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� UP) - A Comissão de
Energia A I ótulca dos Es
tados Unidos anuncia ter

aprovado uma proposta
dos esta lciros particula
res di' Newport Ncw, D<1-

r- estudar as possibi llda
des do emprego da ener

gia atômica para mover

navros de superfclc. A
c mpanhia em questão
pagará todas as despesas
desse estudo, cujos resul
tados serão submetidos à
Comissão.

o e

ANO X

O'U,GAO DOS "DIA' aIOS

o MENSAGEIRO
13LUMENAU, (Santa Ca tarina, Quarta-feira 28 de Outubro de 195a.

-

NUMEUO 213

"I IA E

RIO, r!7 fiHf':rid.) - Está tornando po srçuo contrária a tése susten

tada pelo sr, Pedro Atcíxo - a de qu e o Iu tu ro presidente da Itepública
deve ser obrigatQiÍamc1l1e mitlra r - tleclarou aos vespertinos de hoje
o general Mendes de Morais:

"NQ regtrnem democrãtrco, que conquistamos e que ainda estamos

consolidando, o nrcsírtcnte futuro r1cve rã ser esco lh ido entre os expoen

t1!s nacíonals, vístam-se de paísana 011 andem ranl;ulos. desde flue o po
vo o queira, por suas qualídndcs morais c reconheça como melhor para
conduzir 05 desttnos do Brastl ",

Respondendo inicialmente ao sr, Pedro Ateíxo, assim se manírestou
o general Mendes de Morais:

Não me parece aceitar a afirmativa ou sllgestão de que a SOlução do

problema da sucessão presidenCial resida na índtcação de um militar,

Porque razão se poderá artrmar "allriori" que o candidato militar será

bollt proolidcnte?
Ta.is ace rttvas dãn, desde 10ho, direito a p r-e s suporc.se a. condí ção es

pecifica. de que o candidato militar há. de t.raze r atl"az de si o veStígio
da farda c consequentemente da força armada. No regime democrático
<lue conrtutstamcs c estamos consoríuando, o presidente futuro deverá ser

escolhido E'lltl'P. os ex poen tns nacionais, vistam-se a paisana. 'Ou andem
fardados, !lt>S<lc flue o povu queíra por suas qualidades morais c recouhe
ça como metnor para conduztr cs uestínos do Bra511,

.? prcssupus,t� ele! que a .solução I
presit�',mcial se csbor-arú desde j�b')

resída num müítar. SC111 maiores a- c o candidato vrrá naturalmente.
preciaçóes í

ntr insecas, alem d'essa For outro lado" atual governo
falta de lobic�1 trnrla corno consc- mal ultrapassou metade do seu pe
quencia a provavcl Intromissão e o l riodo governamental, precisando
interesse dinámico das forças arma-

'
portanto de um ambiente de segu ,

das no pleito. dlstrarndo.se de sua rança c ordem necessários para en

missão. c talvez mesmo dlvídmdo , carar os problemas que nos aflt
so pela possivcl pturafidade dos can gem A agitação poli tica desde já
di�'nt03 militares. será ele certo modo pr-ejucítctal ".

Disto viria �PlJ cnfraquccill1cnto c

sua dcsarttculação, desservindo, 11.3-

sim. à cüusn pública e talvez mes

mo à SObrevivência da proprta de
mocracia, Porque somente militar
poderá resolver o problema? S�rá
fruto de !lc.>cntcndllnenf.o, choque
de amhiçôox ou iluSi"ncia !le valores
entre os civis? Nilo me parece; o
Brasil e{Plt:� aínda cem nH.lito5 ho ...

meus publwQ� enr CrJn'�I:.:Üeb para
bem �')-·'crn�Llo. proiJ;l�iEhH�O as:t;hn
ao clcí.torndn fi oportunidac e de cs
colher melhor".

Sohre a COJH cniêtH:i(l de agitar ...
9� desde logo () pro'Jlema ela opi-
11 ião rlo gencr;11 Mcnrlon de ?viorais
é 5{:guint:::

"N.jo me p-rruco. Teremos doutro

de um auo elei<:ócs de certos go-

E CITO DISSERVI·R A' CAUSA
AO' DEMOCRAelA"

Transcorrendo no dia :30 do corrente, a data

.;onsagrada dos empregados no comÉ!x'cio (DIA DO

COlVn�R,CI.'\'RIO), e, no intuito de atendermos a SQ

l'cilacão do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO

COME'RCIO DE BLUMENAU, assim como ao apelo
que sua Excelência o Senhor Prefeito IVIunicipal di
rigiu a esta Associaç�o, vimos desta fórma, apelar
para o nessa coméreÍo local em gfral para cerrarem

suas portas no referido dia, para que possam élssim,
,)s obreiros da grande classe, festejarem condigna
mente o dOa que lh:::s é consagrado,

Na certeza de s�nnos atendidos e a exemplo de
an:.;s anteriores, desde iá esta Associação se confessa

sumam�nb:� agradecida aos senhores empregado-
.....

. ' �
:TU;.

E A PROPR

/

Associacão Comercial e Industrial de Blumenau
Kurt v�n HCl'twig - Vice-Presidente no exer

cício da Presidenc'a.

(Meridional) - Ho- manhã, a respaítu
je os advogados impetra,rão ao disse:
Tr'bunal de Justiça de Nitel'oi

habeas-corpus em tavor do sr,

Pedro 'I'enor lo, 51'.. Vilson Cn.val
cantt e Naval, a-cusados çom�l
matadores do delegado Imparato,
Baseiam os rnesmog
não terelTI sido possÍVie'is os es

clarecimentos doo. crime, para a

pontar os responsáveis, não JUl_

vendo, �)ortanto, razões liê;"tL II.-'

. cusação dos amigos do sr, Teno

rio Cavalcanti.

O Sr. Tenorio Cavalcanti.
lando aos J,"lrnalistas, hoje

Fraqueza Em Geral
VL�HO CREOSO'rADO

Si1veirt;.

HOl\U,NAGEM NO CENTRO CATi\- na. �aleria dos ex governadores do

llINENS!; - Realizou-se ontem, na I Estado de Santa Catarina, A sessão
séde social do Centro Catarinense, foi aberta pelo presidente do rere

r a so lerridade inaugural do retrato rido Centro, sr, Oswa ldo Libero de

_______________ 1 do estadista coronel Vidal Rarnns, Miranda, figurando na mesa do ho-

e

A $ S o ( I A ( Ã·O·
COMER(!AL E
INDUSTRIAL
DE BtUMENAU
APELO AO
C o M E: R ( I o

manageado, o presidente da Cama

r:l. dos Deputados, sr, Nereu Ra

mos, o almirante Arnaldo Pinto da

Luz, vice-presidente do Centro, e

(Conclui na 2.a pág, letra Ri .tA Jugostava. descju rpJ'Ú
o.livie a tensão c já propus
se rcalizf\1 inU\fUol;lJ!)·:ilf. ...3

co
a

"',;�5 d,' pessoas dclxa.das ao ro

lento peJa!. tnunüacôus e ch,nns

I-orr�nt.;ja�s. A r.:g'.;.ío ma.is S';:JC.I 1-

'icada cont núa < cnda a d� H.�g
{;�O í'a.l:_ttr·a rUld1 s€!s a�,]('i;'t �

estão completamente
::11:11" '!'I('.111.:3 ha dnel.> cUus,

Gamara Municipal
-

pro, do um voto congratulatóri
pelo dia do fUDeioo

r

rio Publico

Kanzler, uma

I
cio transfonnador, junlando o' projél,u d" lei n.o BO,53: acompanhado d�S
leis n.o� 90. 91 ,� 02;53. q\.H� Hbre créditos suplementares: t:anscrev.enc:b
um telegr:'ma do engenheiro da ETUC; parecer da Coml�sao de Vlaçao

� Obras Públicas. favoraveJ ao projéto de lei n,o 80'53; parecer da Co-

nUSSdO de.. Viar;flO e Obras Públicas. r�voravel a proposta do sr. �tanoel

Zercdo' requerimento do vereador Gerhard Neu[ert, juntando um abai

xo assi�ado dos morac'ores da rua ItapUi; requerimento do vereador .João

Durval Muller. pedindo ao Executivo Municipal, diversas informagões so

bre a inspeção do e113ino municipal; requerimli'nto do vereador Christia

no Theiss. r�quercndo um voto de congratulações aos funCionários pú_
hlícos e " ASSOCH,cão dos Servidores Pllblic05 de Blumenau, pelo pro-

granla elaborado p��ra festejar o Dia do Funciotlário- Publico.
Na Ordem ( ) Diu con,tou a seguinte matéria; aprovado o projéto

de lei n,r) 5053, que autoróza o Executivo a contratar, com a Prefeitu

ra ttz Gaspar, a ""traçáo de material para conservação de estradas; :1-

,provndo o projeto de lei n.o !l7:53, retificando o nome da rua Luiz Schl

(Conclui na 2.::1 págilll' letra J3)

Sob a pn:!Firicncla do sr lngo H-2ring. reuniu-se onlchl tt C�nlull'a

lVlunlcipal. cc)!}) fi. pre�cnça dos seguintF!F vereadores: Solto Durval ?"lul

ler. Gerhard NeUff?rt. Antonio Reinen, Victor Vfe-�ge. EmílIo Jurk. A_

ry Taborda, Chri"tiano Thci:5S. Wladtslau Constansk�',
Os tr.ob:-:Ihos 10ranl lnicíada!j caLll n leitura. pelo segundo �cct"etá

do. da Ria da 3esBão ant(!rLOr, é� qunl foi apro'\nl�la, seguindo-se ti. lei ..

tura, p�lo prirnzlro K.;ecretano do Expediente, que constou da �eguin
te rnat.2ni], Tcl:=::gl'alnr� do sr. Ncreu Ralnos, agradecendO os votos de
fehcitncõ('!� pela �'ntrl.!ga da C()l'ncndn de 5.. S. o Prtpa; telegr'ltnu da

ETlJC. celllullicando a Iigacão da linha d:l E�tn,da cV� F,�rJ;o S�mt� Cata
l'ma até o dIstrIto de Ilhota: ofIcio da C,nuaru Municipal dCl C�lpinzIlJ.
cOITIunicando a cleic�lo e PÓS5C ctn lnf�S;-�: oficios do sr. Prefeito l\-tunL
e'pa!: comunicando a sanr;iio das leis 11,0S 477 c 484: co�uunic<lndo os

atos buixndos durante () Dl'):; cle Setembro; Tc(erino:!'o-sa <lO atido n,o

240, desta Camara. sobrr! uhel'turas, nOlJ1e" e aceitaçllo pela Prefeitura
,';:, nova, tuas; junhndo (J projéto de lei 11,0 81l 53
Ex�cuHvo a cOlnprar de V

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



irestone e
esp_ci_al, de transcurso do nesse 2111 aniversári�1
"�-b'â'a;: clienféla dQ cidade de Blum�nau

O·'us &-0'1-10 r S P f C 1'1 l DE
espdcia:lizada em

IIRMES MaCEbO S. I. Importação e Comérc,io

estornes
arredorese

nossa

10' .r
Consultem ...nospneus,

1256, lado do BrasilBanco doao

SR. '. HERMANN
WILLERDING

T./ II E R B S 'r

Rua São Paulo., 481 f. -- 'I'clefone, 1250 � C. P. 203
B L U M.:e NAU -- SANTA CATARINA

(iAo lado da Agencia: VOLVO)

Oficina \!specialií5atla em consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores'

Re:.-.t)lldiciol1amellto de coletores, para dínamos e

/ motores de qualquer típo.
'-- Serviços de torno e mecânica em geral-

PERFEIÇÃO - PREÇOS' MO'DICOS - RADIDEZ
- A antiga do ramo

a

sem compromisso.

S:
I��----����--�������--��-

do alvo em Blumenau, con- !gratulal'�do�se ',' com seu povo
pelo 'seu �levad:o espírito pro-I'gressísta qi1e tanto tem con

tribuido para' o engrandeci-]
mento de Santa Catarina e do
Brasil,

.

Após o almoço, as

que. dele 'PélXticiparam foram
presenteadas pela Emprêsa In
dustrial Gaooia. com um paco
te _çon!endo artigos de sua

fa-IbJ.'lcaçao, gesto que teve a mais
Simpática, acolhida entre os

presentes,
"

1'
-�

B I

do pelo mais cruel dos seus .Iuí- ,.....__.;,.__.....__....._......................__.....:..:_.__.;.,;;;..........:.;.,.;..........;;:..........:.. __

!Ilig>J.s. 1Ir _"'- 11 - 11' - 11: - Yl _ 'II' - 1t
E, .prectso teL' como- opíntão rllf•••••••IIlII!iIIIII••••••••IIIlllII••••••••••rl

que a luta, na Indochina não é
uma-guerra, :civil entre asiáticos
aenão u:rn duelo errtrn do.ls 'iiPO!�
'de· civál'ização, entre -duas con

eepções de: ·vida que se uma su-

cumbír, ,nós sucumbiremos com

ela. O padre dQmil1lCano que
pensa que o tártaro, depois de

Paulo Scheidemantel e fanrilía vem 1)01' este
ocupar Paris se tem ocldentali- meio expressar seus sinceros agradecimentos pelas
zado, se equivoca. 7Ele será, atn- manifestações de pesarrs recebidas por ocasião! do
da mais tartaro e ;procurará tar- falecimento de sua Inesquecível esposa, mãe, sogra.tarízar- os 'Seus esca-avos brancos,
como já o está fazendo na 1"jlo- . e avó

-

nía, na Tchecosldvaquia, etc. JENNY WEHl\'IUTH SCHEIDEl\-1ANTEL

Predsa ..�e Cometem uma falta capital os. Agradecem tambem a todas as pessoas que eU-
'_
franceses que S'� dispõem a ter'-- viaram coroas, flores e acompanharam até a sua {tI-

.

".' .'
, 'minar a gu:erra :na Indochj;na por

De uma moça para

serviço!
quaJ"luelr preçci:. Se os russos co-

tíma morada.
de balcão e outr�. para. seryiç� nhecessem . a palavra cooperar;

I
Ao mesmo tempo convidamaos parentes e anil-

leves. Informaçoes confeítarfa se eles S'.)ubessem "conviver", gel> para assisttrem a rníssa que será celebrada na

Toe:J;s - Rua. 15 Novembrl} tudo estada certo, Mas se r-ecu- igred'a evangelica no dia 8 (segundo domingo de 110- �ef��:!����es Domésticos, Reirigeração em Geral
-

• : sam ainda a conviver- com as dI!!, I vembro); ás 9,1[2 horas. I- 'Máquinas de lavar, Fogêies elêtrtcos, Aspiradores de l"ó,
- - - - - -. - - - -

j' mocracías e a coopee-a r com <l s II Enceradeiras, Liquidificadores etc. , ,

.
:.,'

,

, ,O' Nações Unidas para se alcançar � R e f o r mas P i n t U 1" a o;

Ven,dem-se diversos lotes. o entendimeto dos povos e carla !!!!!!!��!!���!!�����������M�.�;�-!l!�!!�jw!' d CASA DO AMERICANO SIA.
'Situação previlegiada" proxi- � chanceler I{onrad Adenauer I qual viver dentro> da su� órbita. I 6 tuação que teve a ASPM no �. Secção- Domestica
mo. ao centro. Preços vanta- afirmou ao correspondente! da Desconhecem ou f'ínsrem desco- C

'I
es

, � '" ongrésso dos Funcionários I
ii', ' ";�·:,�,1",L�

3',oSOS, Facilita-se os pagamen- United PreS'S que a União: Sovié-. nheeer as regras elementares -da Pú bl d R 15 d N b 4"'3 1 .5 .....
, u icos. reuni Q' recentemen

I
na' e ovem ro, • te. - i)h

�tos. '. tica não teme país algum da

fi política
como arte de conduta de hoje a tarde, no campo do te em CurItba, recebeu o dr. • NOSSA DIVISA E' SERVffi • •

.I;nformações com o proprie-; Eu::opa, mas s,ome!;te �s ,EstaÇlo,s rkts sociedades. Até hoje não ca- Olímpico. Wladislau Rodacki, presidente ""
tárío Dr. Herbert Georg - R· �Unmas, pelo que � ndlculo- ,dl- pitularam de nenhuma das ,suas Tambem solidarJsando-se d'l Associação dos Servidores ���������i�..�t'l.�..�·�

)5 de Novembro, 313 -:- Fone ; zer-s� que ela ,iece:i� a agressão.". i premissas: o que querem não, são C01U a classe dos servidores Públicos de Blmuenau, o se
'1531. "} R_:lter?u, a.lam d�sso� que �s a�) àliaó'os, lSenã9 vassalO'.;;; pelo que públicos, O comandante e' ofi- guinte. telegrama: "De Curiti-

, .. ,lemaes Jam..a1s aceltar.ao -a,_,hnha I Sei ba:l:'em é p'.)r um mundo de dais do 23"0 R,L enviou o se- ba - Em nome d;;;legação ca-
i Oder-Neis'Se como; frontei� pe.r� eacravidão; o :deal com que 80- guinte telegrama ao presiden- tarinense agradeço colabora-

P R 0,( U R A - S f ! maneQJ_te, porque lSSO eQu:va}al'1a! nham. 'em qualouer comunidade,
'te da Associação dos _Servido- ção valiosa essa associação. en-

, I a reconhecer a entrega a Eolol.
� e' o da co,nqu;s'-. nunca o da

r.es Públicos de Blumenau: "O . .

d 1 d C." .... comando e oficiais do, 23.0 R.
vlanno e ega o ongresso Na

. , ",

• II ni� de Êllensos
..
territórios alel-", coopera"ão: ,Os '-tra.tados que assi- ci,�nal Se"",'dores Pu'bll'COS e

-

," I. cumprimentam efusivamen'
� ,

,

Um rapaz- de menor Idade, maeS'. ,'nam com os pov»S que subme- comun'co próximo será leva-
qu� saiba d::l.tilografia e se I

' 1 tem so de senhores para vaS!ia-
te V .. ·Sa. e servidores públi- do a efeito capital São Paulo

. 'b' f 1 I
-

I
I

. cos municipais, passagem Dia
'posslveLsal_ a

_

a ar a emao. J ,los. Que razões h'aver quel espe- do Funcionário Público A-
2nD vindouro, esperando cou-

. !nf?rnraçpes no Expresso
, .

- I rar, no' futuro, da parte desses tendendo vosso honroso �ouvi- t�r �resença essa distinta asso-

Sou;lVile:ql>e Ltda.. os trabalhador-es, dotadas como ex� i conquistadores 'desalmados? te, este comando,.se fará repre- HCleaGlao .de cl�sse. Sau.dações -
plicamos, de co:,forto, ele�ãncia e I .Já modelaram na Europa Cen- s.!:!nlar solenidades programa-

1 a�ho Vel?a, presIdente de
beleza. Em ambiente, sadlo e sob, traI e. n') ,Báltico um micro'cos- das. Alvaro Veiga Lima te- l�ga::ao; .SllVIO Marques de 0-
um clima de unidade d!e trabalh_0 1 mo, do mu'ndo ,com que sonham, ncnle cOl'onel coQ1nandant�"

jlIVClra,
m: HeH::l Caldeira, El-

e compreensão em ,face das reali- O sOPl'Ó criador des"'''' mundo só A J)ropósito da destacad'; a- deÍotlso �Il1hares e dr. Reuaio
da?eS d? mundo ·atU<!1. quando �s !}larte. só podei pa1:Ur, de peitos

-
< Rumos Cardoso".

palSeS rlC?S a pOdero�os eCQn�m.L. I soviéticos. O naufragio da Euro�
-.--,

--------

�amente ': que poderao sobreVlv�r I pa na Indochina significaria."f Kas eondiçoes decorrentes das cr:-. sueste da Asia entreguE' à Chi- "

ses sucessivas, f,rabalhadores e dl_ f , ,',. � .

•

dJúst· d f 1 ,na Comumsta" Nenhum ",overno
rigentes da ln rIa e que a a- í ., .' .'

<.. _" 't
. . I naCIOnalista se 'mant.m·a 'em Sa'-

mos enconurun penel a xemprom- .' ,

d d d h
'

t o ",'tal I gon. porque, saldo o ull,lmo sol-
a e e armoma en re 'ca",l . '

e o trabalho, num empreendimento: dad� b,"aneo do, terrltor,lo da

realmente digno das tradições ban-l Uniao _franc,:sa all a planta 1I10S-

deirante e' brasileira.' de ação, de
I covim. �s,�ara uona do Reino 'e

I dinamismo e de confiança num por_
suas dlvlsoes.

,vir social e scgurançll. econômica. O fantasma russo ronda o

- No Paraná e Santa .Catarina. é ,sueste da Asia, Ele se terá en"

distribuidora das máCluinas de cos- �arnado .num corpo perigoso. no

,tura VIGORELLI, a imp�rtante 01'- dia em que a Indochina deixar

ganisação comercial, Hermes Mace- de ser um fragment'üt da· corou-
cllo SIA., com Matriz em Curitiba nidade da UnHÍ!:l F.rancesa',
e filiais em Curitiba, Ponta Grossa, O itinerário da ni)erd"de é um

Londrina, Maringá. e flluinenau. só. Ele, paSsa por, Pais, Calcutá,
Hl!.nói, Tóquio.

Pedimos' seu

Vende-se ,Serr�ria
Com força Motriz novo 26·

fi P, a oleo ,crú,.·;.Madeiras e

Caminhão, proprios P<l!1" pre
ço i de- ocasião. .

Ver e - tratar com HeImnth
Hoffmànn; em. Presidente Ge
tulíu, municipio de lbir�a.

l�ra�ecimenlo e. missa
'

.•

'
. I .

Uma m&toeicleta com capa
cidade para 3 passageirosmar
ca.. ,HarIeay. Davíds:� dom
40 fi. P quasí �u�và,

.

Preço; de
ocasião. }pformaçõea nesta re
dação.

UsadO.
Usado
UsadOll

mamh'a aJgu;l1.U mudou o. Pr'Jgra
ma de auxiliQ ecouôlnico !nürt(-
03.nlericann ,'1, Israel;

.

3) ,'\5 cOllclusóes da comissão
de 3.l'lllÍ'sticio da ('INU. presidida
pelo genC'ral Van· Bcmke. segl.'U
do- as quais li. comrLrllçao' da bll!'
{agem' do J01'dão e as obras de

irrigação israelitas constitUem
uma violação do armistício is

raelo-síl'io, 'não afetarão o pro
grama de auxiliai a Israel a ti
lulo do "p'Jnto qllatro", n1.as inc

terrompe.ram ;Pl'ovisõríamente' a
t.omada de uma decis1i.o re�ativa
'L um auxilio c'eonõmico, suplpe
Il:1Cnttl"l\

são de eneerranlenio do Congres&�
n at.uou juntamente eom o �euho}'
Herbert Moses, presidente da ABr,
como medi'ldOl' entre as duas cnrl'·el1

tp.s, tentando sem resultado, enCI)'l

traI' uma solução qlle evitasse o

conflito, declarou: "As eleições :fo_

ram manifestamente ilegais e paraTROCA
VENDA
COMPRA

'provar essa alegação nasta· di7.-er-í>€,

que não houve qualquer aviso prc

vil) quanto �.O Jc,c�l e hora para a

sua realizaçflo".
A POLICIA NO I,OeAI.

Quándp ·OS animos iam já muito

'i!xaltados entre as duas correntes,
surgiram, no local, 3 guarnições da

Rádio Patrulha e um "hoque r!,I;j in�

"e�tigadorcs da Policia Politica. NeS
sa. oca.sião os oposicionistas Tesol";'e ...

raro deixar a sala de reunião, poi.$
a palavra de seus leaders era con- termos da carta-proposta, di
tinuamente cassada, e d>esceram pa_ rjgida ao professor Lucas No
ra o saguão, Aí esperaram a desci- gueíra Garcez, renunciará à
da do grupo da diretoria uac1ama_ presidellcia do Diretório Re
da", travando�sc então I) conflito g'Jr;maL O vice-presidente Cu
que a me6iação de universitários e nha Bueno então, assumirá
o presidente da AB! não poucie e- . interiname�te a chefia do par
vitar, A policia não interveio 'dire- tido convocando a convenção
tamentc no conflito, tendo ao con_ par� O efeito de homologar a

trario, atuado de maneira a evitar iúdicacão do ncme do g,over
que .0 mesmo assumisse proporções nador "para a presid,encia do
mais graves. ,Diretório R:egional.

M

PONTO. CIDO

abaixos, ,con
seguintes (VENDA DESTE DIAlUO

NA ENGRllATABl&

normas que aefínam

CRISTO. REI- VELHA
Os IlUlllcWS dos bilhetes premiados Úl Tombola da Igreja.

1.0 premio - N.o 4111

2.0 premio - N,o !l4!l
3,0 premio - N.o 1795

4.0 premio - N.o 778
5,6 premio - N.o i315
6,0 premio - N,o 1464
·7.0 premio - N.o 649

8.0 premio - N,o 1289

!l,o premio - N.o 995

10.0 tJl.�elnio _;.._ N
..
o 524

11.0 premio _. N,o �)6fl

12.0 premio -=., N ,o lUlR

13,(, pc'eínío � N,o 17\12

11.0 premio - N.o 11l2t

15,0 premiO - N,o .215

NOTA - Os premios pOderão ser »dq"c:ddos na r\la J'oão PesS03

n,o 1483 - A!oys. de Zutte:r - ncs'ta..

CI
ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial

-- A P R E 5 li.: N T A lVI:

(I N E BUSCH
HOJE _: Quarta feira às S hs, - HOJE
UItima e definbtiva exilJicão do filme'

(ARAVANA DO. OURO
.

(I ti E BLUMENAU
HOJE - Quarta feira - às S Iis. - HOJE

LUIZA FERIDA - GINO CERVI - OI�GA CAPRI
nofilme italiano

VENENO DO PECADO
(imp. até 14 anos) .

A comovente historia de duas almas simples liga-
l

das por um gral1d€1 amor.
Um filme para os olhos e coração.

D
phorst para Arnoldo Schiphorst; aprovado o projéto de lei n.o 79153, que
3u1.orisa a receber da Comunidade Escolar doe Vila Itoupava, um imo

vel para a instaIcção da Intendencia daquele distrito; projéto de lei

n.o 80153, que autorisa o Município a comprar do Estado, uma área de

terras, para a construção de uma praça pública em Itoupava Norte;
en<!aminhada á Comissão de Finanças a proposta do sr, Manoel Zeredo;

aprovaifo o requerimento do vereador .Toão Durvz..l Muller, pedindo ao

Executivo Municipal diversas informações com referencia á inspeção es_

colar; aprovado o requerimento do vereador ;Christiano Theiss, pedindo
votos de con&ratu]açõc� aos funcionários púl51icos .c, á ASsociação dos

Servidores Públicos de Bh:mcnau, sendo t"-lUbem aprovada a emenda
. do vereador João Durvol Muller, pedillC'o que IclidLasse o funcionalis
mo público por intel'médio da imprensa, o que lambem foi aprovada.

Exgotada a Onlcu} do lJia. o sr. Presidente deu por encerrados (IS

trabalhos, convocando nova reul1iáo para a l)rÚy�.h!la ÍJ.:!rça feira.

R sentaçã9 do orfeao "VilIa-Lobos",
«a :E;sCQla. Normal Carmem Dutra•
11ue eX€ru!ou va:rio,;' mlmeros !lo

.

fuleJ'He f'at. .arinellsc. Ao at9, cutr!"'"

l);He�.·f'T:nn fig-uras fh� rl"lcl'o de !lOS""

�n� �ircuIQs llolit,ico e sucial. No
di eltê., lUn. fJagran1 c cu!. que são
Vi�(tlS n ]'etrnto do honu'uagcado,
C) Sr. Ncr.p.u Riunos e a senhorita.
Ten'sinha de Jesus Ramos de Pau,
1". bisne(a do COrOnel Vidal Itamo5
e IlC[:t du llresidcnte da Camara dor;
Del'lIiatlos.

os deputados Jorge Lacerda e Joa_

quim Uamos. Após a inaugul'açã ..
do retrato do cx-govcrn,Hlor de
,Sa.nta Catarina, o llfofessor J.,,,ér.

cio, Caldeira de Andrad" !'J'!)I1UII-
.

dou úm discurso. "naltecend..:"
quali\ladcs do esti'.dista. catal'inen
se, e a reperCUSsão da sua cx-ad_

lninistração na polítiCit elo Estado.
A' cerimonia culminou CD lIla apre-

l--�==������-----------

\ EXPRESSO BLUMENAU - (URITlBA
LIl\'IOUSINES NOVAS UE LUXO 'c

RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFoR'rO
Elld. �:eleg.: Blumenau e Curitiba: - I,Il\iOUSINES

AVISO AO PUBLICO
o "EXPRESSO BLUMENAU-CURITIBA", coucessionário dos ser

viços de transportes coletivos em LIMOUSINES de LUXO entre
BLUMENAU e CURITIBA, vÍ.� JARAGUA' e JOINVILLE, avisa
-que a· pattir de 16 do corrente trafegará nos seguintes' horirios:

Partidas de Blumenau às 6,00 horas

Chegadas em Curitiba às 12,00
Partidas de Curitiba às 13,30 horas

Chegadas em Blumenau às 19.30 horas

Serviç� de DOM:ICH.,!Q A DOMICILIO
OF.lUI.ECENDO CUNJi'URTO E 1>EGU!tANCA

.

A g e 11 I: ! ali:' " -.:' I �
:aLOl\lEN.\�_J: _ Hua 15 <1" Nf"'NlI!Jrn, :113. fn"td Un!do,,) _

.

'IFone IDa2. - CtJRITIBi\: - Rm. IS de NOVCD'!ll'l!. 22 -- Fone 6H
A El\Il'REZA ACEITA VIAGENS ESPEClJUS'

.

.

." .

PARA sÀIDAs 'A QUALQui;:a HORA I
EXPRESSO BLUl\1ENAU - CURITIBA, LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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have

que,
na sua opinião, só .se ;pode ché�
ga.r a u� acôrdo na, guerra úia.,

ASSISTENCIA SOCIAL quando os soviéticos se' persua-
Instalada numa coluna de onde direm de que nWJ podem con-:

-ee vislumbra jundiaf e pór isso

I tluistar a ElU'opa OcidentaL
,

mesmo domillan�o magnifica peres- Prosseguindo, Adenauer maní
pectlVa, a empresa é em .nossos testou sua duvida de que possa
dias uma verdadteira cidade, con- ter êxito uma viagem empeeen
tand� com' �it�ema �ró�rí�, hoSP�- tlid� pelo, !primeiro ministro' brr
tal, ambuíatórão, assrstêncía znédí- taníeo, 'Sir. Winstorn CIIUrchilI, a
ca para <;IS seus trabalhadores, cam, Moscou.

-

pos de esporte. e um excelente
..gimnasium·;. Posauí também far

mácia com distribuição gratuita de
medicamentos. Realização também
Interessante na indústria. são as

casas que se nota logo à entrada da'
fábrica· construções elegantes e dís
tintas para habitação

.

dos operá
rios. todas elas com jardim a freno'

.

te" ostentando cores suàves e ate,
gres, em estilo <lli.ferente e obede- L·-..;_,;..;_,;----------..;_,;--------------....__-�-__---...........------.,;...;�.·.
cendo a uma arquitetura de sobzíe-

Produzindo peça por peça, sob dade. porém vistosas e absoluta
corrtróle de t:'2talhes e no critério mente dotadas de comodidade. PÔ
de prova de cada peça, a indústria de observar a reportagem, q'ue qua.
realiza, de:Qois do preparo das mes_ se todas elas, senão toda9,; f0sJieB
mas, teste sucessivos em aparelhos geladeiras �Climax"·. são bem mo
de precisão de grande capacidàde bilíadas e com perfeita instalação
d,. anãlise até que o produto possa que faria ihveja a qualquer resi.
ser considerado .em con0ições de dente de méc:llias possibilidades U
ser remetido ao mercado para ven- ma avenida ampla e reta, lad;adl{
da '10>1 consumidores. Operários es- pelas casas da fábrica, leva· à sede
pecializados testam as peças até da indústdia. Também conta a em_

que seu funcionamento atenda à e- prêsa· com dois hoteis para os em

xigência do mais moderno "proces- pregados solteiros,. sendo um para
so técnico- industrial. Note.se que homens e o outro para as· mulhe
ao contrário do que se faz na Itá- res, além de um restaurante cui- .lia; a referida �mprêsa não realiza dado e higiênico, de estilo tambéIn

"

o 'contróle de qualidade a olho, elegante e em caracteristi<::a:; dis_
num' cálculo de confiança no' fun- tintas. Cincoenta dessás casas for
cionamento cl'1l máquina í=luc ,v'li ser mam um. conjunto de harmonia 'C
posta à venda, mas faz testagem excelente impressão para quantos
mecânica. de modo que o mínimo visitam a indústria. Outras casas
defeito ou d�slize ti" funcionamen- estã" sendo construídas, ressaltan
to é imcdiaülmentc denunciado 'cm do-se o fato de em 1954, elas serem
seu milésimo caract�rizadu de ta- em número de 130 residências para
lha que possa apresentar, fazendo.

OBGÀO DOS "DJABlOS A.SSOVIADO."
nwl'BiEDAD1I: DAI

liA «A !li A D A o..

".,

ao
-

A, N A Ç A o
Redat�!o, AcUmInh'açie e Oflcbuun B!lII� ale 1'&.10 Do

1111 - Fone liBZ - Caixa Pmdal. U.

DIretor: MAURICIO XAViER

Beclllto,: E'A.UL FAGUNDES

J:XPl&D11l:NTB

.AHlnAtIIl'MU

Entre as melhores �O·. mnn�o as

máquinas 'o costura nô· Brasil

Texto de Mauricio de M{}ra�
,"(TranscrIto· do "DIA'RIO DE
S. PAULO';' ed, de 21.�.1953)
A evolução da indústria brasilei

ra tem-se processado d� modo a as;

segurar à eeoncnua do país, situa
ção' privilegiada entre as mais de
senvolvidas do mundo. Tanto do
ponto dle 'vista de quantidade, como
de qualidade técnica. nossa .mdüs
trta pode ser colocada, em deter
minados gêneros, entre as mais
bem aparelhadas e modernas da a.,

que apresenta como prod u tor-a de

máquinas, cujo técníco pode ser

comparado ao das lmclhores do

mundo. Produzindo cerca de 2 mil

TE"CN'f.CA
Já dissemos que, a industria bra

sileira, em (('í"crsos setores; tem-se

desenvolvido técnícarncnte à altu-
A "'"TAL • •• ••• Cr$ 150,00
o<:Uo" v • •• •••

Cr$ 80,00SEMESTRAL ••• ,.. •••

C $ 1 OUN.o AVUL!",o •

r >

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

4:2-5953 _ SãO.PAU L O: - Rua 7 de

Abril n, Z!J. - 4.0 Lldar - FonM! 01-8277 e 4-4181

BELO BOIUZONTE: - Raa Goiás, 24. - PORTO A,

LEGkE: - Rua .Joio ·l\>Ioniaurl. :ui. CURITmA: -

Rua Dr. MuricI. 'lOB - :t.o andar - Sala 131• .JODl·

\TJLE: - Rua S. Pedre. tI.

tualidade, despontando, em, sua máquinas por mês, conta com 700

produção, como alicerce básico do operários e um valor de produção
progresso econômico do país. de 9 milh8es de cruzeiros mensais.
�

No setor, por 'exemplo, de má- A organisação está instalada em Indu;;tl'ial", serviu para 'comprovar
quinas de �('3i:tlra. um dos ramos terreno próprio, medindo cerca de a ace+tíva em questão. de que a

fabris de maior Importãneía pelo 130 mil metros quadrados, .corn á. nossa indústria 'alcançou posição
que representa 110 f.mbito domés-! rea construida de 20 mil metros ínvejàvel ria presente conjuntura.
fica, o parque manufatureiro nacío- quadrados. Conta a mesma com AG máquinas de costura fabricadas'
nal vem se ampliando de maneira técnicos intalianos e nacionais, es- pela empresa 'junctiaieuse. obede

auspícíosa •. de modo que, em f'utu- pecíalistas na produção de máqui- cem a uma serle rítmica de prepa-
ro próximo estaremos numa posí- nas d'C costura. Está a firlna ,am.- roo Conta a fábrica com 13 secções
cão realmente privilegiada no que plíando completamente as suas íns- desfiuadas à produção. assim orgá-

Que quer a Russla nos Balcans' concerne ao l':ferido prod�to. E de tatações, afim de que seja possiv.eI ntsaoas. I) - Secção de Ustnagern

Gr'eCllla e Turqullla pai'0e� !Itr-alidocp
-

2�;�:�:d::�:=��::o:�;;E:;:::�; E�=�o 2I�::���i:::E����c��:� !::�:s!:;:����Is :eu�1����:���
a Õ

. II U.. rnca valo se tornando eorahecída e melhantes à VIGORELLI italiana, SemLautomàticos (numa só secção}:
, uma de nossas fábricas, de que ia- sendo da mesma semelhança me- 2) - Estamparia; 3) - Secção .de

pelo lÁ namoro \.\. �oltjlKremllllml �"::::�d:�:!�Or;,�r::!::, c::s::: �:�a���r��z c:: ,;a!:pa!��: �:=
I
�:�!:�a�):_ sec�::n�!e:�t�:� 6�

" 1'1' !.� : te_ (cerca de 80 máqtlin�s por dia), 10 acabamento esmerado e pela
- de Pre-rnorítagem; 7) - Monta-

I ,�
nao pode atender ao numero sem- matéria prima empregada, 100 por gem; 8) -' Ferramentaria;, 9) - Ni-
pre ascendente de, pedidos. cento nacional e que permite a pro- quelaçãa; 10) - Rebarbação; 11) -

INDUSTR{A NOVA dução firme de' um artigo resísten- Usinagem dos .estandes: 12) - Po-

Instalada em 1952, no antigo te e de alta qualidade. Sendo uma Jimento; 13) - Embalagem e Expe
bairro de Bela Vista, em .Tundiaí, indlÚstria nova, de apenas 12 meses diçâo.
a FA'BRICA DE MA'QUINAS DE e pouco de existência, a empresa
COSTURA 'VIGORELLI" dia Brasil, vem operando em contínuo pzogres.,

IMPORTAÇÃO, COME'ReIO E IN- 50, no sentido de corresponder às
DU'STRIA "FRANCOLITE" LTDA. exigencias do mercado brasileiro 'no

RIO. 24 (Meríd.) Que
pretende a Russia nos Bal
kans?
Com a sua costumeira arr-o

gancía contra os fracos, isto

é, contra os paises. que não
possuem o seu poder niilitar,
ela exigiu da Turquia explica
ções sobre a visita das esqua
dras inglesa e americana, vi
sita de rotina das esquadras
do M,ed'iterraneo�

.

Recuou desse seu err.o'. Já se
entendeu diplomaticamente
com a Turquia desistindo, to
talmente, de qualquer contro
le sobre os Dardan:elos. Foi
luais longe, ainda, para se

luostrar duplamente runavel e
mistificadora: - a Russia re�

nuncia qualquer reclamação
territorial sobre a Turquia,
disse o Kremlin, em nota di·
plomatica que causou em
Stambul o .efeito de uma bom·
ba. O governo de Ankara re

cebeu essa nota com intensa
satisfação. Todas as esquadras
do mundo poderiam ancorar
defronte de Constantinopla. A
Russia estava estremecida com
a Turquia, bem assim a Gré
cia e a Iugo-Slãvia, por moti
vo da reunião dos tres chan
ceieres desses países assinan·
do um tratado de garantia de

II
II
li

Fraqueza em geral
VINHO CREOSOTADO

SILVl!lJRA
.

paz nos Balkans, bem assim
assegurando, por esc:rito, os

meios da independencia abso
luta da Albania, pois que a

Russia já considerava um dos
seus sat.elítes·
GOLPE SOBRE A GRECIA
A Russia pôs de parte esses

estremecimentos e o seu re

presentante visitou os minis
tros Stebanopoluos, da Gre
da; Fuat Kropulu, da Tur
quia e Al,es Bebler, da Iugos
lavia, demonstrando os seus

propositos amistosos...
Agora a Russia dá o seu

golpe maior sobre a Grécia:
- assesta como acertadamen·
te, já se disse, os "seus ca

nhões de ofensiva de paz".
A Russia retirou de Atenas

o sr. Tchernitchef, pessoa de
estima do governo grego, a

liás, ocupando, interinamente,
a embaixada russa, desde . .

1949, com. o afastamento do
embaixador Rodiónoff. O
Kremlin quer dar' uma gran
de demonstração de cordiali
dade ao governo- grego, no

meando por isso, um novo em

baixador que terá uma missão
especial para prouiover uma
'verdadeira aliança de paz.

O DIREITO
. .t:- Grécia não escondeu, 0-

flC!almente, que r,eceberia de

II muito bom grado às prop,ostas
Il russas, não fugindo o missio-

(ConclUl na 2.'1 página letra M)
TRADIÇÃO DE MAIS DE 20 ANOS, DE SERVIÇOS CONSTANTES A'S

MAIORES FIRMAS DO ESTADO F. DOS ESTADOS VISINHOS.
-- __----- -----------�----------------------------- ------�.:==:��::::--���::::------�--._----�------------------��

é em nossos dias uma das grandes
indústrias do país, pelas condições

que diz respeito ao valor e a quali
dade do produto.

CELSO BRANCO
DESPACHANTE ADUANEIRO

MA T R I Z:
Rua Babitonga. 23 EdificK próprio, Telefone, 213. Caixa Postal,

35 - END.TEL. "BRANCO" ._ SÃO FRANCISCO DO SUL
SANTA CATARINA

F I L I A L:

Praça General OsóriIJ. 115 - Edil'iclo "SANTA JULIA" - Apart.
próprio, 32 - Telefone, o!773.

CURITIBA PARANA'
� ---o--

IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇãO E CABOTAGEM
.

- QUESTõES ADMINISTRATWAS -

.

bem como todos os serviços junto à Alfãndega de São Francisco do Sul,
são executados com pontualidade e presteza, dispondo para êste fim de
uma· organização perfeita com escrítórios e técnicos.

bispóe de pãteos para depósito de madeira junto ao quadro da esta
ção e nos trgpiches de embarques da Ponta da .Cruz, bem corno arma

�em para depósito de ml:!rcadorias em geral, junta aos trapiches de 0IIfi'"

barques na cidáde. Sft�HORA (ATOUCA Df BLUMENAU
ENCARREGA-SE DE EMBARQUES DE MADEIRAS E DE OUTRAS
MERCADORIAS PARA O EXTERIOR DO BRASIL E LOCALIDADES

BRASILEIRAS.

Contribúa com Ulll .bordado para a festa de 22
de Novembro.' Estará assim auxiliando a Constru
ção da Nova �atriz'
:��)j'.j'$J:'::�:"� .!.�+�� ...,.

8T', ,

..:.. . 1 1fX'
."

A. ._. _ ,

� o.�-novo�pneU-.: 'PI�RE[[I
• '1 "'��..,_.. !

I

(das�5�'qualidaidesIexcepcionaisl-

� ..

•
-silettéióso

�F
• ,.

\:8 macIo
� .

• resistenteVe�·duàivet
,... II

e agarra firme o "'chão
�

*' seguro em qualquer ve/ociclaáe
O' novo perfil e c largura do banda de rodagem, espe.�
dolmente estudado, dão 00 pneu EXTRAFLEX _ o novo

Pirelli "nascido dos vitórios nas pistas de corrida da
Europa e da Américo do Sul" - grande durabilidade e

1;1 mais absoluta resistênda, Essas são as duas principais
característicos do pneu indicado para segurança em

altas velocidades e que torno 'macia qualquér estrada.

extraflex

-

I 'RlHiUf's. A.- (OMPA�H.IA INDUSTRIAL 8RASILe'IRA'
1. ....

Disse que êle, pessoalmente,
não procuraria ir 'à capital sovíé-:

�ica eom o propósito de chegar
a .um acõrdo o;,ireto -eorn os rus-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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voem tem. algumas rendas a.n

.tigaS", precíosaa, guárdada:s há

;n,lU�to teJ.flPO�: Agoira, com es,�a$,
delicadas

.

z-endaa 'vcce qUC1' .,fa-'

O TESOURO DOS INCAS _ Um destacarnerrto de en- zer guarnições em roupa íntima. ],ogo depois de retirada da água
genharta do exercito peruano está 'procedendo à abertura da ÇPffi:Il, poderâ clareá-las? .Se. o com vinagr-e,
entrada de urnas caverna" existentes na regiao dos Andes. amarelada. .das nendas � causado
distante alguns quilometros da crdade imperial de Cuzco, ·Há f pela sua, antJquidade, pou.,

séculos que essas cavernas estão .cercadas de misterio. Con-' cá. cousa .poderá fazer, .Achamcs
soante <: tradição, 'o ultimo dos .imperadores ipcas, Huascar,' mesmo. que o único, meio para

conseguira reumr enormes. tesouros em ouro e pedras precio- torná-las aünda- usâveãs seja, ,4e

S\l,S, ?cultando-os no momento em "que teria, compreendido -pois ·de uma cutdadoas.ma lava

S'.':!Z: mutil a resístencía Ç<imtra os conquístadcres espanhois gMI, mergulha-las em agua ap;'
que acabavam de chegar ao Novo Mundo, ,A .,fim de manter o uas-moma. na qual tenha ,derr�"

,

segredo" quanto ao local onde escondeu tantas ríquezas, ,fez rnado algúmas giotas d-e tintura
enterr-ar' vivos os índios que as teriam transportado, Espera, 'de iodo. Deíxe-as de molho meia

se agora descobr-ir I() mistl§r_io.. .

. .", !l:0!'!i, !lnxug_Ue-aif pondo-af$ ;um�
.

' .

ALERGIA - O dr. BI<:ll Sw.nny; medlc� americano, ve- toalha :felpuda,' 'p�Esando-as .;dç
.{'Lfl�;O�:1 ,�uc _um� d� suas clientes v?lta e m�la aparecia .corn pois, .ainda núrnldas para um
uma Inchação dolo I asa. na face, multo purccida O:JHl o que 'a- outro pano sem felpa. sobre, Çl
comece com a caehumoa- lVIas 'não era cachumba. Estudando qual tanto de um lad

'

coniu '-d�
melhor ° easo".desco1?riu C< .que era: alergia ao trigo. Feito o nutro passará, o f�ll.'l'O �e,m' q��ti.-
tratamento antt-alergico, nunca mais a cliente apareceu de te

' ' .

car<:t Inchada. E o' dr, Swinny informa que 'já tratou assim A-s rendas
varres casos semelhantes. "

,

pretas se Iavarn

SEXOS _ Sei� mulheres q�le haviam adquirrdo aspec-
com chá, preto.. e ,se. mergulharu
d,e:pois" <leixa:ndo-as .dur-antc , uma

tos de homens tornaram 'ao seu seXo por meio- de Ull1a inter_ -,

hora, _ num .Iítro ,de agua
venção cirurglca praticada na -Universidade de 'Pulane. No "0-

vário ·existem celulas semelhantes às que há no .orgão repro-
100_gramas de

dutor .mascultno. 'Em alguns casos, na maturidade, essas ce

lulas dão. origem a tumores que- produzem hcrrnon'os 'sexrt::'l:Ís
mascultnos.: Resultados: barbas, musculaturas,- etc, Os medi-

�---�- ,

cos, .no -caso. l'eU'loveram o:) turnor e tudo voltou 'ao normal.' III'

Peque'RlS" S-olu''CO'"e'sMULHER COlVIO PENHOR - Dois soldados norte-amerl-
'

,

caries,
- acompanhados d'as respectivas ,esposas, chegaram ao

",' '.' J

posto ,fronteirlÇ'Q situado nas' p-l'-:ndmidades, de Aix Chapelle. '.'
Qunado foi feita a vistoria das suas bagagens os flscais da QUANDO se afrouxa a

.cor-,
Para tirar uma mancha de

Alfandcga verificaram quc eles conduziam ,�ercadorias su- r,::ia da máquina de costura, ovo, use água fria, porque a

jeHas a dcterminac1:o,s impostos e exlgtram então o -neeessárto nao deve cortá-la e tornar' a quente fixa .aínda mais a man

pI_lgan�e.n�o' dcs impostos, Os dois s�lda�Qs se v.rarrrem situa- uni-la, porque arrebentará 10- ?ha..0 sal c::nn�un, �sfre�ad'o
ç'",o. �lfIC!]. porque rio momento nao dispunham de dinheiro' gc. O melhor é molhá-la bem, IIm.ed1aiamente, e muito eficaz,

suficiente para' atender-a ox igerrcia da administração alemã'j
ou deixá-Ia de môlho por al- '.-.. " :,.0000

Propuseram pagar com o cheque de viagem. Não sendo esse gurnas horas, e -subrnctê-la à' Quando for colocar um pro

l1H!IO �e pag�m(,llto admíf do pelo Alfandeg3, perguntaraI1r( ''ação' fcirté'do sb'l': .Ao e,ncOlhcr-1
ga ,na parede, úvU::; .que um pe-

se podJatn delx�r alg,:) em penhor. Aceita a proposta, eles dei- se ficará ma's f3rte. daço s� sol�e, e flqU.e em seu

)1:aram <,s pl'opnas esposas. 0000 lug3l' mestetlco buraco; pre-
,

'
,-' " _-

.

gand()' um pedaço de espara-

E:munm�UlmmUIIJUUUlmUUIlIlIUUlllhHmWlmuuiuU/UIUmti1UJmUUUmfUUUím1IU''''''.mUUIlU;:;:- drapo no lugar I�scolhido; ao

::
S introduzir o preg:t através do

::: bO�N""
, t ",', ,

.

- ' '".;, ..., ' ;:: mésmo, não se produz'rão, ru-

E
'

iCf '!!fAI' NER.VOSAS E',;: ,M6lfTAIS:,'''-' ';a lm-ias, Tire. depois o espara-

, E
;: d'r"po, Se deseja colocar. um

;;;:
. � .prego no';lugar onde esteve' ou-

É Cala de Saúde Uglllsa Sen1i..:'�"�a·· "a'·',".GI·o'r-'j'a § tro, 'mas o -prego ná} ,'segura.
;: " w UII," U "

= introduza no buraco um pouco

_ ª
de algodão molhado em cola

ABSJSTBNCl4 BE'DlC A rERMANKNTX A CARGO DE EsrlEClALJ.8T...
,e depois bata 'de no:vo o prego,

::::;

. A,:, secar'se a- colU', o prego fi-
ABERTA AOS ilE'DICOS EXT&JlNOS .,_ carâ bem firme.·E para répCl�

= ralO, buracos deixados nas ·pa-

_

::' redes per pregos caídos ou ti-

EI,.ETRlCIDADE M:E'DIOA _. REPOUSO DKSIN'.r0X1CAÇ("�8 _ &LCO{). � rados. faça Lima ;pasta empre-

:: LISMO _ TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, ':_:" �_
gando, partes iguais de sal e

_

� amido e um pouco de água.
AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N, 1247 _ Fone. J080 ,§ El1cha"os'�bUraécís e vétá que

ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUL>\TRA ,,"
:::: a formula é boa.

.

CURITlBA' PARA;N4' g
---------

:: ASTRAL DO DIA
:-4SftmUIlUmmmlllltl'l,nll",mll!lllnlnmUIII�II'lllnU11Inllll1IIIIIIIIJIIII'i.III�lllll(I·,.IIII.n�""mt!�

tire das taças ao servir.

a DOiningo venl aí! E', O dia da cornpo�.to: 4 xícaras de �igalhas de Enquanto isto. cozinhe a quanti-

s�manD ,cm Wle .�, fii'milia �5tá

reu_1
pão; 1:2 xícara de picies, picadi-

'Jade necessária de batatas,

Descas-,nlda, o que SlglUilca grandes prcQ- ,lho�; 1 1:4 )!:ieara de água quente, que-as e guarde_as na geladeira

cup<lções par:t 11 dona de casa que Abra a carne o suficiente para
para, no �omil1go, serem cobertas

Idesc.la ofer�!:.:-r refeições gostosas e rU7.cr UIll bom bô!o. Salpique çom
corn o quel.Jo.

dignas do reriado. D.'lf"S o Domingo !i.al J espalhe a n1.05tar{.�.a. Nun1a . Prepare a sobremesa de sua pre

ê t�tüb-::-rn· o elia �;n que você não c:'5sn�ola grande, aqueça 2 colhs. �ercncia - bôlof pudim ou gelati
de,,"", ficar presa ú cozinha e às pa- (sopa) de ól:.o 011 composto e mís_ na., com ou sem môlho, Guarde na,

nelas, .tornando conta de assados ou tur\.! as migalhas de pão, o picle geladeira ou em lugar fresco. :
boloo ,que estüo no fo;:no, Galinha picadinho e 1,4 de xícara de água i!:, chegou o Domingo! Logo peja:
é sem dú\'ida 11m dos pratos que to- quente, Mexa, até combinar tudo. manhã você deve retirar a carne

da familia aprecia mas .. _ pense um Espalhe súbre a carne até cerca de I
<1a geladeira e deixá_la em lugar',

pouco ,em você que talvez quer ir 112 cm. das bordas, Enrole e passe fresco, Meia hora antes da rerei, Ili MhsH das 10 horas. ou qu(.'m sa_ urna linha p3ra segurar o rólo. A- ção, le,'e-a ao forno para esqueJ�
bel ç.ar Lllll passeio com P.S crian- queça o restante do óleo ou com-II té1r. Se desejar mais l'nôlho, aã�Cio_1�'{l!". (l11 ;.pcnilS 5cntar-rc conforta- iJQsto e coloque o rôlo na cassaro- nc 1:2 xícara de água quente.

-

-vcJnlPl\tc' ntlfna cadeIra estofada I-,.'! Ia para ,bronze,ar por alguns miou E t

.-
,

IpI' ClU pa.� o jornnl de DonlingQ. tos. de todos os l'ldos De ois

-

I

I nquan.o a carne esquenta. COF-

Afinal, você íalnhcrn tCOl c1,'rn,'to' a
- . p de t.(! PS batatas ao meio e salpique ....

'-' lost.ado, acrescente 1 xícara de ,{t- as COIll queijo parrncz.ão à vontade.
urna feriazinha sem?l1al, SCJa qual gua quentc, lambem e <1dxe cozi- Sc de�e.i"r. espalhe um pouco dc
ior ii ,!la idéia de um "domingo ,nhar "agarosamentc por 1 hora ou pimenta do reino, Coloque as ba
perfcllI,··. nquí tczn tllna sugest,Z,(): até a ('arnc ficar mac,'a De',-

r. '- • lX� cs- tntas nUln prato de ir ao forno e
oIerc{'a \_lnla ótinHl rcfciç."IO cotn fnar !.lutc'-' de let��r oro']

.

g I
_

.

,. � • -, o a e a_ dei_xc-as tosti!r por ccrca de .15
lnuito !)( LlCO 1rahalh·) (! tempo li- c;eira. a.té o di� seguinte. fninutos.
vre ii v:'Hlt",lc! 5ala(1:1 de Gelatina - muito sim- Tire da dispensa as latas de .ve-

O Sh:itenlt:l é pràti('(). Cozinhe c ! d f
'

p es 2 azer. enquanto a carne co· getais de Sua preferência - ervi ...
lJrcparc tudo no Sáhae{.") - o assa-

.

h G dzm a, uar c n" geladeire e ao lhgs, palmito, cenouraS com ervi-
(T:O� que basta �;qucC'cr )lO Dornin.. . .

ser\'lr, enfClte o prat') com algumas lha,. espargos. 'etc. Tire_os da lata,
go, ulna salada de gelatina, difcrcn- r II' I
te c delicias.:l. Oci vegetais �erão de

o un las verdes de salsa ou alfa- esquente-os por 10 minutos e tem-

] 1
cc .. pere a 1l'õsto Com s<'.l, pimenta man-

a ,a c. hasta a{ll1�eê_I().j i'l!Jllns n1l- 1 c111:eiopc tou 1 eo-lhcr (Ic sopa) tcíga ou margarina.
!

11111(1:, "<11<.'s C :,1 f"ir. V'lIlllJ:j. pc>r- te gclalin<t: 1 :,1 de xícara ele i1gua Relire', salad d I l' vi-
'{anto, I'(lr, tl';lo': .i) obra no- S,�h;i("lu ida: I 1:4 rh� ,(�OU).

..

oe.. a a gc ae CU'H.

I'u::la 1,1l1lnJl:'i. 1.
<

{{·na. de sHl· 1 rc:1.S fornlinhas e (Nsponhn-a crn

Cnziuhc t.t

'f!:luctro Jl! t::":!FI fi; P ))Jtri.rla (:·1" ;lCUC:)X: t J 2 xi(-:u._a dC�:3_ pr;lf.o'l indi\.·iduais.

I
;:11., f':l'vl'nt'1; :I <'oll\5. {sopa I de Oeixe" �ohr('mcs:1 ,-. milo" é

.

íu[·lho de trH!t:ih� (f'HtchuPI; :2 eolhs. ,j.;b: .. ·H cOlnida estâ na lI1ês�!"�·'·

1:' IE
-

!J.OLfl Uh (/'-[lN!:; rq';C!lEj\f)(} "ClII�) de vmag",,· 1 xícara de c D Lu.�o1. 1�· 1 J
�

...:- � c-

�-

_.... .� {f� l';.:nw par:t cnrol;l1" llourw. nd�Flas; 1 2 xieara de rcpr)-

--

(puosl\'r;llJl("nl�. "ol!,11;'f) mn!ç' 1 1'". IlhO ,li'''"lIOho 1" ,,' d' ANDRE' MARTIN
'

, ," � l �
-

•
....

•
'" ..... lPa l"ç c:u pu (' ,

!
'

111"1' '.:11,,/ ri!' sill; .2 {�oIhs (eh,,) dc )Ill ,:ubos
- .,' .:J

'
,

.

",-

casimira do Brasil
JARDIM BLUMENAU - X -

; t�TO� _ PARTO SEl\(ÓOR _ GRAvIDEZ B
Linhos e aviamentos

_,
" _ COl)IPLICAÇõES_. para AlfaIates

5 . SERVIÇOS J:'RE'-'f)lATAL -

ª CONSULTAS ME'DICAS nIÃ'ÚAS -. -11 BOBA! :
-

-

�IIIJ_�lmIlUlnmIlUUJUnmlnilmmIJf;liuiltillfmUumUUlillliumu'�

REGINA MORAES

;\dicione o �al. ?çucar e ãgua fer

�rcnt�. lnexendo benl. Aerescente {)

Catchup ou lnôlho de tomate e o

\rinagrç. Lev::; i1 geladeira até tor_

nar-se levenH�nte consistente. Reti

re da geladeira e lllisture com .as

I cenouras, (epolho e. o aipo. Co.lo

'lUe enl 6 taça.s eJ leve novamente

à geladeir[!. até o 'próxinlo �,ia. Re_

80
Nufricionislo·chefe 'da Cio.

- X-
Rua XV, 1360 - ex. Postal, 388

BLUJUENAU

BA�(O INDU'STRlA E
.

(OME'RCIO DE SANTA CATARINA S. A.
- Matriz: I T Á J A I'

FWidauv em %3 de Fevereiro de IS35

Cepitai •• •.

, ·iiiDdo de Rc,scn:a

.

,

Endereço Tele, "iNcon
• " .. Cr$ 50'.000.'000.00

40.óOQ·óM;oo.......

T t I 1 1
• ' '5'

'

90.-O(W".óOO:OO
o a (OS (eposÍtos em 3118:,3, h1ais de

,
786.000.000,00

;. ,AGENÇIAS E ESCRI'l'OKIQS NAS PRINCIPAIS PRAÇ\S DO ES
TADO DE SANTa CATJ�:RIN.a. NO RIO DE ;JANEIRO E C1J&lTIBA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUÇÃO

E P A 6 "UE, (O M (H Ê'Q U E

.�__'__'CI�"'__ Kiif"""II" """-',..".... oi ç

metendo sucesstvamcnte esta nu-

Il'4ERSA EM ERgMA A MAR'E' SE REITR.A.·
A LUZ, EM VAG AS PELO OCASO DESCE
A MAO DO AMC)R SE AFA

.

ONDE SOMENCCli"· STA, DESTA LIRA
- "'" A SOLIDÃO SUSPIRA:

,.. t "ESQUECE".
Ii ' , - .

NEM MESM [} O RECONFORTO' DE . UMA PREéE'
1\I.(EU DES! /]�O BEM RUMO AGORA EMBALA.
ONDE ESl A SONDE """'T'A 'S P
DE GRAÇÚS E DE CAR',LJ"" ;E'l. " ,E�DIDA MESSE

.

" .

, !NBO? JA' ANOITECE ..•

. . ÇlH! CUA::�

Quando �'bebé. tiver atingido .esse ei.tagio, convem aban

donar sua bsnhei.rinha, de borracha e usar uma meialica ou

tuna bacia. ou entáo ,cJ.ar�lhe banho na b�nl1,eira <::omnm· TEsta
ultima ,tem be'radas, para ele se segur<.'r - .. e el,e procurará
,(azel' isso ___,' mas, para. evitar I,) _l;)erigo de escorregões, não

deÍ.xe d,� colocar um tapetezinho de borracha no .flli'1.do. ,E vo

cê pJde con,seguir qu� ele :fique seniadinhJ o tempo todo" in
ven1.;and'o brinca.deiras interessantes com a espuma de seu sa

bonete especial, patinhos de materia plastica, etc:·
A essa a1tur�, convem tambem comprar um quadrado,

ond,e ele' pcssa estar o d'a todo correndo uma vez que n:'ão e

xiste mãe que p�ssa estar o dia todo corI'endo ·atrás do bebê.
Alem disso, é de todo beneficio pare.. ele brincar sozinho, li
vre da importunante atmosfera de aIguem s,2'more a qu_erer

protegê-lo contra Os menores riscos. O <lwidrádo oferece a

vantagem de poder ser tram:p::rtado à v011tade 'para a cozi

nha, o quintal, a sala, proporcionando a,J bebê mais oportuni
dad.� de cntrar Em contato com o H1Undo, impedindo que e1,e
se s nta aborrecido e irrHad::>, :'C contribuindo, grandemente
p:lra diviar a tarefa da mãezinha,

CAS,AMENltU

TA PErES
_... � I

par HAGA SWÁM'r
28 de Outubro' ,

A manhã é esplendida para

artig?s femininDS, infantis, dO-I
mesÍlc.os ,e laborator' os. i\ taro J
de exige prudencia, especial-!
mente com moLres. , I

Os Nasc;dos Nesta Datá -I
Seu. êxito é devido a trabalhos

I'pac!E!ntes. perseverant.es e

conscienciosos, A medicina é
um de seus elementos. '

OS lVLL\IS LINDOS·DESENlIOS
O MAIS VARB DO SORTIMENTO

Vendas em 'suaves prestações mensais só nas

lOjAS PROSDO(IMO
Rua 15 de Novembro SOl)

ELUMENAU

')

í
t�!

4�z:::::::�=:::=;:=::::z:::::::=::::::::::;:::;z�:::=::�:::::::;:::�::::::��::S ,ii.--: No Cartc:rio de Registro
'_ ••''3='::::::::::::::==:::) CIVIl, desta,' CIdade, realizar-

se�ão. hoje, os seguIntes casa
m.entos:

I
- do' jovem 'José Normiro

Fausto, f lho do sr, Normiro
e sra, Augustinha Fausto, com
a srta. Ignes de Moura, filha
dó> sr, José, João de Moura e

sra, Barbarina de Moura;
- do jovem Rolf Gebien

filho dio sr. Udo e sra. Erjc�
Gebien, com a srta, Nilsa HEir
gert, filha do sr. Miguel e sra
Elvira Helg,ert;

.

_-do jovein,�,Rorst Gerhard
Walter, filho "do sr, Eduard e
,sra. Hildj2gard Walter, com a
srta. Ethel, ,Kaestner e .

.

I .

- do jovém Amd Schmidt,
filho do sr.',Her.mahn é sra. Ir-

I
ma SChmidt, com a srta, Er
na Herz, filha do sr. Arnold'o
e sra. Paula Herz.

Acha�se em .festas desde

NA1(IMOOOS

o

o d'a 18 do corrente com o·
nascimento de um

'

robusto ,Imenino;,Q ·Iar .do' sr. Adolfe
Ehrat e sra. Paula Ehrat.

----

C':;;: 'R ,E A L 1ST A
,0 A T A R I··N E N s"E!

':-� ".1

/
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q I
Embori mais eIi�i�ns, us �3 ayr6wiaeão �a lfemeda Rio Jr�DCq bfj!b�ram inleusameore
mi;O;�_pir�i;�ra���p:�oG��= U�Ul nrAv2� de d o�'m I' n n fi onr,j ·t'IDrl'�no'"011·8 ��lO�:, S��tad�����t�S�ao; p��:
����::S�l��l��!e��:jt�c�o�;: 00, .p, u .0.0 U �:, ti (i1I.,f UII ,11 X!;t�!����:t�, o�1����a���:
rosa, 'na tarde' de domingo úl-

,
... '

.
,

1:'. , . .�. �:' ..

'.: . • • menos de CInCO pnmeIroS lu-
tiro ando foi'à Capital do ça rre pontos �eglStrada SO�I;'.e ta, e precIso salientar, po;s amblas as possibiltdades _de gares, enquanto 'nas provasEst�doq�orn destacada equipe seu

_ temiv.el zival, na elaSSI�l- � nas tres etapas. e:ffi. que a mes- 1 nos sagrar�os bi-campeões flar.a damas uma yitória apenas' :l 'ti f' d tom r nart caçao geJ:;al·do .certame, apos : ma esteve dívídída, .sempre 'nessa modalídade de esporte,! obtiveram ou seja nos 80 me-. a-.e ca, a 1m
,

e � a .",. e ··d· .... _ ..

'" t ,j;
-

b
1

1953 � t _ '. '

na', s é r i e. f i. ri a 1 de duas jorna as ln!craI;:" . a,ln{:"a ",es eve sua represen açao a _so- e�n ,
no campeonato ca a

I tros com barreira. .

.

'prova�'do "Tr.:iféu Blumenau". ganharam_;com .:folga o .tItulo luta na. tabela de colocaçoes. rmense.
. . Deixou muito boa impres-

O . alví- bro;' 'n . entanto de campeoes, .dàndo aSSIm u- \ Esplendídamente preparados A turma blumenauense en- são a tarde esportiva do dias VI TU ''', o .,' -

d
.

Ed A d SI' t t t ""
.. graças à éonsideravel dJferen- m,a. d�lll�nstraç�o e suas .in- P?r. gar

..

rru a a orne, con �;ou no ,:r:epresen an e r 25 próxrno passado, no Está-. díscutívaís qual dades para a tecl1l�a é �islcamente, �s atle- jll_1é,a , o Atlético; um adversa- dia do 14.0 Batalhão de Caca- .

"'-'-';.;..,;.-'----.,.---..,....--... prática do) esporte-base. t�s. �'o Gremio �sporhvo C?-! l'}P val?roso, �uJa apr�enta- dores, em Florianópolis, a qual,
. Venceu .o clube, da Ala�e- Iímpicn com multa galhardia' G.ao maIs. C(.mvlUc�nt� fOI rea- apresentou o seguinte movi-da Rio Branco mais uma €hs- ccnservaram em Blumenau a jllzaúa, domingo último. sen-I menta técnico:

"

puta a.tlética de cára_ter �tt;r-l' hegemonia .

do atletis�o de

I
tíndo-se ma's à vontade, atuan PROVAS FEMININAS

.

à Rua 15 de Novembro, 505. BLUMENAUmumclpal, de maneira mVlc- Santa Catarma; tOi'nando bem
. �-.--- Salto em Altura -'1.0 Nor- Compre na Cr"S," BUERGER c auxifie a camnanha da Soe. Re-CtlDIt�.=,.,::>.:.�.r;.o.o.Cl.O.C'i.c.c.ooo.c,,�c.�

I T II d 01'·' .I. :-1_ L. .l.. s:
.

O· PAYSANDU· ,I �.·00001t01v.. .•o.U..o.o.�.0'6o.o.Q.o.o.o.o.o.o.oe;.� lua t; es, <) lIDplCO, CODl
d I S

• •
O. creatíva C Esportiva Ipiranga, - e .toupava, eca,

. .

.' i � _ � 1,30 rnts. - 2.0 Walda Marco-.

! �* ARMAS E MUHICOES �� I liX;o, do Atlético, tambem com]' .e. ia Q& T .ttillIiMlIíhl'lll'Wew Cl&IiM�& __IIIt_ Ri_.

Noticias que procedem' de d�ras de outras. agrem�a- �i'
>

�� 11"8°0 1;�1t�tros com barreiras - o'e'Sê g'rado 9er� 11'0 s m ft -"0S esp"rtl'" y"OSBrusque·· adiántam que' o çoes do Estado, . desc0nH-;;-;� Armas de caça, espor- r,�' LQ Sônia Goncalves--do AI !I�- '.

" .'

'

.

'"
'

..
'

. ; di',', i ," �
iii ,U. .:,Paysandú e seu avante Pa- c('!ndo-se maÍores detalhes �� pode, revólveres, pislo- � Oco, CUDl o tempo de 15" e _ U .... '!li

trOCJüio ainda não chega- a· respeito, não havendo, �� !��r�!�· cOM;k�irl�:� ii �J_O _': 2.() Carla
1Gatl'tnr'1 �� .

Ib
..

I t b I d e f do Irum a um acôi-do para a re-\ por outro lado, pelo menos r� NA �! tnl]J1CO, com >J :.:'mpu (e - LI

de I r�m a n ii � .4 (l � fi f!i· an.ovaçã� d.?, contrato,__ d,-) p0'l até ágora, indicios de que li �� e �!��san1t'1l10 ·i x 100 �

, ,�u,
.

!,� {; II u {; u· fj , ii �U .

rlg()SO lI1S1C er g"'!5.110 A' �.�. (a€'!I Pesca e Caca .��" ..••,' Call1j)eà a turma d
..
o OIím)Jico. 'li

_,

!.

_ ,"'" I,", ()

I Patr,Dc.ínlo e .03 :cli,ril�.'.·entes.� �'l.i
t·< f· b ,��. " '�(Edrlbll1'gn Branzmskl, SoL'I- l' bi·J.·';[·n,"', ��7 (D{) C(,lI'l'es" Cruzeiro E- C. como lJalf.'l.l lbir:una e Presidente G(:'t.u�que .u,.'o az ele, Ieee eu do club-e "míJlOnarlo" soIu- !i" - I�LUl\'lI,NAU' �L:·'�.' k,a .L.'.111.Pl·,·jtlll ...._I. Norrna 'l'rIjos U ,. -

; b t t t t o � "d N 1301
u.

d t) F da Illta sensacional (lue tra- :;11, L' tambem dus riosulen-propos.:as as an e en

a-I'cionem satlsfatoriumentc c �,� ..tua b e OVo, �� e BC.ltriz Ha�;p,), ('0111 o tempo pau en e - 'oram coroa-
�� . �� de 56" -_ A turma do Atléti- los de pleno êxito os esfor- varão a 1.0 de Novel11bnl ses gu6 se locomovel"cm atécaso. .. >;1I •••c ..·,·:i�.,'··i... ,'·-...\·.Ji--I.·).D.l�J.j�ffClItiJ�.::.J. �;. .

I I l' I t
,.-

I------_-__,_�__...__.;..._•.._,.,_..,_,.._._"._..._"_,._'.•.'_._,.._""_',._o�_,_.,,_,c_"P_'_"'_"." Co correu no tempo de 57". 'os dos dirigentes da S, D. União e Carlos;naux.' I') oca lO cspe acu n.
>s, 'ILe�. It >G- � '" ...... ,.o)..t:",...r Ior.' .1 ••(1.( .".{,.r�(,�r)•.:,� ""::-"'.I.-:'.L\.�l-.('.t11M.f).t....(/.Q.O.0.,.

d � 1I ��&O.c.,.c"···'·i·�c'.".O.cR'·0.0·"·I·:_,O·"·O.,;.OOO.Q00
.. '

.O.Q."'U.'O·""'o'·"·Q··OU·C'O.""""""'COOo·O."�� PROVAS MASCULINAS União, para que a segun a Assim, ainda que 01=1'1:0' i ."

I �i '.
.... � m,�1:0�1{�lg;�r�Se S8���,��ld�.�, �:�ti�a:n�: ��) ��u§��e! �;�:q��:ii;��� ���s.aa��i_���"·1 '1 5 O . ti O O.,. \ -..

d 16 Blumenau S'G efetuasse no [estes o consolo de ]oe'aren1 I
-,e

O E A E N T E
a.

límpico, com o tempo e
�

d�.�� E S T QUE P R M
.

N i; 3G" e 4110 - 2.0 Guido Pum- campo do Cruzeiro, em Pre- 'seo'undo encontro em sua i ., Habitam a zona e, C?"Com respeito aOS l.os{Jogqs ,� o. plolla, do Atlético, CDm 19'56" sidente Getúlio, J'á que o
o

bha quando E11ta-o '.:1-' bert.ura- da ZYM-6, RlanCalll'osD t' d S
. .0

ce (
.'

d Co t P II d
�" canc, c

"

D. .IvIirador.. Vendam; espor _lVOS o '€Sl, a se- �� la. alarmense e .imeil o or an �; e 2110. . grámado do atual canr lém de serem compensados !lEste fim de ano, anun-! rem promovidos'pelo Depar D. c'. 110 metros com barreIras -

� -

t
'

.

d R'1 .mento Regional de Santa :.:�o "RU!\ I'au!!'o' Mlleller n.o 9 .. _' Tel' 316 J.:.: 1.0 Milton Ribe'ro, do Atlé- peao nao se apreseB a em
por uma boa renda, pois es' . ciando, na elTIlSSOra a 10

I
ilIlI.iI L UH f.I

, tico com o tem.po de 17" e cond 'ções para o magI).o cer "á �endo esporada uma ar
do Su.. .,. '" ..... , .Catarina,' com a colabora- !�

.

.

',' G.�� '6110' _ 2.0 Hel'!1-Z Gretller, do t
.

t -
-

� Solicitem a tabela de.� lIA JAW tame ca armens·e· d
-

d lOS"!) d

I ção
direta do Núcleo Regio- �� ," íl �: OiÍlnpico com 19" e 2:10. C

.

d P'd
reca açao recor, en 11.�

1
preç:s ou a visita e um

1 ��
•.•-.:•. ,.-.• ' ...r.•o.c.o.".".c..o.n.G.O.O.O.O....Ao.r".'.".ooo.ooc.o,oo.o.o.a.o.r""_o.oooonon. �� '40Ô me't1":s COIU barreiras _

0111 O apOlO o reS1 .2n-
lnUt11ClplO:. po�erão :on�ar corretor. - Ca!xa�ostal,na1 de B UlI1enall, temos 'a fé,•. a, '''''4 ·.··o·'n ,.D"' .•··.·'.D.�.,'"".D.O.',.""D.""."O.O.OOD.O.UOD.".,.,.O."""""'O'O'O'D'O""iru..

1.0 D.jalmfl H. da Silva, do A- te dá L.R.D., os mentore� "'om o a')OlO e ll1cenüvo m- 61 _ Fone 101 �IOI :nformar que· o 'prazo das :JmmIllUlmllllllllmlUmlllllmlmillllllJ!lIlll11wmlilllllmimlllllllll�
Hético, com o tempo de l' e lo União estiveram em Flo- tE:gra's dos desportistas dó! DO SUL - Sla. Catarma.

inscrições de atleh:s das >em E . " '.

:: 2" _ 2.0 Leonardo Schlcs.mm- rianópolis, quanco a F.C.F.,[lJresas industrhis .

partici-'- RI'·
·

Sh.,.wab e cher. do Olím9ico, COn1 l' 9" atend2ndo ao justo apelo �J
.

� � �
I

P IdI e���:::a:s!�b�: 4 a;eu��: ª ..

e
.. O]Q,rlQ

, ..�" 'i'
e �;�t'o com Vara � 1.0 Mar- quedlhe foi feitIO,. no .senti- ll�ij urgma O fi rUZelfOe em rBSlue-

cos Krepsky, do Olímpic::, do e que a pt' <'.la l1LUl1el'O II\!] yl U U
fvembro, {lU seja; quarta-fei' _.

T F Nr'" O A, I F. t� ( Ã O 310 tros 2 o SilVlO l' d l' 1

� � � 8
ra ;:sf�'�����:e��::,aà noi"

li '-
.
� r�

.. � I' ������, J�e Atlético', com 3 ��lSp��)r��se m���i:��)�i.:.Z��� i!ülnlllR, n21 mgt� Iqi� fiV. eUg.DX- :: Arrem..esso do Peso - 1.0 s'gnou o estádio do filiado Ub II II U ti u UnUJ fi.. nu
, t'e, haverá importante reu- _ A RELO.JOAUIA SCHWABE. avisa aos lwrtado"' :: I' Nabor Schlicht'ng, do Atléti-! nião na séde da Liga �lu- res de cautelas a virem troucar as mesmas rior COUpOUB :: � co, c:m 11,57 metros - 2.0 Gr�!]diGsO Tq)1�®i® I��

I
Ibiran1a, 27 (Do Corres-I Ou mesmo de �aje3, .

queI, menauense de Futeból, :: numeradcs, "bem como chama a atencã(l dos clientes que :: I Adyr Boos, da Olímpico, cem 1 S d' 'd
.

f t' 1 <VJalS ')u=- fizerem .compras alem: de 500 cruzeil"�S dm'ante o mez de' :: 10.00 lnetrcs.
... .• � � �...! ' pone ente) - em liVl a pTatlc&m

.

U,eno 1,., II quando os' ri:ml;eséntantes -

b"::
.

t t.. (J t;'llf"l;�� �!:\ r.t'!.ll.�;j� uú) !i'I\!i'r.... a1_.!2:1_'ma, a notl'cia que nos meloQS lC.éntico <1.:) 11.esso., e. �.:: Agosto a· ,Dezem lO rece,,-erem am"elll coupons nume-:: Arremesso do lVrartelo .un�._ ",;;l "_ � '<;< _ [.vã _ �
• •

._I das firmas industriais par- =: rados afim de tambem concorrerem ao sorteiE? de au- :: 1.0 Paulo.Ardigó, do Atlético, '!dwft. f'f;,��9�n '1 ::h:gou
ce Blumenau, por não o camp'=Hi) l':'iVICto da

i !icipantes dó certame, jim- ª tomóv�is e .oub·CG v,al�G�os premies, promovld.o pela.:: com 30,50 metros. - 2.0 Eu- .
.;...(:1' ,:;,,';·s@H,;;!'J. interlmédio de "A Nação", L.B.F., apontado p';�los en-

.

, tamente com' o sr: Renato ;.:: AgenCia Jumor de pubhcldatle, em E)ezembro; ,::::
I
gar AnnusecK, do Olímpic,), Há muito que não nos é de que o União, campeão da \;en6idos, como um dos pri�! Benito, ,elaborarão a' tabe ::

.

, :: I com 22,05 metros.
d d t'd 1 ,

I
-

D
,.

f' l' t
.

t .;ª Re.lojoaria Schwabe de. ()swaldo Schwabe à Rua 15:: R�'\Iesament� 4 ::: 100 ---:- 1.0 a a a opor um aae ue 2S' Liga Riosu ense ele 'esp:::r-, vavelS ma Is_as, ]Ul1 amen
Representantes geraiS da K l M no .11a da competição, devendo :::'

,

:,
..'

. ::

I
Turma do Ohmplco (Fl'lcdel sistirmos jogos C::e futebó] tos, teria de enfrentar o· te com o América de Join-,

�. i; tambem serem sorteados os ::: . , ....
de Nov:emb_o n·o 82&.

,
' :: Schippmann, Heinz Grether, miriul. Clube Atlético Renaux na

I vile.I diversos jogos:' :rmíiUliHim�imlll!i_!��.!.�.!.�I�!_í!�IH�lIIml�':.!.!m�mmllllllmlllli�. �:;tt{l���a :i1�::p;€dâ� ��i,: Afim de que o púbrco a' ::>rimeira partida do Esta- I Ass'm, se bem <lUi':: nos-

I A 1 't· mante dos bons 1)"e'11'os te- �u'" 1 de �3, foi r.ocebl·da COIU '. "'os l'apazes i"e!!u'issem I)ará�!@:�������º!���������m�����l�lB:í;���ry���.['i���,�.,�,��;�'_I.�mrtW�),1{)��'i" 8110; 2.0 Turm3 do terco, ' 1< .... �- v, • - .u ".�� .......
--- ,� com o tempo de 47 segundes. ·�1ha uma tarde agradável e �€ral desagrado pelos diri- I Brusqu2 domingo última,

I l CONTAGEM DE PONTOS cheia ci·e emoções, resolve- "'entes da agremiacão local t confiómtes numa hoa apre'
" .

' ,.,.'
'

Parte Feminina - Olímpi- rE'm os responsáveis pelas � mesmo pelo I)úbli�'o espor " sentação em gramados bru3
co 38 pontos - Atlético 28;
Parte mascul'na - Olímpi- equipes infantís do Palmei' 'ivo desta ci:'ade. I quenses, ai'1da assim. acre'

co 64 pontos e Atlético tam- ras Esport2 Clube, Barriga" Evidentemente Dara U'
1 ditávé:mos numa facil vitó'

bém 64. Verde, Amazonas e JavarL "na equipe como � d; União, : ria do "rolo cO.npressor", o
Tetal - Olímpico 100 pon- levar a efeito um torneio ne debutante em campeonq_tos lue na verdade ciconteceu,tos � Atlético 92.

, ,.,
. '. . . .

Contagem geral do "Tro- proxlmo sabado, com ll11C�O "staduals, poderIa a Federa· levando-se cr,l C,jnta que G

léu Joir:vi1e" . .,

às 14,30 horas, no campo I ::;ão Catarinense de Futebol I "vovô" atuaria em seus pró·
GrelE-lO EsportIvo Ollmplco, ;;ituado na Alamêda Duque ter clesicrnado como adver

" prios
domínios e contaria

campeaa, com' 274 pontos

-I d C' d' t -d 1
..

b
-

d L' 't' d sua -

2.0 Clube Atlético Caiarillen- e aXIaS, em lSpU a e sano, o campeao alga 1 coni o 111cen IVO e e
I s.� de �i'lorianópolis. cem 232. uma taça· ,i .raguaen·;:' d<; Desp\.rtos norme torcida.

·F--·
.

,BLTJlHENAU. 2S-10-i95�:

Atençã.o
A CASA BUERGElt LTDA., - Alem de seus costumeiros preços bai
X(]I�, está oferecendo fi sua clientela, bilhetes de uma rifa de auxilio à

SOCIEDADE RECRhATIVA E ESPORTIVA IPIRANGA em Itou

pava Seca, com trinta vafiosôs premies a ser extraída em 15-11-53.
Basta V. S. ccmnrr-r ,ni:m1:a acima de (;1'$ 400,00 e terá direito a um

1;11hcle que lhe lH�derá sortear uma geladeira, 'mna bicicleta, 1-1m acor

deon c muitos out'ros premies.

I dS..

"Popular"(mistos),c;m 'desco'!

Sendo a' primeira a faz.er tro_

fegor no Brasil aviões do tipo

to oficiol de 15·'.sôbre as tor!

Sos, a VARIG é também a pi�

noirá de sua economia. E note:

conservou-lhe ó confôrfo!

,

�.
"

,
,

. , ..

anlVerSarlO

Ofer-�c,e aos seus dbtintos freguêses em fodas �s ,compra5 de Vil'"

como motivo d·a.
�. I

A PRONTA

�'
�
I

I
I
t

�.i

(r$ 10.850,00
Em :D: I J :it.J 't?�#�.�

I),.",
�" _.cxtérno, Pintura ii Cuco. llrdf.lGCY }'
f'·

.

intUIIO, EsmdltddC).�a fO$Q

�t��t�\

BlumcniU achamuse exposfoi nas vitrines
�

-

I ,

os· seguintes:
e .são . E N T R f GA

1.0 Premio Um casaco de pele
.

_. . '
. �.:.

De I('rro redondo fJi\4tit�JJJI':
acabadas ,? 1«

,

,

.

��J�
:.:,
��;�
r?{.
:4f}
.,'1'J

. f.�
i

'I1.-:, ..
L., ..
l'?l.
i,'j ,"
I ' 11

liJ �
;?,
"

!

;i:

2.0 Premio Um belo Vestido
.�

De borracha óc:a, com perfl:ito (

3.0 Premio Um �aileUf d� linijo
'/

De l:,phas modund5 e feChdml/;riÍO
hermético .,.

f.�'--..--

14:12':1.1;13-1.)11 �
<

,E5!ampc:do, c:;tilnhado, com 2 :Ji!V��,
tã. PMe gêlo

'. Da 'afamada marCd I. P ,L. aeíCindclo po.
'

Motor G. E. nOrlc·<lmencdno(li! 'f6H.P.!

vmr:Uê'UJ:U:ra '7:��i��:-
':oi Autom.itico, regulddo por Th .. rrnost,l'.'

lO norh:-aI'TH:rlcano. II'.lrtt! RAhlCê

'i

���.....;�)
.RUA 15 DE NOVEMBRO ·l1r. 808 ...... BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



cidade· grandes

SEM
EREAS

AUTORIZA(AO A S E
MAJORARPARA
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O pode' a COFIIP sobreviver Implicada a policia noc�so Dispensa
á nova e�ientacão finançei�� do rapto. do .uaroto �o�by elosHelio Braga ainda acha D órgão neeessane 300 mil dol�rescGntlnuam desapar2c1dos '.'.

, '"nro, 27 (Mer'íd.) o ;';,j'_ vogavet e incontinenti, viújuL< nario corno ooderá a Corníssão ;sT, LOUIS, 27 CUPI _ o t�'" �.rime, Que querem mais de RI�, 27 .oyr.end,) -

segun-I:;uas
I nhas em nOSSO

ter�lto-"memOrIal
ontem ,entre�ue ao

rorel Idyno Sardenberg, v.ce- para S. Paulo. tabelar produtos, que em con- ncnte SChouldc;rs, da Pol.cia des- mim?" do foí n.otlcrado, as ell!:pres� rio. _' •
diretor d? Del?a�tament<>; de,

pi cstdente da COFAP, acaba Para demítr-se da COFAP, sequencía das condições em ta cidade, que detp.ve cs asxaasí- Na espcctatíva, a Policia 1:8- estrangeiras de .navegaçao ae- "Per cnquanto naC!:a S�l ofr- Aeronáutica qlvll. através ,do,'
de tomar uma atitude que po- alegou o cal. Sardenberg,. que que passarão a ser adquiridos nos do garoto Bobhy Vr"rnle',- ileTal de segur.ança procura a t i- l'e� q��_tnn trafego em nosso .ciall:_Ient,-:: com relaç_ao apre: f'5índicat? �ai?lOnal das ErPr�de significar o' principio "h o fazia porque- .e:O;fi� orgam,''l�w no estrangeíro. apresenturão r.-', apo-csent.ou a �;!!ilH cnnr.ts ,H,lQ dtmente uma, mullir r que terra pUIS, I:l<1m aur;tcntur.em 20%, t�l1S�O d?S companhIas ,de 3_tSas Ac:r:_.vla::las, encam lÍh�: 'e:::f.Jeclamento desse orgão. Fs em face d,) SIstema cambial constantes oscllacõcs de preço l1emi'��i:,} eh COl'PO polic'al do sido visí.a d", pOl'SC do um gran- a partu ,de hoje, os preços d'e vraçao cstran�elras ---:- acentu- iram u,questao para uma .decl 'c�
crr-vcu essa autcrtdado urna que acaba de ser adotado, toro de custo, Dá a entender, en- pos de 25 anos dn servtço. ,',11' pacote de notas", e que é" S!:lRS tarifas, e1evando' � cota- .ou o brigad<;:lro Ab01m -

, e��são que se� a a ld,2al, pOIS, a.. ",'carta ao ccl. H,elio Braga, a" nava-se, prat ícamente, desne- ;fim, o ccl. Sardanber'gi, que Sho1\lders, de ;;5 "no" ,:1' IjU" úttmo elt'mento de um élo que ç;;o do dolar, para ef�rto ,2os como elas nao podem a�en-llel1?' 'le e,:Ita:- O aumento dE;!',prcsentaudo o seu pedido cle I cessaria, sem finahdade. Não não acredita venha 2. COFAP 1", está <:"ndo SU:'pf'it�Hlo di> ha- I' chega à Po'licia.. cálculos de Sh1S. ser:v�ços, de tar os preços, de seus se:t:Vlç0_s 'tarifas', evitaria qualquer o�"!:ls, ,

ex orier-acâo. ern cai-ater irre-l vê () vicepresidente demtssio- .3 sobreviver á atual conjun- ver colaborado 110 "esapar"n-
- 30 para 36, cruzerros, ISSO, ,:m em nOS3,) pais sem ? asserü!- par? o' tesouro. �ssa soluça0"

tura. I ( f
-

d s cons.equenc a da nova poütlca- mente do governo, nao aeredr SErIa, ao que se mforma, .en�
..

ft. d
r

d
NO"'. l' ">",:SAfll" ",DAVEL

menta dos 300,000 dr fléhJ.�·(!,';

fal-, ons meiO e ta, as pa- cambial brasileira.' to que o façam, 'Uma v.,:êz que c-ont1'a,d-J 901', 'meio de uma fôr-
.

ce O P a·�:'Jo,
.J I'. ,nn lanles na sorne (.).� ..·('�ga!�'" pago ,

10 a e.. ar� A !lr090sito nossa reporta- I"S raptorce. �<;;!;a .lmpOl'tanclO, ra OS a,u,,'culforet- . NADA POR ENQUANTO tenho cert,:za de que nlio hoú- mu�� especial, d.�ntro da nova,'.'
U gem procurou ouvir D coronel '!eflaparec('u no íntervato de uma I !t� ,) Essa noticiá chegou a ser ve consent!!l1ento de nossa par polItlc� de cambIO, de !l1odO !_l.Helio Bra'ga, que declarou: nOl'a enb:c o' mODlf.nto em que RIO, 27 (Meridional) O de- e:nfirmada por algul1ias coin- te para tal ,

. ?-esobrlga! o' dolar destmado a

111 d C O F LI P
- Df, btCI, o cora-ne1 Idyno '>5 assassinos !cr:a�1 Pfúl'OS e a' putado Nelson Em'r,ana vai n- panhias que ouvimos entre as A SITUAÇãO ·DAS EM- Importaçao:

ex ,nç-a o a Sardenberg escr.:!veu-m;! uma �]1-'gada dos mesmo!; h Polícia .. preflcntar dentro d" br('y's dia!; quais a K,L.M. e a Air Fran- PRESAS NACIONAIScarta pedÍl,de' para entrar em <) antigo tenente da Polieiil, um pr0jeto visando, a' aplicac:.'ic, c,e, Todavia, ouvido tambem A Dar disso as empresas ná� I:'
,

ferias �� dedal'ando qu.e niío
já foi interp)g:ado d1llanti:! sp!s d" cinr[tlenta po.1' c!'nto dos l'l)- pela rep:::rtagem, o brigadeiro ciomüs cckcaram,nas mãos do

"

RIO, 27 (]\fEridio'nall _ O

sr.,
1c'5 Unidos é recente. Lá ._) cnn

vo!t:tr{I, a reassumir o cargo de
horas con-aecut'·va!'. Depois :'a ('urso,; dos in',litnt,"s e da Fun, Aboim, diretor do Departamen governo a 'solução da s't"\ação,l'.'

Helio B�aga voltou a d()c]ur[1.J', trolc dos preço:; foi levantado f: vice-presidente dEsta COlnis"
prisão dos [lR�a8S'nQS, tornOU-'ie dação rI? Cl,�:;l_ Pepuln.r ,para a

to de Aeronáutica Civ':'l, que' que' lhes foi criada com a' no-
t

' . são. Seu prop::sito constitui a- .

1 d
'

'n�tl"l�a-o r',", C"s�"C,' ,�os traba.
é O �r�ão do Ministério da Ae,- va:o,olitka .c.,ambial, pOi,s m,es,-lOJe, a reportagenl; subiu vert'ginosn,m-.lie, Efltcu 'l. pcrsonagcDl pr;nclpa o 111- -', �" .. "" " , ' 'penas, uma nf,ta dl�,s;agradaveI, Cluér'to, Fnlando' aos J'ornais, lharb,'cs arrrieol<a�, IS3fl, "', cI'n, Jl:nauhca ,que.eon_traIa as a,ti- mo tendo SIdo a. gasolma, oI crl'to ,que em consequencia da Qllanto a' declar ç- d' '� _'. d d 1.. '

1 bIt d
," - a aO.e que Shouldcrs declat>:m: "l1cntrJ. l'r- cento dc� fundos dr,

VI a es ,c", aVlaçao comerCIal. ': eo e,'so ressa cn ,es _

e que"Creio não ter cilf'gado mnda

leXI11(;aO
,la COF.\P, ".-.riam em face do novó �squema const.rll"ão d�� t'of"ridas �dar,1 no �rasIl, declarou-nos. d�s_c!) neces.sIta possa avmçaa co-') ,mo,m'�to ex",to ,pna :::t'n- :llUito serial> H.� con�equcnei,:s e camb'al P::lStO em p1.·�tica pn-

lUI'a'- O p�'J,lr..to f ...
'

. �l I
nhectr qualge.er autonzaçao merclaI, Sido colocados no gruguu-se a COFAP, P;)'s persIstem ) govern'J tCrJa de enfrenta"las }() novo mhústro da Fazenda

'_ "Ch�guei ao pento de nt.o ", ... J' "lI SUgCT'{ � r.e.- o t'd' , ,

"A" l·t·
',

I I
'

ousar sair ele minha casa com lo SI' Hll o BoI' I' f' '""
'

"n .sen 1 O c,e permItIr-se a po na nova po I lca cam-?-lnd, mo!:vos que ac(}ns�lham 'l �õz,nho, afi,m eh evitar a alta no é uesnece:;;saria a COFAP, a-
Encont.rei a arma do lI-fe,inber g g 11 • "a, ,11'15 majoração de tarifas por parte tial, o agia min mo de 10 cru-l'llterY"l1ç.a.o dQ governo no c<'.m' custo da v;da.. que 1'1' agrava d: eho que é Ír.dÜ',.nensavel a fi- um pacote'. g. :Já das empresas estrangeiras, em zdro3 sobre o pr2ç) de dolarPJ) cc:nomíco. A Jiç.'io dos Esta- maneira, ,imprcvi'siveJ". l(.onClul na 2_8 P-8mllJS letra EI.

-----

'd J T' tDeclàrOU Sena,das 1.J"ana-'--------- ��;�c�� �;�SCl a������f1i��
J ' V num encareCimento de 50%

I U TOM O B I L 1ST.1 S
I Desejaria â Guiana um p.orto nO�E��E�;�E;;

Paia rodar com segurança e economia equipem o vosso caminhão f:?,�'��dd'�) ���!���!9."!.:',"- .1!", armas
I

'

I f P G d " d"
poslto das lllforl'llaçoeli prestadas i 'matas latino-americanos. "lll{S bateremos sem.

',OU au omove, com o amoso neu 00 yeal Ban elranle". pelo ,r, Segadas yiana. que 52 enol Sobrc 'o assunto as:im Íill�ll o
ore 1)<:1<:' extinção C'J estatuto colo-

contra nos Estadrôs Unld,ost segun- Chefe de Policia. general Armando
Dia! no contínente. mas atravez de

( P G d rrB d
I H (O E ( L VIEr

do as qu�,is o mrivImento <loe' cman- 'j\<lor�is Ancora:
meios pacificos e >;em nenhúma in-

omprem neus 00 year an elranfe na M, R IA .! cipaçã� �� GUilUÍa 111_glêsa teria co- 'A Policia está sempre na mesma
terfcrencia comunista", O último a

mo ObJetivo." abtençao de um por_ função. isto é, pronta para 1nfor- Gois Monteiro, 'qu� d"clarou:
,

, RA BRUNf S. A., a' rlla 1S ,de Novembro, 923 _ esqu;n:s Padre Jacobs-
to na AmcrIca ,do Sul para o dc- mar nS autoridad'zs competentes ou "Todos essçs fatos já foram oh-J • I! J U

• I
sembarque de :armas de proceden- para atuar no momento oportuno,,

"t" , jeto de anteriores com,mtariasela sOVle,lca, a ,lmpl'en_sa eatlOca co E' evit!:enle qu:! o metodo do nosso
lh h meus, Acho porém que agora, de-cu. o,c, n lmpressao de, varias trabalho 1'1ão pode ser revelado, Não

pois de fatos consumados, seria ,ca-

---------�------�.---d----F----.--�----------------------�---� s�=����a�������M_�,�
l� UI O unclonário dUblil!O '\

nosso inimigo". 'sou homem muito mal informado",
-

"'" A'lsim se manifestou o senao.or E concluiu fazendo blague:

d d
Hamilton Nogueira, membro da CO_ 'H,. mRis de um ano o sr, Segn_missão diplomatíca do Monroe: elas Viana m; fez revelações sobre

COmemora o d ,d ta nesta �I.)���:ll;��s :�:�:��;�::t�::��::� �le��:U����r:�l, A;�:r:�:; e;:p�C�ul=
iras devem e-",tnÍ" m�ito bem' in-

cion<.is é coisa que está nos objeti-
vos comunistas, Como hipotese é
pois pcrfeitamente aceitável",
Não hmho dados para confirmar

ou n;10 a noticia, Há entn:!tanto u

ma circunstancia que vem apoiar
a jnfornlação: é a pc'oúrla cxtrclna

CDS, I cial do Clube Nnlltico Amé- ci�T'árí() PúbIi(�(), élssoeianclo-sc cm quc vive fi. população da Guia"Em cotnemoraçã.J ao di:i .

rica. ; ás homenagens, o sr, Prefeito na I1lglêsa, re�ultando DUmo mate"de hoje, a Associação dcs Ser- Durante o dia hav,:-rá vários Municipal, num gésto, s'mpati daI p"ra agitação aos consplrado_vidor::s Públicos d.é' Elumenau divert'mentos popu�J.res no

I co,
ofereceu uma taça para ser res vermelhos",

promoverá cs 'leguintes feste- camp� do G. E, Olimpico, disputada no jog.) de futebol, o senador Artur Bernare\!s Fi-jos: ás 3 horas - missa em No enSEjo do Dia do Fun- i\:OtlC1UC Da t.a páIÜJ.a, Iptra GI lho dedarou não poder 'emitir qual��ão de gra�'s na I�reja Ma-
I
qucr opinião por não ter juizo for- JLl'lZ do Apostolo Sa,) Paulo; I (AMARA MUNB(lllA1 Di: BSUM(NAU maLlo em torno dos motivos que de-ás 12 horas - grande chur- A,. I ,'n r:. :L 1.�'!Í I tr rminaram O movimento na Guia-r.::scaua na sédc s;:c'al do Gre- na, O embaixador da Venezuéla, '51',mio Esportivo Olímpico; ás 15 Vem por intermédio (',.1' imprensa, congratular-se eom o funcionalls" Gal!()go" Medida, disse que o co-horas - encontro futebolístico mo público, pela passageIr, do dia do Funcionario, jl:s�a homenagem lllunísi110 em seu P/lÍs, como noentre as repreE,2ntações da As- à grznde classe, impulsora do progresso de nossa Pátria, Br'asiJ. cst.á fora da }ei, motivo pe_sociação d,,:s Servidol'2S P�- A todos os funcionários, Federais, Estaduais e MUl1icipnis, a Càma- 10 qu,�l, se inspir�do em determiblicos de Elumenau e dos Cor r:l Municipal de Blumennu apresenta suas felicitações e agradecimento naçi)cs soviéticas, o movimento nareios e Telegráfrs; ás 22 hQr�:;: pelo patriótico trabalho. Guiana mIo encontrarà éco '" sim-

- so'réc dansante na séde 50- .IUumenau, Sala d!ls SC';'_-ücs, em 2r. d'2 Outubro de 1!l53. pati'l p01' parte do seu governo,' 1O ,'r, ,Jorge Lui� Arriola, emfmi
xador "':1 (;lIa[€,111111<1, declarou qUe
o ilti!:!unto (! dê grp.odc inlportnncia.
No mon>ônto, todavia, não pOde pres
tar ,lnaiorc6 infonnações, pois de
pendia de pormenorcs que estãva
procurando obter, O embaixador do
Haiti, sr, Pierre Rigaut, acha em
princípio, justa a reivindicação da
Guiana Inglêsa, afirmando:

"Fomos o primeiro paiS da Ame
'rica a nos libertar da influenéía

Será
co,n festejos

formados ,Eu, "0
__

contrãrio,

o din de hoje é consagradr;
ao fUJlcionária pÚbl'c.J briJsilci
ro. data que é comemorada em
todo o território nacional com
as mais exnressivas hom2na
g< I1S, cnjo acontecinvmto tam
bem é festejado em Blumenau
c,� lU I) luais vivo regosijo e en

tusiasmo pelos servidores pú
blicc,s da União, do Estado c
do Municip' o.
Através de 10d;s os t�mpos,

o fundonál'io púbJico repre
S:2nta ual'a a o�muna uma ce
lula viva do organismo nacio'
nal e de vital importancia pa
ra o desscnvdvinll'nto da vi
da administrativa federal, eS-
tadual ou lllullic'Pdl, cujo tra-

TRBNSPORTOU IDOLFO H t.TLER
baHHl construtivo, patriótico e

u\i1",11 palria constitui um fa
tor rreponderante e ,�bjetivo
de loda a organização admi-
nislr;1tiva pública. E' o servi- D UMB ILHI Da PATDGORIBdor núbliCQ, um autentico he-
ra' anonimo qUi:! vem colabo
rando para o progr�SS,J cadj

�;�ll����lJl�a�e C�!�i�����d�f� Na Guiana ingleza um dos tripulantes do sub·Vlca que constróe � dignifica
os destinos da nação.

.. mariDO da lug �
Nada mais justo e louvavel Geor;;-:to',\'n, 27 ((;Pl - "s,. leiro, atualmente em missão

a inst ituição do Dia elo Func'o "!ai<:('rdc� ','l),hp.r onol., cei ii. Ado!f' c�pita.1 da Guian.:l Jng'lcsa.nário rúbli.co, cuja data não H;ll"r, <;ol1\(:a,[ procurando 03 Em f�ce dC) sorriso um tantoé l1'H ':, do. que a festa de eDil- n·;:tíg-' '= ,ln ,Jo"c)Jh �;,'hn,:,IJ", cético do interlocutor, que jãtra['?l'lIizacão da da:;se, onde J
as ::/�l'vidõr€s de tc,elas as ca-

:lo:plal'lJU 1IU .....pl'('�t'nta!lte I a ouvira diz!:,!.' muitai5 coisas H r�:;'

tegürí<:s se confraternisam l!'ranc: p, esse, COI1l :1 maior se- p''ito da !l1r.>�'t.e d�� Hjtle� ou clt

nUm ambiente de alta com- renidade (II) mundo, um estra,!1" ma pre:,ença '�lond.)stina eDl

presenão cívica, de fraterni- griTO que se dllclara "agrnte dos mu.ltos lugares de CIo!;", (l "n.gen,
daele e propósitos democráti- �H\'iços de informações bras i.. te de infonTIações" �chou de
___"...::;_....:. ;_..;.,;_ -------------- ��u dever cf'clarecl' qu,' f',<'llllell

'uSTITUTO Dor I�DU{'TRIARIOS fora, <l'tido no ano de 1952 em
11 J n J

'

Bôa Vh:ita, territ�rio do lHo Bmn,
co (Bras'}} (' inte17'og:)d�, r,)1
:mtro lado com baslantc I'udeza
pela polícia, Schncll teria decla
rado f'er um dos meruhro$ da e

quipagem de um submarino ale-

?!�i�l�u�:le����::���ec:��L:��� Ins'pecionado, peld primeira vez, o
qUI! Hitler tcria s:do condu'1'irlo submar'lno atom'"CQ amerl'c'ano pe ..para um.a, pcqmma ilha da PU,'
tagonia, mas qu'} ignorava s" o

:]}:�t=:inda
�e f'ncontraya. !lCô- los jornalistas

A',vln rJ" "r:onln c,';n o inf�r" G110TON, EE. UU" Z-l 'u, seus' temíveis !or}7·�dos, ,manl", 1-') m....!lJ(nln lia SUJl p.i;' P.) _ O noy) sublnnrino «tõ-I
Sua revolucIonarH'I fabr'ca

I"io, Schmy, com falsl)s dotll� mico "Naulilus" Io! insp,cc'o- ção de, aci0!l�I::,,,mt�) <ltômico �mcnt{)5, vmh,j TH?:rccncndo ha nado ontem por 50 ]Ornal'stas, seus dlSPOSltJV'-S par": a re!1(�,;e1e ano!" 11 Arg-cntina e o 131'11- enquanto (s operários que f)' vação do ar, -J:ornarao POSSi
!'iI, sery'ndo de I1gf'nte d�' li:ru- constroem descansavam dU-' vel ao submanno permane
ção entre dil'fU'!'OS t<le'nentns d-a� I rante 30 minutos para almo- cer submerso até quando o

facçã� d>:> Padiclo ,�:("l-N::tZi,-t" çar, 'o�ganisl!1o humano, sup<;Jrtar,,

I-'OVA lOEQUE, 27 (U�J) prisionr,iros repatriados, I1Du' " .,rg-!l,tl"l�<"ldo na Amf'rJ""1' do Sul Os jornalistas ouderam eh- E por ISSO que fOI fabncado,
lIA Hussill. _c os Estados Unid,;'"

.

,lelegaclo russo Malik re�ponc1eu POr uma gl ande paet� da colc!- serVar que a nova unidade com um casco enorme, �ue
csHw emp.enhadO's !numa nv�"l !mr,diatament!:i, (_iU.:! 05 aviado.re5 da germanlca da. '!oiOta <).0 AUnn- submarina, cujo custo é de 29 conta cO,m �OdáS as comodld�
!:tal 'll.n de }l1'ol"'ag,'ll\d,l, i:1ie;aü,t tinham apenas repud:aeb suas Ueo Sul. Depois do �etl mtet·!.':)- milhões de dolares, está cons-' eles posslvel,s p�ra tO:'11ar a Vl-

nn!,em pelos norte-americanos "confissões", para ü<!capar ,w g'atório, Schnrll f'Ji posto em 1;- truida com a perfeição do c :,r- da melhor a t:lpul,�çao duran-
, !a3tr""l} que estas 11U,5 aca:rr'�fl'\" Dfrdadc e obteve autorização pa- po humano, desde seus moto- te longes peqod-:Js .que possaL"sl,,'5 a�USaL'am 'Jil t'USl\O,S de te- .."

b P'r""eI11 �.'ubmetl·do 00 <'vi,.,oOt'L", ,1.- riam". ra residir em Boa Vista, Gn,,;a,; res de prOpUlSa0 nuclear até pern}anecer se a agua, ara
" � � �....

----:--'--::�=;;iij���:;;_;;�= tantó, o subm3r'no conta atépt'jo-;!Ql\t\dU5 '11a Cr,tóia, ii.;; l1i('.t'�3
com um cinema, tendo-se

Lortu''i''-; para fazc-los confC;;Sitl' f E R IDA 5, espectaI atenção aos camaro-
,qUI 1 ,!da.:n feit�' -ti g'ucna \',,'.' tcs da tripulação e da oficià-

E C Z I: MAS lidadc, que estão decorados detel" ológica contra os corc:alJ,Ci> '�',' 1;>, ,

��;;�:d��en�O���:le:1=�ote�'tl:;�:�! I N F L A MAç O E 5, f:��é���� ::�::. que um

te doze: lUas, após o que os '-ll- \ If'" O C E I R A 5 I

submarino atual pode perma-
\,.. ncc,er submerso fOi de 56 dias,mmli"tas lhes apr.�s.entaram um

pelo que, acreà'ita-se, o "Nau-ultimatum de "confessar ,.)u

I
F R I E I R AS, tilus" poderá sair de um por-morrer"- A dal�gaçáo norte-ailll\-

to norte-a'mericano para qilal�rimma, ::1.pr"Rl'nh1U o{'z -dechwa.. ,�2_!_�H. �"�_:�. ETC•. �, qu('[ pont.o do planeta �.
�õ(\f; ÜÚ'.;t3� b"'Il"l'O, [dlâS !",r

- _ ,g-fc::;sar, sem vir à tona.

RIO, 27 (McridionfJ.1) - (J Tri,
ImnaJ Eleitoral do ],:[a1'a.11hÚ",
l'(:unido ontcm, deliberou \)( I'

unan'midade, rcge!tar a ,imp�lg
nação da candidatura registrad'"
p:l;a. partido Libertador à s'-l,a,
tona, do. Er, Car�aJho Guimarães,
() recurso .foi impetrado P;�;,"
PSP. Foi tainbem sol1cita;do, .-

adiamento ,das eleições para o

lUa )) de luovembro, por .àlega.-'
,,5,0 de escass(ls de c1i5trIbuiç�l)·
'lo matflr,iai'. bem .eomç. por fa'· .

til de dinheiro. Espcrw-se com

na· ii· cumplicidade de um tal Koch
'fjchnell llTia COillll'�U"(.Io r.CHIar
,U11 axià_o C'"11 dc'"Uno ao Rio

ide onde desapareceu. Esse
KoelJ era, há algulls anos, eh", GEORGETOWN, GUlaiW, ln.
1'e dos 'ne(j nazh;tas cm Rô", gl�f;a, 27 (UP) - O goycrnado.rVisto" tendo de'xado e1l:,a Iocali- da Guiana ordenou a, prisão dp.
:lade e sendo ago1'a suspeito de vários dirigentes do partido Pr.o-
t"1' aderido ao movimento gressista Popula.r, entre os quais
munista clandestino, a1guns foram ministros do g:o-
U "informante" do eú;Tl't'pG'll- vcrno Ü'.)nstitucionÍl.I ha pouco

dçutc dE. France" Prcssc concluiu 'kpo"to petas ing1e3'(5. Di��('
afirman'10 gr"-ve;;_'€Hte que 'o� g-overnador que as 'oltiv' dadc�
movimentos de H:Uct' eram C';)-I �"!f.,el'm <\llejU",nto:;l er:nstituÍ!\ln
nhccidos do FBI e' do Intellgen- \!ma nmeaca para a ',�eg-n'an<;,,; ..

ce Servicc", a ordem ública.

Ameaça à segurança e
à ordem na Guiana [oi l'lliJ,IIZ<lI.lU tIOJ!', as 21.(lO

1'n::l (ho).a dd (�rcenwitdl).
Auõtl'allll.,
A noticia foi <lad:! lloje à noi

te, por meio ,ele eOllllln('�1iClO oi,
daI do·' �,l1r..:dér,'o dos Abasíe·�í
fil,entos, ;> qual de(!lara·:

11.11.

Nova
.. Iuerra

rUS30S e
�e nervos entre
norte-americanos

CONCURSO PARA ESCRITURA'RIO

Torno público que se acha afixado na Agência do LA.'
p, T., à rua Nereu Ramos, mstn, o resultado da prova de co
nhecimentc;5 gerais do concurso em epígrafe.

Os candidatos poderão apresentar à Seção ?.e Seleçã�. à

Avcn:da Almirante Barroso, 54 - 18,0 andar, RIO de JaneIro.

pP, eventuais pedidos de rcv'são de suas provas, dentro de
dois dias desta data.

Blumenau. 28 d,� 'cutubro de 1953.
Alexandre Gomes

AGENTE

Vista-se
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