou a repcrta
gern à gcrreral Mendes de
Moraes em sua resdencía,
esta manhã, tendo €le. dito

reporteI':

pessoas que o assistiram.
\0 chegar à Delegacía Rc
giJnal de Polícia. lá enccn

t! (:� o reportes u'a mulher
de srr, estado de crnbriaguês,

trazendo ao cól» uma cr ían

C r-ha de apenas 6 meses de
BUENOS AIRES, 15 (UP) - A .dade. Ao interparar o titu

la" da DRP sobre q-íaís os

motivos da presenca da
qrda mulher, o repórter
foi infcrmado qu,� ames'
m-a fora encoutrada vag.m
de pela rua QUir.Z2. csmba
leando e caindo con. a crixn
ça nos braços. Conduzjda à
Delegacia, o delegado João
'1omes teve dificuldades
om robter informações sô-Ibre a procedeneía e a iden- I

tidade da mulher, o que I'f.o'L conseguido depois de
-nuito esforço; chama-Se ela
Orsílía Campos de Camar
go, que se hospedara noNo munic(:ÍO de Ibirama,. churrascada; 14 horas - re-
Ho-tel Braz,'terão lugar no próximo de- gresso a Ibírama; 16 horas -

mingo, dia 18 do corrente, as inauguração (b Estação, de Antes de encaminhar a
solenidades inaugurais da Rádio pelo sr, Luiz Souza , referida mulher, de retor
ponte "João. Ooli,n", no dís- Na ocasião serão inaugurados <no ao hotel, os policiais setrito de José Bciteux e da retrates no recinto da Esta-
Estaç�o de Rádio. c;la, Palie.!3-,

I
cão: 17 horas - coquetail, o-

acercaram da criancinha,
na scdc_ d) muntcip o, cujos fi2nO!cido às autoridades e talvês num gesto de dó e

at�'i se�a? assistidos pc�os srs, convidados, no Café Pérola, (Conclui na 2.a letra J)Joao Colin cx-Secrctárío de .__
'

���iãâe es���as s�!��1�� d! I !��Mtih1ro1lrt\illil1lítíhmtN��Vt\'W��
Segurança públic:l. FI ,-,

O programa das' so.lenida ,

Gl

\!J B
,-

des constará do seguinte: às •
9 horas - partida de Ibira- Ista se ema; 10 h.o�as -:- recepção na - mv!la dc .rlse Bo itcux ; 10.15 _ .

missa campal; 11,30':_ ato
in�ugural da ponte pelo ;;1' .

Joao Colin e benção da rnes
ma, pelo Revmo. Pe. Franc 's
co Wíttwer: 12 horas

o reporteI' de jornal, pela
natureza da S1.n profissão,
tem por dever r3gisLcar fa
tos sob os mais variados as

pectos, ou sejam cenas de Acusam os aliados
vandalismo, desordem, fe- l

rimentcs, assassinics, suici
dios, afogamentos e outros

crimes que revoltam ;)U e

mocionam a opinao publi
ca, sempre ávida em accm

panhar, com interesse, ,o

desenrolar dos aconteci-

de, um fato deveras lar..aen
tável e chocante, ao mes

mo tempo qU3 f�V(,ltüU às

crimes de guerra

Da Associação dos Servidores

Muntcípabs de Blumenau recebe

mos a .scguínte carta:

"Blumenau, 14 dc outubr-o

195'3. - Senhor Dtretor-Ocrente.
'remos o prazer de cornuntcar a

V S. que rcaüzar-sc-á .na cidacte

I'
<l'e Curitiba, Estad·o do Paraná,
entre ,o� dias 22 a 28 do corrente
rr-ês, o Primeiro Cong!-ess"3 dcs
Servidores Públicos I patroeínado
),;€'1:1 Associação dos Servidol'cs Fú
blicos do Paraná, em colaoorecão
C·UH a União dos Servtdores Pú!.lli-

A eX-bailarina. EMa iUal'Íz Avelar, a "Maria. Helena", assas.
I cos do Brasil.

.

sinada pelo amante, em seu Ie.to- o

editora aíemâ Due rer- publfcoia
um Iívro, contendo maís de

duas mil declarações juramenta
das de oficiais e sotdados ale

n:ães, acusando os aliados de
crimes de guerra no fim da úl�

tíma guerra mundial. As acusa-
mentos.

çõ€s prfnoipaís são dír-igidae
Assistiu a l"2p:J-:' ;ag('111 contra as i'orças ncrte-ameríce-

dêste jornal, ontem à tar- nas e russas. I

H O V O s melhoramentos
inaugurados e PJ lbiram3

OUTRO DRAMI PASSIONAL'

Alucina na lutd p Ia

ADQUIRINDO SEU $
esse.st n u a covnpen

ARTIGOS NA ( A S A

RIO, 15 (Meríd.) - Em visível
estado de ucrvoslsmo, cerca das

1535 horas de ontem, .cornpareceu
ao 25.0 Distrito o comerciante Sil
vio Angellno Sarr-acena Marreca,
de 26 anos, autor <],) morte de sua

companheira, a bailarina' Elda Ma
Tiz de ."t�.vclar, fato ocorrido na n01-
tti'! do últinlo sábado, à rua· Na.lI1ur, 10 que, r:pÓ.5 o nascÍnlento do n..:
605, em Ma!l.ecl1al Hermes •. ·onde �ho, levou· Elda para casa do pro:
residiam� O criminoso fçz-se' �COlU- t'c;:;sar Ernesto l\t.iarl'eca, até que
panhar de seu pai, cí prol'eB3u;:- <!!a convalecesse: }\contece que a

Ernesto de Paiva l'tlarreca,.: e dí� l1�ij�rir.a se dlcsentcndeu com a

um iI'mão, Romulo Marreca; aiém mãe do declarante. insultando-a
do criminalista Evandro Lins ""om palavras de baixp calão. Ape-

porque a bailarina se encontrava
"III estado de gestação.

PRIl'ilEIRAS RUSGAS,
Frizando que logo nos prtrncircs

dias de vida em comum sua com-Resfrição nos auxilios I
a�s pa!sel da Or�M I .:: •Nações Unidas, Nora Iorque, I -\' 'A Cap Ita I

' ,15 (UP) - Os EE. DU, decidI-
ram n:to c�nt.ril':lUfr· para o novo .::'
fundo para o progressO econõ.

"'\
.

mico intern�c":>n.al das Naçõe';
-

._Unidas, ilevldo as grandes des-
pesas que teem Com os prepa· � RUA XV DE NOVEMBRO �r 415rati'vos de defesa, tornados

-

ne- �
, •

cessárlo'S pela agressão cornunls- ri!ta. Tal declaração foi [edta hoje fJpelo delegado norte-americaml [) "'.

camisão econômica: da Assem
bléiá Gerar da ONU, .James Zei
lerbach. Acrescentou que 'o. povo
tlorte�amerrcano não e'Stã dis
'Posto a aceitar nóvfJS compro
mjssos economicos.

;::;Hva. .wr disso, a sua genitora solicitou
I ,�la que não ct<;ixasse a residen-

A R IIG O S PA R A H O M E M Sr

RETROSPECTO
Ouvido pelo delegada Daltro 0("

I ,\.Im?i�a. Rocha, em .Cartório, Sil
"vl0 lnlClOU seu depOlmento fazcn ..

-io um retrospecto de seU romance
··om Elda. Disse que, há cinco a,.

nos, se enan10rara da nloça qu.al:do
"Ia era bailarina do "Daadng l'I.
'\."enida··, Corre5poncUrio, resol\o'tci..l.
então, ir nl0rar com Elda CDl un'.t\
ca�'a da praça 011ze� esquina da
fua (fIe Santar:.a. I'1J.o de;-llorou mui-
to fez a maca dcixnr ::cu cmpre
go naquüla casa de div� rsuo) isttl

SUCEDEM-SE AS BliIGAS t V e'j O ux ..

WASHINGTON,14 <DP) - O

Npresidente Eisenhower completa,
k:'._ olicias de Rio do Sulhoje, -sEssenta i! três anos de

idade. Para festejar a data os

T
·

b d PrepUblicano" organizaram ôntem r I una o oà ,noite um banquete -em Hers-
Iley, no Estad'j da Pensylvan;a
que pelo 'Seu tamanho, riqueza e Silvio lIão se opôs a que as

encenarão teatral nã{) tell1 "ara· RIO DO SUL 1- (D C r
.

t .r.ãs de Elda, tamb�m, passassem,. .. ,voar e:;- npareClmen o, com algumas cd- Impossibilitados dr; le'.'31'ern .,leIo na historia contemporânea pondente) Apõ' 1 't t· t t' � ,lI tr!rrar na mesma casa. Mas isto
. -, � o ançam.n o

IlCas,
cons ru ,)vas e suavns, I e[eH;:, 05 treino,s semanais costu- trouxe-lhe tremendas dores de eH.dQS EE, UU. .Jogadores prof;s- na CIdade, de ll1umvros bol�t,!ns. Inumc.ras secções de "Tribuna meire, devido ao mão, tei:uIlo, uec:a, já que a bailarina veio asioníais de l'o1f atiraram bolas anunciando o aparecimento rI!' do Povo" demo,ntram ° bum o'os- l'\e'-mo .

I
.

.. ." aSSIm o esquadrão pre- desconfiar que ele andasse atrá,'·por '9.)b.r:e; o lugar onele estava um novo jo.rnaI em Rio do ,5'.11 to de seus of"'''ntzadores, e 110.'-.,� • sidiel'J pelo ino�so <'migo Niz:al' II de suas irmãs, principalmente Dil-sentado ia presidente, enquanto· tivemos sábad'J ultimo', o Pl<me!- intermédio desta nota, fC�icitr,.� ..., bt ..,
.

P
-

""ldd· .>
r.I II espera f z bÕin fi uI'a: r.-,a, or ·essa razao '" a passou a\tnl coro e mil e oitocentos voo ro numero çl.o bem feito senw.- m.>03 o novel cole....t. augurando�

a er � g 'I' \lme;)PUr de mcrt.;: o 'declarante,t -

d
.

.
Q'd., em Blumenau, 'zes en oava a cançao a campa ,t;i r; ') '.'! ríbuna do Povo", lhe VIda PJnga. sempre na defe�'\nha. eleitoral; "Eu gosto de IkC''' Dirig,ido pelos drs. Orlando Lias bôas causas. ,

Os 'I."inte mil ou vinte e c,inl'0 Bertoli e· :M!ario Mafra, m<inten
mil C'Jnvivas foram <1iostribu'úQ!" do bons cOlabo.radores, Tribuna.
par três locais d.itercntes. 'ÍQ Po'.·o" demonstr1m o bom gos-

nCSI abelecida, voltou Élda PBl'a
ti res,dcncia da Praça· Onze, d::!·
�nde

,

�c Jnudaram, a I.Jedido e:él

\>ailarina, para ,ti rua Lins de Vas

�'oIlceJ.J]!5, 93. l-\"pesar das cenas d�

c:iUJ11CS. (") cL�claral�te continuava ;:a

;.nhsfazer as vonta(}(�s da compa;
nhcira. tH�'1 to aSHlrfl '!,J!?' perrnitiu
�. urn ü',:_"n:}o' de E!cla, çle nome

OuIto, re.:::�d�r conl e12s. Mas, ser.a.,·

pre eilnne�1ta, a !:noç::l fazia novzs

.'�x15c:ncias. PEdia-'Ih:� �unpre :fue
'<.'olta·��e cedo para ca�A, o que nlio
ETa possivel a SiIv:')� dtevido
,Ú:rLlS ocupações na papelaria
,:;.i.\a, pl'opr.ic:dadc, â Avenida
fmrh::ma, 6.(iIlL

,AS IRMAS

trem
festelou Ike o seu

aniversário

_

S E N li O R A S E (R J A N ç A SI.:;
i i�
�_�§;9;;''"''5:T

, RIO, 15 (l\A:erid.) - Um i conhecido pelo
desor:::'eiro depois de se de-I "Banda", autor

A Sooiedade EsPortiva Omôa,i,
, mais conhecld� como. Salão A�
tiradores, anuncia para o pró
ximo sábado, dia 17 do fluente,
um grandioso. baile sob a batu�
1:." dum harmoIllio&;J- Jazz.
O &flllpático clube localizado PARIS, 11 (UP) - A As,se!n

n<> Bairro. Proletá.rio, Entra ago�
bléia govGrnamental

roa. em sua. nova fase de distra- hoje, para, dl1l1lUtir sôbre os pon�
ções aos seus associados e

I
tos de vistc.s que deverá susten·

eimpà.tlzantes, devendo ptop)r-
tal' o chanceler Jorges 13ida�lt

clonar, frequentemente, ót1moll n� encontro. com seus colegas lU'

divertimentos. gles e alllGnCano em Londr"s,
depois de amaylhã, Foi debatida

VISITARA' BLUMENAU O especialmente ii. idéia de t<Jfi-
REPRESENTANTE DO

I
vidar a Russia. para uma confe-

HAITI F. C. rência daIS cinco 1Y'ten.cia.s, com

RIO DO SUL, 15 - For.am! a part.icJpa�ão da China c,onUl-
coroados <1'2 pleno êxito os en- !nista, a fim de solucionar todos
tendimentoB para a ida da €qui lOS 'problemas que 11'!!Tturbam a

pe do Haiti à Blumenau, no pró- paz. Ao qUe se ..,abe 11. ;reunifLO
x1mo d'JmingO', I decorreu multo agitada h'avalld·,)
Os jove,ns craques ,rjosul()n>;;;cS grandes di.ve-rgênc�as entre o:<

med-irãio< forças com o. conjunto '1
ministros; mas não '35.0 CMlh.:c;·

do Vasto Verde, um· dos bonl!! das as deci�õ[J� toma("ns. ..

clubes que disputam o campeo-
.

I
nato da "segund'Jna" patr{)cina-!

11fT I nr ur:n( _&.nnn'IH'---=--------�----- do pela LBF.

I J A

IM�OR;�VftS� M��

I t I S T II SI A título de curiosidade,
publica�remo�, a partir de

, um.anha, a lIsta o.as merca

d:o�:ias importáveis, c1assi-
ficadas de acordo com o

plano do ministro Osvaldo
Aranha, de que trata a ins�
irução m', 70 de 9 de Outu
bro de 1953·

Heprr.duzh'?mos essa lis�
ta, numa série de c1assi:f·
cação, i.:;lo é, de acordo con1

o qJ": prevê a lei, em or�

I dem cronol�gÍca.----------.=-==-�==�----�--------------=----------=��=-ÇE���--=

Na 11('1',sa edi�ão de ou tem, por um Iamentávd
equívoco, circunshmc.!a muita alheia à nossa vonia
de, llotidamos tcr sido encontrado o cadarcr do l>a�
dre Carlos Emmcndoerfer, Vigário tia Paró{lllia de
Camboriú, flue pereccra domingo últlmo na praia de
Porio Bélo.

SOCIEDADE ESPORTIVA
CANOAS

ao simpático
!i'. C. "n1 sua próxima ()xcurs.'!.o.

Ain�8 DiU foi eDCUDlra�o n
corpo �o D��re EmDlen�oerfgr

Procuram a solução dos
problemas d� paz

A infollma.çãv sobre o achado no:; foi fornecirla
por peSSO:3 residente em Camhoriú, por in1{,l'méd�o da
telefone, cuja informação tivera sido iransmitida ao

prefeito dêsse município.
At3Sim, as lmscas para () encontro d.) (.·orpo II\}

sacerdO<te prosseguem ativamente, aChaH\lo-�e d:v�r·
sas pessoas empen11aduí-. 1105 trabalho:;

RIO, 13 (Merid.) - "Se

I
Os objetivos de toda a po- ,Í�r. manIfestou-se feliz por

n:�'e atacarem, defend2r-me- l'tica economÍC:J-financeira t voltar ao Brasil e ao lhe ser

el, pois estou certo de que são os mesmos do Brasil, 1 perguntado se podia apte
cumpri o meu dever c::mo .constituindo aqui programa: ciar a sítuaçáo .€conomico�
�:tular da· Pasta da Fazen- de governo como ba&ç para i financeira do Brasil no mo..,
:a - declarou o sr. Hora- obteúção do equilibrio orça I mento atual, respondeu:'
cio Lafer, hoje à bordo do mentário e criacão de con-l
"Giulio· Cesare", que o 2ições necessáriá para o de-! - O 'Ministro da Fazen-:
trouxe da Europa. O sr. HIJ- senvolvimento da produção. r da sr. Osvaldo Aranha
racio Lafer negou-se adis' Convem.frizar qUe todos os I um homem inteligente e

cutir a nova politica cam- países esp2ram sua salvação! patriota, do qual só se po
nial do sr. Osvaldo Aranha. pelo. aumento da produção I doem esperar melhores es-

Recordando 'O acordo de dentro da boa ordem

finan-I' forços
no sentido de bem

Washington, realizado du- ceira publica. conduzir a pasta do que é

rante sua administracão à O .Ministro Horacío La- titular".·.1 .

frente da Pasta da Fazen::ia
o sr, HoracLo Lafer afirmou'
-,- entretanto espero' qU2 o

acordo que assinei em INas
hington represente alguma
coisa p,"ra esquecimento
dos planos de cooperacão
c::m a Amel'ica Latina. L�:m
bremo-nos que a concorren
,da internacional exige nos

I ';j reCtlllera�ª� eçQ_nomica.

a lO o
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