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Credito tiara gratilicáções aos juizes e
RIO. 24 (Mertd.) � o

.

-_...........------------.....---.....- ......--........---

vice-presidente da

RC-/publica promulgou a

lei que autoriza o Po
der Executivo a abrir
ao Poder ,Tudiciarlo -

Justiça Eleitoral -- o

crédito especial de Cr$
11.120,00, para paga
mento de gratificação
de representação aos

juizes e escrivães elei
torais do Estado de Sta.
Catarina.

(rRGAO DOS "DIA'

o MENSAGEIRO
ANO X
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ESCOLH DE UM CÁNDIDATO COMUM PELA
UNE PSD A;"IPRESIDENCIADA REPUBLICA
Apojam u projeto Arinos
os ganchOS independentes

APOIO DOS GAUCHÓS

Projéto. de coligação
Será a fus,ão ele legendas a grancle
armadeccmbateao sr, Aclhemar

.

"_ .

RIO 24 (Merid·) - O sr. Afonso Arinos está certo de

que até .�. votação do seu projeto que dispõe sobre a coliga
ção de legendas com transferencia de vntc s tem de cmpreen
CI'e r uma ardua luta contra os que pretendam torpedear sua
iniciativa. A proposito registrou-se uma entrevista que con

cedeu em Belo Horizonte o deputado Jo:õé Bonifacio, chefe
de destaque da UDN local, considerando o referido projeto
como capaz de garantir a eleiçã() do brigadeiro Eduardo Go
mes à presidencia da República. As declarações do leader u,
denista de Barbacena t iveram a mais amnla reoercussão nos

mc'os pnlitícos, sobretudo, entre ,:S elementos dã sua propria
bancada.

Outro registro de ?estaql.!e

I
a candidatura do st: A�'hemar

sobre o mesmo projeto dIZ de Barros. mas que, ate o pre,
respeito às declarações pres- sente momento, só têm feito
tadas pelo deputado Hermes reforçá-lo ele:toralmente.
Pereira de Souza, da bancada
do PSD gancho. Interprotan- Contra Etelvino e

do, segundo informacõcs o com Garcez
pensamento. dos seus"cor�eli- RECIFE, 24 (Mcríçl.) - O

gionarios, o sr. Hermes Perei, deputado Mauríéto Jopper,t, da"
ra de Souza afirmou; 1.0) a- UDN, ch�"g"'U.á ltedie,

..

r
poio a.o projeto Afonso Ari- nando da EUJ;"_opa. Fala, ti;

nos; 2.0) aceitação do esquema
nossa report�gem, dcclats '

Etelvina Lins; 3.0 candidatu- procer u�enlsta SH EOl1tr� a

ra de um elemento de fora do formula ao sr. :E:telvl11.J Lins,
'

..

PSD; 4.G) ultrapassado o pc-
e quanto ao caso entr� os 51"5:'

'

rigo de golpe; 5.0) entendi- Gu:cez e Adhemar, disse que

menta do PSD com ta UDN esta. com. o atual governador
para lançamento do m(:sm� paulista.
candidato.

RIO, 24 (Meridional) - O sr.

Afonso Arinos vai requerer ur

gência ao seu projeto de coliga.
ção das legendas de eleiçãr" pa

ra presidente da República. O,
clima na Câmara é muito fav�

rável. Todos lOS partidas concor

dam corn : a fusão das legendas
que será a grande arma de com

bate ao sr. Adernar de Barros,

excepto o PSP. Os pau1istas vo-

I, . s--.-
(ongresso tenltonal do
Exército da Salvicão

.
'

'fariam, compactamente em favor

dI) ll'rodetQ, tendo vár:06 prece
res

.

já' se manifestado publica
mente.

I�iPOSTO FEDERAL PARA
.OS CONSUMIDORES DE

vocarã tais reuniões regutamen
tares, todos '05 meses; afini de '

ouvir as reivirídacações dos tra

<baI!ha<Io.res.

Desaprovação dos

trabalhistas o custo c/e viela

Em Florianopolis.8 reu-
RIO, 24 Meridional) - A Câ�'

.

mura dos Deputados
<

concluiu, nião penitenciaria
durante a noíte passada, a vtOta- RIO 24 (M

.

d
.

S b
ção do projeto que institue o _

, eri
',
1 - o .!e

f d f d 1 d I trT
- os temas da terceira reumao

un: o
•

e era e e e l.lcaçao. de penitenciária a realizar-se
De aoo:-do com esse p�OJeto: 0.5 de 16 a 26 de abril do lJróxÍ
consuIDI�TcS de en:rgla elêtrí- mo ano, em Floriandpolis, um
ca passarao a pagar dmpósto de dos mais importantes, será <O
consumo federal; 'e o governo. es,. projeto de alfabetização obrí
pera ar-recadar já no proxirno a- gatória de todes 05 presos.

"

no, um bilhão- e setecentos mi- �---:--�---...:;....,...,...._;....,..._.,.;._.,.;.--......,-.:...;._:_�--......---�-----...;_.,.....

Ihôas de cruzeiros

VASTO PLANO D;E .AÇÃO
'DA LIGHT

RIO, ,24 (Merid( - A Líght
submeteu ao, Ministro; da Fazen'

.

da e ao presídente do Banco ô!e

Desenvolvimento Economico Na

cional, um vasto plano para
expansão de sua .capacídade
produtora de eletricida.de e' gás,
bem como- dos serviços; telefôni
cos. Ess'C< ·plan.ol exígírâ dez' anos'
para execução, com despezas:
muito elevadas. Setenta e cinco'

por cento destas se destínacão a

aumentar o fó'rn'ecimerito de "e

nergia elêtrãca para o· Rio de

Janeiro· e São, Paulo. Por nutro

lado, a Light inf':Jrmou que está

preparando,a transformação das

suas subéídtârlas em' empresas
brasflelras.

.

MEDIDA ÚTIL AOS
ÚPERARIO-S '

:ENERGIA ELE'TRICA

(Texto em

S. PAULO, 24 (Merid.) -

I
Será inaugurado na capital

.
bandeirante, quinta-feira, o

congresso territorial do ExéL
Cito da Salvação que se pDO-
Iongará até. quatro de novem

bro- Presidirá aos trabalhos o

chefe mundial do Exército da
I Salvação, comissário John AI
lan.

Ao mesmo tempo. os truba
Ihrslas gavc lias desaprovam
iutelramcut.. o projeto Arinos,
tendo] o ;,p;·.eral Irrochado da
TIoeha declarado qUE: o ccnsí
dera antt-dcmocratico e de
fundo impopular. Apontou o

representante trabalhista do
Rio Grande do Sul a possibi
lidade que terá um candidato
franco' atirador, de :Dêra das
coligações, de denunciar o vo,
to dado aos candidatos coliga
dos como uma fraude demo
cratica, enquanto que os da
dos a) E"eu nome t,.:::rCIl1 a legi
Umidade da escolha. do eleL
toro Disse ser um dos moti
vos por que não apoill o proje
to Afonso ArÍJo::'s a sua des
crença nesse acordo de cupu
la, t<:dos tend.cn·tes a combater

ou então
.

�"

eu ne o s ou

coteqor icomente
Ilha, ·l;esisHi'ido. fazia' ctit�ia_ I d�ó pode licitat mi Bolsa "e
ções em torno' da utilidade traz..�r seu produto - àdían-

futura do .seu esquema, o qual,

I
tou.

.no seu entendor, virá; aten� Revelou Aranha .tcr passada
der às aspirações da lavoura. fi tarde na EmbaIxada dos

Assim, em primeira mã.:), Estados Unid�s e esclareceu:

reproduzimos alguns trech!)s - Os amencanos para em-

da converS3.
.

pregarem delares no Brasil.
_ "Meu desejo - disse A- pagam 75 por cento sóbre os

ranha - era dar 10 cruzeiros, lucros, nos Estados Unidos. O

ao invés de 5, pois um dos se- dolar assim empregad,o, é, as

gredcs do plano ainda não som, mais controlado por eles

comentado , é qUe o estran- do que por nós. Os america_

geiro u=s compra o dolar nu_ nos querem a liberdade do

ma l'bra fixa. dglar". .

.� i - Quando' tratei do reajus
.

E' C')111 a mesm,l produção, temento eeonomieo em 1932,
o agricultor ree,ebendo mais, diziam que o plano era C'Jmu

v Brasil receberá mais". n sta: o que fiz foi fazer re
- Não há nada no mundo, torn81' ao agricultor o que ha,

que produza !:lem a todos. via sido tomado dele. "Ago-

Re
.. - ui d-

...� t d PS P 'd G
Quando veio a decisão, ru, o fato, se reproduz, em

urnao uOS ISSI�{HR es O cem a ..reSBnça
.

e artez muita gente tinha vendido ca- matéria de desequilibrío, em

fé. Qual 'o critério a adotar? bora o aspect:> seja outro, o

Esse' dinheiro retornará ao a- que, conforme o ministro, deu
gricultor; vou criar fábricas lugar à mudança da política
de adubos, imedlatam'.nte - cambLal com as bonificaçõéc
prosseguiu o m ·nistro. (Conclui na 2a. pãginã*'t:tra �)
- "O Brasil é o país d.e e·

com,mia mais com!Jlcxa; Mi'
nas GerJis. com seI! subsolo

riqLl',ssimo, tl�m minérios P,L
f3 m;1 lllulld' s em mil finos.
PI�.jS bl'm. Exportamos mais
b:l!lanns que minérios! - foi RIO, 24, (Mer!d.) -- Foi no-
Lutro argumento. de Aranha· meado ministr.Q interino da

_ "As importações vão Guerra o gal. Thales Azeve
sentes apenas os sr,. Moura Rezen_ _ca'r na normalidade. E um do Vilas Bôas, enquanto du
de. Mario Eugenio c Osni Silvei- assunto que quase ning!.lienl rar o impedimento do sr. Ci
ra.. sabe: todo e qualquer cicia- ro do EspíritO' San.to Cardoso.
A r�t1nirH� {'flrueçOtl a p();_·lns' fc- -'- �

�hadtl�. Hada ttan�pirando das·dis

I_:ll�';>ões ntc o nlomento.

/','3 13,30 horas, os trabalhos fo

!"iU11 5uspcnsos� u finl de que o go

vernador' pudi�sse
.

receber no sa

lão vermelho o ministro da Edu-'

caçiío, ora em visita 11 São Paulo.
reiniciando-se. ,pouco dcpois.

Afirmo ministro
RIO, 24 OVIierídkmal,

Uma delegação de cem cafei
cultores mineiros prccurou,
ont�l!l, o ministro Osvaldo
Aranh.l. para afirmar que 95
por cento d'3 safra já não es

lava em mãos dos pr(:dÜtore�
à datOl da Instrução 70, do
Conselho da SUMOC, e que
(�tabeleecu bon'ficaçãJ de 5

cruz9:ros por doIar de café

exportado. Preliminarmente;
Aranha achou ínvíavcl a pre;
tensão; contudo, sugeriu que
os pr.:dut6res cüllstituissem
uma comissão de tres mem

bros para apreszntar suges·
tões ao MinistériJ da Fazenda.

Mas, no encontro entre o

Ministro e' os. prcdptores es

tes insistiam muito·.em suas

reiv'ndica'ções,' enquanto Ara'

o D OS
deix ram o

deputades -que
dhemarismo Washington, 24 (UP) - O

Departamento de Estado recu

s}u com.entar a afirmativa do
embaixador italiano Tareia
ni, de que o secretário de Es
tado Goster Dulles, no encon_
tro de ôntem, lhe teria dado
novas garantias de que a zo

na A de ,Tricste seria .entre
gue à ltalia· As autoridades
tambem não comentám outra
declaração de Tarciani, Se
gund,)· a qual seu govern()
concordou com uma confe
rencia de cinco potencias, so_
bre Triéste, desde que a Ita
lia participe dela' em igual
dade de condições com a lu
goslavla. Isso s'gnificaria jus
tamente a administração da
zona A pelos italianos, uma
vez que a zona B se acha s00b
controle iugoslavo..

-r,

COTA DE TRICO PARA
OS PAISES IMPORTA
DORES

MADRID, 24 !DP) - O

Conselho Intel'n�cio�al do Tri
go 'aminciou hoje ter d.ecidi
do esbbelecer uma quota pro
visória de onze m;Ihõ"s e qua
tTocentás e sessenta e duas
mil toneladas métricas de tri_
go, que. estará à di9p-;sição
dos países importadQ-res mem
bros do mesmo cónselho, 'no
ano agrícola de 1953 a cin
quenta e quatro. As 1'>J<ações

S. Paulo. 21 (Meridional) I
prc5id(mtc do Diretoria Estadual

�
r.rf.!rn'linada a l'(!lUlião clu� dissi- dI) PSD, ·.:lsando af!crtar os por_

(lentes do PSP, o governador de lllcnorcs da t.ransfercncin.

São Paulo anunciou aos jornalis_ A P.EUNIAO

Cesar Vcrgueiro. "::�stilho Cabral,

Ubirajara Kelt1ned.iian. Antonio

Flaques. Antonio Vieira Sol>ri-

tas que a lllCSm:1 tí\tcra o objetivo
de sublne1cr �O:; L�ar1a!nentarcs

nho, �-líario Bcni, ...f\nisio Moreira,
Narciso Picroni, José Bertola. Lu

ci<!l1o Nogueira Filho. Yoqshigue
Tamura. L20nídas Camarinha, Elói

de Barros 05 Ir.::nIlOS dH t'31'til que �Ci[�q anlfll'l�ll) d'_� Pal::!(·i::) dDs Call1.. Lopes FCl-rí�Z, Pcricles 'ROliOl, Atic

!he C!lv!urn o ':��'. �·i.rilo l-Tlftl.ior. a .. ) PI):.,.. r.�l.i�::cr).: .. iJ :'E'�lnHto �o� c!issiden.. Cury. DuHin 'poli, Manoel VitOl',

ventando a P[}�,lblllrwd(' de 1!1;;I es- , (C'; rio PSP. ES':t reumã:J tem por Mcndonça :F'alcão. Miguel Petrine.

sarem 110 PSD. 'ohjcthm a escolha ée ,.Gva Iegen-' 'rereza Delta. Díogeneti Ribeiro de

d� para ()S p;:rbntl:ntun!5 qUi! rOlll_ Lilua. Tome Filho. Oliveira COSUl

Ainda ::;r;gundo o �T. Galccz o.;; pcraJTI ccnl [) sr. Adhemar d,:::! Bar- e l\iota Bicudo. Não estiverarn prc-

dis:::.idcntC'5 autorizaram-no. por TOS c fOrIll:,rRl11 "J ::;:!1an:.#"'<do grupo
unanilnidR(.�'� a entender-s.':! ('uni e 'garcczista··. COI"!.:r;.Jl"ecc!"';'lIn os srs.

S. P.'\ULO. 23 IZ,.l.:.rid.-) Sob

t4omeado Ministro da
Guerra inlerino

a pre�;r1cncia do qOVt rnador Gar-

(IUe ro!np["r�Ull {"(In! o sr. Acthernar

ti C

Cumnletu Snrumentc
Pneus l'IRESTONE

Lugo depui,. fi chcf� do Execu

tivo deu a. conhecer âqueles pal',

lamentarcs que o acompanhavam
um oficio (lo �r. Cirilo Junior, pre
sidente do PSD, do qual consta

van). 05 seguintes itens: a) aceita ..

ção do ingresso de todos Os dissi

dentes pessepistas, sem dlistinção
dc nomes e sem restrições; b) B_

c�itar a .i.'enúneia do sr. CirlIo Ju"

nior da presidcncia do Diretoria

Regional do PSD, secção de S. Pau

lo, e entrega daquele posto ao go
vernador Garcez; e) nomeai uma

comissão pafn. organizar o zonea

mento politico eleitoral do parti_
do. A matéria foi considerada ob-

jeto de deliberação, aceitando
se em tese o ingres50 dI(! todos os

.

dissidentes nas �ileiras do PSD.
sob a pre!"idel1cia do gov{!rnador
GarcCoz. ficllndo o chefe do Exe
"eutivo e.ncarreg[!.do de estudar,
com a direção daquele partido. as

divergencias porventura existen
tes entre os no,'os c antigos ele_
mentos do PSD suas respectivas
zonas de influellci '\ eleitoral. Foi

ainch e�tabclecido {' prazo de -I

dias p?ra que' os dissidentes' apre-

���������������������!_!._�����_m:����_!.II.�_���se�n�t��ln as suas reivindicações.

Mu lm'llS csplfJsi-vos elétrico!';

Material para in:-;talaçues sanitária:>

l\'híqllinns c Ferragens (ml geral
S';:{�1J:j c iYlolhudos por ·atacado.

Viotacão
,

cio " ,.,

armlstlclO

extremamente 9 ra ve

Palestil1na

Okos Lllhrifknutcs ESSO

OFERECE

Grupos armados dinamitam um trem cargueiro de Israel
TEL AVIV. 24 fUPI �. A COmissão Mista de Armisticio da ONU a- rumo a Da�asco. As noticias chegadlas aqui dizem qUE <l aparelhD

eusl)tl hoj.� a Jordania de uma "violação extremamente grave" do ar-

J 'da caido a uns 50 qUIlometros ao sul de Damasco.

misticio da Palestin"- pela explosão causada "por jordanos armados" INDIGNAÇÃO, CRECENTE
'.

c:n um t.rem de' cargas de 1srael, às primciras horas d;c ontem. A Comislo. A imprensa de Israel se mostra illdignada pelo atentado ao trem,
saO eX11l'lU qtlc as autoridades �ordanas impeçam a repetição de tais fa_ do qual a locomotiva e 11 vagões descarrilar:-.m em "consequencia da ex_

los. .

.

• ,.���_ plosão de uma bomba. Os jornais dizem que a sabotagem contra o com-

Ao mesmo t�lI1po. as auto"idades de Israel rejeitaram as acusações boio apoia a reclamação dé Israel de qu.z o Conselho de' Segurança, 'an
do cOllSul ��ral ."�eco cm Beirute de que caças israelitas abateram On- te o qual foi apresentada a questão dos inCidentes fronteiriços pelos
tem um aVIa0 C1V11 sueco. Sobre. este incidente, os. israelitas disseram três granw3s 'ocidentais, trate (]o 'incidente de Qibya, aldeia jordana 01:>-

qu.� o avião foi salvo por eles c, auxiliado a continuar viagem rumo ao
.

.

lerritorlo ai'abc, e "o fato d'c que () aparelho tenl1a sido encontrado a

mais "'.� tOO quilomdroB dClltto do terrítorio sírio demonstra por quem

de 'c 'ter sido derrubado. sc na r·ealídade roi derrubado". :Explicaram
que o avião aterrissou por engano em 'Eílat /Israell. perto de Akba

tJordanial. terça-feira pasada. O avião voava do Cairo para Akba e o

piloto julgou qu: estiv(!!l�e at:�rrisando nesta cidade. Acrescentaram que
�e permitiu ao' piloto eonUnuar para Akbe. de onde ,aiu quarta�feira

ALEM .DE:
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BOMBA" ELÉTRICA'
LILLJl*

,�� pisião
pára-poços rasos oupro. ".

:fundos - residências.
faZendas, etc.

Engrenagens funcionando 'Inteiramente
mergulhadas em óleo lubrificante, dentro
de. caixa hermeticamente fechada. Não se

gastam, não oferecem perigo e· são com

pletamente silenciosas.

PIlRi POÇOS RISOS
Bomba ro1;atlvaelétrt".
ca LILLA. De Jnsta- ..�
Iação simples e custo ,
reduzido. snencíosa, .

� !

*
.

,âMBÉM DOMBIS I GBSOLlNIl E MllHUAIS .

IINDmMA .,.cC/MtRâo-fl:!)
Fundado em 1918

R. Piratininga, 1037 - Caixa Posfal230 - S. Paulo
Oficinas e Fundição em Gu.arulhos (5. Paulo)

Arco-Artusl 3211

B I J

" � /
Venden1:-:se' diversos

SitUação previlegIada, proxí
.'

mo ao centro. Preços vanta
josos� Fàdlita-se os págameri':
tos»

.

., blícos Cívís do Estado.'
Procura-se :pa.gem "arnimadeí- ". Acresce -que o movimento .a que o projeto de refórrna es
ra meia idade para- cuidar Õ? tá-obedecendo não tem caráter pofitico-partídárto nem im
quas crianças até "Janeiro em plica subserviência a compromissos. reservados m�s atende à
Cabeçudas, depois em 'S. Pau- necessidade de situar a Secreíaria do Legislativo catarínense
lo. Paga-se bem. Tratar a Rua na posição de dignidade e· d-e eficiência em que se encontram
lVIaranhã.o. nr, 10 Blume-.as de _9l.ltras unidades da Federação.

. nau,
. ,Jlfao se dev.e argumentar, em relação ao assunto, com o Iespírito prevenído �em com o s�nti�o retrógrado dos que se

forr!lm aos rmpQ�lhvos. da _ahla11zaçao nos pr.ocessos admínts,
trativos. O ((ue e �reclso. e reconhecer que Santa Catarina,
d�sde há muito, deixou de ser um Estado de lento desenvol
vunento? para faz�r-:-s� ao.p!'ogresso, qUe reclama o seu ajus
tamento e melhores formas de expressão e de expansão inte-
gral.

.

A
em. favor da lavoura. .

'- Vou baixar. o' custo

comissário Aristides e ao sar;
gento Rosa que se dirigissem
à casá da r1.la Eugênio Mo:I;eh'
ra, pois pódéda ocorrêi" nova:
brigá entre os' dQis· Quando as
duas' autoridades chegaram ao�
IDeal, a tragédia já ·se haviá.

.

consumado, ha-vendo p,eJàs CeI'
canias da casa: várlos morado>
res das.vízínhanças, O vélho
:ainda foi' encontrado com vi.

.

·'AUJO VIAÇÃO RIO DO TESTO f EXPRESSO
R I O D O T f' S T O

T A B E'L A D E B; o R A' R I o 5
.

SaídaS' de Rio do Testo NOS DIAS UTEIS Saidas de Blumenau
6,00 horas 9,30 horas

6,30 horas 11,00 horas

7,30 horas 12,00 horas

12,�O horas 16,00 horas

13,00 horas 17,00 horas
AOS SAEADOS A TARDE

12,00 horas

13,00. horas
14,00 horas

13,30 horas
16,00 horas

17,00 horas

AOS DOMINGOS

6,00 horas

6,30' horas
7,30 horas
12,00 horas

16,00. horas

16}30 hóras
17,00 'horas.

8,30 horas

9,00 horas

11,00 horas

13,30 horas

17,30 horas

18,00 horas

19;00 horas

EM'PRE SI MOR fiRA & WERNER
ViAGENS DIA'RIAS ENTRE hAJA!' E BLUM!iNAU
, HORA'RIO DOS ONmUS:

'

.. PARTBAS PARA ITAJAI': 7; 10 e 15,30 horas; j .

PARTIDAS PARA BLUMENAU: 6, 8 e 15 Horu. :' .;;i'
HORA'RIO DAS CAMIONETS8: t

. PARTIDAS PARA BLUMENAU: '7 e 12.30 hora.;.
P�'l'IDAS PARA l.TAJAI': ? e 1'l horas.

'.' . .'

PASSAGEM: Çr$ 15,00 nos �ni]:)iI!I e Cr$ 20,00 nas camíonetea

AQi!:N'CIA EM ITAJAI': Rua HerclUo Luz - (Ao lado da IgreJa'

M'atrtz) - Fone, 373 �
.

.
- -.

AG:tNCIA EM: BLUMENAU: 'fiÁveua 4 'de Feverie1ro - (A.
gênmà ·Bra-Blú) _, Fone, 1266

.

� �*- _._ _ -_

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE

E' interessante. 'aliás, aSlli.
nalar que. o ,NESCAFE' atual
mente,

_

vendido na Suiça, na

França, na lriglaterra, na Ita�
lia e outros países da EuroPEl,
na AmériCa do, Nort� e em

. quase todos op mercados da A
mérica Central e da América
do Sul (Colombia, Chile, Ár-.
gentina, México; Perú, Cuba,
etc.) é icafé cem· por cento

"pur.o,_ . tendo� substituído o da 1antIga f.ormUla." .

..

0.··sucesso alcançado. pelo
. NESCAFE' em todos ésses pai

LINHA DE ONIBUS ENTRE:
LIN.HAS BLUMENAU-BRUSQUE

8AlDA·DE BLUMENAU: - (De Z.as às 6.aB lelra_la 7, to, U,
14 e 16 horas) - (Aos sábados AI 'I, 10, 13, '" 14, horal) - Aos

Domingos àa 10 horas.

SAlDA DE BRUSQUE: - (DIu lltelM às '1, .10, 16 e 20 horu)

(AolJ Domingos às 1S" horas).
.

.

LINHAS BR.USQUE-FLORIA.NO'POLlft
BAIDA DE BRUSQUE: - {2.as à Sábados às 6, 8, 15 e 15,15 h.
SAlDA DE FLORJANO'POLIS: - (De 2.a5 11. lI.alI feira A.

'l, I6'e 17 hrll.) - (Aos sá.bados, às '1. U. e 16 hrll.)
. LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'

SAIDÁ, DE h_SQÚ&: - Z,as ã. ,Sãbadns is 7 e IS hora•.

SAlDA DE ITÁJAI': - Z.as: à Sãbados às 8 e 13 hora••
LINHA ITAJAl'-JOINVILE:

B o R A RX OS:

SAID,à DE.ITÁJAl': - De 2.as a lábiul0 ali 'f, 4l 15,15 hol'lUl•

SAlDA DE ;rOINVILE: - De 2.as II. sábado ali 7,39 e 111,OO ]1n.

LINHAS. NOVA TRENTO-FMUUANO'POLIB
SAlDA DE N. TRENTO - 2.as, f.as c ,S.as relras .às 'l hOI"".
SAIDA DE FPOLIS: - 2.as, 4.lI.ll e 6.all feIrar; à. 11> ]1or•••

AUIOVI l-ÇiO HASSE
Atendendo àll necessidades e couvenienC!a. 6011 srlf. lIanageJ(nIJ.

,a. Auto Viação llasse. acabtt 'de estabêlecel' navo. borario dos
.

lieus transportes coletivos; 08 quais !á entraram. em Vigor ia'
.. CJ;ue obedecerão' ao seguinte: .

'. .'. .
.

.o·PARTIDAS DE BLUMENAU: (díãdn:mente): 6<horas -.·Oniblllll
,

.

9 noras - onlbusl 1'3,30 - �ll.ibl1B; 14,30 Clnlbus (via. lblrama):
PARTIDAS. DE RIO DO SUL: (dIá:r!amente) 5,30 bar" - om

bus (via Ibirama); 9 horás -:- onibus; 12 horas - onibulI; 15

horas - ohlbuiJ.
'.

EXPRISSO BlUMEN1U':(URITIBA

BLUMENAU, 25-10-1953
--
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anlversome

Oferece aos seus di&linfos freguô5tS em Iodas as compra, de ra ..

ceme motivo d'alor. superior a Cr$ 300,00, três valio50s prêmios,
passagem do seu 1 ..0 aniversário de fundacão.

•

Os prêmios, que" serão- sorteados dia 18 de Novembro, no (ine

de MODAS (HANEl e sãoBlumenau acham-se expostos nas vitrines

os seguintes:

1.0 Premio Um casaco de pele

2.0 Premio Um belo Vestido

3.0 Premio Um laileur de linho

.Visite a MODIS ,CH8NEL

Rua 15 de navemlíro, 1
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, ;n :: A RELOioAUIJ\ SCHWABE avisa aos llOJ.:tado., =:

:: : res de cautelas a virem tro\!Car as mesmas por ctlupons ::
. Concertamos!· .'

.

., :: n.umerados, bem como chama a ate�lção dos clientes que S
Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Geral fizerem compras alem de 500 cruzeIrOS durante o niez de :=

Máq1,Jinas de, lavar, F�gões ,elétricos, ASpiradores de Po, - Agosto a .DezeIntbr�. receberem tambem Coupons Dume" ::
Enceradeiras, Liquidificadores etc.... . : ·ra�os "afim de tambe� COnCOfl"ercl;l1 ao sorteio de au... :;

.

R e f o r mas r i n t; tl l' a. • :: tomov�lS e
. .outroo vllll�o�os premios, promOVido pela ::

CASA DO AMERICANQ S/A. ::. At;enCla JUnIor de publIcIdade, em »ezembro. ::
SecçãO' Domooti.,a == .' ' .......... ...., :::

I
ti Rtiti:l:5 de Novembro. 473 tel�15:J;&-:;::!::;;:Z :.§ ReI..,joaria Scllwabc de Oswaldo Schwabe ii R1!a lá � .

.
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"NOSSA" DIVISA E1 SERVm-·
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ê' de Novembro n·o 828. ª
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OFICINA M E ( A N I (À-I:
HERBST I

ElErRO
T.

Rua SãoPaulo, 481 f. - 'I'elefone, 1250 - C. P. 203
B L U M E NAU -- SANTA éATARINA

(Ao lado da Agencia VOLVO)

'()fiein1l especialísada em consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores

Recondicionamento de· coletores, para dínamos e

motores ele qualquer tfpo,
- Serviços de torno e mecâniea em geral -_

PERFEIÇÃO - PREÇOS MO'DICOS - RADIDEZ
.

-- A mais antiga do ramo _._

r,-:-:"'_" - 1C - .. - 'Ir ..... :a-lt-lI:-X-'I'-'11
NÃO HAVERA' .JOGO EM referido encontro: Dessa ma,

JOAÇABA rieira, ficou em igualdade de
condições, na tabela de pdntos

Fíeou reduzida a um prélio perdidos do certame lajeano,
apenas a rodada inaugural do com o Vasco da Gama, cuja
'Certame Estadual de Futeból, representação Se sagrára cam
isto, em virtude de um fato peão
inesperado ter mudado o ru- Para ficar decidido duma
mo dos acontecimentos. vez por todas o titulo, Aliados
Recorrendo ao T.,J.D. da Fe- e Vasco' da Gama medirão f..:r

deração Catarínense, da va- ças hoje a tarde. em Lajes fiidade do encontro que dispu- tendo. sido cancelada pela Fe'
tou com o Internacional, pelo d.eração Catarinense de Fute=
campeonato da Liga Serrana bóI a porfia que deveria ter
de Desportos, o Aliados' teve lugar em Joaçaba, entre o
ganho de causa, sendo conta-. campeão do oeste e o da Li
dos -para sÍ os d'ois pontos do, ga Serrana. '

� BA�CO pO BRASIL SjA., :faz saber aos senhores
c�n,dldato� .mscrIt�s que as provas do Concurso para Escritu
r�rI�-Auxlhar Serao realizadas no Colégio Santo Antonio, nos
du:s 8.e 1� �e Novembro e obedecerão rigorosam.ente ao se-
gumte horarlO: .

.

DIA 8 - DOMINGO
Português - das 8,00 às 10,00 horas
Francês

1 •

- das 10,30 às II 30 horas
Matemática Comercml - das 14,00 às 16;00 horas
Inglês •

- das 16,30 às 17,30 horas
DIA 15 - DOMINGO

- das 12,00 horas em diante
Os candidatos deverão compàrecer às provas com meia

ho!-'a de. an_tecedência, m,un.id'os do cartão de
-

inscrição e de
dOIS lapls-bnta ou caneta tInteiro. .

Será exc�uido sumariamente dó ooncurso, o candidato:
a) que t;ver .em 'poder papel ou livro ou lançar n1ão de

qualquer melO (P.�e VlSe fa�lhtar a .execução das provás;
.

b) que aUXIlIar ou aceItar auxllio para, o fim indicado na
almea precedente;

. c) que perturbar d'e qúalquer'modo a ordem dos traba-lhos.. .

BLUMENAU (SC), 24 de outubro de 1953
Hêrmes Buchele - GermiJe - .André· Sada -:-- Colttadol'

Datilografia

ES'l'ABELECIMENTeS JOSE' DAUX S. A. Comercial
- APRESENTAM:

(IN] BUSCH
HOJE +: Domingo, às 2 hs, HOJE
Bobert Stack, Gilbert Rolaú,d, Virgína Grey

PAIXÃO DE TOUR·EIRO
Ac�ínp. cont Seriado Callitão AME 'RICA

HOJE. às 4,30
PIER ANGELI em

cula

7 e 9 hs. HOJE
sua mais recente peU':

TERESA
A HIS1'ORIA DE UMA NOIVA

Tereza é um filme, qne comove os homens le
vando as mulheres rl5 Iagrimas. Venham co-

nhecer Teresa cujo unico desejo era ser mãe.
Voces ficarão apaixonados por PIER ANGE'"
LI eill T·eresa.

(IN E BLUMENAU
HOJE Domingo, às 2 hs. HOJE

Monte Hale no super western

(ORAÇÃO DE VAQUEIRO
Aeomp . cont , SeriadQ Capitâe, AME'RICA

HOJE às 4,30 7 e 9 hs,
.

HOJE
ERROL FLYNN, HUMPHREY BOGART,
RANDOLF SCOTT em:

CARAVANA DO OURO
(tecnicolor)

tres grandes astl'los reunidos num,al mon)t:
mlelltal pe�icu:la da Warncr, cheia (te' ação
c aventllrat3.
A CARAVANA DO OURO, d.eserto JCscal""
dante quehnandQ almas e esperancas ... fan
tasjma daquela caravana tragica.

� .

AUXILIAR DE ESCRITORIO
Firma. iínpo�tal1te desta praça procura auxiliar d'e

escrÍtorÍo. Exige-se. referencias. Cartar3 indicando pre
tensões à Caixa PostaI, 89, ou apresentar·se à rua '1
de Setembro, 673. .

.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NAÇõES UNlPAS, Nova "A Assembléia 'Geral das ·Mod·.f'·...pão d'a carla' das Maço
....

es ·Unl·-York, (UP) - o sr, Enrique

INações
Unidas pede ao Secre_

.

""1Iy " .
,

'

.

" ..

Ferrer, Vieyra, de�egado. da tarío G�ral que prepare. an-
, das pede o deteg�do argentlRoArgentina n;:ts Na�o�s Um�a�, tes de findar o �no. :1e �954: .."

'. . �.,' -' 1
apresentou a cormssao Jurldl. a) uma compilaçao sistema- Ittico". .;,. ' ,

cluíu s�:r- mtt;rvençao. decla,
ca conjuntamente com as de- tica dos documentos da Con- O delegado.. argentina ®n· rando: o. metodo .mars apre-
legações da Holanda, Cuba, ferenci:a das Nações Unidas -=====':::::==::;====;;;;:;;;=============:.1
Nova Zelandia e Paquistão, sobre o organização internacio
um projeto' de resoIuçãórela" na"l, que não te12ham sido pu
trvo ao, preparo de uma Con; bhcadas at.e e�tao;
ferencia para a revisão da Car b) um Indíce oamp1eto. de
ta das Nações Unidas cujo dis· todo.s os documentos da cita.'
positivo principal está assim da conferencIa;. .

redigido: c) um estudo, sístematico e

compreensivo da historia le-
gislativa da- Carta; ,

d) um repertorio das diver
sas disposições da Carta, ten
do em conta sua aplicação pe
Ios varias orgãos das Nacões
Unidas e as interpretações de
que tem �ido Objeto".

EM DESACORDO
Apresentando esta proposta

o delegado argentino declarou
príncipalrn(en1!e: '�O governo Saudações afetuosas, , ,argentinonunca está de acor; Meu querido chefe, e meu grande àmigt» dr. Getulio.
do com as varias disposições Precisa ser forte, e fulminar com. esse movimento de
da Carta, qu� estão d1relf,it· .

mente eontrartas á igualdade perfídias e de intrigas que lhe estão enchendo os ouvidos, so
bre 'a situação financeira da Municipalidade.de soberania entre o.s Estados Joãozinho, Anda Prá Trás realizou .as maiores loucurasNossa posição a respeito foi (é bem este o têrmo) prejudicando os cofres municipais. Oenunciada em repetidas opontu Banco da Prefeitura ficou esfarelado, raspado, e toda' a sortenídades, A uníca forma de u- de negocíatas foram realizadas,

.

ma organização Internacional Carlos Cardoso" chamado para dirigir a Secretaria Geral
como esta noder trabalhar efe- d F'
tivamente ê estando seus mem

e· manças, agiu, desde logo, como um hombeiro. Para 00
Banco da Prefeitura foi nomeado um homem modesto sim"

br.o� em um plano de comple- ples e de probdade inatacável, da têmpera de Romero'Este.
�a l�ualdadd�d' quando as po; Iita, Tem sido assim a administração da Alcibiades França detencias me 1 as � .menoras PO Faria. ;,

.

. deI!! �x.ercer, efetivamente, _u-
'

.os pagamentos estão rtgorosamente em dia. Não há ven-

M a 9 n er s -. a
ma açao r�guladora, uma aÇ3;o

I
cimentos, nem salários atrasados, .e o Banco já não mais pre;qU,e permita m�nter o. equílí- cisa da penicilina da Carteira de Redescontas do Bando do

r 'brIO entre a açao e os ,:interes" Brasil. Por outro lado, diante da rigidez da cobrança de Im-

'BI-,surada' ses,das �randes potencias, que I postos e t?-xas, a arrecadação subiu, de modo vultoso.amlUd.ada,mente o?edecem a Ver-ifico entretanto, que o Ministédo .da Fazenda está
_________-'- u_m_c_r_l_te_r_l_o_e_x_c_l_u_s_lv_;a_m_e_n_t_e_p_o, procurando intervir em tudo, ou melhor, em todos os seta.
!:;!IIII11I11I11I11Ul1H1l11ll1ll1lUmmUIIIIIIIIIIIUlIIIUlIUIllIlfIllIIllIllIIllUV.;:: res. �omo _deseja,ndo ser () tutor presidencial, quer fazer voer
::' :: que Isto l1<1lO esta bom, que aquilo vai bem. Há, pOTém, ou-
:: M le .� �e EI' � I� ,( e�le :: tros problemas que estão exigindo mais atenção daquel-e Mi-
:: a rO.1 g. s e o . r :: nistér:o. A saída de Egídio Câmara, que reagiu, heroicamente,
:: U :: contra os papagai<ls, as borgheadas e outras SUjeiras, não. foi
:: :: bem explicada. Anápio· Gomes, outno varão de Plutarco; pre.

§===_.
.JARDIM BLUMENAU :: I feriu abandonar o B.anco do que se acomodar, .em transigir

=!
em negócios sujos, e por que se torn:u um leão, mandando

P..&J1TOS - PARTO SEM DOR - GRAVIDEZ. :: cobrar dívidlas de camaradas do governo, etc. e tal (E' melhor

===_
_'-- COMPLICAÇõES -- 15. fazer aqui ponto final, porque estames de luto, .. )
SERVIÇOS }'RE··NATAL ::' E�fím, a nota publjc�da pelo leader do govern� da cid'a-

CONSULTAS ME'DICAS DIA'BIAS - ., - 11 BOBAS = l' de, vetO esclarecer perfeItamente a situação f'nanceira da
:: Prefeitura e rev.elar mais

OB6ÀO DOS "D.I.AB;lp8 ASS()CU.Í)OII"
ftW:P&IEDADE DAs

liA «A N.& a A Ih
-

A NAÇAO
D&edalçi.. Ad.1mbdraçio (; Oflebwl: &... lle Pa.1e III.

1111 - Fone li92 - CIÜD P01iíal, II.

DIretor: MAummO XAVlEB

Bedato:r: DAUL FAGUNDES

BXrXDIEN'.r&

AM1:Datlll'alll

ANUAL '" ••• • •• ••• • • • • • • Cr! 185°0,°0°0S"'''''''''STRAL Cr"", ,
J!Il>!U" • •• ••• •••

Cr$ 1 00N.o. AVUL�jO .
,

Sueursaísr RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone

4-2-5953 - SÃO PAU L O: - Rua '2 de

Abril n. �. � 4.0 aadar - FOBeIJ: 4-8Z7'7 e '-41.&1

BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, Z4. - PORTO A

LEGkE' - Rua João Montauri, 15. ClJRITIBA: -
Bua Dr:Murici, 708 - Z.o áDW' - Sala III. 101M

vn.E: - Eua S. Pedro, n.

DEUTSCHE SPALTE
ii

KURZE
I;' 'r�· '!".,,�_
BERICHTE

JAPAN WILL BRASILIANISCHE HANDELSUEBE'
REINKOMMEN VERBESSERN

TOKIO, 24 (UP) - Die japanisehe Begíerung
baabsichfigt., Mitte naechsten Monatseine Handels

mission nach Brasilíen und Argentinien zu senden, um
die angenblicklichen. Handelsvertraege mít beíden

Laendern die mit Jahresende ablaufen, zu verlaen

gern. Zuveslaessige Quellen berichten, dass das japa
nisch Auslands·Handelsministerium einen besseren

Handelsausgleich mit beiden Laendern erwartet, In

den ersten acht Monaten dieses Jahres kaufte Japan
brasilianische Prodúkte im Werte von 30 Millionen

DoIlar, wogegen der japanische Exporte an Brasilien.
nicht lO"Milionen ueberschritt.

ISRAEL EINES FLUGZEUGANGRIFFES BE

SCHULDIGT
BEYRUTH, 24 (DP) - Das schwedische Kon

sulat von Beyruth beschuldigte die israelitische Luf�.
wafffe, das schwedische Passagierflugzeug das ZWl-

I
schen dem Libanon und Israel in Flammen abstuerzte,

angegriffen zu haben' Alle Passagiere und Besatzung
kamen ums Leben. Laut Angaben des Konsuls Jean

,

Fattel, soU der Angriff gestern in der Naehe des Ber

ges Herman vorgegangen sein.
'�""-"_

'

DER HERSTELLER DER BEKANNTEN "MESSER
SCHMIDT" IN LOS ANGELES

LOS ANGELES, 24 (DF) - ln Begleitung des

beruehmten Kundschafters AdmiraI,Richard Byrd,
trai in Los Angeles der Hersteller de weltbekannten
deutschen Jagdflugzeuge "Messerfschmidt", Professor
Willi Msserschmidt ein. In einem Presseinterwiev er

klaerte Messerschmidt, dass e1' sich jetzt nur der Fa"
brikation von Moebeln und Automibilen widmen
wird.

l.mwa:.iJ€i!í@'+P"'l'<i'1'· "l" f
.

UEBERSCHWEMMUNG IN SUE" ITALIEN

ROM, 24 (DF) - Die Autoritaten berichten
das die Deberschwemmunf in Sued- ltalien weit die

die im Jahre 51 dieselbe Gegend betraf, uebertrifft.
Die meist bet1'offenen Zonen sin� Reggio, Calabri�,
Kosenza Catanzaro, und die 'oestllshe Kueste von Sr

zilien. Die Friedhoefe von Catarina und Pizzone in

Ider Naehe von Catanzaro wurde von den Waessern

ueberfallen, die Haeu.�el' mit sihh rissen, so dass die

Saerge frei hel'ufschwllnmen.

I ,SPIELT MIT DEM FEUER
..

!ri Oáckland (Kalifornien) produzlerte slch 111

einem Theater eill Feuerfressel'. Mitten in seiner Vor'

fuehrung erlitt dr Trtist einem HustoenanfalL Er muss

t so stark hústen, dass sein "feuriger Atem" die P�o
szeniumsloge in Brande steckte' Durch das rasche Em

O'r-eifen der Feuel'weh1' konnte ein groesse1'es Unheil
5 _ �

vermieden werden.
'I. '-r

.- .. _

DER I,tETZTE WUNSCH In Crvia (Italien)
starb de� 80 jaehrige Agostini. In einem Bl'iefe, den e�
kurz var seinem Tode geschriegen hatte, hatte e1' ser

nen letzten Wunsch wie folg festgelegt: "Ich will

keine Traeneri bei meiner Beerdigung. Die Leute, die
meinem Sarge folgen, so11en dabei Walzer und Ma

zurka tanzen. W'er diesen meinen Willen nÍcht beach'

I
tet �m dem werde ich mich aus dem Jenseit raechen".

Ads Frueht vor diesel' angedrohten Rache entspra"
chen die Angehoerigen tataechlich dlesem ungewoehn
lichen Wunsche.

REZEPTE

MOHRENKOEPFE

3 Eier, 150 gr· Zucker, 3 Essl. heisses Wasser,
200 gr. Mehl, 1 Tell!�Backpulver, 1 TeeI. Vanilinzuc'
kel'.

Fuellung: Vanillencreme, Schokoladenglasur
Eigelb mit 3 Essl. heissem Wasser und einern

Drittel des Zuckers dick schaumig schlagen. Das Ei

weis schaumig schlagen, nach und nach den R-est Zuc�
ker darunter schlagen bis es hellglaenzend ist und 80

steif, dass ein Messerschnitt darin stehen bJteibt. Auf
der Eigelbmasse zunaechst die Eiweissmasse, dann
das mit dem BaclqJulver gemischt-e und gesiebte Meh}
geben. Alles vorsÍchtig untereinander heben. Auf ein
gfettetes Kuchel1bJ:ech etwa 3 - 4 cm. breite und vor

allem hahe Haeufchen diesel' Masse stezten. In Mit-
'

telhitze etwa 8 - 10 Minuten backen.
Je 2 der hellgelb gebackenen Scheiben 111it Va

nillecrelne zusammensetzen und mit Schokoladengla
sur uebel'ziêhn' Sie muessen einíge Zeit trocknen.

Auch mit gschlagener Sahne gefuellt schmec
ken die Mohrenkoepfe gut .

•

HUMOR

Der Vater weis den Jungen wegen' des schlech"
ten Zeugnisses zurecht.

"Deiner Meinung nach, Vater", fragt der Jun·
ge", welches ist die Drsache dieses schlechten Erfol
ges: Erblichkeit oder die schechten Zeiten?"

"Mine Frau hat ein scheekliches Gedaechtnis".
"Sie vergisst alles?"
"Nein, sie vergist eben garnichts".

"II 2WZJUi
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Perón em

DIGIRI BEM
DIGIRI EM PIZ J
"O lIegrêdo estA ,_.em adotar G uao

da Magnê"" "
Blamada.que pro- \
porclona Imediato

\alivio,nasdigestões
d1ficels,porqúeneu-' "

trallza ahlperacldez "

estomacal e as ler- ,
mentações gástrica.. •
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HORIZONTAIS:
, ... 1 FaIta de modos - 2 Burro; camllo de aveias: - Hastea
dfJ; azedo - 4 Fachada; cachaça de mau go�to - 5 Alt�r de
sacrificios; navegar - 6 Ex.ecuto; mau che'ro - 7.Pmha;
dianteira - 8 Deusa; estimar, calcular - 9 - DeseJO vee

mente; haste da grama - 10 Cristão (pI.).

VERTICAIS
1 Sucumbir; destinar - 2 Nojo; descubra - 3 Pessoa cor

reta - 4 Qu.:! anda sobre 'a cauda; naquele lugar - 5 Flolha
de palma; rei de Bazan - 6 Batraquio; arredores da terra

importante -'- 7 Planta labiada; ajustamento - 8 Confiança
(pI.) - 9 Sinal; caule - 10 Azeitar; a deusa do amor·

SOLUÇA0 ANTERIOR
HORIZONTAI$ - Siri. aatãs, oral, braço, areu, agor·a, mar"

melo, er, imanes, Canadá, rã, amauera, opaca, trem, caiar,
arde, 'assoa. sa,em,

VERTICAIS - Soam, l'oça, irra, capas, raer, ais, HumL
nação, emanará, abalada, argonautas, tã'O, erra, acres, rede,
soar, am'en·

,
fnrlU}{O

--

ií-;'!I�
Contribtl.a com um bordado para a festa de 22

de Novembro. Estará asslsn auxiliando a Constru

ção da Nova Matriz,

BAlÜtETO PINTO
,

,

p, S.: - I - A nomeação de G)llma Filho para o Tribu
.nal de Contas merece ser consignada· Poderá prestar relevaIlj.

'''Historia do
No momento em que os con"

cessionários exclusivos dos
PRODUTOS NESTLE' no Bra
sil se aprestam para lançar o

NESCAFE', é. interessante re

capitular em pooucas palavras
la historia deste café solúvel
concentrado .em pó.
Embora possa parecer estra·

-íI'1ho, a ídéia inicial de produzir
o extrato puro de café nasceu

no Brasil, há 25 anos; Foi na

época em que a produção de
Qafé ll.o País havia atíngido
cifras elementares (em média
29 milhões de sac·JS, anualmen
te, de 1928 a 1935 )" na época
em que. em poucos anos, fo
ram destruidos nada menos de
70 milhões dc sacos, devida á
dificuldade de colocá-los no;;

lY!,el'cados estrangeiros. To.dos I pre tinham meios e tempo pil
o;;; (lu«=: h:;je contam 40 a:los i ra prepará,lo e� casa. Além
ou ma s se recordam

per1.eIta-1
QtSl'O, a exportaçao de um .ex·

mente dest,e fato· trato de café, ad,invés àe ex-
Naquela época um alto iun· portação de grãus' "lerdes, re

c!Gnário do Departamento Na' dundaria dizia-Se uma grande,
cionaI do' café um bànqueiro economià no pàgamento de

r����tadeal:���=�o�'ecs6Tver�S:� fr�:e_se afirmar. portantv,
a') trocar idéias sobre o assun- que 'a idéia inicial para f(} pre
to tomar a iniciativa de sug.e· paro de um extrato de. café,
rir ao presidente da NESTLE' ou café concentrado. ou café
na Suíça que m laboratorios solúvel part'u do Brasil _ (J

Nestlé estudassem a possibili-' maior produtor de café. do
dacic; de fabrícar um extrato mundo·
so:uvel de café ou seja, um Durante' dois anos' os Lábo-
p!:,oduto de fac:l preparo. Se- ratól'Í<;}s NESTLE' se' dedica-,
gl'ndo ele, .esse estrato deve" ram a.o problema, sem, no ea
ria atrair uma multidão de no tanto, chegarem a um resulta
v:s eonsumidorcs, apreciado· do prático. Depois. com a NES
TPS, de café, mas que nem S';nl tlé sempre elaborou produtos

VENDENDO .�

- ELUMENt4U
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'1���;�JiI4, 90.000.000,00
'l'ot,al dps depósito::; �rrl

'

Jl!81::i;.i, ulaL de 786.000.000,60
AGENCIAS E E5CIHTORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ \S DO ES

,

TÁl)O DE SANTA CATARINA, NO RIO DE ,J,ANEIRO E CURITIBA

A c6tula COl1timia em pIeI'
no sUcesso. Cla'ssica ou es

portiva, ela dá lima graça
extraordináriü" à' figura,
eujmÍlletalldo- maravilhosa'
�ne�ltc! fi eleg;mcia de llum

; mulhér alta ,e h�m propor'
t 1 '"

, .....__�_

, cioundu. 'Este 'll1ut{elo'apre'
senta' uma 'es�o},al em 'pele
cinza sobre um 'vestido' (ie V-ENDA DE.sn DIAJUO

NA ENGRAXATAB.IAtafetá verde.; PONTO cwn ---'"'"t':""""�'''';-�---�--......-- .....;_.;.;.....�.........;..____.;;.__;.___";,- ......___,,���������������!!�!!���!I!!!:=:!!!a!!!!!!!!�!!!!�J��!!�!!!!!!,,����::��__���__�__��,��� �__��

C� '··E· R E A L 1ST A
,._ "

CATARINEN'SE
, ,

'

!',

___...-

AS coU.;Cims DE FARUI{ - Vão ser Ievadas fi leilão as

coleções. d;; preciosidades rio ,ex-rei ,Fal:uk. ��gundo Cl� esp:çi-aIlstas" há nessas co'leções' peças que os .�alOr�s .museus �mundo se orgulhariam de eXl'lor. Por, exemplo: um gra.nd
,cófre com as armas de. Napoleão, feito por Marret, o 01.1n\1e5

do imoerador; urna caixa de ouro Grave]ada de b�llh:mtes" �
.safil'a�" com �as armas do ret da �rllssia.; lima .s!?ne d.2 caUí1-

• •nháS de )nusica d::- secu�o 18; un1� d:-,z.�a de JOl.as do secur�',19 de um famoso Joalhelrp; as, quais s,co.am destmad.a,s a,,<:o.
te 'imperíal russa e que te�'iani sido disputadas, rcnhídamente
p,plos grandes colecionadores.

'�',. '

\ ..,"' .. "", "";""",,�,,.�W11ê\�'����.,
O CARTEIRO ._:.' C{}meçal�am a chover reclamaçêes, quanto
a má <liGtl'ibuição de c6l-re:;;p<H;ldencia em Nazebrouk (Fran ,

ça). O serv'co dns correios começou a investigar I} fato e, des

confiado do' carteiro Mauricc Groquet. mandaram dar uma
'busca. l!JU .sua casa, onde encontraram então mais: d? 800 car-,
tas, 'l,uc njio haviam sido entregues. Mauriee cxpllc{),u: "Es'
te_ servíce {:;msa multo", "

,i\. SAN'Í'A Ji;r,I FINISTERRA -- Um agricultor de Kerizinen
(Fílliterra) anunciou qUe nos ultimes quatro anos a Virgem
lhe havia aparcc.do nada ruenos de 21 v.eze.s, num santuário

erguido num pequeno. monte nas proximidades de sua casa. O
fato despertou grande interesse' e, houve romarias; sem que a

santa voltasse a apresentar-se. Agora, porem, uma menina
dr- 11 anos foi ao santuário. fazer as suas orações. e de repen,
te. foi surpreendida com a milagrosa' aparição. Espantada, a

,

rncnlnj. voltou para casa e contou Q' faio, que fez renascer a

atenção publica em relação ao 'fenomeno, Depois disso, en

tretanto.snínguem mais viu a, Virgem,

_A' ARMA, -, O senhor Jack Rmory, qUe l'eside em. Long Be
ach (Oahforníu) , resolveu cornpvar uma arma, aceitando a o'
feria que lhe fez um, marinheiro: adquiriu uma metralhadora
11ort�ti.I,modelO' soviético. Para não Se comprometer, foi a po"
Ilcía para registrar a arma, li: ficou lá, porque as autoridades
alegaram ser proibido li civis ]lOSSUir ou-usar armasde" guer,
aa daquele tipo. ,', , '

ARMO S/A., Indúdti.... Comérdo - Av, do (<<fé: �4Q (Moó,.) SÃO PAULO-E,t. d. São ro"l.
flUAIS, KIO DE JAtlmO • PÔRTQ AUGRE • RECIFE

Distribuidor. Exclusiva em BLUMENAU! elA. MERCANTIL VICTOR I'ROSSi
�G" 15 d. Novembm, 579 • (ai.a Postol lZó

T
OS MlHS J,JNOOS"DESENHOS
O MAIS VARIA,DO SORTIl'HENTO'

Vendas em suaves prestações mensais só nas

lOJAS PRO$i)OeIMO
Rua 3.5 de Novembro 900
-- -- BJ,UI\lfENAU' - ....;_

- P:l1'2 f";'I:é,'," (!:::-;é1pi.nt'('f;'! r, cil, convem ;,1. iodos (IS CC)lJ

UH).:I mancha d .... chá, esfn" ro,:;, O verniz pôde ser lün-
gue a ""i1) :,;1.ICO dI.: limào. f H.! (:(lnl lima cebola.

... - 1';,lra que �;1!;l l:aS:l fi, , .. - Para conservar U5 té-
flUi: sempre 1'CI,'s(;<I, feche .1'1 r�',a::; C;t) piano a sua brancu:

, .

I
I

l i t f"persranns . qua::nn o sot :-::e' ra e o seu pu imen o, €5 re

Jizcl" i'-!'ie e di,'pon1:a em va I gueas de vez em quando
\l'im; pontus di, ppca <llguma!'>! C,' m -um pedaço de lã ma

vasilhas de barro cl.eías da: cia embebido de alcool ou

gua. f). evapor'acáo da água rh água de colonia, Se es

prt.vocu UI1I<I aprecia vcl que Uic,1 :,;marekcidas, b a s t a
d,. r];! tcurpcrnlUf;1' f r i e i fi n a r ligeiramente

-� A'i> manchas de fruta!'> cem urna solução de ácido
:,'úo muito jW1";i:.;fellh:"5 na oxal ico. Neste caso, é preci
rcupa de' m::-i<', ,Ii:' preciso su ter cuidado para não es

lav: t' essa rOlqn com ágU8 tragar as outras partes do
morn�l com L1!11 p;)uquinho pia)1o,
de ,',;: 1::;:I'aCI) e \::l11bebê-la de ---------,----

giicerina algunlas horas an

tes de a lavar c�m água fer
v'enclo.

-- Para COnSC1Yar u couro

ôas bolse";, lrc:111brames que
a Essência eL" tercbe'ntina, a

glicerina, Llr:''1a cebola cor

tada a') n,,;,), () suco de li
mão; t'!d,.' :,:';') ic CP..1iwego

DESDE Hl76

,�
,

nistl'ilul1d!lr �Jn Bta. Catarina
11 cA S

Ali'AMt\DA::-> CARIMiRi\S
" ti O [; i S f'

Marca Fabril da melhor
casimira dli Brasil

Linhos 'e xàftmentos
para AlfaIates
- X-

- Rua XV, 131)0 - ex. Postal, :lIla

, ." IU,UMli:NAIJ
______,------------------

UM NOME

U'A Mp.RCA

UMA GARANTIA

BANCO INDU1STlUA E" COME'RCIO DE SANTA
I� ���"'�?F:;

.....

-'P'R.�.�?� �iS
:._ lIrlatrlz: ! T h. J A I'

" �<

Fúnda1!o em" Z� de Fevereiro de 1935

CápUal •• •.

FIUldo de R€!ierva •• •• o·. .� '._',

Para
FORD
TAUNUS

CONSUL t
I

ZEPHIR
ANGLIA
PREFECT

\
J
,I

I
I

FORDSON
CHEVROLET
DODGE
DE SOTO

.1ean Ht·:-;s('"
lindo !õwdclll

�'dou (!:.;te

I
em fino �afetá azul suave:

para �hlll';a, ':"'lH a saia formada de pc

quenos babados plissados.

1"ARGO
l\USTIN

BurCK
CITROEN
G. M. c,

HE'RCULES
HUDSON

INTERNATIONAL
JEEP
LAND ROVER
MERCEDES

.

lVIERCURY
NASH

OLDMOBILE
OPEL KAPITAN
OPEL OLIMPIA
PLYMOUTH
RENAULT
STANDARD VANGUARD
STUDEBACKER
VOLKSWAGEN.

-x-

Distribuidores
Exclusivos:

HERMES MACEDO', S� Aa
Caixa Postar, B.' 8
'CURITIBA'

(ATARINA S. 1.

Endereço Teleg UINCO"

Cr$ \ 50.000.000,00
40.000·000,00

j'Ha�t,alldo um, pouco' ()

Irac'kio!!al dnzil, Q5 �ostu
rch'os apresentam vCf�1idl}S
em ,ic:rsei bcíjCI pontilhado
{k :rôres escuras,' tCOllH), <"5-

(�� modt�lo eui (iuc '()3 "pois"
marl"OU SOhl'c fundo

-

D.EPOGITE; SUAS ECO NOMIAS NO INCO :ui CONTRIBUA, ASSIM, PARA
.

O AUMENTO DAS POSSIHILIDADI'�S DE FINAl''fCIAMENTO DA PRO�
DUÇAO

P!(l,UE COM (HEQUE

ADEUS AI MU•
. �I. " .�- t'- "', ,,_ k_ __ •

Tenha de me finar ... ' Ramo perdido
Do tronco que o gerou, e arremess�do,
Por mão de gênio 'mau' a plaga. alheia,
Morrerei esquecido! Os céus o querem,
Os céus são' imutáveis; aos decretos

..

Do Senhor curvarei a fronte, humilde,
'

Como cristão que sou, Eternidade,
Recebe-n1e a teu bordo! .•• "Adeus'; ó rnurrdo!

PROfESSORES
II ,fi.' e c, ÀiEvEDO II
I Reg. '110 Mlnlstêr1� da Educa-- I:
çllo e Saúde: Francêlf. Pnrtngullt,'
IngIiês. l'wlatemática, J?!<tA�ograffa,!
! Datilografia, CorrelPondencla II.'
I e Geografia. III Rua Engenheiro Rodolfo Fer- I
I raz n.o 89. -- Atravessa I
I ,Bêco depola aa '�lI. JifaranbAo, II,
I da Alameda Rio Branco. I

O· O m uni, c" Q" ç , �, ,o ,

A COMPANHIA BOAVISTA DE-,SEGUROS .�c Sucursal· Jlaranâ..Sta:'
(alarina, �sfabeledda �'Rua'15'de·N�y,,�·266 .. EdifíCIO José lourei ..
ro 10.0 andar ..·,'fnd. Tel. nfJMA�,r-, .... �,U:Rl' loBi,,;,:- .'

comuni�a aos seus distintol dieniti, correfores'�eúÂmigoJ Que':mu-,
dou se'u"tfcrifário em BJumenclu p�ra I) prédiifPauló Smeidemantel,
à Rua 15 de Novembro,

.

D"O 810 .. 1'0 anaar sala 1. � ondfl continua
atendendo dentro do' horário nornlilt

.' ;.. ',. '
. '"

(;ª.' Boavisf a 'de' Seg�rós
Escrifórió de: Blumenáu
taixa' Posfal:- 253
Telefone; 1161

. fnd. Tel;: ErMA

L,,'
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pl·C ,I
Jogarão os ganchos a 21 e 22 de novembro com alvi-rubros e

Curta, porém

interessante,
bom término as dr-marches paio, para duas apresentações lU'!»"�vação de amistosos

I
sóccer local e ela presidênc'a

temporada interestadual de processadas EI1t.H' altos (líri', ele destacada equipe do íute- com (" '::adl'o portoalegrense.. di! Liga. das condições finan- �
f,uteból terá 1)01" palco a c�da. gentes do, Pahneiras Esp,�)rl.e

jlJÚl
de Porto Alegre em nossos St;" d';.!s�ão foi coroada de in- ceiras, propostas pelo sr. Ru-'

ue de Blumenau, no proximo Clube p CTl'ctl1W E�!p[)r1" Vf1 O· gramados.. teõfo muto pelo menos Desta bens Sampaio.

!mês �e N,?v�l�bro. E' que scx.j J!J.npi�o. bem CI)ll\(! n �l" S�bas_ Trata-se do Nacional Atléti- cidade, pois anle'ôJllem à nní-]
.' ,ta'*,lra . a noite chegaram a uao Cruz 0 {) sr. hl1h2n.� S'UU·I Co Çlube, o popular "fert-í- t� J�il1�a!nente �OlT1,� Pn;�l' ..' Aqui J?gr:ra a .1'erl!'!��enta- _

1
._ ..

nho do futeból' da Capital do I
dente ua Li.J3.F" "r, Sebastião çao dq Nacíonal nas d'.h�tS de;

\!".c.í:'!!I�"'.'·.<.:·i�l� ....�r!)"'�,'''''.' �,-og').,",,,r''''�'�''''40.,,,��-.-::,,, �

'

__�r� ••-",.� !tr'l!'_9 '.'_d�"''-.; -. -e- ?,�� .. i Hin Gralldtp do Rui (Iue aqui Cruz, É! mais Ias desportistas 21 e 22 de .nuvemhru, sabado,

hCI1'-·"""·O'USO'U.C·I·'�·O"·"·····'·"·'.'·C··'·'·O"'-
...'."" .. '.' ..,'....)�,." ...,�� I tev,� (lPoi't;tnidH�í," �l/ s� e��i· Benjamim Mal'ga!id��, presi, � �C!rning[), eontra. o 011mP.icD

"

��.. . , :t hir lVi ano de lV51, se não nos I dente do 9" E. <?hm_pwo. -0-:1- ll�lelalln:nte, .. I!, (-!m. :::,��Ulcla i

!1
' . ,

, ��! fallIc:i a memória,' empatando- gl�tunSollza. e ?,J!?erto Meuc- cem o P,llhlel�as. Qn��1t? ao �� .

i' �i. i cm um teuto com o Palmei�as, Ies, Cv!110 lep�cscntant.es do cal_.;x�to �estes do ís espeta.�. �� I na Alameda DuqUe de Caxias, Pnlrncíras. a,certou todos os culcs s?bre o assunto pode
� . E S T O () U E p. E � M _s-\ ta E N T E t� C.:;nforme Ievamo., ao corrhc detalhes rle�erentes à !Cn1Qo'. mo� adiantar que �s mesmos

�i'
, :,� ,

-cmento de llOSSOS leitores rada do Nacional, no mes

vm-I
serao leyados a efel�o na Ala�

'� (ia' (alarimmse de
.

nm�[Jfo p(!jrtli:md �:
.

rlcvidamentc autcrizado 1J&I�. douro,
,,_ "

meda R o Bl�a?CO, 1.�tO &2 ate
· I' 8. ," """ 'I,í' ��. agremiação nacionalista, Õ si'.

,A reportagem de ,A Naçao ;
a

1

data dos p1'e110s ,:sdve1' C?�_
, �� Ru'a' Lanr� !yUi:l11Illf lI'l d\ frI

w _

"ii'68. '1(. �.� RU�)Cf!s Sampaío veio à Santa �comp�nhou de PCl':o �.s �on_ P'���?,lel�te cerc,a�I� .0 estacll�r,� UI \\I e�QI1.'l'Y h:J .�.liJ l! h,a;u u .

�� Catar ínj, e tambem ao Ptraná ,e1's�çoes que �e processaram alvl'.u��.o ..
o que achamos ba�

i III § .?tI' �� afim de entrar em entendi� n_a sede da entidade da. Rua I
tante dIfICI!. Afastada �st:.a 11l' I.... A Ja,U .. .. �� mentes com clubes destes dois. XV de Novembro, �s quais re- p�tese, entao Os logos irao se

·

·',,,0,·_on,,,.,,•.,,,,,,,,.,,,,,.,,.,,.,,.,,•. '.0'00'.090'''''"'''0.,.n.-,.".- •.....'.".".0.00'·.".'·.'-. '.,' �J Estados e acertal; com os -11e-
- sultaram na accltaçao por par- desenl'ülar lla cancha da

Ala-1·

A�·• ..:.o•.'14:"''-'"':''''''''·.'·'.'_'.,_.,� .. �,-e'J.'J•.·,.n., .• ).-0'·.,:;.'0').·-0<,.0-.• , •••.•.0.1... · ...>.'•.• '· •• -00'" t . ... 1 �-
tle d� dupla de ��grandes'! do meda Duque de C«xias.

:::.nmmm'lillmluilullUlmlmlllnU.I;!UJll!;l�i'IUIII!illl!I;11IUIUlllmiIIIUnIUIII!lllnUllm'�lO,U;"mIUlIU;=·

�:
.

ê Como estão COlocados os concor .. l
J DOENÇAS NERVOSAS lE MetoiTAIS "rentes á «2a'. grande prcva delis-!'
'§ Càsa de Saúde Nossa Senbora da GlorAa

_ tica dr. Hermes Macedo}) l
::: ASSISTltNCU ME'DIC ii PERMANENTE A CARGO DE ZSPEClALIS'i:Ai6

=
Vencida a etapa número

I
A.; 5.0 Pedro GOnçd'v:.s-j

'=_-==_ AnKR'l'A AOS ME'DIC08 EX'l'EaNOS dois da "II-a Grande prova Vasco da Gama - Rio; 6.0
_

C'clistica Dr. H�rmes J'I.'Iace' D;rningos Corrêa - C. A. O I=
do", a classi.ficação dos peda' - Joinvile; 7.0 Adir de Lima

=='
listas que nela vêm intervindo - Hermác'a E. C.; 8'0 Alfre- I

ELETRICIDADE ME'DICA - REPOUSO - DESINTOXICAÇÕES - Al.CO-a. - é a seguinte: dó C. Langner - Coritiba F'ILISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, _ Lo lugar: Ruby Keil- He1'_ C·; 9.0 José Lanzoni - Ass,
:= AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 _ Fone. 1051

mácia E. C'o com o tempo de Prosdócimo; 10.0 Oswaldo l
= ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATItA -

8h ���r; c��l A�O�!c:n�arJ,� i�a�!�rJ'�1�N;;a. id��;A�)6� II- C U li I T I B A P A R A. N A' _ 8h 33' 22"; 3.0 Onad'ir Porte- ::.;_ Joinvile; 12.0 André Nunes'
la - Curitiba F. C" com o tIa Silveira - C. A. Parana' I

- "
_ terppo de 8h 33' 55"; 4.0 Raul en�,e; 13.0 Orqujz dos Sant:::s

�lmlllli"IIUmlJmmlmmllmlill!mumm�m!lml!m!ml!mmllillllm·llIIw.nil.smUlImllftm�\Umh"; Horsünaon --,- Prosdócimo S, - Hel'mácia E. C·; 14.0 Luiz
,.,_.-._-'

.-----.---- - --.--------- Hosa - idem, idem; 15.0 EI·

,Choque de boas caracterislicas o
.
de . hoje �;;���;;;�:,�;:�;�:;�;�:I

1���n�,�!ya��;�!!q!�e,q!����"��t�lr3ny e 'OPV· de Gaspar :�������a�����:���,�Jestarão em confront,) logo o estádio do ex'''Fantasma

O'tl!lll' iIIla r" Z'" ·u·m··. UId
'

.0 percurso desta 2a, etaDa Imais à tard:e, no outro lado da L.B·F.". -

que é de 123 quilómetros, foido rio, num match que pro� � cobErto em 4 11 13' 38' quemete momentos de s·nsa
- O inicio deste

inv-rmunici',
'

.

I
.

.
co çao corresponde a média horária IpaI de futeból ,está pr�gl'am3' CAXIAS x PALMEIRAS, 'de concluir a con"trução de 28,646 mts. 1-ddo para às 16 horas, precêden. QUINTAFEIRA �eu estádio, localizadO na B1umenau, 24 de Outubroii Fraqueza _eDl geral O-Ot a d1is!;ll!ta dIe u!nu interes'l I Se'�ul1do uma nota divulga- Duque de Caxias. de 1953. Ifi VINHO CREOSOTADO san n 1)(' Ja 1 nl

'"

li 'snNElliA
' .�

- e prc I nar, a qua cI� u;;10 ".Tornal de Joinvile", PauLJ. Bal'lz _ ArbItro G.�.e,stará a cargo dos qlndros é:S'
em ·sua ed'ção do dia 22 (te) FESTIVAL ESPORTIVO 1p'rantcs dos mesmos clubes. ra .

:� -:-:-�-- .___-:-___________ mês cm curs,), Caxias e Pal' JUVENTUS

�����""''''''_�''_'Ii;j(.�'''':l!;:,,�-:''1,i;'''_��-'':''',%%-'';�,X�'''\ meiras de n!)�sct cidade deve_ Em T'-:'.310 Salto, dllrante to'
. ii li iii O B a O.l ;) I} S � ôo (k'frontar �uas eqllipes do ,:1 dia d·.' hoje, {} Juveníu!J9 VE!'llJa iH!;1<i'l.it U.'ll,�Hru

n"""...,.-."S "" U"C"""""" � pj"(1Ii::!�;htJais na noite da pró-- I�vará a efe to sugestivo fe:;' ,�/L ,.l>l'!iqRAX.N�;1Ii&1"" '. . __• _

Y:;uw.tH".. ... .... �-""'''" " X'Prl 'quinta'feira ou seia 'na' I ival pspC'rlh'll,' !·Í!ja· atraçiiil PHN'T'ü (;HH

1ElHt-)":::i::,a::r:��r��e�;��,Ç��oun8. � d�l��t�P.IJ�!?t��1 CE���t�8�lt��I�:.ne' �;;,��iP��. t�:��e����Vid�l:t��T� ta lar e�t\ol:EHIANA FISSURAS CO{)EI � gt'r)s e esmeraldinos tení 111gJr vrgpcrtíno rLs r[l.lc,js partir:í. \ C�uhe A1J.éfico Carl."3 P.;D<lUX, I
•

V 'A' ". RA NO ANUS � ,·;m l.1<;g�lInf'n!o dos passes dr:' p<l.rfto nUl1lprosr)s clubes lig,,· bl c· mp,-,ao (la �,Jga HhlJn,2-1 '

0& ÇAO, PULMOE8. RiNS, Bli::5.IGA., J1.G-<�\IbQ '�Satiíllha e ,Jonas, .elempntos dos <lO D,,'partaml�nt.:) da se-j na�wnse de (i'utf'bo! Q o União,

f·
iii

d� que n�tornaram há pouco· tem' gUllda Divisão d<l Liga Blu· ele Ibirama" wmr:.pdnr do cer_ 1 lna.s- D,R� A R Y T A B O R D A --- � ll-;) <'IS fileiras do Campeão dQ lU: nauense de Fu!eból. I !:tme da L g<J RJOsllLense de I' I
� Centenário. Vúrios comi' te." expediu a � De:;por!cs, .' ,

oe Até agora, _contudo.

S'2gün.,
d.ireção �la agremiação jUV�:1' ! COoJl!Ilta, ou,�, ;n::'l'ivJclval- ; Consoante vem sendo am- ';adores, sendo que a prim(;+- V'E'UICO ESPECIALIS'I'A ---- � ':!o apuramos Junt'J a d(,s�ctca. h�a a cllversD.s de, sedS CO-Ir. I l:ll�n�c! cl ,eqUipe l. �C�'!O:

SUP2'/
pIam.ente divulgado, encerraL ra de12s éSU. com seu 'nicioCUnica Geral de HomcD$. Mulhel'ea ii Odl1111�al �� dI: mentor palmeT(,�1se, n�lO e· t1Kh):::, no selltldo C";J que CO!ll' " Ia r:lt.ldamente� '8, cll�l·celes' se'á h',je à tarde, na Capital marcad,) pata as 15,00 haras.

ITOU:PAVA SECA: 8 b 11 ., 15 a. 17 h». BLUMENAU
� �.IS�e qualqllE't" confIrmaçao 0- p-rcl':?_:;s�"m com �\1:lg repr�_, t?S .1�Jra�ens:"" daI na,o .cons' do Estado 'a disDuta do "Tro- Após o desfecho do' certame,

��""xx�"""-���,..��-<r;_,x.'lIi:�"''''''''-s.....,..,.... � ÍlcElI sobre (J aSS�llltO. "entaço<:s ao Torrw 0, tanto, ti-I tItllll sLll,?r�z� de espec1e, aI, féu J':::invlIe", cômpetição de no próprio local das provas
_ ,_. I tulan's l'0l1'�0 rE:se� Vé:S •. Se to'. gum J o 1 Lgls,tr,o de um tl'l�l!.l_, atletismo promovída pela Fe' será procedida a entrega das

�&_IIIIIII__!IIl2Z2Z_!III;!iII '!!lI:illllllll_l'.IiC"II!l'!!i.i_a_·lll'\lti!I'iOiiIiI'i,l,*;m"'i�·�"",�_ At;;�,LIO DO CN·D, AO. A· d?s elcs ('�tlv('rem presentes' à I fo .do� on�e tle,lllado por Heho I deração Atlética Catarinense. medaJras aos atletas que !C,e

B· I C
,>'11'. RICA .DE JOINVILE I c;II�puta. esta dev.O!ri�. "lcanç�r: Olmg".r, La nda �IU�� p�r conta' •

.....'
., c1assificaraIl1 em 1,0 lugar,

O OS On f � 1 to,dos O D.eputaGO .Jorge Lacerda, e:,ih ,'I:m prec(denres·' Nao) gem bas�ante d!la.'"dd., I � se:le f�,nal 7

de ; _PIavas, !
bem cóITio' di} "Trcí;féu Joinvi-

- -- ...... - que rcnrcsenta .1} estado de' S;J em '[. "to Salto, t:cmo loca. I O cotejo p�elllnlj1ar. tera co'

J
nUll. t�La! Oe de�, tela lug.::r 11e" ao '-cl�ib camoeão, ure-

Santa Catarina 11';" Camara Fe-I hda::les circun""izin�la.-::. é das l:n�.: l'�tag.:�I.s��:5 o lJIne re· n� EstadlO. '?el:,ent.e Coro�ell mi�s estes
e
institttid:s p,2lo

:lt:r:11. c.on�egulll Junto ao Con· t'!1a101'2S � eX]1eC��tlv"l ,em toro se! "..I uo ����<:t!C(l e do Banco C:r1aves Telxêlra'
, �1� propne' Preféito joinvileIlse, sr, Rolf

,eJ.:1,O �4.3CJOna; de �esport�s I �o .�a c .n:pct ça'�. �1'1orn�ente
Inca, de II«,)'!!. elude do 14·0 Eatalnao de Ca_ Colin.

r� d.!XIllC' d_e. �OO nul cruzeI. enh._ os aCiCptos do Lutebnl da , O programa da jornada a-
IOS ao A�e�-Ica Futebol

CIU.,scgundona. \' COMO APRENDER A DANÇAR tlética desta tarde é' o seguin.
11>:- de JOll1yi1c. '-':,2gLllV:O ooti- ESTRE'I'\ Dn BI'C.\MPE"':'O te:

'

�l�S, �.l�f' ,""'�("dc:n daquela NO CERTAlVIE E:;�:ADUfl:� I
Sa. edição ampliado. 15,00 horas _ 80 metros

'. [. I O�JI (."".�.::l clda,de.
I'"

. I
Com os últimos passos de mombo, bolero, rumba, ("om barreiras _ Damas _ A-

Ii Em f tAl t
-

d guaracho, swingl fox, tango, valsa, sç:mba, baião,1 CJn er�n.c a quemal1 e. P a ela 'esportn-a ;: Brus ) choro e marcbo. Conlendo 120 gráficos e 320 pelosos, rnmesso do peso - Homens.
�; cJm.� o }...Il':i5�ro da" Educa' que está n;se�-vadü �1,r.1 espetá. \ fadUfando as damas e cavalheiros aprenderem em 15,20 horas .- 110 metros

ter, D,O !.WO !J-;

I ;:,',n.
o s<. o.Ior15,e, �accrQa, ass,e- cuIo peboh?tJco br.!.r.!élnte.', .es.' I

suas próprias casas, em 10 dias apeneIS, no início .em
co:n. barreiras',· 15,40 h:1'as _

I
" .' Ih ,-_ 1 ' ca'lalbeiro ou damo. Método moderno pelo prof. GinoTelefone, 1 - 3 - O - 1 0,,10U- e o tltU ar daqu.ela ta tarde. E- que t-:�ra a fehcl· I Fornaciarl, Diretor do Curso Prático de Danças Ritz. 5000 metros' 1600 _ horas

As encomendas devem ' past.H .(_!ue apr_c-\'ará a decisão dade de presenciar llO Estádio: Aules particulares à Ruo liberdade, 120 - São Paulo. _:__ Salto COI� Va;a; 16,20 ho'
.. ' , .. , � � I elo. ()r�a� �1a�J1nO dos despór- Augusto Bauer � partida de' Pedidos pelo Reembol.o Postal,Cr$ 50,00 ras _ 400 m,�t1'os com barre'·ser feJi,ls �em}ll,-,. �Oll1 .,. I' t.12" b�aslle.'ro", cem o q.ue te' I ab�rtura do Campe?'1ato ca-' CoiXQ Postal 649 - São Paulo ras; 16,30 horas _ -Arremês'lalltt'c(>,(�Cn(,l� (nUlllma II a� os dIrigentes do bl-cam' I tarll1cnse de 5::1, EO elG Martelo. .

iJ""""_ ......_ .."'i!IIfiil'.:I:IHw·�"'-"'�:JIJi'.!!11!I."'��, peCiO estadual possibilidades
I

f:"rão r;;,;ait;. liC'SÜl pugna,: o 50 do Marlelo _ Salto em I.. :m_� iulliiiíi�ItiiiiiiiWHa"iiíi"""iliii"m'''fu''''''i.W.IBW .�''i\fHM .... .....

',!lspetaculélr O final da etapa numero.2 da :��r�fiÍ.1��tE�����1 m�:,�;;a a�i�::ád�e doh�,: .

I' 2a' gr��n:de P'rnva C lItlcl liIIsl t"ca dr H a'"cedo �:��c�� l�r�:{�c�;foor����l,O� ��;�:o�O�oL����rt:!�J�nt�� ..

� n CI b Atl T C t· Arbitras da Liga Blumerl.auen�

li,
•

.

lIiI
_

U 11 .

U
..

.

II. riJ.
.

Pdre�tp.eeonndteosd�u�eC�i'or aseaelp�a'�r�a���d�aae s,s' cÃe Fu';(�bó;_ e despl'rtista
_. 'i

,i08 mais cr,n,:E:'ituados em BIu.
I CirCuito de Blumen3u, a sensacão esportiva· de huje em túrma de. Arruda SaIDmé, pois

.

nossa' cidade

MO'TIl.
.'-

[m!. Ie!�gr. "H!Hftn,uinssv"
TELHO'''' E; 37·21 J 1

",'
'.

. ,,"o�.;�
Completo serviço de réstaurante' "ii .

-corte". i\ .

Localizado no centro comercial dei cidade. '�,�
Próximo o agêncios de ônibus para Santos e Rio �

. Anexo a garoge com estadia e lubrifi.caçõo. ,

- Apartamentos de casal a partir de Cr $ 200,00

./"'!ENIDA NOVA, ANP.J.\NGABAÚ, 931

CA IS RII A ER

oara tanto, colocará em
.

ação.

l1rlndpa:s

Rua C:,rlos Rischbie-.

.. Habitam a zona. de co

bertura aà' ZYM;B. Rádio
Mir'ádor. / Vendam mais
neste fi.tÚ de

.

ano,
. a'nun

ciando na emissora dI!. Rio
do SuL ... '" ., .••.

.

SoIícitl,m a tabela doe
preç.".,s ou a visita,de um

corretor; ---, CaÍxa Postal,
61 � Fone 151 - RIO
DO SUL _' Sta, Catarina.

Mo,i'élvs Al't!stkos, Pa
ra Ca!-laáwlltos, Ani

:versárlf1s, Pr!meira Co-
.

munhãn, e Batismos
IN!'On:\'IAçÕES COM

S 'R A· M O II E R

,Desfecho espf�tuclIIHr I:ev(� I rum eles. na ré1a "final, UI11
ontem a segunda et'lpa da II·a duelo sensacional, que empol"

\' Grande Prova Cícüstica Dr. gcu sobremaneira os especta�
· .Hermes Macedo, PO!' volta das dores presentes, os quais sou·
; 12 horas, com numeroso pú. beram aplaUdir os d.estacados
j blico colocado nas im.ed'iaçõe::! atl::tas que estão intervindo
; das lojas Cl0 Herl1-:.e" Macedo na notável competição delis_

IS. A., local da cheg..da, denlffi tica organizada por Hermes
; eni.rada na Rita, XV ele No' Macedo S. A ..

I vembr';J
·os primc'ros ciclistas Disputaram palmo a })almo·

que cerca das 8 horas da ma-

nhã !1;wiam partido de .loin.
a primeira colocilr;ã,:>, esgotall'

,
vile segundo cblllUnieÇlr;ão fei-

dI) todas as :;uas reservas fí·
sicas, a ponto de conc1ulrcmta ii nossa reportagem 'pelu a corrida bastante extenuados.pr,��pan�d'or técníeo da equipe Cdn [ü:rmúcia. 'om os .esfm'ço::; que dispendp-

I. fmprimindo �lf: suas l1láquL
ram, proporcionaram ao pü'

·
!las grande veloe1dflc1c, tnlva' bUco blumellauenSe um espe.

, táCtil) quase que inédito em
I
<'''':''!tC.71!.: •.�'Y.\.�''''::-''-:''��'$I,..,.,r..�'''''IiI''''!'�'''�9'.llt''''1f-0:jP

ma.tér' a de cjclislno�
�i'·IJ..�\.. o4tn"'-''II'f'''C''f''''.'-'.fH'''JlIIU..u.':).c.r),',.",)l!H.'''.o""t: Vitoriou-se de maneirB es-
.,� " �.: petacl!lar o pedalista Adolfo
t� ARMAS E MUNICÕES �� Bsrtz, que está representando
t� '!l� o Clube Atlético Monte Ale'
�� �;; gre. agremiação do interior do�� Armas de caça, espor-' �� Peraná. E' na. verdade,' um

· � porte, l'evó(veres, pisto. �i grande valor do ciciismo a'-
�� las etc.

. qualquer �� raucariano e uma das princi_
:* marca,

. COMPRAIU-SE �� pais atrações da disputa,
,.. NA ."

�� �� Ikje peJa manhã teremos
" (asa Pescl e (aça

on fi fase final da Il.a Grande

t.� - BLUl\lENAU _:_ i�, fi���lo�i���iC; C�:�uJf;rmx�
"

.

Ruâ. '15!ln Nov., 1361 _ Blumenau, num total de qui.
f!i �: !úlilf'tl'O:l. 'I':lfílbeill d,..l:mnle :-Ifi

.; iiíiJilíí � Di_!iliiíiiliiiiii_�_iIlííiiii\iil_.i'iliIiiii;;rjof Al.m:;o=!;li-:;';'�..;;;,�",..,=-..aa.;: . 'i::,:.,�t'·�vi>·,��',�,�,-.•C<i'j!,.�,,�;.�.,.""':�".,• .'• .;��, k>Jcmi thi iirma l)a troCillwlora�.��· ..�,�.'j;'�".'.4· i' ·.�"C$'-'..,..I'ij"". ,,,,,)�a::ii'�"'·'�.)\f:_./�q' . '"

•

l

COMPR EM O QUANTO /\ NT.ES AS' SUAS CAMI-

da cornpetiçiío partirão para
il etapa deC;Í;-;iva seus concor

rantes, precisamente às 9 ho'
ras, de ae:::rdo com o que apu
ramos ôntem. Está ansioso o

[Júblico citadino por assistir
a tão br'lhante acontecimento

esp:;rtivn, cuja repercussão
lté't'l'\ sido verdadcíramente e:;X;_
traordiúária.

Prepare �

o futuró de
seu filha

SAS J>ARA PRESENTES DE NATiH., A FIM DE QUE pos

SAMOS SERVI-L OSS CO1\'[ A lHilXIlt'llt t\TENÇAO'

IOFOSCAL

GAR-ANTIA

e n
-

ç. o. o
,

u a 15 d e N o vem b r 0, 1 O 51 A CASA. BUERGER LTDA.•
- Alam de S€Us eostum�i:ro8 preços beÍ

X(lr" e5t.á oferecendo à sua elielltelá. bmH�te5 de Ullúl-'rifa de au.xilio à
SOCIEDADE RECRBATIVA. E ESPORTIVA IPIRÀNGA em It{lU
]lUVa Seca, {:om trinta valtiosós prClllios a ser extraida €.m 15·11-53•

Bastá V. S. comprar qn�mtja acima de Cr$ 400,fHl e terá <Ih-cito a um
hilhete que lhe pndérá sortear' utfiu geladeira, uma bicicleta. um acor-
deon e muitos ouf.ros .>c•• �.-���a�

CdS�
lHARCA DE

. � �;� ... , .....

:�� �"'" ''':.., �\.-.:.. .. �-
-

�

na CASA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

HESITAM OS
�....

EM
Rguuiu-se a

TEC ICOS
"

ir. Julio Welzel
Associação de Catequis

Ias de Rodeio

o mesmo deixe o Mi
do Trabalho' afim de carinho e de grande regosi-
na a.a Jlágjna. let.ra Gl jo para a numerosa classe

cos ser-vidores da adminis

tração pública nacional,
tadual ou municipal.

Esse acontecimento é
festejado com as mais ,ex

pres;iv�s solenidades cívi:
cas, recreativas ou religid�
sas.

. Nésta cidade,
pela Associação dos Serv�
dores . Públicos de Blurner

nau, será comemorado ó
Dia.do Funcionário Públio
co com o seguinte progra
ma:

��� ���:���estr:������� Matou o pá; a
.
m a c h a cIa cI a s

Primeiro - quanto ao

aspecto legal do plano que ".. cJ cI C/.foi promulgado por uma S U , C I a n'
.

.

o s e seguI" àsimples portaria derrogan-
_

.

... em
as leis vigentes. Se for ve- às 8 horas - missa em

rificada a legalidade do pla- ..,.. B I'd ação de graças na Igreja
no, a bancada tomara a in i- �.� rufo -cena Q san,.QUAl �m 'Jo' ,Dnv,"I.le Matriz do Apóstolo S. Pa.u-

cíativa de apresentar um �,,_ � - � lo; 12 horas - grande chur:

projeto para transformá-lo Abalou profundamentg a tí?-· rindo forte dose de formicida. Tilp. Arranjou -

s seus perien- escada que levava ao sotãó da: rasca�a na séd.e socia� d.�
em lei. dos que�dela tlver�m conheci, M1s, pass�mos aos fatos, se- ces e mudou-ss para a casa de I casa e alí ingeriu o tóxico,

I
Grernio Esportrvo Olímpí

Segundo _ quanto às �ue�lto, " ?Iutal c:�l! te san- gundo ��bh�,a _

o ·'.To:nal de u�n filho, ficando Affonso só; f morrendo pouco depois. co, à Avenida Rio Branco;
conveniências e vanta e cida OCO��I�. B;D e on em na .To�:-l\?le , emçao de 0!1t�m: zmho na c�sa. O sObrinl':_o, en- Entrementes, ° delegado 15 horas encontro fute-

g ns
.

de d_. J,lnvIle, on,de uI? Uma segunda +ragedIa em tretanto, VLU logo que nao po- Tupy Barreto determ nou ao ..

;0 plano para as classes I
filho ad_ohvo, num -requ nte de! mcncs de duas semanas acaba dia viver sem o velho pai de (Conclui na 2.a página letra Dl bolistíco entre

trabalhadoras, que, possí- p(�versIdade, assassinou seu de ocorrer em Joinv;le. Aluci-j criação e cem a intenção de'
-

velmente, serão atingidas
pai a golpes de machado, para nado, ôntem à tarde um filho � reconciliar-se esteve ontem, ll:'xl"s�e perfe,"'to e' IlIlandl"men'Oem 'seguida suicidar-se, inp.- adotivo matou o próprio pai I poucas horas antes do trágico I. 1\ ui", lli L

:g:=o-:----------:.:-------'------------.:.._---_.:..___
a machadadas, pondo a seguir' episódio, na D.R.P., onde ia-

t I d t as·

e armoas na ma
....

o
..

se
têrmo a vida, Ingerindo rortís, lou com ri delegado Tupy Bar" eu te as c asses pro u er

.

.

. . nao sima dose de formicida. reto, pedindo para que f'zes-
O ímprcssionanto aecntect- se o velho voltar para casa. O RIO 2 4(Merid!onal) - O I lodos ec()nomícamenu� ínter-.

-

,
mento verificou-se na casa delegado determinou que fôs- sr, O;vahb Aranha recebeu I dependentes, As mert�das se-

..:,' II

I d" I
numero 879 da rua Eugênio se intimado o velho Frederi- ontem dirigentas da Confede- t rão tomadas de imedIato" so-

C,o·.'nquls a a p'az mUO Ia Moreir!i' Ali rssídíam o velho "[-.o à comparecer na D·R.P., a, ração, Nacícnal da Indústria,
I tliCi,tfandodo c°t:rg!'!:5ScO_� 10elq�:Eredcrco. de 67 anos de ida, im de' ouvir sua. opinião e, se fazendo. depois, declarações ar! as a. uan�l .

u",
,

'I de e So'2U sobrinho, Affonso possivel, conciliar a situação. acs jornalistas: I julga satísfatór ia e, que deve ..

M d d- -d-d · Hoffann, de 36 anos de idade, Affonso, depois disso dirl- rá vigorar prcv soríamente

UO O' IV' I O em dois pela de�c.ftnfl"'nça qUe t�mb.ém é filho adotivo giu-se para sua casa, onde en, "Há �lerfeito entendimento

I a�é, que w:nha o nov.o,� defi-
Qt U . U do primeiro. Acontecau, en- controu 0' velho que .al í fôra entre as classes produtoras, mttvo regIme tar ifarío .

VIENA, 24 (UPi - "Quan- dlão se deve faze-lo de armas 1- triaca o chanceler Raab de- tretanto, que ambos não vi- buscar outras co:sas suas, que com quem vem mantendo con- '" -.----.;--...,............-'--.;C
.........

---G-----....-...,.....�'"':dpse quer conquistar a· paz na mão. Os meios de. obter a darou que o seu governo es- viam b:::m, devi9-0 ao te�p�- havia �squecido, �iante de tacto. permahente de
-

modo RecepClonara O omes'p�z chaman;;-se confIança
.

e tá tentando. convencer as ramento de Affonso� que.VIVIa FrederIco. sua antIga ira re- vantajoso para
..

a solu�ao. d:s ,"

P�SO na Alemanha um
b_a vontade ,declarou hOJe quatro uotencias de ocupação a maltratar o própno pal, mo- nasc C g e1

.

d'
.

(} problemas polrtIcos de mte- 1 •
'\1 o. chaneeler Julius Raab, num qUe nãõ é mais necessário ral e fisicamente .. Pelo menor nelheu�o 'me opomo la_O, POlISt r I resse geral. Para execução do

I" .

d f'
.

t' Ih F
" o =1 ava e n'" v'{) a f"

. -

e«'p·l:ín russo
(, scurso pron�ncIll: o no an L manter tropas numerosas e' m:: .IVO espancava o v_e o :e mais para casa, Affon�o agar

seu ?rograma nancelro VIrao

:
.

�. g"" M I teatro da Uluversldade, por nu,e uma· ocupação simbólica dcnco, a !Janto de este, nao
rou um machado e investit� rnedldas atender

FRANCFORT, 24 (UP) _ fi �,�tà��" do "Dia das Nações é' suficiente até <i conclusão sl;l�o�t�ndo. ma.is. a sitl;lação, centra seu pai, no interior da
As autoridades ncrte-amcrica- '" J

•

• • •

do tratado de Estado. dlr�g.Ir se a .r0!ICl�, afIm de sala, de visitas,.' vibrando-lhe
nas anunciam a prisão de um r •

Neste mundo dlYIdldo em
.

Para ;cstaurar a �onfiança sohcJtar provld�nclas. pa.rc: re- selvagement:: d'versos golpes
suposto cidadão russo, acusa-I

dOlS pel� desconfIança - mterna<_:IOnal - dISSe em mover o !l,:ry�rs.). m�lvldu� com a parte oposta a lamina
do. de espionagem nas instala- p:ossegulU Ü' orado� --;- um conc.lusao o sr. Raab _ "E'! de seu domlcIllO. A qU�lxar f�I ".

çõês nl'litares nOI.te-amrrica-! g�S�) de, boa vontad? e neees- preCISO um gesto de boa von- I aprescntada quarta-feira ulh- do machado, o chamado "':l

nas na Alemanha. Trata-se de
I 5a:-1O. E con:pre�t;s�vel que tade. Esse gesto é mais facill

ma na D,R.P·, tendo o delega_ [ho" do machado, produzindo_

Go:rgi Vladimirov�eb Korum-I es"e gesto sCJa .dIfIcll para as de fazer numa causa. pequena do Tupy Bar�'eto aconselha�o
zhiin; tambem conhecido sob i ��andes �o�encla:, ciosas de d� que numa gfande. Por que o

� y,.:.!l�l� a sair da .casa, aÍlm

o nome alemã) d(' Georg ! �·_u prestIgw, _m"s, por �a nao tentar c.:meçar pelo Tra- J de. c,:tt.�r outras brIgas, ..
Mueller. I'

s rnples questao de prestlg.lO, tado de Estado Austriaco?". I Fo sso que fez Fredel'lco
.. deve ser ateado um novo In-

Exames de habililatão cendio mundial?" .'
..

' Contra a I·,ber·dade".

' I CMhren�a��a ����������������������������������������_FPOLIS. _ 23 (A. Mercurio) , vontade ! •
.

de ��Pct�p�J�;���tos�S!���� I SU:��iU �����da'so�u;��nc��� d'e Joa-O 8thayde Iábertas, até o dia 15 de no- "conferencia de boa vontade'"
.

vembro próximo, as inscr:ções I e constatou que o "terreno doe
.' .

aos examês de habilitação pa- I encontro já existe: a Organi
ril prático de enfermagem e j sação das Nações Unidas".
parte':ras-práticas, em confor-I De sua _parte, a Austria la
midade cem as instruções bai-I menta não fazer parte da
xadas pEJa portaria n. 15, de! ONU e nã·o, poder, por isso,
1.2 de março ele 1946, do sr.: tomar a iniciativa de tais
Dirct.::r-geral do Departamel1- con\'.:!rsações.
to, Nacional de S"úde. j Falanc'\) da questão aus-

Causou geral ecnsterna:

ção no seio da sociedade jo·
invílense, a noticia vinda de
Zúrlch (Suissa), ccmuní:
cando o falecimento naque
la cidade, onde se encon

-trava em tratamento de
saúde, .do industrial Julio
Wetzel, diretor-presidente
da Cíe. Wetzel Industrial.

.

· O infausto acontecimento
vertfãcou'se às 15 horas de
ante-ontem, sendo que seu

sepultamento deverá reali
sar-se em Joínvíle,

.

FPOLIS., 23 (A· Mercurio)
- Em lei nr- 968, sancionada
pelo sr, Governador dd Esta_'
do, foi reconhecida de utillda
de públca a Associação das
Catequistas de Rodeio', com
séde na cidade de Rodeio.

,
.•

'

�F E R I DAS
· Êspinhas, Manchas Ulce
,

.
ras e Reumatismo .

El.lXm DE NOGUEIRA
Grande Depuratíve

,

.

.
do

, Sangue

L A V O U R A M E ( ANil A D A AO .A L (A N C E DE T O DOI
SENHORES AGRICUVrORES!

...:�1?ROVEITEM A OCASI.iiO E ME
�;ANIZEM SUA LAVOURA ADQUI
HINDO UM TRATOR'

RIO, '24 (Merid'onal) - O I recursos.promotor Amilcar de VasC'cn_ Segundo se supõe o magls_
celos apelou contra a d.::cisãol �mdo manterá a sua desisão.
do juiz Olavo Tostes que con- .' Se Jl0r acaso ele a recons'de
cedeu liberdacie CIO advogg_do i 1'31' João Ataídc deverá vo1-
Joã.) Ataide. t< ..\Íor da morte l tar para a prisão·
d) delegado Newton Bonnha I Não deveria acompanhar
e do comissári.- Raul de Cam a diligencia

. pos Gay. O magistrado num estudo

I,
O representanh do Minis' acurad:) que f�z nos autos

tério Públi:!o '"requereu ao ti- chegou à conclusão de que ()

tular da 1.a Vara Crimill";l delegado Bonilha havia agre

.
qu.e reconsider:;;::;s:� o seu ato dido Jo.ã? Ataide. Este agira

. ate que fossem Julgados os em legItIma defesa baleando
- __---------------------------------- ---- .. -. - o ad\'crsário. C:mforme o seu Rua 15 d(, Novembro, 92�,

D I I"f
'

b
ponto de vista (I del0gadj não .

r§ena mor I ero: o uses' deveria ter acompanhado a "Nr Q$ fi;W"'é% as ____.W-.walutL a •

f �{�:�?��;P�:t�l�E!Moyido pelo ciume eliminouogueles e «super-aviões» o del,gado Boail". perdou ". I" 11·1 I' I d'Tremenda a IlroduçãiJ de Dovas armas nos E. Unidos il����c::���o�::1�1;!.��a:, a���� O rlva_ :'com VIO en a _Iea a
'I,\Í'ashingion, �4 (UP) leguiados, avlO.es 1ransconti- aéreos para a proteção de Já o iJdvogado de acusação, E: I d'

.'

"O alto C',mando norte-ameri- nenta:s de b:mbardejo, caças 'Vashington. sr. I�valldro Lins e Silva pen-I II.
assass' '.·nat·"" deg�gul·nhrl'cano w:m estudando a adap_ st;persônicos, etc·), atingirá, sa de modo diferente, achan- se orecl o o 'J "i..JI ..,

tação elo dispositivJ mundial n� fim do ano, o :periodo que Contradição aparente do) qUe a legítima defesa é .

das forças ármad&s norte-a- os técnicos denominam "a- Essas informações explicam um absurdo e que jamaiS po'- .RIO, 24' (Merid'.) � Na ma- cido pelo vulgo de "Gagui-
m-cricanas :1 aplicação das bundancia atômica". a cont.radição ultimBmente ob- deriam atrlbu:-Ia ao réu pata. dl'ugada de ontem, deu entra- nho". R:.ras depois, não re-
"npvas arma.;" -- l1otich-sc Observa-se igualmente, �ervada entre as declarações justificação de seu duplo cri- da ll<) Hospital Carlos Chagas, .sistindo aos padecimentos
em fonte competente desta ca- nesta ordem de idéias, qUe públicas entre as d�clarações me. apresentendo grav1e ferimen(' veio a falecer.'

'

p.:tal.·· . «enio nidados dentrJ de al- uúblicas do secretariO' da De- 10 produzido por faca, no ab_ Em face da gravidade de O homicida foi autuado nalnr!ic:J-se que a produ�'ão gUinas Remanas os trabalhos fesa, sr. Charles Wilson e as . l',dom�n, o peixeiro Lourival da! seu est2do, a vitima só pode forma da lei e trancafiado no
norte-americana dçssas armas de instalação de rámpas de do secretárIo de Estado,' DuL .�-::::: = = =: :=�rJ Conceição- Mello, mais conhe- ad'antar que fora. agredida
(obuses atômic':li, foguetes te- lançamento de f.Jguet�s anti- 1es. Acentuava ° primeir,) que

.

!
. por um indivíduo conhecido xadrez, onde aguarda destino

DR. E. l\10EMICH'

A I d t
- pelo vulgo de "Mulatinho'; conveniente.

�� �ili�ssWcl��rn��� R���fum� H-�� umooaa "aSa�O �maUru�� prori� � �---------�--------����
_.

'

f;!f ravalltc, uma redução dos e- 2.834 - FI,OItlANOPOLIS j

I d II '"
>

um riacho, em O:Jelho Neto. LeI· 501,,\..:""")'"� felivos norte-americanos esta_ Santa Catarina. no t'1I a a Ia Cientes do fato. as autori-

Vi B
c�·onados na Europa, enquanto Tratanlento t I ti

JM
a ua a dades do 24.0 D. P. entraram

.. afirmava �} segundo, depois "I' I o It R E' 1 A"

I c d'l'
.

.

Ista se e
dessas declaraço-es Que na�o ROMA 24 (UP') - C tllU-

m IlgenclaS, e. conseguiram

m
� , _ por olJcração sem dor. (cllquall-

.

,..

. I ".
• ,o" prender 'Q crmunoso, Trata_ ela'- t.inha conhecimento de plano, to os dentes. ainda estiverem rc., lltCdn de Regg�o.Cdlabna qu._

'I
se de Jorge Moura de Ab

algum de retirada de unlria-

11latlva.mcnte firmes). - Contra ch�vas torrenCiaiS vol�aram a de 18 anos de idade, -solte���:des norte-americanas da Eu- Indica.do na Tuberculose e Dia- �aJr sobre o sul da Itaba. CC_U1 residente na. rua do Morro
rapa, betes. - liolicita-se a resern!.' ISS:, aumentará a devastaçao 293 que atende e1'" 19 d"

'I"
h '1

,. " t"d' p J VU o e

I fUC
ora com algun5 dias de au- naqu2 a reglao, Ja a fngl a "Mulatinho".

! ltccedêncla. PCl�s paCientes de : pelas inuI1?ações dos últimos Conduz'do à delegac:ia o
fora. ! : d as qu,,: .fIzeram uma cente- criminoso declarou à au'tori-

=- na dc vItimas. dôde qu,e namor.ava mna jo'
v�m de nome Adelaide, de 14
anos de idade. "Gaguinho".
viviá' perseguind!m-a. Várias
vezes foi advertidu rJOr 'Mu
latinha" . 'Este, quãrtaHeira
última, s:ube' que a nemorada
fora .�sbofetcada por Louri
V<ll. Passou, então, a andar
armado, aguardando uma 'O

portunidade de' liquidar com
o r·vaI. Ao se encontrarem.
trave,ram violenta discussão
e "lVlulatinho", em meio à al�

"W A T E R L O O"

.

COM TODOS OS IMPI.Er."lENTOS
. POR APENAS CR$ 54.900,06 .

NÃO PERCAi.\T TEMPO

DIRIJAlVI-SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

. Esquina da Rua Padre Jacobs

tercação, sacou de
e desferiu violento
contendQr, fugindO
da,

.

Indica-se ainda que o almi
rante Arthur Radford. chefe
do estado maior c,)fi1binado.
deixará 'Washington 110 dia 25
d,) corrente para l�ma Jonga
tournée" d,:! inspeção das ba_

_ ,ses e ce�tros militares norte
l'nlericilnos na Europa, "tour
née" qUe poderia durar de
três a quatro meses. Um dos
objetivos dessa missão é o es

.

tudo "in' lceo" do papel das
n-:rvas armas na defesa da Eu

I ", ropa. E' provavel que essa

I
questão seja abordada na reu_
nião do Conselho da Organi·

" • -=-17.I1<:ão do T:rntado do Atlântfco

������.,,,.��������"-.,.'%.�� Norte em de1.cmbl'o proxÍlll'O-,
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t a x a
ADOUIRINDO SEU S SaJicnttlll os Círculos com

petentes d�sta Capital que a

contradição é apen'ls aparen
te, p:Jis Wílson se referia a

planos de longo prazo, ainda
não preparados e que abran
g�m, além do acré�ejm:l da

potência de fogo das unida
des norte-americanas, .a cons.

t'tuição de uma força de de
fesa européia.

lin�a O iDe· n�io .

'que �e8rruiH
a lirma {(Ma�na» �e Rio DO Sul

ARTIGOS N A ( A S A

x

A propósito da notícia
que publicamos quinta-fei
ra última, dia 22, sobre o

incêndio qUe d.estruiu a

serraria e beneficiamento Cr$ 1'500.000,00
de Macte' ras Lindolfo S. A. União de Seguros Gerais;
- Mabesa, de Rio elo Sul, 'Cr$ 1.000.000,00 - Cia Co
fomos informados, de fonte m�rcial Schrade:t; Cr$ .. _.
fidedigna, ter havido enga- 500.000,00 - Cia de Segu·
no quanto à distribuição ros "A Patria"; Cr$ .....
dos seguros pelas

compa-I'
300.000,00 - Paraná Cia.

nhias em que estava segu- de. Seguros; Cr$ 200.000,00
rada a firma sinis\rada: -

.

eia, de' Sl"gnros l<At�'l-'
Pnl'a maior clareza, puhfi- bia".

.

camos hoje; oficialmente, a

distribuição dos seguros em

questão:

"A Capital"

ARTIGO! P A R A H o M E N S,
E CRIANÇAS'SENHORAS
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