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Tt.Ü,l'ü d,- lfJ5a - Elu'ieo Hns
le-rnn -�_. Pl'esideht� Bolsa Va

Iorcs -_ Fiorianopolis - Con
lür�JI(� rtcou estabelecido t'ell ...

:nifid com ge-rente Cnrtflira
C:llnl.1ü B.anco do Brasil l'€U

li5.::I(_iu. dia. treze corrente, urna
í'Irmn sediada !1111na praca ou

}�·�fado não pod�rá lieitar nou-

(Continua na 2.3 pág. Ietrn Fj ANO X BLUMENAU, (Santa Ca tarina, Sexta-feira

UINA DE

SAO PAULO, 29 O.'\iIeridional) - Refcrentemente às eon.,
versas ultimamente veiculadas, o sr, Artur Bernardes dís
se:

",\cho que São Paulo tem. bom governo e tenho a melhor
das impressões do gólvernador Lucas Nogueira Garcêc. Creio
qUt; está empenhado em fazêr bôa udmínlstraeâo", Os círculos
políttoos, entretanto, acreditam que a presença do sr. Artur
Bernardes em São Pa.ufn se r-e.laalona ainda com a posaibiflda
de do íng'l"tljsO do sr. Lucas Nogueira Garcês no Partido' Re
publicano.

Discursando no Instituto de Previdência de São Paulc
tLurll;ut.e a eezlrnônía inaugural <10 "Resta ura'nte.Pilôto" do�
scrvtdores estaduais. o governador Lucas Ncgueíra G�rcês
respolldendo a certas críticas ultimamente' veículadas afjr�
meu:

' ,,' , .

"Só (;I; mal "ntencionados, Ou Ignnrantes das massas pro'
c�am.:u,n que o g'overnador paullsts, é estático, cu parado. Nada n�ls ínjustu, .o. governo de .São Paulo não possui maquina
propr�1l de llUblJc'dade, nem e seu desejo 11:lSSui-Ja, Não há
em SIlO }':lu!n propaganda dir,igida,". ,

A imprensa paulista cri ti- neste Departamento - que o ica e aplaude quando julga que governo de São Paulo está tra,deve criticar Oll aplaudir e não balhando com afinco para que
necessita O governo de qual, nossos funcíonártcs tenham
quer propaganda do estilo dos um padrão de vida decente e
.países totalttárros-
° governo do Estado realí-

(Conclue na 2.a pâ;,:-iu;! let r" Il

za e só por má fé ou Ignoran,
da se contestam os atos con

eretos e as obras realizadas",
Mais adiante, após referir-se
à� realizações do seu governo,
particularmente à flss'stencia
�os servidol'CS do Estado, que
lr,clllem a C01l3tru:;ão de tre,;
mil residflleiru, I.ospital e 0U

tr·::.s restaurantes, alem da �'e·

estrut1.lraçiio da!': carreiras, vlII
t.em o sr. LUC3S Nogueira Gar_
ces a l'l'lltest:ll' a exh:tencia ruo, :!!I (Meridional) -_ F;::"
de U';,t "ma({lIilt:1 de prop::lgan- destinado a ter -repercussão 1)0.
da", frisando:. líticu. registrou-se Úl1t"m 11:1 l'E'iI-

. "V,�·sm,. aSSim, os funcioná' nElo do Diretoriu, Nado!1;:;l <la
rIOS publJCOS qUe sem propa-

I
".' _"

gqndlJ, .eufliúS:l, sem, :m,aquina
f iS,!?, ,IH"'''!,hdn. p[d(�. >:1',_ ,.;')..J\'(� r [L,

propr':J_ de crientar c às ve rjelxoto, ;;0111 a. Upl'ov!.u;ão de

zes de deh.lroar a verdade a: uma moção de aplnuso,l, à .';ccçã'.}
pen.as com ,,- anunciado d�'0- ,.aulista c ao seu presidente, 'sr,

bras realizadas - e aquí a- Cirilo Junior, por moUvu da"
nl,meia apenas as realiz:Hlas entendimentos políticos que VCtll

Hão hã nenhUlll'
te dobate daRIO, :]9 tMericlional) -- O go

vernado!' Amaral Pell'_otil, pr2m
dente nacíonal do PSD. acedeu,
�olicitado 'pela nUt"ÍS:\' fP1J01·ttlz�m.
i manírestnr- c scbre os proble
mas da sucessão presirt 'lwial,
que estão: sendo v�nti!ados no!';

meios polit.ícos, dcpo ín que o g»-

sucessão nr�s�det:l...

teiv:.n�r Ltns, rm «nt f't"1vj,:�t:], aos

'':Diálios A ''''')(!ludos't, !�n:çou .as

'bases do se'u .nsquemu. A_ primei
ea pérgunta que íiie: foi dirigida
pelo repovtcr foi ;:'. seguinte :
- Qual fi. opinião de v, ""xcia,

sobre O esquema. rlo- !<'ovcrm..dor
Et1'lvino Lins' H li oV'�lllnidadf!

De imediato; O gov,n:nadol' A,
ruarn.I PeiKoto ')'i";,pondeu:
,--- Tenho sempre declarado ser

,lruito crido para sé' tratar do

us .untos 't'�laci(}nado;! com a su

eessfto nrcsldenctal. Ora. se a ín

nLO, pr-oblema com relaeâo aos

da , é cedo para se cogÍtar dormes
E-stados, que .renov=5.o S(:U'l go

vernadorcs ,no' próximo ano. c

que' ainàa ,niio tem eandldate;
como vamos tratar da sucessão

preõidenciat que será um

toctmento. posterior,
_.

O PROJETO ARINOS
- Pode'manifestar ;;) 'seu pcn

sarnento ,;Sobr�' o' projeto Aronso

Ax'i.ilOS: de' aliánça',i partid';rias
com' transferencia de votação?
'''''':' Estpu' aguardando o· PP.)

\l.uÍl,ciàTh(',ntri" do partido.
'

para

em'>i,eguida' ei'PI'essar' a ÍllÍnha

nplrrlâo," Só pOderei fa1ar atravé;:;
do Diretório"NacioriaL Uma Ccr
n!!'lsã.o 'nçrmcadn, para dar P!ue
era:- 'sôbrc Q' projeto do ;'}', Afon

so Arinos ninda,
o trabalho, tendo

I() jJI'ÕX1mO' pleito,
�( disse que o

sucessão não deve

rado, agora. DClsSa

Moçã de
governador
Moção aprovada lia r�lInião

ou civil, mesmo porque o

to deve {;er deldberarln

vencão ,10 pu}'1 ido,

DA SEMANA

Cabeças' de"
Escreveu: VilÍicius

de ontem do lliretolhl

EquiparadOs d o 5

os demais funcionarios da

s"lulo levados a eftü'J, com o gu' lo, na l'�aliz",;ã" dr propasitos' de i) Estatuto do
,'crnador Lucas Garcez Tmrn da!' C_',Jngra'lumento C]llf' fOl'taleccem
entrada 11"- agremiação, !lus dissi- p ampliam os' n08:10S' quadros
rl�ntes }lp.3sepista '. A. t11oçfLO ívi [1al'iidúJ'ilJ�'i� ln{_:'l ce!"", !W.tu dúvidtt

_;:prp...�a.����(,y�_. )�,�l<J.",,�o��>.. �_, ;:����-:..};f�;�:.t(!_ �'. :!!,f-V !Pft; � f!!" �21 p�:'�t�,i�,� .. o!1.f;t<�P_,i;·!��P�ip
, Il)i "1'ro\':1<ta I)(Jl' un:u'linudac!", Nadamtl, como estímulo ao � en

E' o f'eguinte o text·) da IllO- t,�ndin1('nt'Js c"lehrados em prol
ção: ! dos supcriore',; objetivos do, Far- sem; dirigentes, , paI' não terem

"0 alto sentido da, �Gnduta do I tido Social Democrático, Dentro conseguido eleg 'l" um deputado'
Dlretol'io Regional de Sãr, P:lU- : dessa concC'iluação éi que prolJO" estadual ou chi.co estaduais, dt>

,-------- I nho um VQto de aplauso à atua- acôrdo Estatut·.),

(J " "I ção politica do Diretorio paulis- �

un""',o � 105 ,ta, cujos destinos, nesta impor

.. ngr i tante fas�. estál} pre�id�a?} p�IO
r nosso emln�nte correhgl':J na.1'lo.

U
deputado Cirilo Junior".

","liO I O CASO DO MARANHÃO

g í, O diretoria do PSD propunha
I se a aplicar sançõl'l,g do novo Es-

IPC servipo núblico civil I tatuto � dirCçã? eJoJ 'partido
V I" I Ma "anhao chef,lado pelo sr, Ge-

�.I�, 29 (MI?r�di�ln:11) ---I con,t!'atadas e tarefeiros da
�
são nenhuma vaga podE:rá

I

nesio Rêg�. Como se. sa�e, dan

Umflcando os �lrelt(}S e d:- Umao o regime jurídico dos: ser preBnchida, por outro, I
,. "�t.rada �a agreJnlaçao, :la �',".

veres r10S serVidores publI- I Estatutcf, dos Fnnc:onários I sob pena deI nulidade do a-' V�tormo_ Frenoe, lc'\:antol1�!ie 11')

ces sem distincào de cate- P 'blicos Ao m t < I ,!\íarUnhao um ohstaculo mtrans-

,'. ,,�" <,
L." -..

esmo e�pcl í to' , .
poni"el à consecução do plano dt]

gOl l,lS, etap,a pr_Chm1l131 p� {l chefe do boverna envIOU I No decreto presldenclal vacificuciio pl'opo-tn, eom a i-n-
1':1 L"e:;ns?l (h�ç�o do SCl'V�- m,msagem &0 Congresso, U' : que entrará logo em vig:Jr" tran,'igê�da d,_)s I nders, esta-

1,:0 CivIl Braslleu:a, o p;esl' companhado de: P:'üjcto d':! após a publicação, torna a" ('duais de rião se co:nporcm" C�l�
d'211te da Repubbp.'1 �.sSl11011 lei, propondo medidas de plicaveis ':lOS l1'leDsalistas'� os -elenwntos da corrente vlt�-
d 'et' ,·t

'

d '1 d d P
, '.

< ,

,

' I'inísta", .;procurando, Par atÜt>Cl-
CCI () cs enQen O aos P.X a ça a o 02er Lealslah- contratados e tarefeIros as � -' 'l'f' 11-

, .

r
." , ,paçao, contornar 'essa. (I ICU c a

tranumerar.os mCnsa lstas, V? �m favor dos extranume- ; (ConcluI' na :!.a página lHra G)' d�, os pesse,listns ,mpdifkal'am
rarlOS, como a aposentad<)- I �- _,..�_,

Medida$ para prender ria, lic�nça premio estabili'!

EI· J.h
;1

I'
:'

'gaelude, llcença para tratar de 'Zabel "51 m!ll:s no,um pequeno grupo de in�e��sses particular�s, e per I U U, u'

li,�.!!�����t��):�:b;
I

�f:::5'::;�:r�:'�:::�: I

excursão ao mnndo inulês TRA'JSF��� �are"
guardas ('sp,eciais d .... d1.1Zentos vados apenas aos servidl'r,�,,; R r-co

t' 1 d E E T' P 'Quando se deu a ,conhecrr pe- .EUN AO
em duzentOil metES ao longo 'ltu a os. ste projeto asse' LONDR S, 29 (LI � -- A I'úl-

b I•
. la primeira vez, no ve,il.'J passa- No decorrer dos debates,

da linha f[,lToviúria de Gotat- I)
...·ura tambem amI)Dro ao ex' nha Eliza eth I c,o,a H� .pl'(;pa, tde'

- do, a possibiLidade' de seI' o du- pu a o repor! Franco, da ala

:"US no setor oci(kntal de 1,?,êl"_ trpnum',"r'lrj'O n1ensall'st" ranelo para_ r",t!l::al.' a H,lais lon- d' t t d
'

_ � _ _ ... que de Edmburgo_ indicado para pesse IS a 01' o oxa inanife3'tou-
1im, alem ctt' outras m.!didas

I'
-

I
ga excursao Jamais f"lta por t

•

' ,

, em caso c e' "'XtlI1C"O ela r:..'
.

• r�gente, algull1as J)e��oa� rtla.cio se con rarÍ'j, advertindo que' a
par I nre�l(h" r I; nC.:tlll'�'': ;SfU'

• '-.
J
L< '-

um ,,':Jbel'allo bl'itanico, � cc "

po de p:'ll'iot:'s t('hécosluvacl)� parU,?ão ou serviço a (III' Viajando de avião, navio, trem naram o fato com' o divulgado reunião convocada não tinha n.-

quP !)l'llCL:I'.l :;!c"'\',n!' a zr.'l':� pertencer, facultando'1he

ale
automovel, a rainha, em com- romance da princesa com 'J ca- quele objetivo, mas sim ()< de ou-

I' l'� I
'

1 "D
. Il!'ta-o TO\"n:elld ,Os '''j'j'cu'lo'." 'Ofl'- vir o relato,r da comissão nomea�

a wc ,I. L'eg'Ul1l;) o ]Jrna ê:t- readn1issão, auando não panhia do seu consorte, o duque .. ' � '.

tag", p('rL!-�;e (;"lcul21' em quin -

d Ed' b ,·t· ciais {tcclararam, porém: com do para ':Jpinar sobre o projeto

Z.(� lill'l 11()tn"11�." o total de ',)0- houver possibilidades de e un urgo. VISI ara ,eus do-
-

f lt "- I Afon>1o Arinos (In coll'gaca-o (Ie
� .,

t f
.

O d minios, colonlaes e protetorados en ase, e vo am a Laze- o que �.

licia::i lO s')ldados m,-bilizarto" rans erenCla. nome O 't n d" undo
'

não. há :-l'é1a''ÍIO, a\:umll, 'com o partidos, com transferência. de
r. ,

em 01' o ,,111. ,
.,.

liam o combate a esl'.es relU ..

s, ::rvId.01', neste c_aso, sera Antes da partida de sua ma. cn'�o,
giados, cuja perseguição já 1 dlnscrlto na re açao os qU12' J'e,st'a(le ,ao flue se es!>era, o pri-

---�---------' --- ------�-,'-----

:ldquit'iu O caracter de vel'd'i- - .

P d B
II

I docir) opcl'açi10 de gllerra...-\.0 tiverem direito a readntis· nleÍro ministro, '�ir 'Vinston

e' e o r' a s a e'
....

q\lr: }1Ul"'C", os cornunisias t.. , são observada a data crono- Churchill, fará passar uma lei
- I con naça"r:,t'l\. que outl'OS tchécos cnv,,_ lógica do ato de dispens' no Parlamento atribuindo a',i b

l'l(\cm pdo !i1PS1110 c;:nninhl), I Enq anto hO.b
. c;.

duque de Edimbul'go as funçóecl
,,� . prillll'il'O g;t'UJ)O fel' bmn

l'
li

d
u\�r e mensa- de regente da eo,roa britânica.

OS falsos' acusadores. nagtH"nlli,.f ."
lsta aguar ando readmis' no caso de fal,ecimento da sob�-,

Comecou a Odl-'s�e'l"a dO ::����_s:S�;�l�,;n�:'I���ano.n:::� Em debates na Cu.nissãa Po, lítica às acusações comunistas-faia Souza Gomes.,1 II de morte, igualmente do duque,
a princesa l.fargm'ct, irmã d:t Nn.;ôe,q Unidas, N. Iorqlll'" 2? 11:: CÇlréia do Nort r'l e desdi" en- que reconhece H.f) n('u�,ado de um corca,nus, porem eu sustento qu�

rnar"',nhellllru' se"m patrllla
raÍllha, sedu a l'eg'ente. ',UF) -- O úeh�ga{b do EraslI ;L tua f'sse tl'UlU tI'm sido lIHI:za- direito iI defesa. uma comis;,ão assim con,·tituícla

Comissiio l'\11\tk'1, �,C'lI'í'1U"� de 1 do pela si�bmAtica pI'opaganda "Todol,' os fatos referentes às estaria, longe de ser imparcial,
PONTOS DO ITINmRARIO SQuza (}omes. declarou que es,;c eomuni ta", açusaçõns devem Sl'r investigados "Por outro lado, a dHlega�iio

Bermuda, Jamaica, Fijí, T'Jn- 'I':,u'ni rolO d,rv(' c.::nde!lal' o país INVJI:::S'1'ICA<;AO A FUNDO !L fundo e c!e{ernlinau':JS �em o soviética tem manifrstado

gs, NO"a Zelamlia, Australia, as que nem"rttl a,; fO],'"3:3 da GNU de Em que pes"m o)' catgú.,'ieos menol' assomo de dúvida, Se df" os 'membro':> da Comis ii!). no-

ilhas Cocm� Ceilão Aden, tJ�un- l'aZl'l'l'm !�uel't':1 hal�lr'l'iulú,�iea n,i d. t<nwnti.lo,; do COl�.nndo da,; terminados. tiü" fatos, o culpa.do mea!lOs pela resolução de 23 de

d3., :&Ialta l' Gibraltar são pontos Coréi:L N'II:.j,,� tJn '!la!'! e ;·(J,.l p"diô) de deve 'Ser condenado: mas se si' abril de 1953, não constituem um

de escala no itinerario de ]!]liza- A cita h't Comissr,'j ('sUj, dd.Jt.L um injuérito imparcial das acu- orova que a ncusaçi'io é falsa, "1'1':"'0:"1110 imparcial. pois apoiam
l;tf!th e sua comitiva real. v',ndo a questão do ill(Juél Uo imo S[!(:Õl"l',5 -- a',' ',(�<:ntou Souza (la- :eus autorf'S devem ser, por sua constantemente m: Estados Uni·

À t'ainha não levl1.1':1. saus dois parcin1 das aCU 0:';0(10 di' t'n'\lv'e, n1Nl - os cr:ml\\Oistas chinése' {, vez, acusado:.c; de calunia. "'; " f')l'mam uma eSl"Scír
filhos, o '})rinc\p<> Charles,' que go d" !\l'tnH� bGct"riológicas as autnri,hul(!s rIa' c:'''t'&ia dt) A clGIE'gaça..J S'oviótic[l. tem sUS· bloco politico",
fat'á 5 anos a 14 de n'J'lTembro, c pelas forças ria DNU na gUd"'lt Norte se n"gal'ul1l :L permitir tal ,,�,tnd!1 ('!''l1 p('I'�i'tencia que Em seguida, SOU2!!. Gomf!1 ex-

a princesa Ana, d� 3 anos. Um

j'!3
C(lróia.' inquérito, ll:W E'e pod'l ar:eitnr organismo prcssou que era sígnfficativa que

Con�eJho -de Estado, integrado .. As n.:u�açõcs contra () Co' "A única atitude' sen,"'Lta n -,s, :t1gUTII com poderes Vara l'ealizar Os representantes chineses e nor-

por cinco membros da famiUa

I
mando Unificado --, di' "�o' Souza ta questão � p""s8eguiu o' de· u� inquét,'to llem a participaçáo I,e-co.reanos fossem considerados

real. l'esolverá cm seu nOme a's (;')111("., fOl"'lm formuliut:I3 pt'!' lega,dO' bra�il'liI" -- é, e'X"rcer o n't�se or�'al1ismo de l'epresenran- imparciaiS, t!TIquant,J' qUf! cs do

Questões oficiais, mciranlente t'm maio dfr 1951 pe- principío de direito tes comunü�tas cltíne::,es e norte-(Collclue na

Direitos e deveras' iguais

- Se o �r, Otavio 1-'[angaheirn
fr'Z e3ta deelal'açij.o, dev'! '}Jro\�á
'a, Nii.o vejo nenhum clima de

('·olp!:. e tal"'" .:l fi:';""(}nf�õP':
país do Que ao go ... l

A scg'U'nda e {1!tin13 pergunt:l
a E'ntxevista voltar ao tem:l

BOSTON, 2fl \UPl -,

RIO, 29 (Merid.) - O Su
premo Tribunal Feder.al jul
gou hoje Q mandado de segu
r:lllça impetrado pelo padre
CC�:lstnntin') Vieira, contra Q
at.:; da Mesa do Senado, ((ue
aceitO,l seu pedido de :renun

eh do cargo de suplente do
senador Clodomir Card.oso, pa
ta o qtlal foí ,eleito pela legen,.
ela do PSD, secção do Ma:r.u
nhãD.
Em seu VJto, o relator, mi

:listr(\ Hahnemann Guimarães
afirmou qu.e o ato impugnado

ral.
Histnl'ÍoU o l'e latn r

tal' o requerente qve a Mesa
do Senado devia t'Jl' al'ei't",l
sua retratação maniff'stada a

5 8 "!lorgue não só a renun

ciá era nula, mas proviera
de um .erro". Salientou que a

renuncia competente e expres

(Conclue na II)

�'..t.ll'f _, an.f. ricnno', N:,·) ttO'l'..J'.J
,oIU'l':} ao !o:eu pab d,' Ol'í�Ptn,
('_entl'l) do prazo le,..laJ, p, t'dt:t\ "

t!4ü!ti:Hl:tlit};tllp norueguêsfl.. e !LL 1

.

n do\.: .' t ;::HPO de adquirh
cidadulâa. no !:>el! pal�' [u!otivo _

(�OlU t. �WJ. i fiCO]"; '. u nn s R:an�:õ� j

,la lei t!ul't.:-aulericaun f:c-dJre

!\'''"ulllo; " \.'!t1bOl'll agul'a tp.nh:',
:niciado ge�'tõc;s para se n�.!.t1. ...1·[l

fizar, as �l.utoridade...; de i!1:1igrrt
çãú não permit<:om seu desembat-

úuis !11f'''f'S de iutolc.r{tvt·l ti ....��,�

lJl:t lnH ,"it ill1a :-tg"LlardaUl o ru;tri-

}lhcil'ü !:iCIll pat rin Arvid I�o '_,� n

úi!. q\.lt; já �l� acha ret'tlo L.", Ct·

h m. �(!S num t.'a.tvo 'Ü'J l),;t'le
,,1I\i)! kano, S'-'ln lic':'yu;;l par[, d.e

�el1lhl'"e3.l' Qugg<!!Ihil, llatural

il:, N�houeg:l, c .. tn.bclcceu �'esh"ül1
ei:.L 1I,.)S E:E. lIU. há nlai':i de

: rinta anos. tenclo servido s l"l1-

;>lC �omo marinheiro
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TReioos e lrmariD�os BRDERING
H o J E - Sexra-Ieira, às 01,:;11 e H tWl'l1t, - HOJE
RAY l\lILLAND, ELEN�-'t C-\[tTER j?ORREST �ruc-
KEH, HARRY CAREY, em:

-

-

!

O ULTIMO CAUJAilTE
'>0_ O{ln TECNICOLOR)

Paqutst.ão, A impressionante epopéia de hnrnens e mulheres que,
Egito e da, Sueeia, fO:'Il<,m yL.t"s s� esquecerem <:a co!:dh:ão humana pura Iutar <'Oll10

- rpeta URSS-. como purctats; feras em prol de Hill HkaL � Um druma forte l' ter-
, COtU- :if}r�a,_ ��otriz no-_yó 26! Falando pelo Brasil - acresceu- -1" tI'-

i ii ção pauttst a. e prtnc ípa
í

a rt ícu-

\
l'l .rean e. que ernpo gara as lilllltidõ('s -�-

..o UL'l'I�B 1':, 3;.oleó crú. MadeIras e tau - quero chama- :J. atenção '\10 BCanü:nhão> _p:róJ)l'io$ por pi'e- do representante sovíêtíco sobr- __,,'
a. questão de ordem. _ lado!' das entradas dos pessqlÍs- l' "ALUi\.RTE" - j\t�mlJ, dh'('rs(j� eomnlementos.

co de' ocasião. -� -' .••..
-

'o faia, dê que, a deleo-icã� bra-
o sr. �11aral �eixoto marcou DECLARAÇõES DE tas no PSD_ Disse o sr, CirilO ( I N E B I U M r: 1"111 ti UVer e tra.tar com lIelmuth aileír-a não tem 'Votado-sempre uma: nova reuniao do Diretoria CIRILO JUNIOR .Iuníoi' que Q caso se encolltl"t,::J-" ,j Ik I' A '

HoÍflnA;nll. em Presidente Ge- com os Esfados UnidoS' -- e até Nacional para sexta,-f»ira. desta gora, na dependencía de delíhe- \1 H O J E - Sexta-feira. :ls ,1.::0 (' l{ hurH;, � HOJEtüihl', mmncipiG de Thiroma. 1 em muitas oúestõe- importantes J Hemana: oportunidade f'm que o Logo depois da reunião, o pro- rações a serem iOl;ladas p' lo LIZABETH SCOTT, DENN IS O'KEEF_FE: en •

, ., : ,

' se tem {)post�o ao' critél'iO da

de-I
� sr, Alolsio- de Castro lerá o seu

I
blema dos "ga.rceztst.as" nos qua- "'ov"rnador Lucas (,ClrCf,Z, per- • "" IE

' mz

-, 'y' - ft.l:e � pega.ção norte-americana, junta- parec�l,' so�re o referido projejo dros do PSD íoi ohjeto de uç,- ;Ullt:ldO, então, cobro quando se--I I A CARNf ( f1 ALMA
_ euUl "'.Ie mente, com muitos dos demars

e se tratara, c':In prioridade, <l'a clar-aeôes que nos prestou o S1'_ ri:"! convocada a. Convenoâ o Es- I E -

I DI .-

.

- "aso do Maranhao, Cirilo Jun'o "" sâd t d�' tadua l para. propictaa- a f·leição,! '-'!11 comemnraçao {O A nós C(JMERC1ARIOS, te-representantej, iatano-amertca- 1 r, ",1< ,,� en oe ". ec- ,.
• I _

Úma m6toeicleta com capa- nos". I I
do g:overnadol' 'pa�lista [! 1)1':si-' " ruo eut!:ada GRAT!S, .io�os os t:l)mel'dál'i(li� portado:

;éidade para: 311aSsageirosmar-
. - ,-;.,..:- l O dcncía da C0n11RSaO EXE('utl\'a ires dos lUgl'CSSHS disu-ibulda, pdu Silldieaio.

<la. Jlarlell:Y_.. ,!,avidso!ll.� é_(}m T' E: 1 E- 6 R A -M-
,

.

A- f . E'_;;í.adual. qeelal'ou: ,

40 fi _P quasr neva- Preço de I.; J.
'

'i dos prêmios, todos os sócios I
- Cabetá ao, rrovel'naCklr mar- I' !\lVI" NR;- .' - 8 8"lO J ..

. . .

ocasíâe, Iníurmaeêes nesta l'e-j'

1- T I DOS
A J í. A' d -

al ('l-OS
• iL - .A as e .o ror-as. icspectívament., nos CIO

_

.. " I

E deverão receber seus car-
ares. caz a da. a. - 111 a, nao �") 11

\' • BUCI:f � PI UjI.!l4:'N 1\. TT
-

_" "..

-

_' _'. '.
daçao.

.

As auloridades policiais tomaram se a Convel1cão devera ser a- I
nes � e J --' ., -"'- .�U - O gl,!l1de idtne nacíonaí ;iões na porta, o que será f.eí conhecímento do fato e em'etaram �ue;� a ser �oU\'ochda para, o 1 "A DUPLA DO BARULHO;;;

to gratuitamente. d<lligências para l(l{'alizal' e prender -laricamento das candidatUl'as f, ' _

Desde já se observa hr Manoel dàêósta, eriquanto a viii- Câ�aI'a. ao Senada, ::. A"s!'m-

tensa espectâtiva e entusias
ma ficou infernada naquele hospi- Uléia, Lt1gislat-íva {' ao gOVélT.':'
tal em estàdógrave •

mo entre os sócios da S.D.
M. Carlos Gomes para . a
referida reunião dansant€:,
o que faz prever um exito
completo para essa festivi"
dade.
Os·oficiais do 23,0 R,r. ti.

serem recepcionados pela
sociedade bhimenauense,
néssa ocasião, serão os se

guintes: Aspirantes a oÍÍ'..
,

e1iais Alceu Dj\esling Fon
toura, José de Araujo Ra-:
mos, Luiz Carvalho Berna:ç
des, Geraldo da Silva Mon
teiro e Ivo de Azevedo'

Rua 15 de Nov.. 1398

BlOMEN:AU
STA.

II O J E � Sexta-Feira � I\'IA'i'fNE'E !lS 2 1101'35
Grnndtosa Matinée llfWU :1 pet isada, com um super
\Vel'st<'ll:

ROBIN MOOD DO OESIE

End' Tel. EDU A R D O
CATARINA

tais, té�nicos 'e direção �Ile
mães oe brasileiros - quanta
iniciativa util não será perm:
tido tomar-se aquí, no camp,;

mais diversas fazendas. econômico?
Finalizandó esta nota, O importante será mostrar

-queremos fazer um registro ao europeu que ele é aquí bell
todo especial ao Delegado quisto e benvindo; que a sua

presença, nos negocios do Brl!.-
Regional de Policia, dr. Jo- sil, e desejada por nós, e au�,.

sé da Luz Fontes; ao sr. AI- piciada por nós, com alvoroço
g>enerio M. Santos, Delega- e fervor,

d d P 1" d M
.', Nos últimos quarenta anos,O e o leIa o unlc1plO; dir-se-ia que o Brasil endoide-

ao Escrivão Jupy Fiuza Li- ce, Ele só trabalha contra os

ri'la; ao Oficial de Just�ça seus interesses mais respeitu.
Armando Br::mdãi); ao Sár- veis, contra o enriquecimento

d niais normal da sua econom1H,gento Acacict Coman ante
pt:r ob:ta' de um jacobinismo;

qUe não contribuem senão do Destacamento e tambem que j� todos os povos, mesmo

para fazer recuar momento aos nossos briosos s?ldados os mais atrasados. sepultaram
d,e uma_ assimilação pelos ,'qUte durante um penodo r,e- no vale dos fosseis da sua his.

- toria já vivida.
indigenas da civilização sul- gula�' estiveram alertas dl�S Há cinquenta anos não se ti
americana. Pelo contrario, e noites na captura dos cr nha aquí nenhum medo do e;

deve ser objeto de um -estu- tados gatunos. 'lonialismo, Negociavamos,
do profundo càpaz de fazeI' Todo o :pi'oduto do roubo com, os Estados capitalistas

.

'd 't d J '. j 'maIS p.dd'-eroBos do planeta,ressaltar o espirito e cara- sera.· . ep081 a o em UI I sem temor. Depois que fica-
ter das raças americanas.· zoo ! mos um Estado vitorioso de

---:.-,..-------- -"- duas gu,erras forte do continen
te, entramos em_ ter medo de

,

quanto sindicato miudo se or

ganiza em qualquer parte da
Europa e dos Estados Unidos.
para operar aquí.

E anunciamos todo o dia
qUe vmnos ser conquistados,
não im_porta descriminar por
quem, Basta dizer-se que vão
nos conquistar, Nacionalistas
e comunistas se dão as mãos
aquí, para essa obra �nfernal
de entoxicação de massas

,
P.

elites do país,
I

'

O qu.e impressiona mal a

I Europa
em relação ao Brasil

,é esse ambienie enverí.enado,
'visando expelir pior qualqiter
modo a influencia de forças,
qU;e até hOje só foram benefi
cas ao Brasil e seu desenvol-
vimentó. Deli o sr. Affonso
{Bandeira dé Mello, há dois
! meses, uma entrevista exc.elen

I
te, aos "Diários Associados",
contando o amargo pessimis.
mo com que a Europa. volve

I agora as costas ao Brasil, pa-
ra buscar ligações com o Ca�
nadá,·o México, a Venezuela,
a

. Colombia E' mesmo o Para
guaí, onde a oolaboráção eu_

ropéia é melhor recebida do
que entre nÓs.
A Manuesman, se não tives

se um padrinho da env.erga�
dura do governador de Minas.
já teria naufragado. Entretan�
t<l, o que ela não representa
como etapa da metalurgia' do
ferro, no Brasil!

Precisa ..se

K

B
J

em Várias legenô,aS

_o • .-

razoes provam

porq;ue o ciclista sabid�j
bicicletó •.

., -

"

·

',_ ':'-�1
� �/

,\�

famosa

Dois mod.lôs .m 3 tôrtj; e'
TU!ÚSMO - com c- famoso freio
Torp'.tiI-o e-meá. um de- ....
gurança, na roda dianteira.
INGlÊS- com freló. oJavanca,
Equipadas <om,porto,bogagem,
campainha, bomba fl malQ <om

ferramenta"

",'"
- ,1í- .mais' fácil cómprar O melhor! Produzida' 'agora

� " no Brasil, a bicidet:1 GÕricke manef-m �: rnesmo
padrão de qualidade dI;! sua origem na Alerrianha,

É mais fácil plfgar! Todos. o> distribuidores fal!'i
liram a 9ua c:ómp:'a, cirn pequena -enn'ada e sUilves

pag-a1n�ros mens·at.....

�� 'É mais fiicÚ ÍJbter ?eças, q,'e existem semp"" em

� c-swque, potra qualquer evemualidade.,

or. 808 a'."..

\

SOCIEDADE DE BENEFICIÉM(J! 'MISERICORDIAf
DE VILA ITOUPAVA �. 'EX..MASSARANDUBA

V I L A I TO UPA V A
MUN. BLUMENAU - STA. CA'l'ARINA'

E D I' TAL
Levamos cio conhecimento dos Senhores Sbcios I

da Sociédacte de Beneficiência "Misericórdia" de Vi- I

un�h�me da Assemblé,ia' Ge'ral Extraordinária, l'ealisa- !unumme da Assembha G�ral Extraordínária, realisa- Ida em 19 de Abril de 1953 e., confirmada pela Assem-,bléia Geral ExtraOl:'dínárüi. realisada em 2 de Agosto
de 1953, dev.erão, indistiritamerite, apresentarem seus:

1 Tltulos ria Tesourariá da Sociedade, até o dia 31 de

I' Dezembro de 1953, data éssa improrrogáveL afim de
que os mesmos sejam autE-nticados e relacionados, pa�

Ira melhor organisação da Sociedade,
Outrosshri, de acôrdo ainda cOln éssa decisã'O, os

,
Senhores 'Sócios que não apresentareni seus Títulos;

I até a data acima, os memos perderão totalmente o!
I seu valor para todo e qualquer fim. I

,.
VILA ITOUPAVA, 15 d<e Outubro. de 1953. !

. A DIRETORIA· i

quadrigemeos
NOVA roHQÚÉ, 29 ITJFi

fnforma.m de La.nsil1g, tIUe fa.h\,
ceu no Ho,:p.;tal Sp:lnow um

,los. qUfl(_l!."ig<mü"l(,;j l�:lt:ci(jc.l "�
:l.,i" dia-", filhos d.-, uma OJlF,n'::í.
ria, Os óutros trê',< c(l)lUnú:lül

E

do Estado; se deve ser convue[í-

dl!. ngor'a.; ou. até mesmo se (J disposições l'f,]ntívas a fian'
lrovel-na,dO!" afinal, deseja fiCDJ'

ça, férias, lic,�nt;n para 1ra-
de fora pal'a melhor articuJ::n' as ti.Hnento de sélude, }JOl' 1110-
íO(;ü$ politicas para " sua Suees. tivo de doença eHl pess,;asãó". la faroilia, repouso fi ges:

A CANDTD.A.TURA tante, salário rmnil ia, anxi-
CUNHA BUENO lio-doença gratificw;ão por

Solicitado a dar sua 0IHUlUO trabalho técnico ou Cielltifi
-sOIH'e a anunciada cândid,nurn CO, direito de petil:ào, acu-
do sr, Cunha Bueno ao goverllo r 1 ,- <1 ,�tif' -,��;. _ ..

,de S: pauic, declarou:
lTIU �t;ao, 01 c. - ,ll:a�a�) l-IUj

- Ele! tem dentl'O do l)Urtidu serVl�'O extraordll1an(), etc,
todas [l,�, simpatias. E' um no-

1\' I
-

d b Ime respeitável. O _assunto. ('nne-
• c;-ec t�r�çao 'e 'ens a qU.t'

tania, dcyerá. ser tratado [·'Ll esta SUjeIto () extranU111ern-1Convenção do partido que é quell1 rio sErú exigi�kl no ato du
dül'á a úllüua palavra", exercido. No CHsi do t;_ü'('� I

l"--íl'(), dllnmte o periodo de
j"'fiéls sel';1 aS::-;t�!_;Ur[;dH a per
cepL:5n rlot· 2S, di:IS de sala
riu e para ('on1 agem de tem
Pi) sel'it C0i111Jl!1ado o ano de
;:�lJO ,biS.

f
i 1'0 Esfo.du ;_;e un.o n1edinnie
(Il'flenl do SEU c(J)'retol' ao

,'::tlri'(:tur da l.lu1J'a pra!?:J, afiln
tlt' t'\:ihll' ul1J'apassttr o lilni ...

1(" ((jiârio de lU_DOO dolures ..

Ll11f'iT;.tfh"10 a i1:::;(,�l.Jhi.l(·f10. Sau ...

dW:tl2s - Ernesto flllrbosa
'J'IJlnanÍk prf.:-sidt�nl t� CLlDlÍ5:são
de Bolsa�" �

'RIFLEDE 'REPETI(AO

é71RO§ C(l« .

IlHA tARGA50
lJlYERTIOO -

INO/lil$IJlO

, /O/XA POSTAI.
�'I !f-H.

!�� J.40.PAlfLO
I' b--'�,..

�-

ll�-J.:::�
REPRESENTANTE EM BLUMEN'AU: CURT lHETZGER
Rua 7 (le Sétembi'o ....:.. EIl. Tupy .. Allato. 4 - Caixa Pos tal. 10,1 Fone 15'18

EXPRESSO BLUME NAU - (URITlBAFAÇAM SEU S

IJIl\10USINES �OVAR l)i� LUXO

ItAI'lHEZ - SEGt'R.�NÇA - CONFOR'I'O
Elld. Teleg,: Blu11l�n:m e Curitiba: - I.IMOUfHNES

AVISO AO PUBUCO

ANUNCI0�
NESTE JORNAL

'-�C;",",

,'ffu.�

o "EXPRESSO BLUl\lEX_-'J..V-CCltIrIn.,", coneession:irio dos "er�

viços de transportes coleti\'os em I.Il\IOUSINES de I�U:S:O entre

ELUMENAU e CURITIBA, VIA ,J..i,RAGUA' e .rOINVILLE, a.visa
que a partir de 16 do corrente t.rafcgai,t} nos seguintes horários!

Cllegadns PlD Curitiba às 12.00

Partidas de Curitiha its l:�.:!O horas

Chegadas em B)t'me!l<lU às HI,30 boras

Serviro de DOMICILIO A I)(HIIClLIO

OFERECENIJO CONFORTO E SEGURANÇA
Ag ê n c i a s:

BLUMEN/\U: _ Rua 15 de Novetnhl'o, 313 (Hut.el Holetz)
:Fline 1002. - {;URIT1BA: - !tu:!. 15 (i" Novembro, ;��! - J'nne S3i
A mWI>REZA ACEl'rA Ylil.GENS ESI'ECIAH;

.." PAnA S/i IDAS fi. QU!l.LQUim, HIIE,\,
EXPRESSO BLTBlENAU - CllR I'l'JRA, f.'l'DA,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Déscoberfa nova inleo.. de abjeto e covarde apazigua-

tona na Bolivia ��?,�o a respeito do comunís-

L Á PAZ 28 (DF) A PolI' _ Prosseguiu Mac Carthy pe-
...... � "" dindo .p regresso, sem exceção,ela informa que a eonsplrncâo de todos os aviadores norte;

Falangista foi descoberta quun- americanos abatidos acima da
do se deteve o coronel Bilbão. co- Coré'a do Norte, sem o que,mo parte da ação policial contra afirmou, "serão varridos da
os dirigentes fala'ngistu",. Em face da Asía todos OS dírtgen
seu poder. foi encontrada ampla tes ccraunístas responsáveis
documentação sobre a intentona pelo seu desaparecimento",
centos fal3Jngistas ar�ados. co.m CRESCÉNTE PESSIMISMO
plane�ada para ante:-o�t,em. OIto

SEUL, 28 (DP) _ Um cres
o a�Ol� de algu_ns orícíaís dos ca-

cente pessimismo manifesta-se_' ''''''NIi''''';l'�
, rll:bmelros, deviam �tacar pela entre os delegados das Naç6es

IO E U TS C H (:,'li S PI L T E I
�::r:g:o�a c��at��:�:!:, d:e!X;;� I �:�t���aJ;�:U!!S!�f�Ç� ��

, mo � Pala�o do governo e a ba- ra encontrar uma solução pa,: 11 se aerea ,de EI Alto. ra {} espinhoso problema dos

0.0,1,0 :DOS "DJ.UQPS' AsiOCLlDOlii
,,� no�AD. DA' ,

li11 «.l N i li A Ih
-

A N'AÇ�O
biU6.'AiUmmínçl. C OflemUi a.à 11M r.,.Li ..
nu �� F@iiillIB% = cm. Pü:itiol. U.

,

llireÍétl't üUR1C10 üvJü

Ked:lW: BAUL' FAGlJNDE�

BIPXDIJ:N'I'.

ANUAL ••• ••• ••• ••• • • • Cr$ 130.00
SEMESTRAL .,. _.. .., .,. _ .. Cr$ 80,00

N.O AVUL�JO •..•••••.•......•......• Cr$ 1,00
Sucu.rsais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone
42-5953 SÃO PAU L O � - Rua 'Z de
Abril n. U' - 4.0 &Ada!' - Fonea:'4-8Z7'l 6 4-4. ..81
BELO HORIZONTE: - Bua Goiás, Z4.. - POBTO A.,.
LEGlm: - Rua ;roio Montaurl. 15. Cl!RrnBA: -
Bua Dr. Murlci, 708 - Z,o audaz - Sala 131. JOIM.
VlLE; - RBa S. Pedre, ,a.

KURZE BERICHTE

FAIIRZEUGPRODUKTION DER USA

NEW YORK, 29 - (UP) Wie die Zeitschrift
"Automotíva News" berichtet, ist in der Ietzten Wo
che im Vergleich zu der vorhergehenden, die norda
merikanische Kraftfahrzeugproduktion um 20 Pro-

I zent gesunken- Trotzdem kann dieses Jahr, obwoh
noch zweí Monate bis Jahresschluss, fehlen, als eines
der bestes in der Fahrzeugproduktion betraehten wer
den, welches nur von dem vor zweí Jahren zuruecklíe
genden ueberschrtttan wurde. Mit Beendung der W,o
che, betraegt die Gesamproduktion in den USA ....

6.269 .469 Fahrzeuge,

GEWALTIGER STURlVI IN TEXAS

HOUSTON, Teras, 29 (UP) - Ein gewaltíger
Sturm betraf díese Stadt, wobei zahlreícho Raeuser
beschaedigt wurden, Daecher wurden abgedeckt,
Schaufenster und Fenster vernichtet, und zahlreiche
Baeume ausgel'ottet. Die Windesgeschwindigkeit WUl'
de auf ] 30 Stunde_nkilometer geschaoetzt.

ALKOHOI.BEKAEMPFER WEGEN ALKOHOLISIE�
RUNG EINGEKERKERT

LOS ANGELES, 29 (UP) - Vernoll Brown
JVIitchel, der Verfasser des Euches "Wie ohne Alkohol
leben", wird jetzt genuegend Zeit haben. ueber die
Vorteile seiner Methode zu reflektieren. Er kam
naemIích hinter Schloss und Riegel um die Strafoe
wegen Betrunkenheit abzubuessen, Es wurde bei der
Gelegenheit festgestellt, dass Vernon schon zweiund
dreissigmal wegen dasselbe Vergehen eingekerkert
wurde.

NOCR VERSCHIEDENE GEFANGENE IN DEN
HAENDEN DER ROTEN

BERLIN, 29 (UP) - Sieben Norweger, die nach
achtjaehriger Haft von den Russen freigelassen Wur

den, erklaeren, dass die Roten noch ein�n nordameri-.
kaníschen Major und verschiedene andere westliche I'Gefangene in ihre Raende haben. Dnter diesen Gefan-

I
genen befinden sich Spanier, Oestereicher, Deutsche,
Tuerken, Franzosen, Italiener und Finnen,

I
lMMER NOCH UEBERSCHWEMMUNGEN IN

" ITALIEN

I
'

ROM, 29 (DFI - Aus Sued-Italien wird berich
,tet, dass die Lage in dém Gebiet von Reggio Calabria,

I
stark von den letzten Ueberschwemmungen betvoffen
wurde, sich verschlechtert. Schwere Wolkenbrueche

I
fallen hnd die Stherme erschweren die Hilfeleistung,
Die Hubschrauber, die Rilfe meisten sollten konnten Ieles schlechten Wetters wegen nicht aufsteigen. c ;

I
KEINE GASOLINRATIONIERUNG i
RIO, 29 (l\lIerid1onall - Der Praesident des Na- 11tionalcn Poet!'oleumrates erklaerte in einem Presse

Intervi2w; dass e1' nach einer Unterredung mit dem i
I Finanzminister versichern koenne, dass eínstweilen ;
nich an eine Gasolinrationioerung gedacht werde. AIs I

Presservertreter ihn ueber die geplante Erhoehung der IGasolinpreise fragten, bestaetigte er zwar nicht, dass
eine solche geplant sei, leugnete 'es aber auch nicht, !
sondern schnitt ein anderes Thema ano Es wird hierzu

, von anderer Seite versichert, dass díe Gasolinpreise
5ehr bald erhoeht werden sollen und dann nach kurz'er
Zeit weitere Erhoehungen erfahren werden. Die Re
gierung ,heabsichtigt durch diese staendige Verteue
rung eine Einsparung an Gasolin und damit der Devi
sen zu erreichen.

REZEPTE

FUUECHTEBROT

100 gl'. Butter, 100 gr. Zucker, 2 Eier, 100 gr'
Mehl, 112 Pk. Eackpulver, 125 gr. Nuesse, 125 gr, Ri"
sinen, 125 gr. Zitronat, 125 gr. Feigen, 125 gr' Dat-
te1n, 125 gr. Mandeln, 1 Messerspitze Zimt, Salz. IBU'tt2F und Zucker schaumig ruehren, die Eier
und nach und nach das mit Backpulver gemischte und
gesiebte Mehl dazutun. Datteln und Nuesse entk-ernen,
lVIatldeln abziehen und alle Fruchtzutaten' feinhacken
mit Zimt bestreuen und dem T'eig beimengen. Dann in
einer gefetteten Kastenform in Mittelhitze etwa 60 _
70 Minutem langsam backen. Waehrend der -ersten 30
lVIinuten nhne Oberhitze. '

___ I

HELlER'l'Elt GEWUERZKUCHEN I
100 gr. BuHer, 300 gr. Zucker, 2 - 3 Eier, 100 I

gr. gesclmíttene Blockschokolade, 1 TeeI. Zimt, 1 Tcel. I
gemahlenc Nelken, 1 Prise Salz, 250 gr. Mehl, 1110 IL· Milch, 4 TeU Backpulver.

I

Butter un Zucker schaumig ruehren, dann das
Eigelb zugeben; ebenso alle Gewuerzzutaten, lVIílch
und zuletzt das mit Backpulver gemischte gesiebte
lVIehl. Dann den steifgeschlagenen EischU'ee darunter
heben. In einer gut gefeUeten Kastenform in Mittel
hitze etwa 60 ,lVIinuten backen.

HUMOR

"Kom, wir trinken ein Glas Bier;'
"Ich danke. - ich. trinke nichts Geeistes"·
Weshalb nicht ?"
"Weil ein einfaches Glas Bier mir schon mal

doppelte Lungênentzuendung gab".

prtslonerros 'l'efràtariost' ou

mesmo de uma paz permanen
t.,. da Península, são minímas.

O comando elas Nações U
nidas guarda o completo si
gilo sobre o desenrolar das
conversações de Seul, mas nos
meios ,aliados desta cidade a;

fírma-se que às Nações Uni

urisloneircs não repatriados. das estão prontas para qual
Noticia-se que I) delegado [uer' eventualidade, mesmo se

sueco disse ontem que a Coo' 'necessario, a um reinicio das
missão se encontra ante "sé- hostIídades.
rias dificuldades" e teria mes- Te""ãs sessões de explica
mo acrescentado: "Qualquer ções não estiverem termina,
coisa pode acontecer". Por OU_ das antes da data de 24 de de
tro lado, cs membros suíços zernbro, que foi ;fixada como

da Comissão não escondem llmite- -tem,e-se, aqui, que ja-,
que se camínhs para, um ,im-, mais sejam' completadas, pois
passe e que as probalídadas se atribui às Nações Unidas a

de uma solução ,satisfatoria intenção de não aceitar uma

'prorrogação do prazo�

LEONARDO, Nova Jersey,
28 (UP) - Falando ontem. à
o<;>ite nesta cidade, 110 trans,
curso de tuna reunião política,
o senador lVIac Carthy decla
rou que a .atual situação na

Coréia era devida .'�a 20,anos
----- ------ ------ -----

, . ,

bate o- Brasil. Isso não, ,imllIi.,a.
entretanto, em defesa da C�r

teíra. de Expo-tiaçáo, e Impor+a
cãn. O, ideal apontado pelos quP.,
'tem demonstradc vontade d�'

,
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" * NOSSA DIVISA B' SER�m'" "'� I �acio';131 é justamente � eÜmino.:

���������J��, ção de certas atribuiçoes pns'

Selos de G consulOo rou
Ibados no Rio de Janeiro

Concertamos:
Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Geral

.

Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de 1"0.
Enceradeiras, Liquidificadores etc .••

Reformas Pintura.
CASA DO AMERICANO S/A:"

Secção Do�eBtica'E vendidos em Porto Ilegre
PORTO ALEGRE, 23 (Me- folhas de estampilhas, além de

ríd.) - O sub-chefe de Poli-\ cintas especiais de selos p,ara
cía do Rio Grande do Sul foi garrafas, no valor de 18 mil
procurado por três inspetores cruze ires- Henrique indicou
federais do Impõsto do Con- ainda as PP"SSOE'." de Porto A
sumo, os quais solicitaram Iegre e do R'o de Janeiro que
que a polícia investigasse as compraram os selos desviados.
atividades de desconhecidos Numa "batida" realizada na

que estariam vendendo.vem rua das Palmeiras, 233, a po- =
Porto Alegre, selos de consu- ltcia apreendeu regular quan- =

mo desviados da Diretoria de tidade de estampilhas furta
Rendas do Rio de Jane.ro. O das, no valor de 15 mil cru
derrame estava sendo feito zeiros,
em quantidad- assustadora. Ficou apurado que o des-

falque atinge a mais de 10 mi
lhões de cruzeiros, esperando
a policia gaucha prender oos
outros memb:{os da quadrilha
que oper.a no Rio Grande do
Sul.

PRESO O VENDEDOR
Entrando em ação, a poli

cia deteve um dos v.endedores,
Henrique Pereira, em poder
do qual foram encontradas 160

,
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DOENÇAS NERVOSAS' E'

tala de Saúde Nossa Seoborà da ' Glorta

;w."�' ;......."iW.i.iJ,.��
SENHORA CATOU(A DE BlUMENAU

Gratos

A comissão da fC13ta pede a finiza de entregar (I

seu, ti�ilialrlO, ou bOI'dado, até o dia 4 ...11-53, na 11m·ta"
rifl (lo Convento.

'

'São Paulo para solenizar, no cam

po C!O� altos estudos Q ,da, investi
gação cientifica, o tran.�curso do
400.0 aniversário da fundação du
mdropoJe bandeirttnte.

Participaram "do' certame Ínt!'r
nacionalistas de Í'enome de vários

p�i�es -latino-americanos e de Por

tugal, Espanha e Filipinas, filiados

130
Instituto Hispano-Lusa-Ameri

cano doe Direito Internacional Fo
rum aprovadaS vários resoluções de

1
importância no campo da especia
lidade, entre as quais a chamada

"Declaração de 'São Paulo" sobre

I
a reforma d3 Carta das Nações lJ·

nidas, que constitui a contribuição
do espírito jurídico hispano-luso-a-

I
mericflno àquele importante come

timento Jl0 plano internacional. .E.-
o seguinte o texto' da Declaraçlio

I, de Süo Paulô sobre a' reforma da

Carta da ONU:
'0 II Congresso Hispano-Lusa

I Americano de, Direito Interna-

CiOl1:;lJ, cono::'ióeraut,kJ!
Que o Con;�lho Diretor do' 1':15-
tituto Hispano-Luso-Americú
no de Direito Internacional j••,.
solveu em �ua sessão de

COiU'jbra (novembro de 195:2). i,a,)

Cl'ever n� ordem do di� de SeU

II Congresso a questão da 1'2- '!forma dos aspectos fundml1t'o

tais da Carta das Nações uni-I'das;
Que segundo o artigo 109' tlr, Idita Carta. d'Cver-se-á celebraI'

encerramento,

nião anual da assemblébi, ge
r:d 'depois de en�rar em, vti�

gor a Cp.rta ,uma "Conferen�
cia Geral dos Membros dae
Nações Unidas com o p;ror;6st
to de revisar a 'Cartll,"';

, Que 'as nações 'hlspanos-lusl$
americanas têm con�epções 'po
líticas e juridicas comuns ",.).

bre, a organização intel'11.aeín
nal.

Qu� entre essas concepções' po
líticas, e jul'idicas comuns eS
tão a igualdade juridica. dO!i
Estados e a universalíd'3de da
organização internacional, 1'\0

sentido de que todos os Esta
dos devem formar 'pane da
cómunidade ,internaciol;lal uni,·

versaI, e a idéia primordial quI,;
nenhlUn individuo ou Estado

,pode ser juiz de sua própria
causa.;

Resolve: ,

,Adotar as seguintes bases pa
ra a r�forma &a Carta das Na'
ções Unidas e reco:memiá-las a

todos os governos-membros da
ONU como a síntese do pen
,sarnento juridico hispano-Iuso
americano em matéria de orga-

nizllção internacional.
li Os parágr::fos 1 'e 7 do ar

tigo 2.0 da Carta terão a :o:-eda-
ção seguinte: ,

I�Artigo 2.0 � Para a reali
zação dos proPÓsitos consigna-

,

que, segundo 'a decisão do.or

gão competente.' o Direito In-'
ternacíonal deiXa essericialm�n�
1'1 à competencia exclusiva dos

Estados. não obrigará aos 'seus
membros a submeter�se os di

tos �.ssuntos à arbitragem 'con�'
forme a presente Carta, pOiS
este principio não se opõe à a

plicação das medici'as coel'ci,ti-
'vas prescritas no Capitulo:
VII",

t'nEIU}{O

A. L, A., Capital
Horizontais e Verticais:

1 - Ave brasileira àa Amazôn�a (espécie de garça), 2
Planta foss 1 dos terrenos carbonifer,:::s. 3 "- Renque de

árvores - Prefixo (designa {) agente). 4 - Os mesmo que
remela - Terreno úmido adjacente às montanhas. 5 - Plan-Ita ornamental da família das CCml..10stas - Atuam. 6 -Ha
vida - Indag;l. 7 - Pedra - AlJlãudir. 8 - Símbolo químL Ico do sódi,� - Templo em que �.e conserva o fogo sagmdo
dos persas. 9'� Abelha comum. 10 - Endireitarias.

" -I ..

--
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1 muitas centenas de jovens ,são

r .'eeducados para ser bons Cl(Ü;',
tinos, Muitos ,k�tes jovens cunhe
C['III sõrnenta um indlllgentt'
pscnI<lu-am<1I': 11l1Ul ntilllctp CIII·

:!)itu�l (!UI� eOI'l'itU11h"l. !.! \·r�:lu�A. eJTI

v( z ,dll- l"i:ful c.:�H·-lhe o doscuvnl
vímento ;""l o �"n!-itJ .. ia :1 ('SpOIl�:,tt 1-

lida.dc-. 'I'odus os dins, diz o, dil'''
tOl' desta cidude:zinalt, lemos qu e

remodíu, o mal f{'iio pOJ' uqu{'!eg
f!enitüres que eonrundtrnm .a pa ...

lavra '"am·or" coni' Hindulgenci:t"_
1I..15.e..:-; ieacas que são l..h-"nla5iTn

Qua,ndo reapeitamus a mI!,. damente indltlg;ontc',: corn os �e\1f'
personalidade: Ql1tll1'Jo <JS

njUdll'l filhos e!)(iste uma infinidade; pa
.

mos a torml.r�se. independ, l;t, J
I'Pce que sej3, 111::11" <:omodil "

teceoer a.mor ?ul'a l<,p.rimder ", e� vez de opnm,l-Ios e ,,�nslô,e- mais fnetl; OS jovens de ho]:ct;ar a'f�o�, mnrs tal'dê,:- dá-II} ra,jOs. como uossn fJ"OíJI'wc1ad'.' (fU'9<rell1 tornar-se f'f'do tndej» n�m i!gOIf1'1pO, para "VItal'

.,",
(\Xeh,Slva? P<>r out.i-o Iado, tum- 'lentes e a." mãr-« os ,j(.jXfl'lll �,t'granRef' aborr-ectnrentós e l(it-J;J uern um eXC(J(l -o de ll)f]ulgeneL.1 S�O inpu10pntFz N�L) {o1 �'(�l'h.gGsto�1 que hoje sei verificam tio: com <JS filhos é urna forma l''''-

�. �,

id de " '- 1Ie-

d d . que a 1��·vel1( a (1 SflJ3 H mev JIilGCle a e e que frequentementlJ r-gosa de pseudo-amor. 1\: limil e r-
t d

'

J
.•

tsm' par protagcnístas os jovelllS dadezÍ'nha dos Estados UUld"S:
cnn xap�]'-s€' �Ü!; e�"jos (O� "

1(.';:'1).'101 lHI :;[1. P::'1:1I1:1 1f!tra Al

do ('(JI"
e cvitaúd., t, do eallS:il'.l

aos dedos, De 'Ié se Sobj'l' as
custas, erg" as pt'I'Il11S vr:i'ti
·calment.e e mant.plldo<lS com
á,Ii mãos apóil.ldas 11:. do! 11':1 rlÍ.>
joelho. F'Jça pre";,,3o c,�rll ü
:calcanhar esquerdo ;-lr In'e "

pei10 00 pé dil'eit.u, l"stelllb �j,:
pernas l! ",sOque b"lll (J jJ�' es
quert.:lo fazt'ndo'o movimetltarCÍNTURA GROSSA: Com a SUbl'P o tornozel_l (na arlieu

ajuda de uma malet.a que pOlL l!:içâo) vinte vezf'S; 111nd.. dr:
s:.;rá no chão à sua esquerda e perna, fazendo o m,PSl11ü efim
que' você"levantará dobrando- a direita,
se, o mais que puder, sobre o PERNAS MUlTO GROS
lado esquerdo, estical�d"G bem SAS OU INCHADAS: há qUil
o direito. Re�lmece ela outra- se' sernpre lUlU rdZ�io gl'3Ve e
part",:' �" sempre �retat mas

I
será bom fazer ey.::nninar o fi

renuncIando a maJPü�, a:f3ste gado e seguir um r,iegime que
"s pernas, erga

verhc.almen-l exclua todas as gonhlrns ani
,te os braços e, sem desloc'ar a mais e vegeta's sll�;ce1iv('i,; de
posição d,a �acia, vire? bl;l,sto estabelecC'í'-s'? 1I0s (tocidos, A>1
para a dIreIta, d_:-pu's

IJIClme-!
mãss�gens e os b:mll 'S ctt' IUL

se �-tté tocar'o chao con: a pal- podem ter UlJ1d L't'rta ('fic:1l'b,
111,& dns mãos, perto d:1 J)onla e assim () hábito de cllli'C;d'
dcs p'Cs,

.

um traw'sseiro nus Dês da ca-

I, SE TEM TORNOZELOS ma' para descong(sfionar as
, pernas enquanto dorme, En-

��������������������������������������������c fim, d�te�e sobre as l'O�;IS,
l::n'gue verticalmente as duas
pernas, fa(;a com os pés v'
qllellos circulos alternad,ls cu_
mo se estivesse pdlalalldo, fa'
zlmdo l11ovimeni'ar (I llflrelll a
vezes H ar1iC'ubçi:io <lu torno,
Z€Jo,

QUADRIS'GRANDES: A
jo,�lllC'se no chão. cum as

l mãos enlaçadas atrás_ da nu

eu; sem deslocar as maos, sen
te-se nara a direita, retmne a

pos'çio inicial (de joelhos) e

se\i'j{�-se para a esquerda, vin
I te vezes, D�pojs levante-se,

I pouse as maos sobre os qua-

I
drís, equilibre-se como Ulon

e.egollha sobre a perna direl

I ta tendo a esqúerda bem esti
cada. Dobre-se sobre a perna

.

direita deixando estict!da a es
! qu.erda e recomece vinte ve
:
zes, tI' _c:mdo de perna, Enfim,
,bem ereta, levante uma só

GROSSOS: Inicie o d'ia ten- perna (no principio poderá a

taúdr) 'um mov menta de vôo juclar-se apoiAndo-se ús eos

ciplina(io: erga-se ria ponta tas de Uma cad.e;!':l) primeiro
dos uês muito lentam,ente e o diante de voeê, depois para o

muis- que puder. ficando as-, bdo,
sim' suspensa por :::ete ou oito PERNAS PLAClDAS: .Jun
segunclos, Prol;ure caminhar te os calcanhares, manlenclu

as pontas dos pés bem sepa'
radas, pouse as mãos n,1S qua
dris, e abaixe,se .� levanle'se

c,:lltl'a!ndo fortemente os n:lUs- da dUl'l'lnte o frio '8 produzi' Enxague e repita a opera�eulcs mternos du coxa, vmte d3 pelo vapor d3 3gua que cão se houv€r neC'8ssidade
ve��ÍOS CAlDOS: O grande I

penetra llOS gavetóes nãG 1 �jnda uma vez. Corn est�
peitoral e os out.ros J�lliSClllo:; ob�t.:.mt:- serem fechados pr,()(;edimento guase semprem,!"l1orps devem ser fort31e.::l' heI h1etJcameníe. L31S lTlal1chas desapal'eCeu1.

�1c�

EnSinando a am
c PUls'bih.n. unt·.eleh�istll' !l..11e'e,!p Nós não amamo'.'! ",' ncsaoa J.!
tJlüa:,a.S, relac;õe_s hU)�lailªS; �u.r' lhos porq,he OH }ll'oíeg"'lllos � J1�;�"
tenta que 10 amor ou a capacída- damos tudo o qUI·, 1\"N'S 'jtu III,
;te de amai- deve ser cultivada,'\ Os animais tamnem f:1XP!n h'rL,
'lue o; l1'1e11101' que os, genltol,,,,'1 pelos seus pequentnos. O cri!';;
(Jonom • faZei' pr;.lo!> ll'l\lS filh"" .[1' do é este! Até. a que po-nte eu r\

en#.iI1a-l·.Js la arnar, �ideramos nosso" filhos eO-lrlV
O único modo de ensíar o, amo.'

('riaturas humanu, " C'011'0 in,j

ê o exemplo s cuttívaüo na 1a",\1
lia. o sentimento amoroso. enst ..

necessário esforçar
mo a musculatura, Algumas
'Í1exões, nas duas extl'e'mid'a
des do' corredor, e sempre com
o papel f no preso entre os joe
lhos, melhorarão .) conjunto.

Matriz: I 'I' Is. J A I'

Z! de Fevel'eÍl'o de 1935 ·'tNco'"

.. Cr$ 50.000.000,00
40,000'000,00

"

90,000.000,00
786.000 000,00

DEPOSI"f-ll1' SUAS ElCO:r'lOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o 'A:YJM1l!NTO DAS PO$SIBiLIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUCÃO

'Varias,. façp todos ós, di-3s üm
,[9S quilomefl\)s' 'iU",'� nMt.e
não me aguento ma's!". Diím
te do sorriso Ü'(HÜCO do espo
SO .ela resolveu pr'Dcurar de.'!_

. cobrir um meio de documen
,lar a sua atIvldade _pedestre.

E inventou, ou mdhor aper.
Jeiçou o pE!dornetro, medicj.ol'
.dos passos. O instl'umentf.\
marcou uma gl'ilnde vitoria
das esp-::;sas_ que finalmente,
]}E'dometro Wi mão, ou melhor,
na- perna, podéln "esfregar no
nariz" dos lr,gratos consortes
os: quilomeb'(lS percorridos ca

da d'a para Iázer frente a to'
qàs as ta;-efas impostas peles

casa

devere,,: ,de.'..!:Vl';I0naf.'e 'de mãe.
Parece que o ped'Ollletro 'es_

U. rvolllcionando a vida con

jugal americana. Primeira
eonsequen'Cia da- invenção, foi
a cíação dtt "Club do 'pedomc-'
tro", ao qual se' Jnscrevertl as �
esposa51 CUjlJ'" maridos "{I,ão se

decluta.m'oficialmente à \ ren-4
der solene homenagem as co

tidianas faillgas da sua caru
mew:CÍ'e. Algumas delas pre
tendem, nada menos, qu.e es
tabeleceI' uma p-erigosa prD
porção entre 0::1 quilometras
percorridos I� o tamanho 'das
COlltas da costureira.

P:�r sua' 'Vez, os ho�ns cor"
rem (sem ,pedometro) 'as res._
ções, e oferecem resistencia
a 'esta onda dI'! vitimismo das
consortes, Há quem afirme
que um marido de boa vonta
de se pôs'al) 1rabalho e depres
sa inventart1 uma espantosa
maquinazinha" para. docUlnew
:tal' a .enorme e extenuante
m;aSSll de trabalho realizado
pelos marid:;s no decorrer da
sua operoso jorhada,
"Tolices!''', exclamou' uma 1,espcsa incredula. E logo acres

centou com ar de desafio; I"Nós �s..ptlsiis fomos' ditm�es
de inventár o ped'Ometro, mas (eiW'casa, é claro) seguindo o
t-�s mar' dm', que coisa inventa_ mesmo"_ptincipio. Aprenda a
rum? AiP. hoje' só' souberam caminhar com salto't altos to
Ínventái- d'eséul]l�S, quàn'ci'o'! candq o chão' primeuo com o
voltam pára casa!!". ! salto do sapato, deslocal'l.d'o

llLUMENAU, 3U-10-l!J!'m

AHIVERSA'RIOS Norte:
� a sra- Alzira Budag, es

posa do sr, Heiriz Budag:
- o sr, Edgar Ruediger, do

comercio Iucal e,
'-- ,) sr. i"reVmundo Hles

eher, residente nesta cidade.

- Acha-se em Iestas desde
o dia HJ deste mês, com fl nas,

cimento de uma interessante
meninu, o lar do sr, João Be).'·
f,oUi e sra. Augusta Bertoltt.
'_ Com o advento de um

lobusto merríno, ocorrido dia
20 do mês em curso, lia Sec
.,;50 clt' Maternidade do Hospl
tal "Sallta lsab(�l". acha-se
r:l\p,;alarHldo o Jar do sr. João{)
Andrade t: sra. lVlaria l"aria
Andrade,

- 'rambem (1 lar do sr, C:11'_
ias Ru.ssi E' de sua virtuosa
('!-'posa da. Nair Russi, acba'se
enr:quecido de u'a menina, cu
jo; nasciil1entu se verificou dia
22 do corrente mês,

Fazem anos hoje:

- a menina Lueelma, filha
do casal Teodoro ç� Nair de
PÓlUI::; e que nesta' data COl11·

pl.eh SéU primeiro ano de v�
da; NJUCIMENTOSii srta. Jandira Wehler,
filha do sr, Frederico Wehler;

�, .J era. Carolina Reis, es,

pusa do sr. Julio Reis, resi
dente l1::; bairro de Itoupava

ANUNCIEIVI
N li: S T E

D I A' R I O
do.r. :',�: V:!ZC"f' at.:� dusenvolvl
(h:" Contraia (ti:] musculos do
pl�jíu Cé tlt-'vel'Ú SEllti-J:., fre_
,neI' ,;ul) (\!-i !Jl';ll,'US" l.:·vando :1:<

l!1Hc15 aír{I'; t!:t !lu!.::.!, êI�:jJil'alJ'
do o ar; depoi::: l,'::v(= os coto-

ço verticalmente estendendo o
uutro IlOriz,'mtalmeute e mu
fk 'J posição dos braças. A n<l
iacrio e u reulO são os melho_
1'('� espanes para os seios sai
dos.
E r.pl'ov,eital110S para indicar

:,lgulls exel'eicios que emuele-
7.JIl! JS llIii, IS. ('l)mbatendü tam
IJPlll () in('stético volume que

VIAJAIUT-E":lS vei�is cosI limam formal' no rt �
dorso das lIlãus, Para isso, pro' ,

d __,
, " I I r'j' uma ob"(liencia

- Estlverml1 hospe anos nar.:UI e _u J � •

ci<hde'lwrft:11 a de seus dedos (o

qU(�1
"

r

'11
ne,l1 sempre � facíl) executilll" -,-o I:<;:'�I�" R,EX:, .sr,s. AI!"do ,si!!!! lllOVJlUentos: gusi .. E\ e15,- 1 ade!! Dumelewi-

,

•

('Z, HiclHH'd D, I-Lw,lal'd, prof.! ·

�

fh "f//\'\�'«"�}Í'-=/7.= ��\��"(l'� 8�al��ll�9' t����s�:e��
-' J ,,1\ fi f) 'I' I iI J flls ;:, Mana JuS!! de SQuza_ e

� j

\1l.,J �\
'

'\
II
:, ::;� tas, :l'tl'p.z!nha Gane.lU, Ma-I 'L -\ J W ). na Llllza Pllnenta ReJs_ Ecv-

� "

,

' \ "t � lia Castullhei1'3 Brandão, �;e-� f I i2 Is,· da Pit,lsdol'f da Si�va, (Jiselia
.

-_ Antot1la Gomes Lelte, Rosetta
. ,

= - Eabelh Pow'v Alelt' Rabello

,�/'.�)\ (�,)J \JV(�I ! PO";���'I���I�� �;�en.
\'\ ') r.... -- A personalidade:
,4

I
5 Q As mães, os pais, e os pro-

-�------ fessol'es, têm influencia deci_
l - Sep:ué' o lndicador. siva na formação e no apel'-
2 - Sep,ll'e o dedo minimo. fei�'uamento da personalidade
3 - Separe do's dedos, do' hcmem, Cabe, porem, às
4 - Fa�a que se toquem o mães, o papel mais importan-

indicador e o minimo, le. 'psrql1e elas é que têlll ccm"
Depois d" ter feito 10 movL tacto maio'r com as crianças e

mentos (em cada exercicio) just:m1ente dur<lnte a infall
feche vigor;�samente a mão'

I
eia, idade mais favorilvel, pa ..

depois estenda eompletamen� ta uma educação CO!lv(;ni(·nte
te cs dedos, abrindo,a mão e util·
('amo está no desenho 5,

'

Evite que seu filho velllw
--------------:_------_..:_---;;..--- a ser um choramingas,

Manchas d e um·ldad.e
um vingativo ou um hn-
milhado, fazendo com

que, des(le t� primeiro
mês de vida. ele seja tmi.
dado de acoI'do rum as

l'eg-r,as da Higiene 1\1eu
tal. - S,N.KS.

\'f')l)�; pal'tl frent':', expirando,Ou esl elIda os bl'acos hOl'i
IIIH1tall1lellte, c�'ntl:a 'ndo os
peitorais e cruze rapidament.e
... s mãos, lia frente atrás do
eorpo, com cadencia rapidissL
1I1a, Ou, sempre com Os peito
rais contraídos, erga um bra-

�tA 1:('���tt'. ':"����-����fF-��...ro;�-- .;"���""""":t',,""'"

_

E' uma grande preocupa- O segundo "banho" d.e
çao para. a don� de casa a sol deve s·er feito' nos me
roupa hranca enc::mtrada ses mais quentes, Isto é demémch:.!da de umidade, Dei- dezembro a marco,
xa-Ia por longos períodos Para os lencoi3' e outras por HAGA SWAlVIl
semprc! fechada em gave- pecas manch�das experi- 30 de. Outubro
tões é 0'1' "", • N�

,

,,' _I Ha !l1a�ICo asiral para ,tudo!
,

b aVe elro, �cessa- mente o segumte, 20 gra \ A radlaçao Lua-Venus da sor_no se torna, duas vezes ao mas de pó de amido; 5 gra- [te em exposições ürtis1.icas,ano, esp(�(:ialmente logo c�e- mas d'i� sal de cozinha e su- joias, ,modas, reul1i,jes s.ociais,pois à,� tel'n1inado o inver- co de 1 imão, E-:;tenda esta c::v;rtll:lentos, CllllsorclOS e

n I: 1" '�I" d' 'b I \la",enS,o )0-" por '" g�II1S las ao mIstura so re as mancha:,;, I Os Nascidos Nes1a Dataar e au ';(J], para qUe dela e- pelo avesso dI) tecido, espo- P<Jssuem m.ente vigilante e

vapore a urnidau2 absorvi- nha ao sol e deixe secar. combatenle, T(�I.';�O fo1'I1]119o.

ASTRAL DO DIA

espera
para Alfulates

- x --

Rua XV, 1:,60 - ex, Postal, :�BB

BLUMENAU

AMDRE' MARTINS
Dtstribuldor em Bta. Cat:utna

DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"MOBIS"li '

f�'O
,�
.;

,

UMA FESTA pela qual va-I
nos agac!lados, qu,� só você I .-'nfeites da arvore; são idéiaslc LI pena gast;l� dnwl 5."1,n3- I:01!]JeC{'I':l, e que enchel'ü J dp bem novas, '!.'T.lglllLlis e muiuas eLe, preparaçao. rnolJlJlz::l'

I sl.1t'presa
(� de �dn]Íl'a�'5u tJs o- tu intel'essantl=s, que, certa'a famlha 1:11ell':I,. des avos l,ltos d"I,J seu:; I ,lhos durallte a. mente, darão "grande prazera�s pequellll!os, e o, ,Natal. resta del,es, Alem do pl'êsepio aus ó:etls p''''qU(!nin0S. Por elaslV�as, cnn:o se]Jqlr�! ,ahas,

VU-I
e (�C alTore, sem Os quais não \'océ veHÍ como qllalqt:er ob-

'Ic� �e;_vel'a ser n dll'lgente; e- e:{lste Natal. tuda [l C3.ô3 deVe j(�tf) adantado- presta-<_;e a BerXlStl1'HO particnlares, peqlle_ aS:;111l1 ir um im:olito ar de fes- utllizado.
,

�a. Eis aqui uma idéias para \

A

(J' ,O m
;uni C Q ç a o

A COMPANHIA BOAVISTA, Df: SEGUROS: .. Sut1lfSal· PàranímStá·
(alarina, esfabeletldá à Rua 15 de Nov., 266 .. 'Eaifíciô José' L'ourei ..
ro,1&,,). a_ndar .... End� Tel. "ErMA";,." f70::_'Trr8�"A�,
cbmu.lJiça, aos seus� .distintos clienfls; "ctrrrelorer e' "AmaO}-- qüt 'mU
dou·; seu, escrilóriefem � Blumenau para o prédio PaulG,_Stheidemanlel,
à Rua 15 de Novêmbro,' D.O 810 - 1'0 andar sala f�' oftd� continua
alendendo denfrõ';' do horárie,lIGrmitl���

�;
'"

.
'

(ia. BQlvlsl a de Seguros
Escritório de Blumenâ"·
Caixa' Poslalr 253�
Telefone: 1161"":

<

End. Tel.: EIMA

Este é o "Pele Vermelha".
Se você virar o' desenho verL
fieará que esta cabeça é fei_!c'l
com um frasco. As penas sao

de cartolina pintada em varias
corel3, os cabelos em papel ce
lofane preto. Olhos, boca e n�
di são pintados DO proprlO
frasco.

2 5 0,,0 O o'
.. Habitam a zon2. de co

bertmu da ZYM-6, Rádio
Mirador. Vendam mais
neste fim de ano, anun

ciando na emissora dft Rio
do Sul. .........•. ,

.' Solicitem a tabela de
'preç-os ou a visita de um

I eÇl'rretor.
- Caixa Postal,

, 61 - Fone 151 --- RIO
DO SUL - Sla. Catarina.

====�==========�=====Z�����====

'I;
t,

'

natal Marc:t Fabril .la meHwr
casimira do Br,4!!lH

Linhos avbmentos

Pegue outra tampada, ]lin
te-a de lJl'eto e tcrã quase fei
ia esta êabeça· Com um pouco
de pallel celofane colorido, e

la assume uma expressão al
'tamel1te espiritual.

Eis um cão composto comduas r.olhas e com limpadoresd,e cachimbo. Os olhos o na
rIZ e' 0\ quatiradin1io pósto soobre as côStàs, sãó' feitos em
papel brilhante:

_:;�

TA PErES I'
OS MAIS LINDOS DESENHOS
o MAIS VARIADO �ORTIMENTO
em suaves prestações mensais só nas

O. J A S P R, OS,DO· ( I M O
Rua 15 de Novembro 900

BLUMENAU

Vem1:ts

L

R.À 15 •• Nevemltr•• n.e 1'7111

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I n
'atei e basquete. entre as equipes iMBuis {(amarelinhas) e do G. E. P. Trindade - Jpiringa x Icaral

NC?I ,itiL�ltO de dim�nuir em I cotejos, l�'fJiS �-e �!Jla ao eesto ,1W?S� cidade com �eu quinteto' )�..niicl..tand.{lf·se à pal·tidl( cQlisegucrn deixar a melhor lH'indjl:t1, tcrCI(WS como cu- (i"de, seguida de um .ibgO de rud a Salomé, Estas considera-llai'te e llésânitnn que-vem to. mascufíno eum de valei tam- pr'incipal de basquete, llarll. ;da,' < das Impressões c dificihntuie cnutru número um <1<1 :,all:l1.i- basquete juvenil entre W Il1f;S- ,c:ót's, Iii .. uma pequena idéia,'mando couta dos amantes du bem masculino. �n.e",oe-n'ta' .. na nele .i.... • '.

I 'l'l'afít·se, de um .espetüeulo I t d rol II
'

lia espurüva a luta elltre as mos clubes. !la brilhantismo com I) lJ'II:!l, , '. ..� l! ,," prsncrpa l erro a os. N e \01' prcna-vri1ei.pól:e '6ápquetebó!' focais, de aniianhâ a' noíte liastalite s'ug'est,ivo, aguardado �,1 representacões de vclei .iuve·1 Dois duelos ctnllOlgantes irá se revestir a jornada vulel, " ."t'endendo" II um convite nas qna- '", . l'.wuo!>, agora, Os Iph-anguístasa Sociedade Recreativa e Es- "', -eom desusado interesse pelos nil da S· R. E. Ill!i'anga e Gre'l '! ntre :t garot:Hb "f.sírelada" cl't;teIJolistica de nmanhã iil;oi'Üva -:[llÍlí.lroga resotveu ()- d,'� ,dlr:gentes "amarelinhos", .dras da Itoupava None, o cam- adeptos do. ,(I3porte da cestn, estão credenciados a uJlur::1r lIliH l;:SIlOl'tlvu Pl'OreSSfll' 'I'rin. e os eOllífWtl:ulos �!e Edl;t':.li' Aj' lluH� na Itoirpava Seca.i'erecer lh;cH 11a1'a' 11.ll1a;nhã u. 'o karaí,' popular agremíação peão da Úga AtÍética Blume_ Pilis todas as vezes, qüe aqui um ponto final na sêrh- de vi
rnà noItadà _eSl;ortiva com pe- lHn;.;tlorisii �e naja]. virá. até rtàuetise da preseJiÚ'! teUlPora- se apres�niáni, os lJl'la,imíos tórias do Icnmi. ,

:i:::�:::�.";<����:a�d:·::�; JegaráemJoinvilea 14e15 de novem-ro I. Alo, n�07. ftten�ãO &Bvalh�iros ..,

t t' d"" b 1'-'-
-

FI
Chegou a i1rjorimudade de adqmnrem o seu hHno de Imho, fropical:I) gUiO e 'I

..

Ir "'1 'IaI ces!, do ameo o pillliUl!iÍ OI! a!bãne, na "( A S ABU E II GEl''', que acaba de lançar
: Uma das modalidades

eS-l"bÓl.
Há vários aaos o.'espbi" pes", empolgando todos' os Clube de Regatas 'dó FIa' ,uma �nmdi.o$a! 'ifmdfi e:;pedal de' fim de atWf com preços reduzidos

portiva·s)riais em evíderrcíá 't'e dá' cesta', atraVessa' fase campeonatos da Liga Atlé- mengo, do Rio, convidan- em rtda� fl$ merciJdodi15. Alem de tudo bto, ii HtASA BUfRGER" estáem Jihi\;ile é o basquete- áurea na "terra dos prmei- Uca,No1't'e Catarinense, nos; de-o ,a se apresentar com
..quais sempre tomam parte seu famoso five de busque
equipes de reconhecido va: I te no Palácio dos Esportes,
101' técnico COIUO Palmei-, tt:OlÍl'lne tia t.a ll;',gílla, ll'l,)'a n

G 'GI' ,I
_.

I:as� uararn � orla e OU- I !,t:W.4��!..��!�!�!i!�'�;':!��������!'4����!��6����:�
tras, l�' AftMA'f -� Mumr- ee ;i I
O Guarani Esporte cio-] n Ri i J' E Wln�O[j�: Ibe, que em 195:{ ínterrom- i �� ��

peu a sél'i,e de triunfos do';t Ar"ol\s d� ea!)íl, t'�lHH': �: -.--------

Juarez 'está-ma surpreza, D C. A. TU1JY Palmeiras em campeonatos �f ���tf<�it'�I'\'OIVd":�;IS��!�;, ;;": Olg�CIIllil
Ir

r' etlll'o d.e" r u q U ,."eoficiou à L.B.F. que s�' inte- do Estado, levantando o Cei' � m:II'eli, CO!\lI·RltM·:,m �� ,

"

'

ressa pela renovaçãó do I t::\IDf' Que há, p::JUCOS m�s.::s �f. NA �:
I>� 'I,contrato de seu defensor, i L"ve lugar em ji'lorianópu',;� (asa Pesca e (aça C� Estará p.J11 Brl1sqe,-;, no '))O'ó' ville paril trl'inar ci afvi.n;,grc ÜI ao inumeros Ieit'Jres do

providencia que virá difi- lis, desejando comemorar" i� , ��. x.imo dia 1,0 d,' novembr". - joinnlense. Ofereceram os "diário n.o 1 do Vale do !tu·
cultar em parte a lmedíatá condigriairi(hite a passaGem �� - nLUMI�NAU - �� portanLJ" dom.ingej, 8. equi].lf' ment�,res caxienses elevêlcb jü" do movimento €Gpoi'tivo-

-

f
.

d -" ., ,

b �� Rua 15 de Nuv., 1:1IH �� JuvenIl no 11J1ranga dl Saco quaÍltia Dara qL�,e <) cnaéh (::t- )U)_ cõdade "Pr!llCeSa das In-trans .er�nCl� _e Jua:�ez ?a- oe. n:ms um anlvC!rsarlO s�u, t.� �� (los Lin!?'é';,
-

�le F�o�'i'inÓp(i1i;; .til!' 11" nst:', (:::1S0 S� tn;nsfcl'isse dustl"ias Cat:ni,nenses", sob a.ra a aglemlaçao per lqUlta. OfICIOU reC'erítemente áll ".� ..�:" ••�)'\I'�'��.':';�.��.':'':�:':!.�!'.!��.�����'� que rdnbull'a ,I VlSIÜI dos ,',., para" rn:mchestel' barriga,,' -dire�ão e responsabilidade (lf�
___

-

)luzes do al:vi·v,,,rde. Segund'_ verde, No entullt.,e C,ildeil':; Red:u'ãIJ do Jornal 'de lhus�

rro-CR�I·�O' �'e: s' m'oaforli S' �O fal'w' e�'ras f � �ii�:�:��l�� J�;t�I�) l:��:���:;��l(�);�'.!;:��:�, ��� y�',t�;��:�:����:�:�::�l��)�,nl!';� 1;:��;�,����ilSu��l�!�;��� ��;t. ���
,

..'

'

'h ,'f' ; r,' "," ,: ni� �JI.', jJ"rduJl:Jr bOS v'situ!l1t"s l!- P�l!s:;ndú, fJnde se encün:r .. ,;H'Olltl:l',ÍulClltOS esportivos. lh,U,
.

I. III U II IMI n._.ulltiJiJ d:!.s I!I:::" :',;l'l'l!';,'" ]Jt'l'feít.:llnente à vont:ldf:- 'I Brusl{ut', divulg'andó semanal-
sas. :--xxx-'-· , ,mente o (lue há de illteressau-

I
"

'a'" .,'
,.

t' I ' E ·ta'�·· AI'
�

� ---xx.':-_· Desta data em diante, "li ! te em l'elat.,ão aos homens l':

ev', 'U '9,mto ,O C\'ID� n :0' no' �" 10 II I ... V IJ t'u� (} Esll'eiuu satisfa:ol'Lment2 'J Naeão" passar:! a divulgar tI- as coisas do- es!}ort(. bl'nSlJlH'n�II 'b ti: � V li I ti A 11é((.:(l RplÍ3UX, 110 t'ert�ll11(- ma sequência do noticiário 2;;· I,;e.
catarin,2n:oe de fllÜ:L,�.l, ,)': ,>_. porih.'o, bl'us(!uense, dando (;on (I. de n.)

sr, Aggéo Guerreir,:c, estive' rente aliO, P,b2Ü,P,'!"! e",}"t;:,c L � _ i-"=" -Ii :_: i--:::_ II. -=
..

�-:---=-;-_. -���.:--,..--.::..--. --:.:_",,--;:--,=.;
ram na Alam�da Duqu.e de lànnt:l1te o time elc' União dr;
Caxias os srs, Augusto de Ibil'allla, c<.lnú),,:-,,_) õ:J, L,R.D,

=_"lllll11llllll1lmIIIlIIlIIIlHIIIISIIITIII!IITmUIlITmO!HIIIID!IIlEI�1iiiJIl!lliHlilílllillim�=_=:;.Os at,1çant�;s L';e::J]ol"(·", de-
-Souza; Oswaldo Olínger, GiL

berto, Meireles, sr, Nilton Bnr' l':l!'ll ;: I r >all', � 2xausti'.'o .10

ges dos Re s, Osnildo Siqueira "l1lalabarista" gll),:'tI'O Pf!dl'o,
!li!

e José Felski, 'que proced::- em ir ,ll)ar�hú' lYJ[' 'lOW VP"PS == OI�18S OuvilfOS Narize Garganla
���loa d��s�����t��r��;l�t�:�J��� �:(,(r:�o��� r.:�:;,c���](�; (���;1'����: .-,.

.
..

dãi
."" -

to? no período da tarde. misso d�' dcnn ngo nilo é d�s OS Drs. ;;;;

Assim, esbrão os oróceres mais faeeis,- "is!_) ser Ll \.!ni::ío,
la

T
'

palin,::!'irenses de póssê de t:1. !:'rn Slla caS;1" um giganü� ql"� f
=

dos (JS detalhes re!:,wiL)!;)ados se impõe com reS�)(:il() <I :!U",j.. r InlO ,!'1vare�COU1 os terrenos pertencentes qll(�r co:;tendúl'" pu}' IILis VI)' II _.
'à agreliliação, detalhes e3tes derr,so qUê' seja, Em faç·:! ;! J li'oC"lTlado pela' Faculdaue\le í\o1édicina 'da tJnl-
qt'I'� (lcílitarão ob"ervações eampo elo ,Untá) l1ão o fe1'e<:'.'1'

vf.:r,>id"de do Bjo de .Janeiro ,mais prEcisas sobr" a constru- as 'dirnenS0i::,; '.))'.t'i:; jc", CI,'>1' 1" "-" - .I'ro!esl!or e'atedrático' de Biologl;i da E8t!{)o-de conti- (;ão do nowJ est:í.c!J,,· Tãu legD q;.: (, r,':[!'�Jl;q,1Jf:'llu ;-la },'e(l<'n- :::
la Nurmal Pedro II;:'lr, C;" �ri rrt'l1';l". u lJl'_'[io en· I :Eesteja concluída <1 pLlllta dos '

- Assistente do Pl'Ofe:mor David §anson =

referidos terrenos, onde t'm \r,ê' (I tilll!: (ir: lbí�':nnil P II C:,l"-
Chefe do Serv.Í<:,o·OtOl'Ílw do Cenho Saúde def'0ntitío diagonal f,c.uá I) gra', Ins Hen:1Hx,

.. s'-'l'H, [i·;'lvad�. (,nI Bl,wuett"ltl.. =mado de futeból, �:·�'rá inid,l, p!'PS dente (.-I':ll)J{J; d"j",JIl,4u
.

=da a construção de amplos vll'lduuJ'"l.
�

F
'

d'
'.

'H ·
vestiários, pois os atuais ne- --xxx .. -

r ern fif.hum c,Jnforto o!precern aOi<
. C.:;I:,fOl'In�! deliberou .1 Lig8

'

I� O 'eUSI-atléhl': palmeil'enses, quanb l'>.tletlC'tl BIlItnfl!;Jl,'=D:"I:, 'J, ;!'['
-

' U1
mais l:OS de outrus agremi:.l· rnell'.) l'llt,:']O dt· Vole1btll Mas-:E Diplolnéldó pela FACULDADE NACIONAL.

'1
"!tiJ"'\i' "I"'l'(' O' ",-" jr,te" eh OS(·C•.-s que costunl:1l1'l nos VI"l' -" "o ' '.L , .., ",", '

'
... , , • ::::: DE MEDICLNA, da Universidade do"Bl'atiil.taro �. B..mel<;Jrante de: ��"Ll�q'.l(' I:

I:: -----. Rio de Janeh'o
, , !_!, ,ti.:. Oh�npll'U dp 'j".nnp!lcllJ, :;:; -

Os planos dos dlJ'lgentes aI- será efduado "abade di,1 31. ::: F�x-internn efetivo do Servi<:o de Otorrinola- -

vi-veid2lo" enf 111, se resumem I',) (';1I1l'llél di] Drimeíro e,�'m :;: ringologia do Prof. Dr.. [{<tuI David de Srttl-
no prupõsito de edificar um ;,ieio ús l(j hOl'as. E' d<ts mujA =: BOU, Ex-aS�iist"'llte da Cliniea de Olhos Dr.
estádio do qual lJússa orgu

I
viv:.s a PXIJE'ctathu une ;Jn1,·· � �--,-- Moura Brasil -�'---',-.

l�ar-se. 1.üQa Blumenau e,�por_ cc'de ao pr:mdro e�'lfl"JI110 de
=

__
a ... ",�_

tlva, VIsto qu,e o atual nao ,:)- '.;>na sérIE' (k me!IL'I' d,," (rés, _ l'ARA IJÍAHNOS'tIUO E 'l'UA'I'AJ\'H':NTO DA§
ü':'ef'f.' c'JlY:odid?(�e algl�:na, ao.� ''';iJ áed�{ u 3 ,,:lllqLli�L<1 do ':f- Molesfias DE OLHOS .. OUVIDOS

"-

espectadOles, lsto em ",dd,� di [l'O m:tXl1l1., na pn'senj(· 11'11;- <_

Ve. (�e]JeJ1d('nci3s, deixandu pu!'ada. \"" l!Ahll e �AfiG AM!.!l:unul:m muito a d,�se.iar a
" __ -xxx---. 2 n I{ \ii' li{ of.'Ul

cancha de futeból. de cUjas Aillda não cl1eg>tl'�;nl [í ]Jrom i g �ste Inl>ltituto Espeeialisado está Magnifica-
�

:'':�'',ll() :tS nl'!!.OCI3<;oes entr,e I;:E wente J'I.'hmtadú e lnstalado com a WaW ::Palrocin io e o C. E, P",isandú_ ê Mu(iel'ua Aparelhagem par:� todu é
=-

').11'[1 a reforma de seu cDntra- QUltlquc!' 'l'ratanlellto da sua
to com o gremio alvi-verd':!, e:o;pedalidade::
uma vez que o clube niiu c�n- '1'01'10 o l'ell Instrumental foI Recentement,e =corda com as exigC'neias du ,t· Adquirido e Importado da Nu1l'\!IU!ll1l<' "(.:ulortd", Segundo �l

.lUemanba e AWefica dI)
-

=

;Jl'ópr'a p::ll.'ivra do crack, .:e- - Norte. =

;;,;I)el.< excelente pruposta de
� ......

�

unl grande clulH:� Catarinens.-3) :::

G A B f N I: T E D I: n A I 0- X =

t'standél- iliclinad'J :', ae;:ihr o :::0 L li, K -

c:m\jilP, se casu (J PaisandÍlt;;;:
__

0•••
__�'�-

I J';;',. l'eslIlva de vez;] SlU si- == APAREI,nO MOIJEUNO 81EJ\oIENS l"ARAlu.!(:;'io. IHAGNOWl'WOS EXCl.llSIVOS jjF; DOi;;N •I --xxx-- -

ÇAS D,A (:AnEI'�A_"

O e1l1barqup dél delegaçiJo ==
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dr Carlos Rconaux pan; Pre· -

sidente G 2tulio, está marcado
-

Gabinete de fidofera!1ia'De acôrdo com d2clara(:õl"s para domingo ,�s 6 horas da '-

, prestáda3 à nossa reportagem 111,:nhã em Guious esreci<lL a-
_

RISTUltI ELETRICO (para operaçôes BClll
_I por Uril dos prói)rios j_ogad:res

I
fim de debatel'-_;;e.pela seg�n- ==

sangue)
do Tiradentes dOi CIdade de rla vez com o Umao d,� Ibll'a' ONHAS·CURTAS' (Ultraterm Slemena·

_ Itajaí, ,:) Paismidú de Brusque ma_' modelo52)." ...

I� voltará a se exibir naauela 10-, --xxx--' ZE

[NFI-tA-V)�JtMELIiO�-�:-=�-e=_=":
� cal'dad� depois de ul'llunhã à

I O e:fieienle preparador P:i:- - AKROSOL (Aparelho in,
,

' '

:::tarde, .contra. a r?presenbç�n sandmtno,-'l"�l':13ndo C,l1dpiI'U_ rh;z para nebulisação nu tl'utamehtõ illUi sIm.-'
do clube mais aellua menclO- que vem (llrtgllldo c.:m1 acertu SJüti'lJS .,em operaçãó>_,. Eledr'l}(·uagula..,áô.
nado, I a eqllipl" brusquense, foi CGJ'r �� J)illfanmwo])ia etc.
Os tiradentinos r,ealiz3rmn >,ultado p.?lo Cn:i9s de .J(1j!l- _

__0" ••_-

boa exibição contra o Carlos

I
.' -

, Gabineie de Refrat'ã,C) ...

Renaux, por quem :foram d9r- -, =>

��;�dd� 4e�a3, ��e���� �,��t��, A E f I ( I E N ( I A
_ ���tI���B��rÇ��.�(�ll;{.?)s", :

"mH!onários" igualaran'l em !lo anuncio acha-se ui PARA RI�CErrAS DE OCllLOS ii:
dois tentos com o Marcilio retamcnte ligad1\ à .. eh- _ ltI�SPEC'l'IVO CON'l'ItOLE

_ ,Dias há p('ucas semanas' a- eulação do jornal. A, NA DA S LENTES RECKE:.tr'uz,' razão ;ela qual outro in- CÃO é o ,único ;;rgão de TADAS' C/VERTO- -

termun'cipal amistoso lJastan-1 (�ireuladio diária que pe- l\-1ETRIA.

����=.-,_te pr,Jmissor ,

irá ferir-s,e em netra' 'na maioria dos Ia
.

MiCrol;w6pio bin-ocular - Lâmpélda de Fen- ==gramados praianos, ,domingo. :<,
l'es do �'V�'Ie do ltaJ'aí. da - Perlm.etro).

vindouro.
'

'" -_."""--

lT f °d' dO 28 29 Gabinete dê Traumafolog'ia Ocular :::

rans en '

a para os Ias 'e,' �XCLnSIVA1\>IENTE PARA ']'RATAR ACI �.

I d
I UF.N'I'ADOS DE OLHOS - Jo:XECUTA PERi- �

de " nov�m'bro' a rea' Izaca--o' o (a'm;;. &.-\8. i]()NFiWeIONA ,LAUDOS li; DESMAS. �
" r:;

,
::. CAR.A SIMUIJADOltES.

I peonato· . Estadual
.

de Atletism�: H'�';ar i o: �
, Deliberoú o COl1;,elho Téc quanto ao local da festa ma- ==

I t· ii
�

nico da Federacão Atletka xíma do cspnrie,-hase bani- � RS Ilulo funciana de manhã e â tarue�
Catal'Íl1eUSé, retinido em da- ga:-verde, <:mbora. COlll"te no

, ,INS'l'I'l'UTO: 123:5 �

".11,':,,:U'"--a' 1,,5, "de" 0'8'"',,_-,e""II''b: ,,'O':_ 13-8:3",', ��r�eo;6di:� i�r:e:Jed:l;�ó: ��l�n��ll;()o �:�����V;Cl'�;l
�

RIla 115 Je '!o,V .. 1135 Iii 1-. �n�ar =R .

7 XhllÓ mês de Novembro 1,\ me terá por I,éde a Capital - U 1\
,

ulJU-
.

"
.

.
"

'" "..
.

',-.\ realizaéão dOI, Cn1mpeol1ato üo Estado. Adianta-se, con-
TELEFONES: _,

, "',,
.., ! Estadnãl de AÜctisl1Hh prO' tndo, (ine hú IlOssi'hiHdatle" :: ltESIDENCIA:,,'=

I gl'am,ádo, inicnlhÍ1el1tl�? para dn imllOrt:mtC' ,competiçãü

I
�: ])1'. 1'AVA�ES - 14U

�-

e 6 d() 1'tleSl1iO nl'ês ,,·cr 1 J.vlltla ·1 efeIto €ln RIu ... := j)r. llEIJsl � 1U74 �
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lhas
I1

•

ofen�(eildo� (fim de/iC(m�OS especleis, o um mt!navilhoso ,sortimento
de camis�1 êiporle e de lUXO, recam-adquiridas. Pôri,mio, não deixem
de visHa ra Grande Venda Especial de fim de Jmô da HCASA ,BUER.,

"P<ipülôr" (ífjidô�), com �'fii:01!
tI} .,fiela! de 15'/. s�. 0$ tC?r!

.

A lXlSs'JS ,curtos, porém pro�
gressivos, vão os dirigentes do
Palmeiras Esporte Clube cons
tru'ndo planos e traçando no
vas diretrizes não só pàYa me
lhorar as condições d-:� seu

planté_l de jogadores profissio
nais, como tambem para v:alo
rizar cada vez mais o já rico
piltrimc,nio da lH'estigí:J5;'i a

gremiação da Alamêda Duque
de Ca,xías. .

Pagas todas as dívidas con_

dénciàs Unediatas, com por e·

xempl;:t a reniodelação comple
ta da praçá.' d,e esportes lç>ca
lizâda lla Alameda Duque d,e
Caxias, muito particularmente
I) gramado de futebóL
Em suas réuniões semanais

a'Diretoria alvi-verde tem de
batidu bastant.e o importante
".ssuntó, mas �m se tratando
de uma obra de grande vulto,
requer uma sér:e de estLidós
demorados. Pretendem os res

ponsáveis peks déstinos do'
gremi(' esmeraldino iniciá-la
ém époc.a op.jrtuna e conclui-

"

l

MODAS·CHANEL
. .,

,

anlvet'SQr�o
•

..Ofer�ce aos seus di�tintos freguê!8S em Iodas as compraI' de' Vi ...

lor superior ii CrS 300100, três valiosos prêmios, como mó'fi'vo da
.

pas5agem"dtl seu 1:'�o aniversário de fundação�
Os prêmiosr que serão sorteados dia ·18 de Novembro,·

,

de ·MODAS, CHANEL

"'_.

no (ine

Blumenau acham",se exposto! nas vitrines e são

os seguintes:'

to Premio Um casaco de pele'

2.0 Premio ·Um bel'o Vestido

ló'" prêmiô Um- laileur de linho

"
'

Visite a MODaS .ClIllNEL
'. .

. -'. .�
." . "

��---'---�-_ .. ,-_- ---

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ENTR

RIO DO SUL, 29 (Cor'
respond.) - 'A população
da cidade recebeu com a

mais viva alegria a noticia
da prisão, na localidade de
Pastagem, de tres ref.nados

larapios que ha tempos ví

nhsm perturbando a tran

quilidade publica.
Após inauditos esforços

em diversas diligencias, frt'
ram finalmente localizados
e presos os individuas PIa-'
ciclo Pires Sobrinho, João
Pires e Alcides Pires, treis
irmãos que confesaram to:
do o vultoso roubo que se

passagem
RIO, 29 (Merid:onal) _ ° ria' ele valdo a

vesperttno "o. Globo" fez, ho
je, pergunta: a diversos parla,
mentares: <"V:aleu a oena o 29
de outubro?". ° prImeiro a

responder foi o sr. Raul Pllla
que disse: '

'

,,'E' claro que valeu a .pe-
na. )t,: ;fI
Mais do que isto, éra impres

cindível. Mais cedo ou mais
tarde teria de produztr-se, Sem'
ele o regime político v.gente
será ainda o de dez de novem
bro de mil novecentos é trín,
ta ç; sete, E isto,. dado que
possível, seria uma calamida
de máxima, Outra questão é
saber se se -tíraram do vinte e
nove de outubro todos os be
neficios qUe tanto comporta-
va, A esta respondo dicidída-
mente:

.

"Não",
O vinte e nove de outubro

foi em grande parte um movi
mento frustrado, pois carrega,
va em seu bojo demasiados e
lementos ccmprometídos, com
'o regtme anter-ior- E isto ex,

plica a volta ao poder, pelo
veto, do antigo, ditador, Con
tudo, valeu grandemente a pe-
na o vinte· e nove de outubro".

O. sr, José Diogo Brochado
ela Rocha respondeu com a se-

guinte manifestação: ,

"Valeu. Mostrou, de um Ia,
do, que o Exercito brasileiro,
nas horas difceis :para a na

cionalidade, sabe agir com

unidade, com patriotismo e
bravura, Por outro lado restí
tulndo ao sr, Getulio Vargas à
plantcle, e ao convivia dos
seus ecncídadãos, permitiu
que a historia registrasse a

té onde iam seu prestígio e

sua influência' sol:)re o povo
brasllelro; do_cumento que no

governo não estáva o ditador
que se impunha pela força. e
sim o .Iegitimo representante
da vontade popular, Finalmen
te o vintê e nove de outubro
.<12 mil novecentos e quarenta
e clnco.: ensejou o trcs de ou

tubro d 1:950, Só por isso te-

I'{os meios soe.ais ligados

I
sante "Bingo". Esses prê-:

á ::;ociedade Dramático Mil" mios são os seguintes: 1,0
sical "Carlos Gomes" reper" prêmio - um aparelho de
cutiu, com muita simpatia café eornpléto; 2,0 prêmio,

1
'

a iniciativa da sua direto- - um aparelho de C la com

pléto; 3.0 prêmio - um

conjunto "Marmimoc", cons
tante de uma panela d(�

ria de promover, no proxr
rni dia 21 de Novembro,
em sua séde social, uma

so rée dansante em hornena"
gern aos novos oficiais do
2:'J.o R,L, os quais, 'em nu

mero de cinco, acham-se S\:"

vindo naquela bríósa unida"
de do exercito nacional Sf�

díada nésta cidade,
Exemplo digníficante de

alta compreensão cívica !:

social, o gésto da diretoria
da S.D,M, Carlos Gome,',
não podia deixar de mere

CEI' encomíos e aplausos ge:,
rais dos sócios do ar istícrá'
tíco grêm.o, incansável
semure em tomar iníciat I'
vas 'lovav2is e patrióticas
dign:::s da sua tradição f:'i-

Em sensacional delig neia a policia de
Rio do Sul prendeu audaciosos ladrões

Apreendido vultoso roubo avaliêfdo em 50 mil cruzeiros

dai.
j\ referida reunião social

será levada a efeito em Cl!'

lahoracáo com o eoman

dan L.: do 23,0 R, L, que ".e

pron t: ficou, num gésto mui
:0 degant<�, a oferecer dí
v�r�:"s prêmios para serem

sorte [Idos entre os sócios do
Carios Gomes num interesv

encontra recolhido na Dele- uma máquina de escrever, Iibre 28, diversos cortes de
��.:oia Regíonal de Poli-I diversos relogíos desperta-: seda, r,:;upinhas para crian-
cia. , cor, Inúmeros córtes ete c&-; cas e uma infindade das
Os "espertalhões" confes-I semira, uma espingarda t!U'" (Conclue na. 2.3. página. letra K)

saram também que o rec2p- . '� ""__, -----

����:����0�:�?g:� ;����Ii� ..:l Dia do comer'CI-a'rl"O
i

lario duma casa com�rCjall lJ
especialista Em Fazendas e f

.

iSf:COS c Molhados, em Barra I .

do Trombudo, Visitando a-! ---E-'-c-'o-n-l-e-m-o-rado hoje em todo ':J territorio nacional o Dia
quele estabelecimento, a do Comerclárto , data que é festejada em quase todos oS cen

polícia conseguiu apreerr' iras comerciais com dívérsas cerhnonias cívicas e recreat.vas,
der grande parte do roubo, () que permite aos ccmerctários se coníreternísarem numa fés-
. d d tid ts b I

ta -íe congraçamento-sendo e � 0: "nn em, )
, Na luta pela sobrevivencla do trabalho patriótico e cons-

seu propr ietár:o. I trll�ív, , o co:nerciario, pelo s�u esf�rç? abnegado, vai cons,

Podemos adi" 11ta1' que' truíndo os alícervs da' econorma brasíleíra, com o pensamento
, ""'d' I sempre elevado de apoiar e prestigiar a causa do progrésso e

"'::111. c.e ser l:equerJ a a pr,l- �"tlÍ grandeza d,a nação.
sao preventiva contra todis I Em Blurnenau, onde a! classe dos comerciários é bastante
os detidos, ao mesmo tempo numerosa, existe uma perfeita uníão de vistas e harmonia en

que fomos informados do ')
tre patrões e empregados, o que é uma prova evdente de que

did d "h b " amb IS as classes trabalham nelo bem do progresso ecletlvo
pe 1 O e a eas corpus ':sentcs de )la'xões mesquinhas ,� destuítívas.

'

Impetrado em favor do I c- VÍ\r,é!rá o comerciário no dia de hriie mementos de regosí-
ferido comerciante. I lo e jubilo, muna verdadeira comunhão de ideais democrátí-
Entre os objetos que vi-

j
eos,_ quando dc�erá ser relfirma<;!a e reconsolidada a COlnpre_

.

",Ilsao mutua .ex stente entre patroes " empregados, para maL:)\'
mos na Delegacia, avaliado garantia do.s principios de l.mião e confraternisação,
em Cr$ 50 � 000,00 (dnquen- ,Embora a classe c?merclaria désta cidade não tef!ha Dl"

t n,. i ).:>. �t,- ,_ gamzado programa fç'stIvo para comemorar a data, sabemos,a nl.u, Cluze �?S,' Ule.t; a�a que, sdidarizando-se com O� comerciários, o comércio Coerra:rá
mos um aparelho de radio, suas pertas a tarde,

Vista-se Bem
ADQUIRINDO SEU S

Mllí\' .JOM, ;�!l InPi - A

"A Capital"
RUA XV DE NOVEMBRO ,Nr. 415 -

Viu progressos,
Florestas

notaveis

Vão apurar se

houve violencia
,

ii ii 'i.

contra priSiOneirOSARTIGOS NA ( A S A

1& - X -

I;nasI

Iltribue·os o expio.. Berrand ·30 Sef'. de Prllteção aos .ndios

"

a,nOZOnICãS

f"",i "
'f('"fI quP enl (':t�;(}· n,,- I'P

_
....�; ·'il··u;ão, como o prC3('nt,'. ,_

,'r,l 'Ihal pode. ('UI cit'Culmtan(';a"
(''''1 "'1.<1;"'15. �pnl�edéf" o (Vvot'f'io

'l"�'_' '-e3pon�abi1b:ar n, uma da!'

LONDRES, 29 (UP) � O

I
livro: "Jivaros, caçadores

esplorador Bertrand Flor- de cabeças", Numa semana,

A R T I G O SPA R A H O M E N Sr noy, frances, que já efetuou t Bertrand Flormy dirig:u-sc
I' várias expedições aos paí- à Sociedade Cultural de

I�
ses emazônicos acaba dc ter Bradford, Sociedade Geo-

,

,
S E N H O R A S E (R I A ti ç A SI, minar uma "tournée" d� f�'áfica de Mancheste;-, 1ns-

� 'I
I conferencia, através da In-I h�uto Franc;� do Re,mo l!-

� j alaterra por ocasião da pu-! mdo oe o Luscl·HlSpal1lC
�'§S.�§»S-� blic&ção: em ingles de S'cU I 20uncil"·

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

- J

I Perante um auditoria

I comp::sto de diplomatas sul-

I americanos e ingleses, pres-
tou homen::lgem as autorida

"! des sul-amsricanas que o a
,

judaram a realizar suas cin�
co expedições,

I�IIM��aIR ! �F��;�;;�!�i'��:;f�j:
_:�_-_'_. ...' .

,_. �_=:
'

__

"

_._."__
."

í trat;a-�e de_ uma etapa de e"

Sentença de Saloma�o para ��,�l���s�u���ar���aa���=
luçao economlca.·A ma�or

O dlllllllvorcl·o do I W 1�:r;�,d�!��S_rer��r��;:i �,��
casa ayn'e s2mpenhado pelos postos do

.

. Serviço de _Proteção aos In-

CUlpados n s dois- pela dissolução do lar i ��:�s p��oB:;���af�������'�i-
I·Inj L·...'\"OOD °9 ílTPI í'

I CJ "'P'I f' 1 f
' .. "'1 I O PremIO Nobel da Paz

- J I r"t • ... --- 1�. H o .ala UI a (;Uhlll�la- IlilorUl( o o }J':--�'co';OJ o atol' ue:::la- _ �

rlbl' <'i!lellw.tográfieo .John \�raY- .

".) (l� um dia de :í�p'_'l'al' d,,-! fau com ,',da caJ:ua; "lfoi um l Con�lnUOu O �r. �lornoy, pO
!li> I' :·na l':ijJosa lllf':ncnna Espe- claraçoes por pUl'te de Wuyne, momento muito pouco d,!vel'Lido.' dena s:õr atnbuldo ao gane-
toa :'·a \VUYUé. 1'0 an1 clh'ureiadol" lhe Õ1eusou .sua. Cspo;::.a tle prO-li

.. - i:rUIIOS u tUna fe';ta --_ fl..:r}H;j,· I' ,I' uma auti,nUl';:! sentrn.;r< C_lí." em púlJlieo "COlHO UIll3 IH il1l(·il'a em seis anos de casa-I VAI' A JOINVILE A.t. :-;�II<iIIl'VI prohtntla prlo jui� " h f' ÍI'!' i'pOIl;;:Í'....el... 'l:o:u 11:15 a,migo:i. Quando IAIl. ti \\T. A:4hlHl!'Ti, quI' :1 lltmhultl O"i.;il1allll,·nl e, a sr", \V"ynf'! mi! (ncontrava sel1taÔJ i'm um S. D. fLO'RIDA11(>. d, í3 aü'ibuill Hlainr ('ulp,.,hi ",'f"'";''' I. alp'rn elo dlvor-' !'ofú, uma pequena veio qUif!ti-1
• ,!:,«,-, p�l:i di',:nl11��í.o 11" mntl'i- 1:1, Pl'ns5.a �1imelltJci3. rll'. n�1a por tr:is e deu-me uma flJilr: I �p.esa� ,d,e !lã? _

vi! parlici-
111"";", !J.ooo clollllr" por me", W"yne, por I.hda O{l 1'08tO --, " n,iio no P{'s_"l?,aL�iJ das ultUlluS dl'i:putas.�-
U [.' 1 ;.:'j:;ll'iulo. ('Otn Sita ',il1"'\1 ,lia ve?, pediu fi. rrilponsllbili-, CO(:o". � f�c aiS de nossa ��!'fund.1 DlV;-

léU' de, i,;ú'J llU, fim li'] d"m:i.rHh· :w:iio da 'UrJ, e.'poSll 1.,,10 di\'OI'-I' SU,;, fi S. _D, Flor!CIu. com se'

rir. ""'''i,,.. fiS pari.,,.;, faz.ol1.dü ... <1. ' Enquanto ,"Vaynu fala ....a ao
de no �a!:ro da

r >�or;alez�,
so f<,1I;880 ([!l!l UPllslli','i,O" gTrJ\'[> Durante seu depolm�nto de ho- juiz, fUa. espO',.ll a t'.ldo mOHH'nrO �enl POl>11S�!, teJ�lb .\e,IX�::O .SUd
111' faziam os I'Ül1jnge',:, O :", ti nt"r negou ,·nfá.tkanwnti' !l IfíPUltava o rosto entre :lR mflll"; t��res.:�, ,::lI,�O f'; ,0 lSl�C<l 1:1,�_
'ui- ,;,,[lI'lil'Ti. 1 II::! -Pf,rn3 �Clt i:J,"'O <la hn.vnl' !'Pld !If!i .

O
r,a, J.gall(,O, '\IC7. pOl OU,!·l,

,I '. ql P """ - :L .. _ .�:'-', t,.. .

R
•.

anCa{') ,,113. para es('o� e1' .tI3 riS S' .mnistc.SiIHl(''11e, corn outr,:i:
}):i,' :"d,.. a,hl'l'iu fi.. p'arl,n r·lll".l.. _."I�O.-'� ,(, r1::"" '1Ui'

_

ti'ntura �(Jo- .John \\r:l.Y!1�, npgOll _

Ílllnhp.m ,quadros dn Scgundontt,1',;, .. fI 1]'(1 uPol',lo !":.ht,, a <ljl.'l ',Cl" ,1�nt
�

aJudu.-la a pOJ' ,,:_C de [lu", q,'I(: hOUV("I:lP tido r('lf':�o:, ('O�� I • C? � ri'::.1c!-" agora, VCI11 de s�.le 1/':"1" ,f'nc('t'1'ou o ca"a n!lôF Ao re. ponder ::r. acusaçuo de qtW (,(l,lI Russel. tam!Jem atriz do <'1- dIrigir a Liga Blurnenaucns::!
da" n palavra u. \Va'\'llo' V:'I'2 uma atriz mexicana lhe havi'l. nema tal C'JmO afil'rn!ll'3. nu nNL- de FlIt.�bol, solicitando da

:��":���� �Et{���:��::��;:::;� T O rt u r a s lncoDchbive is eram � ��I1t�1��t�1:����1:�
iDflin�i�38 aos p r i s i o u e i r o si ti��'J��,�f:�:;';;eD����rt�;'

.

I _ �
" . "5 IH'idoncil'US chamavam de i Prepare .

"tortura chinêsll", em. �ue os aI: .. I futuro 118
''''oze8 penduravam () fer:do pe"J� I
;,"a']o', " 111 I .. tl".aVarn fogo, I seu filho
Quando expirava, ainda, lhe fü- I

(a....am Os olhas, Entretanto. di�,:
, d:F'umentário que essas tortu- l'
ru.s �rilin intHi;ir_\�,�, r.Hi�l"iTq

'"
- !.

mente peI'JS coreanos do norte. �

e não: pelos chineses,
.

I�_ ... --

CONTRA CASPA,

ral Rondon, por sua ora jun
to aos índios do

Amazo-Inas",
O explorador frances a-

1ll(lí u,
. tambem, aos postos

militares e F'scolas peruanas
instaladas na floresta, como
centros de atração de abas
tecimentos para as popula
ções indígenas,
Depuis de projeção

.

d'e
dois film�s sobrp... as regiões
amazônicas, o sr, Bertrand
Flornoy terminou sua con

ferencia insistindo sobre o

fato de que a Amazon:a não
deve ser mais um pretexto
para narrações extragantes
{Conclue na. 2,a página letra..H

'IIIDLII QUEDA DOS Cl·
COM TODOS OS
POR APENAS CR$ 3-1,9(111,00.

.

, NÃO PERCAM TEMPO

DffiIJAM-SE A'
BELOS E DEMAIS

Êsclarecido O
.,

crlme: ,matou
p a r c... roubar
nô interior do· ParaDá

Q costur eira
Preso o criminoso

S, PAULO, 29

(Merid:o-l
mente desmentidas pelo al- ,concordou com peduti de I toridades foi have'r Renato

nall --:- Escolfado por e1e- faiate. José Antonio Peduti, I que, realmente havia esta-! tingido os cabelus. E' impret3··
mentos da policia, chegou o qual declarou que vende-, do em seu estabelecimento r s50 da policia que o 11Ome'm.
preso aS. Paulo, o indiví- ra uma calça a Renati há e comprara a calça mencio-l com receio de haver sido a
duo Rcnato Virolli, que foi cerca de tres meses que, 10-1 nada, Assim caiu por terra I pontada o a.ssassino de Alr
detido na cidade de Apuc�- go a1?ós a venda, havia ain-I a �fi�mação do inc!.igi�ado gela como um hamem lou�
rana, no norte do Parana, da SIdo procurado por ele,

l
crlmmoso de que nao la a ro,- resolveu mudar

E' -ele acusado de ter assas- para efetuar um ligeiro a' Santo André há mais de um dos cr::belos, para
sinado, a golpes de faca, a juste na calça. E diante de

I
ano ,

costUl'�ira Ang:ela Arttl.,i Renato, o alfaiate confiro Pintou ós cabelos • .

CansoU, crIme ocorrido em mou o seu depo:mento, e o I' . Outro fu.to singular. que
Santo André, no din 5 dI' se- acusado baixando a eabe�a ch::nnou a atenção elas au-

tembro ultimo·
-

Renato Nega
Ao delegado W21do Ada·

mo, Renato Virolli, prestou
as primeiras d:eclarações,
negando <em princípio, a� a

cusaçiíes que �obre sua pt!1"
;c.a foram formuladas, quan
to á culpabilidade na mm.'te
da costureira. Disse que há
mais de tl,1.TI ano não v:sita··
va Santo André e informou
que não conhecia, nem m':,�

mo do. n�me,\ Gino Canso
U, e muito m<enos sua espo
sa. Adiantou que há .mais
de um ano reside no Paraná,
onde podem ser solicitadas
informações a seu resp�i
to,
As. afirmações de que não

ia a Santo André há ma' s
de um ano. foram integral-

TeDorio tem balas
para dar e vender
° deputad:o Tenorio Ca", gov'f'rno eXêla-

valcanti apareceu na sede [mou: .

do PSP na manhã de hoje, i - Dr, Tenorio, pode 111e
Como bom politico, ia cum- i erranjar umas balas de me

primentar o leader. do pO-1 tralhadora, calibre 45? ..

pulismo, Admitido logo na, Nossa reportagem regis�
sala do ">estado maior adhe·1 troLl então 'O seguinte díalo-
marista'\ o deputado de Ca ... go: .

x'as palestrava cordíalmen" Dr, Vasconcelos; pos-
te, 'quando girou para "be- 50,

licosidades", Foi então que
o deputado Vasconcelos rio?
çosta, presidente

.

'do PSP
em Mihas e·talvez 'O pri�
ro candidato, quê surgiu ao

'\V \. t:;T-IIN('*Tr.p·,;. ?n � TT�ll ._ . (""; •

EslaôJs Unidos denunciaram ho
íe fúrmalmente, perante:l. opi
nião pilhEc3- mundial as ('spa!",
':oRa:; �tÍr.0c:d'a,df's cOl:1f'tidus r-{'�
'o'':; comu!1i�tas na Corê�::). contr;::r
'l'isioneiI·os de suerrfl .. ��':H�� d
'Ou 'uÇÕi!S, amplam ':'\te dO�llInNi
adas, ÍfH'um di ....ll�gadas n')�-
vro branco de oitenta 'i> l'ete pá"
gina>':. Cifstn, ·Por ex.empl,1, Q

rf1 ............ Ofi hno rririo:i dos t:H]Vi:_1OTn
<"�: . r,:.::ht �t)ll'lpr\t" ri' 'jhVPt" ('t. �H

V0l in .A jUl·io.'pru,llOi·in {.I' 'I HbcV"'

{'i'� � el ..... a.: 'T'r;tJl!.n:lí� do F!_.;,i!td:

"B'
� c:'

"

,

A_ (;>}�'I-;'J foi bem rceebidrc po'-

I.oFOSCAL
ANUNCIEM

NESTA 'FOLHA
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