
Tropas
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......

de Dfl1lH1SCO inrUJ'UlftU quo :I!-:>

tropas da Sida e do Iraque,

que hok penetraram na Palcs

U.Jla, estilo �H'llct(l esperada» (1-

manhã cm .1l'!rllsalenl. As tro_

pas sirín-Iraqucanas rerorça
I�io a le:�1�10 árabe na lWl'tt....
velha de Jcrllsalem. A parto
nova. como se sabe. é OCUP;l
da 1':'105 israélitas.
AMAN. Jordânia, 21; UI')

I- Anunciou-se. 'ho.íe, que u-

nidades dos Exercitos do

Ira-lque c c1.ja Síria atravessaram a

fronteira da Jordánia c Muro
han sobre .Jerusalem.

da Siria
O'RGAO DOS "DIA' RIOS ASSOCIADOS"

o M E N S- Â G E I R o D A S
ANO X (Santa Ca tar.ina, Quinta-feira, 22 de O utubro de 195?

p ue AMISTOSAS AS RElAÇOES
RNOS SUL COREANO E JAP()NES

�Brnuoica�o fi I i c i a I
soure 3 rutura �as

Di�ODicOI
I _ I

ne�Ogla�OeS
TOQUIO, 21 (UP) - o eomuncado oficial japonês, que

anuncía a rutura de negociações com a Coréia do Sul, decla
ra em substaneia:

- "Em consequência da desarrazoada 2;titudc
eoréano, não podem continuar as conversnçoes. A despeito
da proclamaçãn pelo governo coréano no cLlI !11'imeil'Q- de se
tembro, em despreso à lei Internacional de l'mtl'Íções à ex

plcração de produtüs elo mar, no interior da "Linha Shyng
mann Rhee", e a despeito da apreensão pelos corêanos de na
v.os de pesca japonêsés e o encarceramento de equipagens
nosso governo solicitou a reabertura das conVC1"5aCÕ613 11�
interesse dos dois países,

'

Tudo indica

RIO, 21 (Merid,i - Iniciando as

comemorações da "Semana da A_
sa". realizou-se ante-ontem, no ae

rodromo do Aeroclube do Brasil,
em Manguinhos; com a presença de

altas autoridades civis e militares'

e (.\:>. sra. Bertbe Gradmasson Salga
do. viuva do � ..nado!' Salgado Fi

Ihn, crtador do Ministério da Aero_
náutica, uma solenidade destinada
no encerramento da "Campanha
Nacional de Aviação'.
Abrindo a solenidade. falou o sr.

Lima Neto, seguindo-se do minis

tro d� Acronautíca, brigadeiro Ne
ro Moura. de cujo discurso ressal

tam as seguintes palavras'
-- "A Campanha Nacional dll

Aviação entregou hoje oficialmen
te ao Ministério da Aeronautica o

restante das contríbuíções arreca;
dadas, com a qual foram adquíní.,
dos trinta aviões Piper de 4 Iuga ,

res, sendo 11 doados nesta manhã
restantas para entrega opor
tão logo cheguem ao Brasil.
aparelhos serão distribuidk)g

aos ACljoclp.bes que melhores resul
tados obtiveram pelo esforço. pela

Mais adiante, disfiel
__ I Vitoriosa a Campanha Nacío

nal de Aviação, atingidos cornple,

tamente as objetivos ccümados,
nâo podiamos silenciar, por. igual
e tambern com especial relevo, 1)

nome do joinalista e senador Assis

C:hl!.te:lUbriand, figura dinamica e

«mpreendcdcra, outro campeão da

eausa vencedora em tocl!as.as Iatf-

Do lado coréano

cQntinua-1ram as apreensões de navios ' "

jq}Jnêses com o objetivo de Nadaaoms mDOmCOS
forçar o lado Japonês a aceitar • •

•

•

s:u ponto de vista nas nego- VIajam para o Brasil
cracoes-
o Japão continue li pac'ento

e prosseguiu nos seus esforços
para chegar a um acôrdo, Fi_
nalrnente o Iado coreano, exi
gundo a reli"? tacão das decla ra
ções feitas quinta-feira pelo
Chefe da ele legação japonêsa,
recusou-se a cont nuar as con

verssçõos. Pode-se dizer que
pesa sobre cs coreanos inteira
responsabilidade pela rutura".
De sua parte o Chefe da de

legação sul-c . réana às conver
sações com o .Iapâo, publicou
uma declaracão em termos e

nérgicos, censurando o Japão
e acusando est e pais como res
pansávcl pelo fracasso· das
conversações. Assinala a de
claraçã.) sul-coréana que o de
Icgado japonês tentou "jus-
tificar a dominação imperia
lista no J'apão " e afirma com
insisl.encia que a declaração
do Cairo que dcscrev.a a si
tuação do -povo ccréano corno
uma csrrnvidão, nada mais e'
ra que expressão da historia
do tempo de gllf rra".

, E conclui a declaração sul
coréana, esclarecendo aue "en
quanto a delegação j�PJnêsa
não retirar aquelas absurdas
declarações e admitir que as
mesmas são errôneas a Coréia
julgará impossivel participar
das negoci?çõ,:,s.

TO(�UíO. 2l IUP) - DO'l> dos
melhores na{hdol'cs do .Japão
parttram via aérea para o Bra
s.I, atc,:J.i, ndo a Um convít,n da

Fed:c-raç.ã.o Bl'asi!<ra de; Nata
ção, para participaI' do cn.mpeoc
nato de Silo Paulo. São <Je'�
Hírcshí Suzuk

í

espocatísta r;')S
cem metros Iivres, qUI) ganhou I
mc::hlh� de prata na>; f'lil11IJ

a-Idas de Hetsnkt e Ka�,,�j'. de
dezoito ano'_<, c�p"cÍ31Il;u:o em TRUl\IAN
provas UJ distanc'u

HARRY S, TRUMA l

CANDIDATO AO PREMIO NOBEL
(TEXTO EM OUTRO LOCALl

DA PAZ

•

.. ,

registrara
I,um

que
da

se

agrava
·

Fixada a' p-osição
nro, 21 t�,Iell'j.) -o cCln,·p·,tu3! do comerete bre�i!';ro Em

lh'<1"O EU1;I}n:(} R"'.g.r'Ps, rr:p.l'PSflD- i face (1(1:3 -':10V1}f:. J::i�� l",-:"IntiV\;!s <1.
ta.ab de_ Confl'dcrac;ii.o N3cicn.,11,';llPortação e nxportaçàr. fix2,n'
do Co l"!.1Cl'e ir• .l11nto à Com s'.,5..o rIo ao rr�c�n' o t(!i-�1P() '=!. pcr .:<;;-.
CC'Il�u!tiv3. d� IPÍucambio Co· Ido orgã'J mnx'mn �':",rr:"l da
ffiel,,?'ui ('�lll o (lxter5'1" c 'iH ,lt:.:: ""13,' se. ; rn fáce da atunJ conj'ln
i. Supeliníendpnc',t d:l l\Jnéd." e I' tura e h;l"ioriando a sua a.tuação
do Créd��o ;� 'Jf\f' a s:tuação a· i aU.a n.dn:;j;�!frl�\,(jl�ão.

Di:ósl' o sr . Eugenio

SOál(:_3)
:O(2;i.n e lmporta<;àc· ·1- ,:�'l�CfJ I:']

ue a Ccnfederação Naciona l do BrHS I. /.:5 quotas l"'� ';-·aiJc1ec>
('onH>:'c o batalhoLl antel�o::nl";", :as íiG carnb:o dev,;r :lnl ..se:.� f"".:�'

mente r-e:" (,s'iab"Í<!clJnento de tl'ibuidos. pelos es'twJ".:, 'VI'!"
mr Ihorps C'ritér o." para ;J di,.. que éra completa a ,1''':;:)1'g'':l1i: a'
tribuh.:ão U'aa quotas cambia.i", C;ão da. CEXIlVl. E'ra ta1 ft-.<;_!,
bat'ndo '"e Lambem pela (le5·2';7.' descrgaI1izaçáo que Leram J t Ij
tralizacão da Carteira de Expor- dades verdadeiras cmp:e�a'5 de

----------------------'-"---------------------
1'eenças Tiara Jmp.ortação que S'�

reve'" O )lJIornal ({Pravda}) uma encarregavam de C')!l�'eguí-las
para. qualquer negocio. a q \'.J i·

1uel' prazO' e flor IDerWJ' qU'j t·,"

'e fosse.

cr5!:!g e ecenomlllllca n 5 EE. UU.
I·,to fo' C"lllPi"ov<l.do PElo P' ',.

')rio miní�t.n) Osvaltlo Ar<l,ul·�I..

Diante. ela .' ....úlenc.ia do'� fat 05

"ir,cu rC(t""t)h!'�c 'da a n�ceRsjd:::i'�l.!
'm!'d':üa th modifi.�"çüu Jo ,10;-

um milheiro de aeronaves, possibi_
litando-lhe contar com varias ml
lhares de pilotos civis e -o que é

principal, criada no Brasil uma In
vejavel tnentalÍd3dc aeronauttca,
cabe ao Ministcrio amparar e esti
mular os aero-clúbes. premiando e

recompensam)'o (tS esforços desses

abnegad<Js entu�ia"tas da Aviação.
que n ...las· labutam sem esrnoreci_

�'Q:c€'n1()s I" (oj"l(!1'''nLl � �lf"�; s"'

"'i. .fI:'/didf) Pntr' dO!i nur á\.rf! �

ch.�n�i·sb�\. TI;:'-(> jll"t'ni;rJ
�.Qnei}dhl{.l ;:ul1Çlnlúi à n#... i�cj f' :::(.

5undo fontes t)utcl�-zada�. �cu� I IOSCOU. 21 t�PJ - I.) ,;,':1
lranhaf�'lr.:!.t· ccvcfão !::""l[. os pn)" ua� • r'ltâ .... 'd:;..' a�J.rc l.Ui:lS ('Jlunas:

i:!�(or(s I-rHn�" .Al'Jlf I\:reb:::. na-, a unl longo artigo do !alTI050 e-

Vafgas: crise será inevitavein tema vigente duas corren-

(oncedidoS1 OS premies
Nobel de Medicina

E:"lTOCOLMO 21 rUP,
::"'l't'�lit(-, �'e :lg�r:1 nu':! O

:'IJ'oh";] 'd'� "'Ie "l::n-� p":"

QUA NTO ANTES

DE NATAL, AFIM DE QUE

AS SUAS CAIVUSAS PAR/'\

ilarg-a. fnü)rnha. n.dl'IU;:d� ,-tU
),:; nlen';;V�"':_':;l'--> cnl dep(}:-;:to n-w

8,·t"."". TJntd,,�: dt n;;';m 'l 100

l!l, 'h6c:�. fIe c,:'.lafc'; S(IIn d'n1Í'

f'1-':(:�l() dos lprf�(�o'S acresccnta1 é

impo��ivel 5'-' d"'celllhal'uç;u' do

e�;cpdent"l de. tn'crCadOl"Hs, O au,

lOl' escreve, nnalm�nt(' que. nl1

"u�, .opinião. os Estados Uniaos
l'oncedf'.l'<lIl1 ('lOtes ultillloS anO'.5

muito,,; creditos no domini'.J. co-

mcrciaL

•

&,3 quq SU.l·gj�'tl1n:
Uma liber'al. pret�lld(l[JaÜ' �.

')rat'ca doO canlb'o inl c' rb.rnpntl!

'ivrr.l, outra julganilo inopGr'l1.l''''fI,
'lJ;nda a. abQ!ic;ií.o t'::<'11 <1" ':'0 n

'a J>l'évt'a Com c'ta ultima i·�t�

3. Cl)nfedera.-::ão Nademll (',) C,;
'TIercio RealnH:ntc -- exnl CtIU.

�r-,nqegu; I' �mos c.-.t--. ....ír
'�nf·.i� dó. PrD hiH\-;;r) {!

'l,ilhÕt·s dr, dól:lI'c' cil'l'�'

conOIll'sta. �ü\ �dco Eugcne VaL'

ga, intitulado "Crise na Econo_

'11i-L d:"'3 tJ;��n'Clo� l�'tj:lo!:'''. on ....ff! n
Dutúr f'xpõe que a ,'('o'l1omia d('s
."0 }:; ... Ís I_:'ncanl :lha,:::� púxa hll1U

rrise de y,tüuuçâG.: "como o t .. " I bolsa do Nova York cail'8.m
temunham os lotai:; e os [11' 16'.; '2 que o exercito dos sem

raba.lho aumentou de sete mi

".'l'tvita\·, j,;". hôes, o artic;uli�La
li He-entua e lU.'!' a. ln �'t'c!n Da. CorÉ:�

ncntou aintl;� ma;'" a" in'Juietu:
,::i.;,; dos economIstas umedca
:"lOS. CU} Vil tuc1,e (la (1.inline:<:áo
,1.;::- '��COnlen(�;1� de gUfl-.t'ra.

'os" .

c IS I K ER

-.d (..... r 1'11.

"Não há fl!Í\·id;:. Que ;J', condi
'i(;>� norm<li, tl>l. l'beraçáCF tGLa"

"m" a. ('xcelentr para o come.'·cio.
;;ntrdanto a t�'loca é de sa'-'l'l[i.
"ia" f' dib'] fi tod·.ls dispeílsa.r o

'lU!' nno f01- esü'tamfntc indis'

T)en�á"","el, �r Ú que descj�unu!.'
ll'lllJulhar pelo sor,rgulmentc· das

(ConcItu nu Z.a página letra M}

RIO, 21 (]\i'eódional( -. 11:o.·l,e a unanimidade dos õiretocíos
contrllj se nesta Capital o

fi!'., mun;ici.pais, bancada", estadual e

Manoe'! Dua.rte e1�-integrante da fi; vaJÍ'.:/sa bãIxcada, federal, com

bancada d'o PSD gaúcho 'na GiL, cujos integrantes 'Se tinha av;s
ma.ra Fedeoc'al Como lhe pedi'3�e-1 cacl" demoradamente. I,'a]"'.!J,r!ç,·
mos notici,lS {lu. r;·itl.lação :poll�h�Q.! se ,depois a .respeito da. candid_a
na sul, d.l.;;:le aque.le parlamentar

I
Lura ao g<Jverno elo Estado, dis

.gaúcho que de no,'>:; pouco tinl-Hl 51 I-nos .o sr lVia,noe! Duarte que
para. declarar sObre a indestru- há perfeito entendimento e níti!·
tive I ação. do seu partido no R:o da compreemão' �nU'e {} PSD,
Gra.nde do Sul, Part.idr.Jo Libertanoz' e a UI}N.

Afirmou-nos que é irce'3t:Tit!.t para o futuro pleit� got'ernamen-

a. linha {}"-:;) sol'dariedade parti- tal.

dária enb:e o diretorio regiol1al

.ura! (.lq Alemanha, mas c,.\'dní.
tko da Universidade Inglesa de

,3heHield. ,� F"'it:� L'epm:> n.'1 da
iJnh�eraidatl": de flalv:arJ, n'j�

E:E. UU.

E'3sa�

prossegue

lprofunda

cr'ses,
Varga.

tali,ta", a.'sinah'uJo que
meado" de sEtemb.ro a'� açôps

.PltESENTES POSSAMOS SERVI-

'�::-�,':" --·--·-�--�'-ímpera�aiond3! tle boatos
.

• la

Desll1enti O quegals.tenha ex. Id
resid ui a demissão do miu ..

I '1 M 'd" 11 o clilua de boatari'\ parece ter nascido de Foi o que bastou: as lueSluas fontes que sempre proclanl.aram o ,sr.RIOt:r.. f cn Jon� - .c <

•

t
.

'd b d ,. r sidente da.

I t t' .' duro que o primeiro impacto da mr;nti- Joiío Goulart obtlVeram mais uma V_l_ orla. o ran o o p e
um ('I1QQltlC VllJ

cnbo. :lOd crtd'
c

b- � f' e amel.tece o a"údo sexto senti- República. que se Vlll ohrigado a n"o "i2,i'll' il. Bahia para não prest\-ra entun cce o o .serva or e 0"-& c .. 17
•

�

LJJ ele alerta da opinião pública. ... .., ." ... . _. .. _ ,'_ .. _ ..... - . - ginr o sr Regis Pacheco.

d d f' .t�s5i� se pensou alol""$uI11as horas. 05 comentários cngróssaraD1-se
. : .. Amd., allte-ônt"m insistia-",,, persistentemente que cstaca 05 o l-

eiais gcncl';Jis do E..xercito havianl pedido ao sr. Getúlio Vargas o afas.... de- tal modo que' davam, a impressão, de existir verdadJeiro c1ima béti-

tamer:to do sr. João Goulart do Ministério do Trabalho, por co�siderlU' co no C;::atete �om o go,:erno da Bahia.
�,_. _

",s�e titular um clemento de agitaçiio c perigo constante ao regIme.. ,! .

HOJe ,porem, tt1�O IlCO? eSClareCIdo. m!,,�ren�o out.o boato que �d_
.. ,.1nl-'.1diat:.unent€ os generais apontados como figul"?.5 principai� do

!
via g�!�ho repcrcussa� n�cl()nal; o .sr. Getuh� '\. argas. sus_p.et��iera � lda

nlnvi'n<mto de deposição .claquel" auxiliar ô:> governo. desmentiram a .BahJa porgue se. agra\ara {} estddo de sau�e do. �eu l.lmao, eDIoneI

formalmente as nol.as veiculadas. E O prôprio 1\'Iini8t&rio ela Guerra, VIrIato Vargas, cUJo desenlace ocorreu ante-ontem a nOItc.
.

.

rorçado peh onda que Se avrJIUtn�"a por lodos ('fi círculos, "iu-se for_ Sabedor tire qªe () coronel Viriato Vargas passava mal. o pre,,·

<;:::do n emitir a nola oficial. eonl.estando en�rgicnmente o boáto, que dente da RepÚblica resolveu ficar ao seu' lado, acompanh,arlo de outr!"s
�e e- alh<11':1 na cidadc. ganhára os órgiíos de divulgação e s� espalha- membros da fami1��, do sr. Dorneles Varg�s, E. enquanto ISSO acon�eCla,p

t d
.

A 'or� outro bo'.to diluiu-s" melaneoltcamente bailios t'rn tons gntantes e escandalosos plnta;am o panorama nacIOnal
va pelo res o o palS. g .-" �

.' �

No inicio da scn"":lna ::HHi5ac.:1il, o sr. Getúlio Vargas anunCIOU que. lr1a como dos rnais trágicos e perigosos.
:1 Bahia inaugurar a cxpo�ici'io rural, na cidade de Salvador. Ime�lata. InfelIzmente, o notícHirio politiCO elo momento é car:J.cterÍzado por

mente publicou-se que a via15cIU ell) Chefe do Governo importana no uma diretriz Imponderã ....el. As not:.s publicadas pe1a manhã são ii tar

desprest.igio do sr. João Goula!'l.. de vez que o Ministro do Tr�balho de de5menti<las. As informações divulgadns pela t<1rde são pela manhã
�estaria rompido com a <,Ia politica que apoia o chefe do El(ecll�lVO da de5mentirlas. Náo rf.:slslem ao menor exame,
!Jó" terra _1"=)'-:_ Onde a5 urigens dessa verdadeira campanha contJ:a a OplIUãO pú-

Sllcéde. porém. que dois (Has nnles da data marcada para a par
_

bliea? Que interesses orientam 05 fornecedores rie boátos? Tem-se a

tida, (t sr. Getúlio Var;.ras resoln:u suspendê-la, de�ignando o Minis- impressão de que hoj-:: é mais faeil acertar na loteria do que encontrar
tro da AgriclIlturr.. sr. ",10"0 Cleopbas. pal'a substitui-to naquelc ato.

_

mna notícia politic" q�l';' seja realmente exata,.,

LOS COM 1\ MAXIMA ATENÇAO.

� u a 15 d e N o vem b r 0, 1 O 51

\
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-A :BLUMENAU, 22-10-1953

M
-

finailça,s nacíónaís

I,=a,
tnIIí!I'. vez

- que SUa- preocupa
Uma forma 'eclética. prevaleceu ção fundamental é conseguir ('

'-

persístíndo a permanência do, Ct:-' aumento dl:L nt:»:rSa.-'- IPr'llduçlb
,. trôle de lícencà afastado defi.ni!- agrícola. extrativa

-

e indu:strja1.

;':i':'::�,l.l...":'___i,;-.,l...iJ;_��.;..;..';_�=:::::=:::5�=::?2:�===�
- ,

Alem disso ét lnecel!Sãriol interCs,'-

CINEMAS:

"ARRANCADA

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
- APRESENTAM:

�.,;"?�'��
-�,

(I N E BLUMENAU
H O .J E - QUINTA-FEIRA - às 8 horas - HOJE
STEVE COCHRAN, PHILIP CAREY e MARI AL
DON, na gloriosa epopéia de_ uma Companhia de
"Tanks":

.

(Censura livre)
A frua vihra... e o mundo arde quando os hel'ois in
domáveis levam os poderosos gigantes de fe:rro até a
vitoria finall "ARRANCADA FINAL" - Uma das
maiores películas de· guerra até hoje produzidas!

(

SOCIEDADE DE BENEfl(IENCIA "MISERICORDIAP I
DE VilA ITOUPAVA .. 'Ex..MASSARANDUBA

i

VILA ITOUPAVA

(I N E BUS(H

;CAROPE.. ._

St�AI�TONIO

MUN. :i3LUMENÀU - STA. CATARINA

EDITAL

H O J E - QUINTA-FEIRA - às 8 horas _ HOJE
F'1EF/HE ?FCREL BECK, MÀDELAINE ROBINSON
r_- FH;\NE. V iLLARD, numa grande produção fran ..

eesa:

eixo longitudinal. a�umulad0r
dos trabalhos recolhidos pelos
mesmos, que entrega .através Levamos ao conhecimento dos Senhores Sócios i

de uma paUa a en�r:-la total da Sociedade de Beneficíêncía "Misericórdia" de Vi- !
ao gerad':)T de eletnclda�e ou la Itoupava � Ex"'Massaranduba que, por decisão u- !

. nutra rnM1U1na op�rfltrJz li
nanime da Assembléia Geral Extraordinária, realisa- 1

que Se destine. A agua �o�- ,

i'umidá _
é de trezent.GS 1Jtr"s da em 19 de Abril de 1953 e, confirmada pela Assem- j

por segundo e de quat�-e por bléia Geral Extraordinária realisada em 2 de Agôsto]
cento é a queda do Ieito do

de 1953, daverãó, indistintamente, apresentarem seus i
canal. ou sejam - d'estaql!e- !

se bem .;_ o consumo de Vl1r Titulos na Tesouraria da Sociedade, até o dia 31 de I

te: e quatr.'.) centímetros de Dezembro de 1953, data éssa improrrogavel, afim de' A E f I ,( I E N C'I Amieda pelos seis metros- Por que 'Os mesmos sejam autenticados e relacionados, pa-
ina vez, os seis retores 1'eoo-· Ih

,-

d S
. �

arrícanu e asiatíca, dispostos a <e-, estranho, tão c],jficil de assimilar'

1hem trabalho equlvalente a '.
Ora me or organlsaçao a ociedade. ;;;r 'i; ":�.� . ": ,- /II! xecutar ali manobras russas, por; como o general Peron mesmo com

tre�s BP". Outrosim, de acôrdo ainda com éssa decisão, os dô anun�io
-

acha-se di· conta do Comírrrorm? I a sua espada agora de fio duplo:
"

d S· h S'
. - retamente ligadl\. à cír-

I
I

Gomo vemos, esses da os en ores ocios que nao apresentarem seus 'I'itulos eulação do jornai. A NA-
A intervenção inglesa é, pois, o, um para agradar à Rússia e outro

. podem ser examinados e cons- -até a data acima, 'Os mesmos perderão totalmente o seu ÇAO é o único Jrgão, de que pode haver de, saneador e Jou_! para desarmar os Estados Unidos.

_ tátados no local, c-om a ma- valor para todo e qualquer fim. circulação diária que pe- ! vavel. A presença, de um governo i Se a metrópole não tivesse, com sa_

nirina em funcionam1:mto, por V
- - - netra na maioria dos la- ,comunista na Guiana Inglesa só ser- : bedoria e presteza, feito abortar a

técnief.lS e curiosos no assunto. ILA !rOljPAVA. 15 de Outubro de 1953 ; viria para perturbar as relações da; l'eVOluc;�o vermelha de Georgeto-

,

.•. ,Superior à turbina. • • A DIRETORIA res do Vale do Itajaí. América entre si, e da América 1 wn, hOJe. aos tantos problemas de

_

Acentuando a simplicidade I com o mundo. Ele seria um corpo; segurança da América do Sul. pon-

da máquina que inventou, a- ��!'!l."_e.o�.o=.o.".o.o.""ooc.oon.c$""'.<."'O.""- 1 ' 11
do em risco a estabilidade e a paz

���O����SI��-�
"" --���__

��a==�===�����=--_.=-=�=��W�I����=�de Almeida: "Cornparandlo-se:�
A pecha de colonialismo, que se

a eficiencia da máquina com :i lança ao governo britanico, é o

a- da turbina, consagraêa pe- .i§ �j que haverá de impertinente e da

-10 uso, temos de considerar, :! "i d�scabido. Não há porque reconhe-

preliminarmente, que
- altura ,0. §� ce-la, na Guiana, quanto mais jus-

da queda utilizada ali não é ,I �! I tifica_Ia. Tantas provas se ac�u-

praticaveI- pOr essa tão eenhe, ��& §� [ Iaram sobre o Partido Progressista

cída e utilissimá máqnína hi- <,� li�

I
Popular e seus chefes, em torno de

draulica; �esmo que o �osse•.ij � um esquema de trabalho afinado

ela ° maxrmo 'que poderIa re-J'*i
� - com Moscou c seus agentes, que

e Serv�,Ços Aer�os Cruzeiro, do colher, teoricamente, em _oon- :� n: deixá-los agir à vontade, à testa do

e vi- L--tda.,,nO CllJu. pelos alunos díções idênticas de d-escarga e '-i �� '. governo da Guiana, fôra mais do

) lias EScolas ãie. Ensino Superior e de queda, seria o trahalho I �& �� i que um crime contra a latinidade

t.Se,cundario. v�sl...:a puõ�ca à Base' teoriei ,da ordem de_ '12.quilo- i �§ ��. e a segurança dos pOVQS atlantí-

.;;.,;,jo-,;,_".;._"..........__...;.;._...,...---__.-- [ Aerea do Galeao e HospItal do G�_ grametros. Torna-Se eVl(le�te, I �* � i cos, fôra um suicidio das democra-

I' leão. 9,30 às 12,�0 - horas � Insti.. assím, que p:roporcrona
-

o In- .,i� �� cias do hemisferio. Washington fa-

_ ! .1uto de Educação - Inauguração vento rendimento três vezes ':� �i I'
lou por todos os Estados indepen

1- da -exposíção "Aviação no inundo súpérto'l:' �ó da tur.bina, _o que I �§ i� dentes. por todos os povos livre�
t estudantil" e demonstn:ação de gi-, vem confirmar- () que afirmei; � ��' da América, quando deu o seu de-

!-,n;i.stica rítmica. A's W horas - há trê!!: anos, em córrferencia I'� §� I cidido apóio à expedição militar

.
Teatro Munieipal _ Orq1.;lestra Sin-' no Club de Engenharia. Ou � /'

�i que o govêrno de sua majestade
, fonica Brasileira, regida pelo maes� _seja:: qUe as poSsibilidades na

I_�
-;;--- �\ §� mandou a Georgetown para expe-

-t-ro-Eleazar de Cáriralho•.
-

,

/ produ-ção da. energia elétri-:�
_._

� lir do nosso continente a .tentativa

, � ,;.,_;__ -----...,...;-::----:--' ca n�e' se restrjngem às que- i ...
'-

. " ii de sovietização que ali se prepara-

.�A DESTE·n:t.ÜiIó ·;l·��i���a��:s ei��;:s�P��:tl
-'-

�:I �)�'''-' t�.·DO va;"ãO sedamos dignos das tradí-

_ -, d() O longo de- um r1O. E aln- I,� ,

-

,,� .,..
ções de liberalismo do lÍemisferio

NA ENGRAXATARI& da, que a ausência de quedas I �� -

- tr..
' Pa se deLxassemos que mais um go_

· \' .,elevadaS não justifica penuria �� -

__
. �� _, . ..r - �� verno totalitario nele se estabele-

1 ;na produ�ã{) de. energia

elé-,
� .

"-.
- ;-.� .-'"' - \'\ �� cesse, sob a capa da nossa condes-

,;,_......_ _......._ ''trica-. 'r �� eendencia ou da nossa covardia. Hã
....

-'- -_ a.���������i������i������í!."����8������!i����������oc�����i�i�g�i����i����i�����i������������������=����eo�i���O�� muito que se devera ter intervi..

I'�--��'
-'- . I

do na Argentina e em Guatemala

,�1l11i\�rt\iitIffl�mlr�tíbil!írnItlô1�� 1%t'ít'lWdWrtrnlrtK'íim'\1lr4\1mum)iltd'liim\1iMtWi\11é)�-;;1 para resgatar 05 povos oprimiclbs

Precisa-se de um empregad'O para serviço noturno qUe '�. II \
deSSES paises das mãos dos gover-

· fale dois idiomas, português e alemã'O-. Que sejá deII�.!
, nos acaudilhados, que os escravi_

· confiança, e que esteja qui_tes com
.

o serviço militar'
"

. z�m, fazendo as suas primeiras vi-

'" "

f
""

tlmas os seus proprlos nacionais.

Os interessados devem se dirigir a Portaria do Hotel
i

.
< Quando os ingleses do Foreign

.Rex, a Rua 7 de SetemlJro, nr. 640. - Tratar díreta� I MODA'S' CHANEL
- Office suspenderam a Constituição

mente com -e gerente.
t •

_,':i.
��� ��::::amIn!I���t(:aosd:.::r���:

..

�

_ r
os dois governos o que fizeram foi

i
l'Esguardar as liberdades da Améri--

f A Tu R 1ST A l ,1:,'#t-@4MiM IW�: Uii.é!iiU�5 '!!Mi II1II -_ ,"'
ca do pior dlDS seus inimigos, da-

Ii
qu�le inimigo' que em toda a parte

'.

._

_

"._, l'"'ff'. r � , --
.-, ,I onde chega traz consigo a escravi

P.resica-se de_'u_m.Íl1oPO_ e Um_.a_mopa _com boa_ c, :l_,li,gr,a- ! I .�

''''

.

dão, e, portanto, a supressão da li:
_:. :.

,
I

I
berdade de critica e discussão.

fIa, �e�prefer�ncIa c�m �r;a,�ca e que :fale pôrtjlu!ues !.
Não são só os americanos que

e alemào. hiterês,:mdos queuam apresentaor-se com m- 1 1
· ® }1'!iiP dão aos ingleses o seu apoio fran-

. gêncla lia FABRICÃ DE ARTEFATOS DE BORRA- i I an1ve '1'r-<lil �arlOco, declarado, à intervenção que

eHA BLUMENAU -vrDA. _" 'Rn<> São-_ Paulo _

_ '1 -�, : � -

'- -

fizeram na Guiana. Somos tambem

.......

I
nós os brasileiros, que, como Esta.

2190.
.

,-_,
do limítrofe da Guiana, não dese
jamos ter como vizinho um prote-
torado vermelho a transportar ã
"cortina d·e ferro" para o hemis
ferio_
Não deve tardar o Brasil em o

ferecer a sua solidariedade à ln.
gl�_terra 1le10 que ela fez contra
um governo articulado na Améri�
ca, com a cumplicidade moscovita.
Georgetown era mais um capítu_

lo da luta armada pclo sovict, no

continenie americano contra a li.
berdadc dos seus povos, Essa agres.
são, porem, encontrou homogeneos,
para repeli-la, Londres e Washing
tOll. Nossos interesses mais vitais

1 se acham em jogo nessa cartada.
, I

I
Não os vamos compromet€1' com

I� um silencio, que na hipótese. equi.
l;;::Ij valeria ao gesto clássico do aves
....

'

truz.
O agressor vermelho está eoloca..

do hoje na impotencia de agir, n�
Guiana Inglesa. E' indispensavel
que o Brasil se solidarize Com o

gesto decisivo e vigoroso de Lon
dres e Washington.

"R E B E N T O S E L V A ti E M"
o -.iemo tro.atnen'o do.

�. femiillnol
�

! (Impr. até 18 anos)

I A pungente história de um garoto educado no campo,

I I que chega à- cidade traiçoeira c fria, para enfrentar a

·11 tri�te r:_a.Jidade de perder a confiança até em sua pré
i .11rIa mae! "REBENTO SELVAGEM" - Um Hrne

II que explora um argumento inteiramente novo.
"REBENTO SELVAGEM" - (impr, até 18 3110S)

.� ,......... fIG

,i 4I'!MI. "*"",,,do MO<Ioina..
_ .......... 60

unU1Ó8IO ueol te

!) UUI lUlU 1. l.

A

TOSSE
BRONQUITE fi'
"ROUQUIDÃO

Oferece aos seus distintos freguêses em todas as compra5 de 'Ia ..

lor superior a (r$ 300rOO, três valiosos prêmios, como motivo d'a-�__"�
CONTADOR • CHEFE DE ES(RnO�RIO

Industria nova em franco desenvolvimento, necessita
com urgência uma pessôa de confiança para a direçã<>
dó. seu escritório, dando�se preferência a quem tiver

diploma. Interess!ados queiram dirigir-se por �arta a

propdo punho, indicando- dados •.. pessoais,.. à,C.A.IXA
POSTAL Nr. 533 - Bl...UMENAU;·· �',"

<

passagem do seu 1.0 aniversário de fundacão.
,

Os prêmios, que serão sorteados dia 18 de Novembrot no (ine
Blumenau acham-se expostos nas vitrines

.
de MODAS CHANEL e são

(r$ 100,000,00
1<

:�.,,4 os seguintes:
Para ampliação d:e· indusflia de malha, procura-Se: só",
cit) Ativo ou Comandatârio. Apresenta':se dados qUe
compróvám as extraordinarias possibilidades de des
..envolvimento da industm�

.....
..

Túittre'jssados- queiram se <dirigir 'por carta' S6b
"Cr$ 100.000,00" á réd�ção deste jornal.

-
... 1.0 Premio Um casaco de pele

,

li

62.0 Premio Um belo Vestido ! '-l:;'

lo Premio Um !aUeur de linho·

ra ,da',;; NaçÕ€1S Un:id'as, Pr€sid.trã
i. reunião que realizará na Ve
ne�ue!a. "Enquanto, isso o!o jpr
nals J!lsl'Stem no desejo do pre
sidente Getúlio Vargas, de que
"ej3J ele colaborador comei Mi
nistro dos, Serviços Sociais ou

S'aúde, '.Ju agora, do Trabalho,
substituindo o. sy;. João Goulal't,
,"fgundo corre no mome'llto atual.
tos'.

B

_ _ .._�.�' '" --o

.

., de�:�::b��:c�:J:�a:d�����t\ls1rit:
ção da Nova Matriz'

,
,

'

Rua 15 de· novembro, 1393

1·055,00. Encontra-se para is·
t·o uma justificativa, ou sejq
a instabilidade do tempo. Nã,;
:'l'!erece comentãrios de espé�
c�e alguma o desempenho do
t'r. Heinz Oerding na arbitra�
gemo Os quadros: Floresta _
Carlos. Huberto e Henrique·
NQrb"rto. Dárcio .e TuIe: CaIi�
gurú. Luizinho, Urubú, Otti e
Herbert·
Vera Cruz: ninho, Feruan

-do e Schramm; V:olfgang Gé
pi e Honório; Von der Hey
de (Baiano), Abreu, Michel
'fY.[enl?<ll'da e Schippma-np, .�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II

ln
Fina,) de:sema�a repleto de sensações, terá o publico' de]nossa:cidade · Atingirá, seu

{{clímax», . a disputa, domingo pela' manhã
Confo:rD1e já é do conha- Hermes Macedo S� A" pa-. sem precedentes no eS1)01:- I ,'r"sentE'. S211S orgar izador>, pres-

cimerrto público, deverá (rr)c1nadora da prova ern a- i te da pedal, de vez que' é a' P,o se: escolhid t a cida- !ar uma jt.sta e',;' ',' 'a h')
rralízar-se nos dias 23, 24 preço" ; primeira oportunidade qm.;! C? de Blumenau para o Dll'naG0rn ,'� nossa popul.v
e 25 do corrente, sexta�fei:'; A prova ,pedalistica aci- i =m nosso Estado s'e

desen-l
término da segúnda etapa j l:20, em :. rconheclmento ii

ra, sábado e domingo pró- n:a. será.rcD�rida entre Curí- \ r?L ccmpctlcão (:e t':,l m?:;" e.;' senro a da trrcdi:, c i l?�efe:'en ,'3 ,
que tem s;,d�.

ximos,' portanto, a ·II.a tfba, .Iuirrvile e Blumenau,; n;J1t.C!e e or exrensao da wtnrn, ! ,,�rmn .por escopo, I nrspensaaa pela me31TUl ;,l

Grnnde Prova Cíclistíca devendo ainda, no prôxí-] :""""�,,,..�_ '; '. '! S'I;'I Fi lia] cesta cidade
"!_}r- Hermes Macedo", cuja '::'mnirlgo,. 25 do corren- i . 1 A chegada dos cícltstas

competição esportiva' é .e, ser f"'itü um' circuito: 1 (' acompanhantes em Blu- ;
1 J:[, cE' dos festejos come-l cm Blumenaa.' como últí- ! ! menau, está prevista para:
moratlvos do 21.0 aniv�rsá-I �1a etapa, pr.eve�do-s':.� �s- : •

I mais ou menos às 12 hocs-
da firma .um, para a mesma, êxito i ;; :b dia 24, sábado, sendo :

-:---"-=-,-,--:-;--;-....,..�---;....;...;_---,.....;_
.

.,.-,-..;_;....;.;....;.__;...;
. ..;_-� , � I que o Circuito denominado!

I Cidade de Blumenau, ter ,\ '

,oru início no dia seguinte, !

I ':" 9 hor-as da manhã, corn ]

!. ;,í,�·' r» checada a' frente i
�;_LC. __ .. b' t4 a c- ll..

I:>:; Loias ,Je' Hermes .Ma, :

C_'c10 5."A,. sita ii rua 15 cI'U'
.";ovambro,

'

I
í
! Aí está um dos peilaJj,stas que se eonsí.ítu irá em autêntica na.

1 Clisnuta da ILa GR,\NDE PROVA CICLIS1'JCA DR. nm::llES lII/IcCEnO.

t R' �e}e Crquís dos snntos, (IUe dl�r!lllte alg_ulls anos, quandO no Rio' de

! Janeü'{;, pel'ten{'éu ao Clube de Regatas "Vasl:o da Gamaw

i _Et HastIo JI de prirneinl g ranúeza no (':!�nário cíclí sttco brasiÍí!iro

} pois, integrando a rep resentnção car-ioca flue concor re u ao Campen ,

I nato Rrasih�iro ue 1952, eUl FlcrianópbHs, YP.T;:Cf>ll n. prova de resiste.n-
cia. Transfpriu ...sc llarn Curitiba, onde vejo reforçar a já !}oderosissi
ll�a �quil)e do !!ennácia E. C., agremiação anExa �t firrd:t Hermes IUa-

ceuo_ S� _'�L, patrocina.qoT;\. \la sensacional corrida peda!!stica. (IUC'· ,una

nhd Seri! :_n�.cida !la Cupitltl do Paraná.

tellçã
A CASA BUERGER LTDA., - Alem de seus costumeiros preços bai
Xri'i, 'esIá' oJ€fêêendo à sua clientela. bilhetes {te '!.una rifa de auxmo à
SOCIEDADE RECRI" ATIVA E ESPORTIVA !PillANGA em Itü'E

pava Seca, l'Oro trinta vllHosós premios a selO extraída e,m 15-11-53.
Basta V. S. cHm!lrnrquan1ia acima d'e Cr3 4{){),OO e terá direito a om

hlhcte Que lhe l�flderú sortear uma geladdra, uma bicicleta. um acor

deon
.

e �mÜos ;uh'üs: pl'm:il.ios.

à Rua 15 cl'! Nov-embro, 505, BLUMENAU
.

BUERGER e auxilie a campanha da Soe. Re

Iph':mga, - d� Itoupava Seca.
iI�!'m:itl!�����j!�!J'llãm���Bi!:m�a�.�.��.......m;;jl!ílí!MiIi�

'"

'

.. \\ " ",-

IOrRe�odOiuveRtus-e-�m-i --: -Í-e�-�t(-J-S-alfo
:1 t:::rde do dia 25, esperando

\SegUnda
Divisão sejam aceJ'

'"US mentores que os C-ênvltes lOS, p.:ra I) maiGr brilhantis

expedidos aos c'C/-irmãac� da mo da citad:l cOH!petição.

CGmo sucede c],e quinze em I assuntos em paula, da efeti

quinze dias,' dever'am Teu' \ração de uma série de jogos
nir-se na noite de terça-feira Entre é!lgwnas de GC'fSaS a,

última os 111l�mbr(ls do Con' grem'ações principais e a

8e1ho Divisional d,J Liga Blu- Liga Itajaiense,
menauense de Futebol, afim I �ntl'etanto, apenas três clu·

tratarem, aléln de outros bes "deram o ar de sua gra

ça", qua;s sejam, Carlos Re-

LuizldUS I
:::�:;;=����;:�:t:�;�::;

, ,ta de Cr$ 50,00, razão pela
Osr. Luiz Laus,

desportis,!
term"nado assunto que disse qual nada' de interessante foi

ta que vinha d,�sempenhando rt'speito à viagem, da delega- debatido pelos presentes, dan

com rara habilidade as fup' cão palmeirense a Tijucas. do o sr. Sebastião Cruz por

ções de 1.0 sec_retário do PaI- diga-se de passagem, lhe fô

meiras EsI)Orie' ,Clube, segun- ra confiada, cabendo, poste'
do foi cientificada. nossa Te' r:,�rmente, ao 'si', Abel ,A,vila

portagem, acaba de renunciar dos Santos.

,ao referido' cargo, já tendo

levado ao conhecimento do

do CHmp�?o
.

do m;raldih,,;;, conttltb, numa

Cent<:l1ót'io :ma dc:eisão•.
'

rvpida ["oluç5,Q para l;!_'il:' im

Ao que fomos aímIa inf,,!' passe desagradável que aeaba

ll1çlàos, as razões deste afas' de surgir, de vez que 1lestc

tíunento p1lendem;-se (lI1j' fato sentido estão se movimcntan

'de ter ficado !(), sr. Luiz Laus do os demais cOlliponentes da
, bastante, des�ost'o8o com de-Diretoria alvi-yerde.

.-e-r

-��I
I

Médicos

D R.
CLINICA GERAI,: - CIRURGIA

CONSULTORIO: Rua 15 de Novembro, 595,
Fone 1550 - (acima da Farmácia Glória)
ATENDE CHAMADOS PELOS FONES:

1196 e 1633

T H I L O
Clinicas Geral e Operações no Hospita1 Sta. Isabél.

E�pecialista em Círugia 'e doenças de senhoras.
DIplomado na Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pelas Ondas ultrassonícas,

DRe O. R. KRUEGER
ME' D I C O

Doenças de Senhoras e Operl1�õeS. Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 h{Jras
Residên�ia Rua' Marechal Floriano Peixoto· 253 _:
Fone 12'58. (em frente ao Hospital Santa habel)•. A

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
CLIN:n:CA GERAL -

Especialista ém Doenças de Criança'
CONSULTORIO; Floriano Peixoto, 38 - 1. andlill'

,Fone: .. 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 1'70 - Fone

·DO CORACAO
,

DR. CARVALHO
CElech'ocardiografia}

Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)
Av. Rio Branco, 5 (Sobrad�) - Ao lado do {}ine Busch

lUOLESTIAS DE SENHORAS

DR, RENATO (AMARA
.

DOENÇAS INTl'.:RNAS
., .

OPER.açõES ONDAS CURTAS.
("::�,f(�UUÓrl()� TraveítS& ,4 de Fevereiro, :I

Fones� 1433 e 1226·
�ss.entada para a

próximo d�mingo a

�pedalista em alta Cirurgia e ,ioençae de SeniíorcZJ
.

Consultas no Hospital Santa (Jatarm.fo
Das 9 às 11 e das 151/2 às 1-"J m_'

_ BLUMENAU - HOSPITAL 8",1.NTA CATA.R.J'"NA
.

OUVIDOS - NAlRIZ E GARGANTA
.

d'� mn grandiuso
T':·1,,·2;U J,c Fut·!bol entre di-

,
, Ss I "f'f''''.:' equlpes de nossa e-

� "I, '1 ";a Divisão, na localidade

� 'H' Testo Salto, torneio .este

� terá lugar sob os auspi-

I c;,-,s do Esporte Clube ,Juven

; lIS, a quem já concedeu a

Liga Blunienauense ele F'ute

�.
b'JI a nec.essária autorização.

1 O gremio alvj-çlf!L'l;;;te já
deu a conhecer o regulamen'
tá da eOllJIletição e�port:v8
que Vlé�m de programar para

INS'rITUTO DE OLhOS

• IAV,ARES e HEUSI
RUA XV DE NeV., 113!r - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADlUt�,
- Da: A. ODEBRECR1' -

ll_dloferapia - RaJos-X -' F'Im@tm:apia - Metabo
lismo - RESIDENCIA: Rua ''J de Setembro, 15

':"'EJ..EFONE, '1441

ouvIDos -'NARIZ - E GARGAN'l'll - DU .

DR. WILSON SANTHIAGO
Aa.ütente da, Facwdade de Medicina da Unive.lilidadê 6.. BramU

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das H
ás 18 horas_ - CONSULTO'RIO: Junto &0 Hos.
pital Santa Isabel

CORRETOR
Rua Ilaranhio Ii: 2' BLtJJi.átNAU

nd
---_-'_ --�-_ .._--- - - - -----�--_._-- --- .__ . ----

e, _.
-

eis uma GILLETTE AZUL
pronta para ser usada ...

com o ovo
prático e

..... o

ec e rs om re e

Aos venceJures das eta-]
,.,'S e '30"5 cl asif'icados ne :

cômputo geral, serão ofer«]
í udos r-icos e valiosos bi ii I"'
dt's, num tctul de mais de
Cr$ 60.000,00, o que, P(1):
si só, é fator de interesse I,"

entusiasmo que está dos
pertando a prova "Dr' Hor '

m2S Macedo", tanto 'no Pa
raná como em Santa Ca
rina e até mesmo em Sii,.'
Paulo e Rio de .Janeiro, d_.,\

cujos Estados terão ciclír
tas que os representam.
Ao divulgarmos os Ô;'l"

:!os referentes ii N;sa Gran
��'e Prova Ciclística, deseja
mos fazer um apelo à nos

sa população, para q;.',',C'
prestigíe I�01l1 sua p,'eSOJ1(_"-1
o desenrolar da mesmr

::::oncorrendo assim para (,

maior brilho e enttlsiasm,'
;d: tão magnífica �O;11pd.i,

• ÇêlO esportíva,

Apenas uma ligeira pres

são do polegar e a lárni

na deslisa suavemente,

Com o ]\1uNID O R de

lâminas GILLETTE AZUL

não há perda de tempo!
�

Completa proteção do fio da

lôm .na! Prático disJlosifi
ro par« as .lilminlls usadas.

custa o me" 1110

(Jue o pncotidw
de 1f) lúminas

IA - 05�

Imperou no enC6fltro V� Crull floresta
tm 11m' I· r ii I� i" � I 9. ,iiin Ie Ii«� i� � (��� t�� I ;-I!Ide'6&l, a �li��l U fi li "'u ...,;Juu!Qi � tl!íy�"!jilll,,,uU ,

80is juizes conlrolaraiil 9 �n�!r.úi vencid� pelO campeão da
SegUndaDa per· 4.. x 2

Teve um transcurso pouca I goah: florestinos, üesta etapr!,' tarda de levar ao seu térmi
rec-:mendávcl ,e devéras de-, brm11 c()ns'gnad�s por Otio, no o coteje.
c;õpcionant� ,::: partIda que ve-I N01'bcTt;') '� C:ll1gurú, aos 2, f�;'l? mesmo �ss�m, soEre�
1'a Cruz e, �qorestJ. sustenta-

I ;�O e 33 mmuto,s.
,, __ ��... �_��

"OlLl<;UO de c'::ntmmdade a,se
ram domll1go passado em I N,,-i- fase derradeIra as a- l',e de lances bruscos e ae�
Testo Central, como iníc'o de, .. ,):;:3 esih'enl1Il rnais ('ouili- leais, nC'siand'o apÇn�s 5. mt

uma "melhor de três" acerta- i bradas. Baiano d.:scontolí aos I nuto.s dc jogo, nova mterrup
da entro::! dirigen!es _

das duas

I' 3 J1'!ir!utos p<.ira o Vera Cruz, I �:f(: se dELI, ql!an�.o S�?��mm,
populi:res agremIaçoes, l!\;lS Urubú. '205 32, estabele- lrntado c:. m um elo",lO pro-
Como nEdida de economia" ("eu' ,� x 1 para ?_l:n:eu por Ci_1 ferido por dej,erm'nad.) ,tor
qlle 1130 :"c jvstifica de for- í ,'i.l!': deiin\iívc.<; "',j marcador, eedor, dE"Je ini t:'mal� �1'ltrs.fa�'

Ia. alg1.!ma, amb, s 'cs clubes, l;',�'s m' nu1.os clé'pois. N<:!"tc! I c,?es, nUl�la ,at.itude lDJustIfi.
solicitaram ao :C�:paj:lamenl'o ",gunào meh !emp". aos 15 e3\'cI, pQlS e Jogador e_?,pen
de Arbitras da .LBF para �ne _ minuvos, "cansad}" dos apu' mêl!lado. e como t�l, nao de

nenhum dos jUizes da entlda- f.;('S e ofensas de que vinha ,:'cna -rgn' da maneIra como o

de local fosse designado para ,;:ndo alvo paI' 21guns Espec- kz.
.

controlar o prélio e com esta Ldores o árbitro interrom- Obscuro, portant,)" com,o a

! T;I'ovidência ';;ndaram basian- '�,;u a l�Ugna, d rjgindo'�e pa-' üü-de t'huvosa do dia 18, foi
te �I'l'ados, pois t:<)lE muita ra a mesa do repl'e�,=ntante da o ,embate entre as represen
éult2cedênc'a já se poderia LBF, aquem entregou o api- ta,ç�e-: do "benjamÍl:_I" da La

prever ,;) que estava por a- :,; e cronômetro, l'iJuve uma

\
DivIsa0 e o campeao da se

(!cn�ece�, em se, consideran�o ;;aralizaç3::l de í� mimitos, run�:Jlla de 53: o qual ,rendeu
) rIvalIdade ,�xlstente entre durant2' a qual fOI confbd:\ a fLca quantJa de CI$,., ..
�'i'uzmaltinos e alvi-vcrdes, D,Ú té�nico florc;stillo a árdua' (Cnnclue na, 2_a pâgina. letra B)

'Evidentemente, o pouco de
futebol que apresentou o co

éejo, estEve inteiram,ente o

fuscado por uma série de 0-

,};:,rrências lamentáveis, as

quais muito e!lIdaram';1 CS'

p,·,táculo. jú muito pobre em

matéria de técnica, em conse'

quência das chuv�s que ca '_

Tam antes e 'durante- sua rea-
- Jização,

I Palavras de bai:w calaa ou

viC,lrn-se a lodo momento elen-

1110 ou fora do J�ramad'J; vip

,

,'.cueia e desleaÍdade carar.'l.e·
rlzaralll a makría das joga
das, .;nfün, escreVel',an1 v.era-

crl1zens�s e flurestmos um

'_�2pítd!1 triste da história de
�,'_'lIS dllélos, 1\'la'o1' culpa teve
Ut) registl'o de todas estas coi
sas desagradáveis o sr. H.einz I

Ol2rd llg, juiz do match, cuja
faHa de aubridade e desco-
nhedmento das regras roi to
cal. Mostrou-se um juiz inca
paz para areal' C'Jm tão grande
responsabilidade, e sua com

placência para cem os indis
ciplinados foi Jrritante. "Dei
xou o barco correr", C0111';) s,e,
diz na gíria razão pela qual i
presenciaram os ass'stentes I

"coisas do arco da velha" ern I
Testo CEntraL IN� período jniciaI, embora
tivesse atacado COlll mais in-!
sistencia, porém, infrutífera-IImente, o time alvi-negro per-'
deU por 3:-=0, como consequen
ela de falhas gritantes nota-!
das em sua rêtaguarda, onde I
Itinho esteve inseguro, Os

o

o "EXPRESSO BLUlUENAU-CCRI'l"IBA", concessionário' dos 5er

viços de transportes coletivos em LIl\10USL"iES de LUXO entre
BLUAIENAU c CURITIBA, VL� JARAGUA' e JOINVILLE, avisa

L!l\10USm'ES NOVAs DE I.lIXO

nr,PH,EZ - SEGURANÇ,"I. - CONFORTO'
End. Tele;;.: fi'llJt1enau e CluHlh,,: R_ IJJMOUSINES

AVISO AO PUBUCO

�,." ,-o .��,

:t��i�f.J.fB"�l' \
SOLi\,R Industria e C{lmercio Ltada, e'

_.

Engen:ij.e iro H. Hacker
cOlllunicam aos seus anligos, fregul'zes e

comercio -e111 geral
que o seu novo numero c:'e telefone é: 1645
de que pedimos o obsequio d.e tomar nota.

Acrcdita'-se nas hóstcs

=

Serviço

Parti<"las de Blumenau às 6,00 horas

Chegadas eln Curitiba às 12,00
Pal'ti'da.,; de ClJ1'itiba às 13,:";0 iloras

Chegadas C1TI Blurnenau ::lS 19,30 horas

de DO;\llCILIO A nO!\HCILIO

OFElmCB:t\DO CONFORTO E SEGURl1..NÇA
t"'\. g (io n c i a s:

BLurnEN.ó\.U: -- Rua 15 de NOTcnlbro, �13 (Hotel Holetz)
Fone 1002, - CURITiBA: - Rua 15 de Novembro, 22 - Fone 634
A EJ1rPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS

PARA SAroAS A QUALQUER HORA
EXPRESSO ELUMENAU - CURITIBA, LTDA.

encerráda a sessão.

=lnJ5"��Ulmi!!t!mi�m;�!!JBiilm!CI!�!lI�I!'UIEIU�m!l\nlllimj!1�m�llnnnlllnlln�lnmm!mmuw:wmmrUmt::
- =
- -
� -

� .=

� DOENÇAS NERVOSAS.E H!f!�J.'.MS ICaem de Saúde Nossa Senhora da Gloria
_

2 5 0',0 O O ASSIS'I'.ENClA ME'DIC A l"ERMA.i'\Illlfl'E 11 CARGO DE
ABiJt'l'A AOS lUE'DICOS EXTERNOS

-
-

-

-
-
-

-
-
-

'§

-

-

es-

, ,Habitam a zona de co

bertura da ZYM-6, Rádio
Mirador. Vendam majs
neste firn de ano, aUlIl1-

ci::ll1do na emíss<.lr ..: da :Rio
d(l Sul. ". '" .. , .•.

Solicitem, a tabela de
preç-os ou a visita de um

I
corretor. - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO
DO SUL - Sta. Catarina.

. ,
.

:: �1",ETRICID]i.l,)E �m'DICA - REPOUSO - DESINTOXICAÇõES - ALUOu..
,� Ll5MO - TRA'l'Al\UNTOS ESl"E(JIALIZAD05· - �

� AVENIDA MUNHOZ DA lWCHA N, 1�47 � FOl!�. �Ol'ill- .::
_ :gr-:mmEçO TEr..EGUA·]fICO: PSIQUIATRA _

5= CURITIBA PARANA' ...

l �_!l!lIIIl!l!lllQllllllUIIUOOlillllllUlUlJU!l!lDUIIU1DIl!,qI!IIUlIlU!lIUIllUJlIllll[''''''llIIlI_ru!l!'I.J'\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TOQUIO, 21 (UP) - O gov,,'
no japones tenciona enviar um»

m;s,'-LO comerc'al ao' Brasil e it
Arg(' ntiooa, fim. meíado.s do 1'r" '.1
mo. mês, para nPgodar a p,J:'crrlJ.
gaçã.o d'Js acordos comerciara

vigentes com os dois países, Al11
bos C�!:C's acordos exptram 1111,

fin" do corr-ente ano. Fontes 3.11.

torrza nas �nfol"lllam que 'J MI,
llistérjo do Comes-elo exterior- ja
pones espera obt-Çil' um melhor
equillbrio no comerete '.',HU,

d0l1',l llUÍI'"Cs Com Os novos ÜI:O,'

i&J::; eomercíats a serem negoc'a IUO, 20 I Mervd.) - O prof�s
dos. Nos prlmclros oito meses snr- .Iosuó C,g,strn, prc'õi<lentc. da
do coerente ano, o Japão ja CO'll"1 ComiSsão Nac'onat de Bem Es
prou no Bra",iI produtos llv:�ii", ta.r Soca.l, S�h'"1(U ]1fl.-a Ca.�:l.C!)S
do" em trinta milhões de dórareu onde, na qualidade de prc-stdon
i!OO' passo que- a e'-'portaç1i,o. oi}':)' te dr) Consclh-, do Depnrtamcn
niea para o Bras.l não PE,SIlI)tl. r1 iI _

L>:J de Alíficntação da Agr-ícu.lt 11-
deli': milhões. (ConClUe na. 2,a pA;:'1r:.a. jptra G.

A
LEILAO

,

palses 'economicamente
Nações, Unidas, Nova Ior

que. 21 (UP) - Os Estados
Urr-dos pr�pllzeram a 'assem_

bléia geral a constituição de

um fundo internacional.em
benefício dos países economi
camente atrazados, fundo que
seda constituído por uma par
te das economias realizadas
gr 'ças a um desarmamento ge
ral e contrc lado. O texto con

tendo essa proposta foi ôntem
entregue à Comissão Econô
m ca da Assembléia que atu
almente está examinando' 50-
bre a possibilidade de criar
tal fundo,

Os Estados UnIdos haviam
anunciado antes, durante esse
debate, que nã'::> tinham ínten-

VIRA' AO BRASIL
U'A MISSÃO COMER

CIAL NIPONICA

ção de colocar grandes quan- trabalhava como encarregado,
tias à disposícãn de UH). esfor- Brogan, lei morto, ao que pa,
ço nesse sentido, Sua nova a- rece, p:r elementos de síndi
titude retoma as idéias prtn, cates rivais no porto novaior

cipals do dscurso pronuncia- quino. Recorda-s:e que, a prin
do em abril passado pelo pre- ,

cipio, se desconfIOU que o cor

sidente dos Estados Unidos,' po de Brogan .se achava a bcr;
sr. Eisenhower, que promete- i do de um navio da M:JOre Mac
ra utilizar as economias reali-l �ormarck, q.ue chegou a San
zadas graças a um desarma- ros, no Brasil:
ment� geral, no desenvolvi, -R-'-E(-u-r-O-U�I-('n-A-E-l-'-t'-�mento dos países póbres. J JK AJ
TRDMAN CANDIDATO AO
PREMIO NOBEL DA PAZ ORDtu� D i ONUOSLO 21 (DP) _ O ex-

f,;H"" n • • •

presidente dos Estados Unidos, TEL AVIV, 21 (UP) --, O CCJ!I

sr, Harry S, Truman, é o prin- selho c'� lVIinistros israélitas a

cipal candidato ao prêmio No- pl'iOVOU hoje a decísâo do Prlm(�í"
bel da Paz, .este ano. Tal in- ro MinIstro Baerr Gur:on, l'C{.''U'

formação f:i dad aa conhecer sando suspender as f.Jbras do (;2,
em fontes autorzadas. Outro
candidato ao premio Nobel da
Paz de 1.953 é o ex-chanceler
Raul Fernandes, do Brasil.
Mas a candidatura do sr. 'I'ru,
man é a única aceita oficial
mente Del aComíssão do Prê
mio Nobel. p-is foi também a
única apresentada em tempo.
ENCONTROU O CORPO

DO LIDER SINDICAL
NOVA IORQUE, 21 (UP)

- O corpo de Mickacl Bro
zan, lider do sindicato dos es
tívador-es, desaparecido desde
Irnta e nove de setembro 'úl
timo, foi Encontrado no ri<J
Hudson, perto do local onde

Honrosa missão do prof.
José de Castro

L e g ; S I a t ; v a'
o de1iul�do João José d e Souza (abral desfaz possiveis explorações .- Prommdamenlo da AS,,! IIIsociar.ão dos funcionários Publicos .... Novamente idiada a ,etação do projeto que cria o Pa.. �,

......M.. �nmajo Agricola de Biguaçu' ."....... !

Assemb,eia

FPOLIS., 11 (.-\.::;. Monuriol - 1'.2 dade (lc transito, dor d'O Estado e negada pela maio-
sessão rlo fintem foi Iídu tel�g.rélma Durante- a discussão sobre o as-I ria da Casa"escla!ece �ue ela teria
do Sindicato l\JS �"'Iotorlstu.s de Rio sunto, o deputado João .José de � permí tído ao Execuhvo elaborar eolhi;'icnto da juv�ntude desviada.

do Sul, fazendo apeja para urgcn, Souza Cabraf teve oportunldade de um grande plano, porque nenhuma E.ntretanto, o plenario não pouc1re
estranhar que tal telegrama tenha empro-a ousaria firmar contrato tomar ccnhccimento da materta,tos reparos na estrada Itajaí...I,a- � •

_

jes. alcgalldo que mais de mil 0",1'- sido enviado à Assembléia e não COm o Estado relatívamcnte à pa- em vír tudc d, uma emenda apre
ros estão parados por ín1pt)ssibiU- ctiretamente ao executivo. já que se vlrncntacão de estr-adas, sem garan_ sentada pelo deputado Ferriando de

trata de marerta adrntnístratíva pois tias. mcdíaute uma lei, que lhe as- Oliveira. O projeto voltou às Co
------. o govcnador do Estado, tanto qttan- "ee;ur;:sr,,, o pagamento normal elos lnis�ões e só depois de ohtido o

Crime revollante�,:�,; 'na Velha ....Cenlra' to os deputados, foi cleito pclo po_1 ,ervicos, - garantia �ssa que, mui- re,-p_ecti,:o pare:"r é que s:rá sub-
I:

t� J!
I ,-o c a cle pode o povo dirigir-se I to bcm poderia ter SIdo a fel da metIdo a votaçao,

'Sob ameaça de morle ao marl1llldo os
:��';:t:l�):��� a��:::e que o aEsunto

I :'�:�t:or�;lVi!,�::t���P���;i:dOM:d�7� '[ NOVCSFP������::OS NA

-

'I
ros, O orador nega a lnterpretacao 1\0 enfrar COI votacão pt�la tcr-Sobre (} numero dt> vC1culos, <J,5-

•. " .
.

,

'<,' ,

, que o mesmo �01pres13 a taxa, pOIS ceira "F", <J ')roido ele lei que P<'1'-1BC que, a "cr verdade que ha mIl
, d'

.•

" esta pode ser cobrada antes e ser mit� a f-r"i"'io cI' novo" 'nunicipioBta ados V ,. o I e 0'·'1 a mulher
d�les �nrados, lS�O 5,:> �ode ter

,a-I c,ecutado o serviço a que se rere-
na ;l'�n�e;�;� o d'�'Pll'tnd� 'JUno Coe- rr I

a r a m cootc<:'ldo nos ulttmos dIaS, em VIr-
A -'

11 a taxa l'OtCloviária pode- �'-, I ..

lude das copiosas chuvas e vem cle- I r�, SSlJ
_' '_ lho de SOllZfl expenrleu mteressan_ I,

'1'12 ter sdu criada antes de serem t -. ,'ó
-

t I' d Imonstrar o intenso 11'af.:-go naque_ ' , ,

c� con, I .craçoes, congra u an o-se
, , "

I
paVImentadas as <,;stradas, Isto e, "om a ini"ia'iva que vem realizar tla VIa. o que heJn J1I3hflca seu la..

r d ,"." 1 t" 1
.... ..,,,.

,

ItismRvcl estado em tais ocasiões.
eOm (> un (] pCIOlhll ii empre_ legitimas aspü'açõ::;s rle diversos

I'Probseguindo. ar.;::;egura que o Po-
endirr:ento. di-stritos, enl plena forma econômi ..

'('eX' Executivo n:tn s� tem cleseura_ ca p:lra ti autonomia, e bmeotan-
do do a;;sunto, c acentutl que obras

A um aparte sobre a não realiza- do que o mesmo ensejo de munici-
F·xirr_ordlnarias em rodovias não

ção (lo- empréstimo que o Executivo palização não tenh,,- sido d<1do a ou- Ihavia anunenad'O, num total de 250 tros nuck'-;o sociais igualmente dig- :;he é pO'isivcl executar,' seI,TI recue,- ITI','lho-e,o,. o deputado João José de�

nos de c0l1(!ui5taren1 sua emanei- I�os tambem extrllorctmanos, po,s, Souza Cabral informa que, a seu
05 111eios orça,nlentarlDS, mal dão

ver. a opera.ção se tornou dificil
pacão, conforn1= na'lia previsto em

d suo: eÇ1enda. então rejeitaôa pelapara os sçrvlços normaIS e repa-
por motivos estranhos ao poder E- maioria da Casa,�,���� =ili��=t�.����eea�

�������������������������������������!�S�Ultos anos. seln se pr�ever o mo
_ 5cmb!5ia ne:;ou n esse Poder. a cria- _. !ãIU11111)('nt<1 enm'me de velcubs pesa-: ,ão d3. taxa rodoviária, nenhum

a-Id�5 'llle u�timamente vem tendo, E; paio poderia esperar para o referi_

'"

L A V O li R Ali' que fOI Iembrad-: a taxa l'odo-, do emuré,timo. Ao menos o ambi\'iarb. solicitada pelo sr, Governa_
ente q-ue se observa no Legislati-
vo de p�evenção contra o governo

RIO DO SUL. 21 - Pou- Atingida pelo fôgo que se

co antes da m�ia noite dE I alastrou rapidam·ente, em

20 do fluente, a cidad� foi poucas horas rcou trans
alarmada com os constant8s I f(!rmaclo m�m montão de

�: d MABEC'A d - I C!llzas, aqUllo que antes re
"p,tes a.r ü, po

€10-, t� f d t _

f· d' "d I
. presen cova o es orco e an

sa 'l�ma .Ingl a pe o m-
tos anos,

�

dustJ"jal VItor LtlCas,
Ao local do sÍllist-ro, a- dns 1'111 cpaco, chUVI);;;t';" � !adl!'1cn,O fato despértou a aten- correram numerosas pes-

ção do povo que socorreu sôas que procuravam sal�
:1. serraria e beneficiamcnti) var pelo menos algumas tneihor con,ü'ui:la que li nos"" ede Madeiras Lindolfo S'A" das importantes máquinas qU?, tambel'tl p!J.;sucm rCCUI�5rs::;------------------...._----------------- recem-adquiridas pela Ma" iUlell"all1ent� 'nai-Jr"s,

fI' O I.... tIt -til deiras Lindolfo SIA. o ·discur�o. il1di;;Cll::�Clm(!nb !iC-

� m C osao e ��'VI Imas A reportagem conseguiu ���� %:� ��:r���;)�<l Gahr;,l �i:tl(,U
]f' apurar que a indústria a- nos devido"> t�rm:n o di,.;ew,:-o

antes da festa de
·

d
tingida pelo incendio, esta- provocada 'Pejo :e'egram;\ do,; n,o-

OO Iva Ova segurada em Cr$ .

taristas dJ Rio d') Sul. t{'h>::r�ma mora.do C0'!11 div':l"-'a',

que dcveri", '�e pr.ef�rcnc1a, l.PT 21« g'ens do G-ill:1.sio "Donl
3.500.000,00, sendo Cr$ , • 'elo dirigido 'lO EX',,,lIliv'J, e &() <.II! � da Paróqu,'a: !to HU

Explodiu O fogare,aro qup.."mando 3 P«lSSO""S �;��;0.���'0�.�3:o�;�a,c�� UI�n�u���C�i1)�t��:����;J.E'�A �i. V,'gado PRdre Vitor

6 ti
a Cia. Sta. Cruz Cr$,.,.

Em O[telO � '�';S"m1')Jela Lf�l"l�-I:IO, 21 -- (M'r'{!ionall tro n um d,..,· 11'O"�I'� "I' ("'j'ct( 'j rJ'a ("'10 fl'co 1 te, [Jva.•\ Assocla(''':) fIOs FlllW)onn-
• .'" 'CO" <',' ", 'I' • j' 1 C(lm O C0l'J'" raTA;; 500 000 00 C' "t""I ....h Unl I I' 'f' '1 b I ' , com a la . .i� 'a- J dios Públicos CI;rl� de SanL) C"ta-

�! ! :'''_ a ,l'agc( n vcrI :COU �iC tOS. ('-rru Ul?-' o llUl �ar'r�rã.:; f� fornl81o nunla (:>....nlc·rrL ...'\:0 ,18- .n'I '-"1 ." rI d A N' -�o I '

1al'3,., rina, U1allif�st<l-SE'l - i',vol';Y"i "O
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qU'lUdo ali se ultimavam '-� l''''c- mo, Sem que ningllf'm <1'''''''';0 por JOl'g-) e Frnnc,':'K') que na. Sé_la Podemos afiancar que o I quadro do 1'02SÜ:-.,W' lÇ'i::> apr;'�;'n_
Par<1ti\'o," para � feota de not', 't t· t t d
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lt I' t:'ào pelo deputadO Vo1n(',' C.:J""c" � � '" O, o ,'ô.�o en orn"u '''e � o 11- a'ilccrtwam O' as�r.alho, ('OIT,- r:tw [l�on an e o prejUIZO 11 ra-
de Oliveira,

-

nos por11<:os do
vadt;r dR jovr�n C�U"nH:n Botinrt1 quitlo c�Cc;rrcu eTU d�reç�io a um ·�ra t"oc!"r:.-r-: ]['. no r'jue foram :.�.- I 1 '
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I passa o va or e o seguro, I "}inásio, se"á re"ada ,imponf'nte
q_ 1 1'<'" ('ntel. Cm cOu':p,,;ahia. <1<. fo;�:al-eiro a (ju -\rc"""n", a':'P30 :0, p'JJa� d"mais j'c:",oas cl:' f I' ,
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O"A;\TENTIi: ft..IF \0 \. !\. VO','A' Justamente aO'ora quan o e- \ N v,' " ,1' -

M:'S58, Campa!, apó" o que "st.á
StW, r"mil'a t':t o prcpnro das ;;;u::I.1.'·""". nJilia. Ent.r'?tanto, r.ão CO-'''(,�Di dO I çÃO DO PROJETO no PATRONA-A ]1, 'ie da no'v" d, �Ta' i" :�, ra bem, .gran e o estoque de

TO .ÂGRICOLA DE BIGUACU' nrog-mmad'a A VOZ DA 'TR.ATIJ � -

iam dominqr o i'rgo, �(trl.{:O fine ....
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1 I !\.pr�scnta"ão e sa,udação; 2)
te, fOi a cam'mlora do ve'eI 'nt." Qllan:lo o combustível gu'm de v'z'nhança. que acorreu barcados, pro.ieto <'1-. lei que cc ia o Patronato ...J 1 h 1 1 Hino ao Padre D'retor, 31 Poe-
( .. "lIr: e a, pl'opr'" foi a ma ',,)' o ap"'-�I. 0, (l'1<:;e (,.. r"'p<�ilL" 'XO local quando CllVill ° ru: ,:1) Ainda não foram conhe- Agrícola para M,enores. a ser iost?�vít ..�-tJ� E .ag�:nl r:tJrqUfl, na 2"7á,- uma grande exp·IO�3!), cuja,e-c.l·o"i. Ja explC-E;·5,-o, fOi q'lP� C01�� o ,

.... ;. � -, + d.! lado em Biguaçu. quo.. confornlc Ja ,::!"a dl2 �>�.aslão;,4) O aluno
ia '

j '" 1 't' m','," 'e pr'oI}a"'a�al'" '''ela C�·'.'I' ,clcas as causas do lncen 10
ac'_'ntuanloS, t�ra' "m "uvI-lio de 2 Dir,ltor; 51 Hino' a. :r')-r}nl.l as llues (OIlle3- lens, ao _"- �.--. I, 1'" u

- xilio de SC:l�t agcln COlocada �j(�f< ... W-Io ....,.

pa' ar 'Pela cozinh,) foi' de I'11COn nlla. indo atingir doh� Ana �.;:a' '-'31'1';" d", chope, ]0:::-1011 nb',:'" e tão logo tenhamos dados mil e 500 contos do governo fede- Eo,co: 6 , A voz do saleSiano; :)
t I P0lõ:I'tl'vOS por l'nterm'e'dl'o c'la r°l,

I Rio. c10 Sul 5a,r:,du: 8)_0 C,!',f',_tc�',�f)[!g Iabarl'drls, De,' I' n�"':l, rpu"] U Q

'_ , ..do os bomb�,'ros do Posto de D Ioga 'a R gl' 1 d P - Se a proposiçãu não receber a festivo; !1 r HI�Q a Bandi'o I a "dç e"" Cl e ona e o
, I '1 10) C t ('iná,'n 'rBl?nfip.a nU ch!!'!aralil! nac:-\.l DL1'f, l'
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! aprovacão aind:t na p.l-c-.;ente lC'jlS- eglél; _:-ra c, o ..r� .•." J .l-,.t-

lCIa, que Instaurou o cmu- latura,-periga perder :;quele auxi. ·{.iliaC:':ra; 11) Surp'(,i'a; 12' OL· ..._TPr'":'rn a fazer.
�iJetente inquérito, voltare-IHa. o que seria sohremodo de 1a-

I, c

mos ao assunto. rnentar. tanto n121S (fue estatT\OS
·.:f'

,
Em dias da semana

passa-,
xuria e, ato continuo, puze- no Codigo Penal, pelos cri

da, ,o distrito de Velha Cen' ram-se a exer.utar o plano, mes de invasão de domici
traI foi palco de revoltante Enquanto isso, Eduardo sa- lio, lesão corporal, crime cIte
e selvagem _::rime, cujo� .au-) c�n�lo de �a faca, para in- ::lidencia, embrisguês e US0
tores poderao s'2r classlfIca- tImldar Eler, >entregou-a ao

I ;llegal
de armas.

dos como autenticos tara- seu comparsa Ei'uardo, que O primeiro indivEuo já
dos, (adas as circunstancias passou a fazer ameaça de cumpriu pena na cadeia 10-
em que se verHicou o fato, morte ao marido, enquanto cal por crime de furto.
No dia 16 do corrente, os a mulher era agarrada e le" O delegado d'e Policia já

individuos Domingos de 0- vada para a cama por E- pediu prisão preventiva ao
lh'eira e Eduardo Farias. duardo, Sem poder resistir .Juiz de Direito da Comarca
d�;pois de se encontrarem ante a iminencia de seu ma- para os dois cr:minosos'
num bot::quim, com o la- rido ser morto a facadas, a
vrador Raimundo Eier, ofe- pobre mulher teve que ce
receram a este ultimo bebi- ' der aos instintos bestiais e
das alcoolicas, Após ingeri- criminosos do tarado, que
rem certa quantidade el'e al- violentou-a na presença do
cco1, Dom'ngos e Eduardo seu mariC:-o, que assistiu a

arquitetaram um plano de- cena revoltante não sem re
vcras 'escabroso, rEvelando ,istir ao atentado, resultan
os seus instintos perversos do ficar ferido na luta que
e verdadeiramente sádicos. travou c::;m Domingos de 0-'
COi1vidando Bier a fazer liveira,

Ih:;; companhia até a sua re- Levaelo o fato ao conhec:
sídencia. os dois individuos, menta ela policia, o delega
usan::'o ele lábias, c:::i.1segu;- do João Gomes determinou
ram ludibiar a,boa fé do a- ;:: abertura elo cJmpetente
migo incauto, que nada sus- inquérito, s:::ndo presos e
paitou, a principio, dos seus hancaf:ados no xadrês ela
planos criminosos, "':adeia Pública os dbis tara'
Chegando à sua casa, Dr)' dos, que devem aguardar o

ming0s e Eduardo, ao dcpa- I pronunciamento da justiça.
rarem com a esposa de BieT, 'Dnmingos de Oliveira e E
sentiram o despertar da lu-I duardo Faria estão incursos

Ultima hora
Pavoroso incendio destruiu comple-
tamente conhecida I ndustria Ma

deireira em Rio do Sul

estadual. leva a essa suposiç-ão.
COHl C'5sas explicac;óes lastima o

barulho que se quer fazer em tor
no do Ia,·timavcl estado de um tre
cho de- rot1;)viu. nunla epOCiJ nor

f"ull, dn c!1tP:;:!.$ prolongadas c tor

rt�ncjai!�. Esse uarulhlJ visa a fazer
Crel" qUe crn Spntn Catarina o Go
Veri1.0 0;'10 o;.:� encontra na dcvid'l
f·tividad�. is!n é. tem por fim des
PI'cs1igiar ') .'''ecmivo, obra por
certo impatrio' ,ca,

"w A T E n L O

COM TODOS OS
POR APENAS CR$ G4,90fl,OO.

NAO PERCAM TF.MPO
DIRIJAM-SE A'

COlVIERCI:A.L VIEIRA BRUNS S. A.

='1 flf'''u �nte"'na.dar (�om qa(d�
nla':uras d�� p'rimE';ro, :['g�:n(J.:. e

tC'rcú·ro byt'aup; ge'l1.�r[ kzp..cti,.s p _

...

�o corpo·. o) dois ra�jRt3e'3. qUI.;
�TI".n'1S sof.reranl que::1!idurt',s I
'1as mão;t a!;!sim COI'IO SU:l- ;.rmft

'IHelen"ce Bonito e a CUnlHI(�3
�Je'l"'.R Perei'rn Bon:to. de :l5 �,'

flOS, que foram a.ting,;das ,Yl!:t,'
t::hamas nas�p'rnas, após terem I'ld,; nw�iC':1.l1?,_� l'Í'tjl'(l�lTl1-"� r':l'lUl a 1 fÍiild:c111CI!l�

So!Jre o :l''';iVntO ê interessante re

gistnu o WClI·t.! de' deputado Ga-
10th Peixoto. ao PSD, dado ao -::le-
puta�� J Ca3si J l.f1.cdeirl's Nesse "1 ..

parte. o nob.!'; �·lprf;�('l1tante 02
Tijucas disco:d'l';,";, cm certo rr('-

do, das con3ider,r1c:ij�5 dI) Iet�re$en"
tante perrepi;.tn, ;)9i:õ o' f(mnmcno
de trechos m�nll�ttavfi5 ::ln p.s(rJ-

te observado naR f�sta{lo3 jo P"'!':'l ...

nã c São P:llllo. tlludad..:.; que pc :;_

suem uma rel,lu rc cloV: Ihl ntt,i1o

Nondas de Rio do Sul

Homenagens do Ginásio e
ao san d i r e I o r e

Não foi encontra�o 8 Cad3YOr du �B�re
F!'OL,I8, 21 ! ,\, nf-n>l,;'i,,, --·l-'n'mf'nto, f01':un tomarias tClJ;I�

:;ont n1,l�. o lllj;..::té.t·i� f ::1 t�.rr· TiO I;:;: r.rov dr'ncitls acoTIspHvl-du:-i fi"'!
l(�.,:·-- 'ce!I""nto �:() radt'') C''''!O' 1"" ,IL'ó'cobrir o cadaver ma" !la'

r>n"-:'))'do-clfcl', v'gnrh (le C \<11 'a:1_t é hej" f,:ri conseguido. A
90r Ú. qUe 88 jllli:?;a tp" <di) t· "'I nntic::L de que o eo.T:po hav:a
f':ad) pelas onda do OCC'1Il0, !',;' \

ia�',) :i p"a,ia de Al'1l:<,3, ('m por
in ,(" Porto B -', Oéi-;'� s" tfn I. to B�lo, fOI deSnHl1lt.!da.
:dQ banhaI'. na n0itl' di' 1::1 cor'

ten: ", I A quem formule a hipotl f'C d;-
1'::1 prllin en<.�ontr::tda5 a!' V0". um crime. constando, até. que

:es do �.ac'Jl·dote e. (l�mo nn c,'nha_fi srdo presos dois su'sp"',
,lUl.l ,1:0 de dormir tudo estava tos em Camboriu, mas nenhum
tntaf'to.. pl-N'1ImC�Sf' que ti'nh!l_ eseIllrl'('Ílnf'ntn l'nUdl' Sl'r In .... r�

:lio .In nutro \'�"'ljfit\tHlil ��, \1·}:�ip;:l- ,11il.

Uma ambulan<:,'u condu7'u
,'it;mns p'l.r'a o HO�pjLrLl
Pr·.ooto SOCOr'lO, onde d, An(1
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