
RIO, 30 (I\lIe�idional) I- O Presidente da CO
FAP homologou o rea

justamento tarifário da
Cia. Hidra Elétrica A

guas Negras, sediada
em Itaporanga, Estado
de Santa Catarina .

•

A -7:sp;ctiva porta
r.a saiu publicada no

"Diário Oficial" do dia
28 do corrente.

-

ANO X

PREC
C NOVAS
ftmpla exposição fez o
sr. ftranlla na Camara

RIO, 30 (M"ridIOlHúJ - I) ministro osvatao Aranha enmparecen ho

je ii Cáma ra. ãlltt-cil>ãlLdo-s(' a. cuuvocação pl'opo,ta pelo deputada I.ui.
Viana, I,ois me parec{'n rnd ispensuve t sua p resen ça, U.:1 Câmara em fat�r.
do extt-usô e la.r�;o t1.euate que prcv oenu a tnstrução 70 da sunertuten ,

dêncla U3 Jllof.d:l e di) Cr.fdito. uJleçoh,P' """'- dl.sse o lYIinistro � sujettur
me ii mais ampía controVêi'sjá. 'iobi'"P 3 lFgaliti::úle. narureza e fins daQllf'lr-
ato do executtvo", _

WIOSlfOu o rrllulstro em sua rxpOSit:io que não lhe é

ra maís pnssí
v;;l esperar, 'rOlJ:,.s medidas já adot:ula;; hão pE'rmiTí.,m ainda obter o ,..

quttíurto da j;!ilan�a eomeretat, ag ravanão-se caüa dJ;t o desnível do 1):.
la.nro de pagamentos. Nussa divida muntavu em ol.rigaeóes cambiais dI'

um bilhão, setecentos e seis míluües, e duzentos e CIIHl.renta e quatro
mil dôlares, e crescia diáriamente.

.

A tnstrueão iO, resuuauo do concurso de muitos, cuja opinião pro
curou ouvir, será I) ponto de partídn da reestruturacão econômica. e fi
nancetrn do !,;tÍs, em bases sãs e solidas, frizou (I Ministro na. sua nraeão
de hoje. Sua a}lltcaeão se processou sem que nos mercados de prndutes
{' eambtaís se It:lja veliflc'!tdo qualqne r e,peeul:u;ão arem das comuns

e normais. '1')r.' 't'" 1!!'1i� "

Diante das nossas dificuldades temos pensado dema·s··e agido me

nos - disse enfatica.mente O mJnistro Osvaldo Aranha. "Transformaçõ.·s
r<!dlciais, a qrte estamns assistindo determinarão o estabelecimenta dI'
uma nova ordem que revogará inevitavelmente a. anterior, a que estamos

Incorporadas. E' preetso enfrentar essa emeraêucía com novas idéias ('

novas deeí sêe s -.

Afirmou ° Mírust ro da Fazenda
que a inflação monetária e credití
cia Imposta pela guerra, imprimiu
à illdustriahzaçf,o do país ritmo
mais acelerado do que normalmen
te o permtttría o mercado interno
de capttnís, ao p a:..so que a taxa
cambial como concorrenctn para
aumentar- a propansão, importou
ern cada vez mais. Por isso éram
urgentes as nleôld.A3 cambiais, ca

pazes de esnmurar as exportações,
sem o que estarrnm comprometidas
as necessrdades mlurmns das Impor
tações.
A agrtcutturn nau acompanha

va a expansão Indus tr-iaI, tornando,
esse contraste cada vez maís grã
va, arneaça qu a pesava ao suprimen
to dos bens ou até de mater-ías
prurias par-a ntender aos reclamos
crescentes da pr-oduçâo industrial.
Alem disso O mercado de taxa li

vre, Instí tuíc'o pn ra atrrrir capitais
estrangeiros e f,"'cllitar o eSC031TIen

to dos gravo-;os, atuou em sentido

proposto.

Segundo - aumentar a receita
cambial atravez de subssrdíos às

exportações;
Terceiro - transferir parte dos

(Conclue na z.a página letra. D)
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oit') ,.nr)s1' mats moca e em local

local diferente, Elias tambem leva
vu :01 boca a sua corneta, para a ..

uunnla r aos nossos pracinhas a. vi

toria final. E agor? volta à ltalia
para. com um punhado de brasíleí-

5 O ENFRENTAR A EMERGENCIA
'AS E NOVAS DECISOES"I

Fracassãram
sentido c/e

Prossegue

'rOQUE
de 110rerr\hro p i-ô xírno. o.o II e Io

dia (hora do Rio de J,ncira), o ca

bo refo r'mado Elias f..Ií gue l de Cer

queira. d a rá o toque de sí lê nc io 110

eemrt
ê

rto de Pistoia, em sinal de

respetto aos brasileiros que tomba

ram nos campos de ha.tnlha italia-

os esforços
aliviar

a exploraçãD demagógica

------�-------------=-=---�--------------------------------

Pu si, I uma aliança
com o eh te do

declarações de Ilrinos

RIO, 30 (Mer id.) - ACamara

dos Úeputados comemorou ° 29 de

outubro com tres discursos, pronun
ciclos pelos sr , Armando Falcão

Eurrco SaJes e Afonso Arinos.

O ,1'. Armando Falcão começou
o seu discurso dizendo que a co

memoração em apreço pão podia ser

veiculo de hosttlídade a pessoas,

pois, o movimento não tivera lei

cão nem finaJidlélde psrsonaüstn. E

acrescentou:

As transaeões camulnts nesse mer

cado, em !1penflS quatro mêses, acu
f'firruu deficIt, no cnte.lo de ingres
sos e :sairias supt�rio:"' a duzentos
rnilhõ(lS de eru7.e-Íl�o"i". .A reforma

('l\mb'.. !, :,fj, lllOll fJ •• t·. Osvaldo A

ranha, visúu us ';t_'guintta; objetivos,
Prinl(oiro -- tlo1t:·�r o S\.11'to inll3"

- Com o nltido caratel' de uma

jornada de lLbertação traduziu ·je

a demn!i,.f,o de um sist?mn de for

ça e nãu a simples derrubada de

lUl1 hüln�rn. O 2!l de outubro n;io

tOt lltU gntJIt� p!lr� desunlr ou �ep.a ...

,'itl.... tI' FIJl :'tutlU., Uill contr-a-eolpc, a
clonáull E'

nIlportar,

u
Repercussão das

RIO, 30 (Mel'id.) -

conu-I
tomado por alguns circulos co_

nuarn J'\'I)Nl'utindo, nos _drcn- n:o um� brusca mudanç� d� 0-

los t:)·:litic1s, as dedan.çoe:-; do t' entaçao, quando tudo lndl{�a
sr. Afonso Ar.nus, a propósi- vn ulan:h::rem os udenistas pa
to da posiçllJ qUE: deverá to_ ta ,_ lado dos pessedistas. In

mar a União DPfuOcfáth'a Na- clushrp !ln PSD houve r9pel'
donal C(llllndn EVC1' de defi- cus;,:�o do futu. De:::sa feita, to_
nil'-se 'para ii su�essão pJ'tsi- 'Y\ilIllOs a opinião dp dois ude
del1cial. Na "li', entrevista, dis_ !lista::;·
Sê' o leadel' da UDN na Cfuna- O prime'l"(, �! <.!.'t' consultadu
ru qlW (J partido poderia aliar- foi (> sr· Alberto Deodato, da
se. inclusive, <1') PSP, no

ca-I
UDN mineira qU2 !lo:S dec1�

so (10 sr. Adhel!ldr de Barro,; rO�I:

não 5('1' candid 1(0 à Pre,o::id;�'�- - "N,ío c'nconlr) nenhuma
('ia da TIcnúblic<l. O Ú,i.1 foi il1C(}'ll:12i!b'!ic1acle cm uma

Estãoem vigoros decretos
leis de censura do radio
RIO. 30 \Merid.) - __ (-, �', , ii· I .)s instrumentos dê ,.çi\o, ad(jlW

'10 da Ju�tica. fah.tndo ônt""ll n,l

\
dos ao caso.

ctunal'a, c:s�e que OF d�crt'to$ Todavia.. faltaria ao nleu lI,

leis de ccn"5ur.·u � do 13di4T 8'1til�) ver nlaior, (t_)mo na oldern e r12.

'�!n '''lg-Ol"o Nn entanto � croverno �ranqunidade publica f! (12�- in\:'

não pret�nd" \'nle,.-s� d�s facul- i lituições qt�e. no'" cun:pre �efen
daeles que lhe flür' "'Jtorvar.:hJs der, se omItisse a aflrmaçao de

por t},stes dl'ct'etQ� .P, fJgnarc1:t.. rr.u� o governo não pernútíri� (�It�

confiunt<'. que o ParJnl"lentn <1·'1" radio se desvirtue das fmali-

ciades eclucath'n, Dara que ('Xli'"

Cinco novos principes �:s
e i��;��:��'o:Ug(�:c��:e��:!r:;;

da igreja católica 5U� ::::::::0 d:,���::ViÇ:(:Ú;::�(I:':

der", prosseguiu o orador, na
lise da sttuacão pohtica, com

advcrtenctn:

- Os dítntor-lnltstas não dor-
rnem e nao esquecem, estáo em a

ção efetiva e perrnaneute. ora de

fOrr11U ostensiva, ora por lneios in
diletos.

Alul'liu nos uventlll'eiros, nacio
nais c- (�5tt·nngeiros. que tcutarunl
{)nxu\'alhar [I; itnpr\el1s.a, p!'Oh..�toll
t'uu11'U as uuw:-.cas ao radio c CUll

Iru a "ampunha 'lU<' \'e em �l'! tos

governa
do

no

aJ"an<;ada UDN ('0111 ql1ul{juer
partido, inclusivl' (om o sr. A·
dhemar de Barros, para a es
('0111 1 dI' UIlI n�nl<! digno paru
.'iH Cândida to ii Pl'oPsid(>j1(!ia !la
R0públíca. Numa alIança d('s
sa natureza é ctaru que ()�

par! id:..:s se' agl·up;ll·it.m para li

PSCl1UW de um n:me suppr-p,u'
tidúrio. casJ o partido du �.I'.

a
to _

situecõo
,

das classes trabalhadoras
povo

a
p

l'a, :segundo consta, o tema dn,'l
Forças Armadas, assenta em dois

pontos fundamentais inamovíveis:
j \.0) - golpes, nem dle baIXO para
cima, ncm de cima para baixo; 2.0)
- Os prazos constitucionais serão
dgoros:1mente resJeltados. Até 31 de

janeiro de 1!l56, nem menos um dia

nctn nl·�is UIn (113,
Falou <:'inda no (lHo custa da. vi

da, considerando fracassados os cs

forço,; ao governo para aliviar ti!
",(uação do povo e concluiu:

- Vamos sustentando para falur
e0111 vig(Jr O espiritn de 29 ru� OH ..

lubro, Enquanto li bandeira do 29
dt> outubro Iremubl' no topo do

lllUStIO, qualquer tent:rtiv3 dt.'I Ott'"

iro 10 <),> novemhro não passará
.!(> UIll eUlll'i<'llOso trampolim para
o ""mo.

PRONUNCIAMENTO DU

P S.IJ.
No beU disel1r:">o ('OHlenl0ratlvo. o

sr. l!�urit'o Sales, vice-leader do p

sns :-::aJi{luloU {{ue o creSl'iUlf-nto da

c(>nSl'icllcia del11o('rátiCQ na('ionul
sunere um sentimento de respeito
oo!C111 terJuos, dt.� 3t!ilnir:u:üo, senl a ...

fitudes hajul,ttnrins, e de sfi vai�
datle pelo :11 to ';en:o patriotic'o dn:,
suld�H1os lllarinhefrns e 3.l.dadfJI'e1

qtl�" :1 lei 'rUl011 p.lf'�, pl'l"Hl("l'VUl'em
] 111 �L,a solJ("r;UHa.
-� Nao l>recisanJos - oltscrvou

- que O soldado brasileiro se.ia ü

'grande mudo" porque ele tem subi
do ser digno ao intervir nas porfias
politicas nele 3(lfmirando a facili
dade de' adaptação a uma ativida
de sem I':gu]amentos e onde nin
guem pede licença mesmo para in
juriar, quanto m::ls pr>ra criti
car.

Assinalou n ol'Ullor qu� os leaderS -

WASHIN.:1TON, 30 (DP) - - reserva.
I políticos, constituiria. um�l

O D,'tJ3rLaWf;!'ll' (12 Estado l'e- LONDRES, 30 (UP) - FoJ_ primeira prova do deseJO do
ctlSa-�i", II q.í:Jlqut'r comentar'o ram acolhidas com prudente governo de Moscou de soIu
s ilre flB hlformações de ql\l_l reserva nesta capital as not'·· cionar por meio de negac'a
o governo soviético estm ia cías procedentes de Moscou e ções. p'Jlitícas um d"s maio'
se {ll'!'parand" pat'a m�eitar" segundo as quais a União So- res problemas que se enCOlL

COllVit" qm' 1111' foi feit:} de viétíca anuneial'ia brevemen- trarit na origem da atual ten
tel lIma cOllferencia com os te aceitar a sua participação são internacional, o problerua
gOVPl'lI,)[; (1<1:; ESf;lllos Unidos. n� conferencia d�s quatro mi-I da Alemanha (' da Austr�a. fi Bliwil " :l TIIlf!sía, mag
Grã Dt'etanha l' França a 9 nIstros �o Ex�erlOr, prop!)sta Si'. acentuam os r.nesmos Cl1'-

,hnr,lr< ('f,;;n cI., íÕortt'sirr (' inte-,de nc:vembl'() próximo, na ci- p,�ks oe dentaIS para o dIa 9 cuIas, a conferenCIa de Luga- "'�;-(; Vdítipo pomQ li" trmpo dOí I
elude de Lngano, l1tl Suiça· de novembro em 'Lugano. Os

. . \-' I

Um narta voz do mesmo CÍrculos t'esponsáveis pr.cfc_ (Coll('lue na 2), I>"gma letra C) DlP. I

Dépul'tâment. ) declarou hoj,e rem aguardar ti resposta ofi-
..

I

11:10 disp;ll' de nenhum ele- cial soviética à nota ociden·'

Rev de dosmen10 quc �wnl1:ta {.'�nfil'mar tal el.e 18 de outubr?, .!ntes dI! I IOlI deslllPIIÍlt' ('Ssl ml0rma- mamfestar uma opuuao. I
t:iin. AcreSC'f'lltÜH que o De·l

'

parlalllellto d� Estado não
t nha conhedmento da falada
(ntl'�ga pt'la Russia de SHa

resposta à recente proposta o

cidental·
LOlldl'CB: Prudente

Mosceu
para
Prudente reserva em Londres e nenhum indicio

cOIJfir.oação nu Deli.

a
c ii ria a

Conferenci
Estadode

Fracassou o cerco impo<3to a

Espanha após p último conflito
Jl\>IPOSSIVEL HOJE EM DIA A QUALQUER NAÇÃO VIVER NO ISOLAMENTO: COLABORAÇÃO COM

OS PAISE S AMIGOS
TvtADRID, 30 (UP) - o dia, é a co�sa mais seria pos

generalissimo Francisco Fran-I sivel" - declarou ele em seu
C) sustentou, hoje, que as na- d scurso de meia hora, repeti
ções ocidentais puseram cer- damente interrompid<o' pelos
co à Espanha, após a segunda aplausos da multidão. Por vá_
guerra mundIal; mas seu flr- das vezes, Franco agitou,

Adhemar d'ô Barros não acei- me partido da Falange foi ca· dramaticam!é'nte, os braços
tassP. um candidato partidár'o paz de resistir com êxito.

. para acentu::r conceitos que
da UDN". Franco subiu a uma tribll- i considerava fundamentais.

O sr. Ernani Sátiro, da U- na espec'almente constr!lida I Afirmou o g�neralissjmo que
DN paraibana, homem da cha- no estadia q3 foot-ball

.

d·� o partido da Falange foi a

mada ala crtodoxa, disse: Chaoartin, a fim de dirigir a "fcrça D:-esiva" da vida na-
- "Podemos marchar ao palavra a milhares de .espa- donaI espanhola durante a

lacl7 dc quulqU'er partido. Pes_ nlLis, no 25.0 an1ven:ário da segunda guerra mundial e no

soulmente, 'intendo que a U- Falange. O cQ=:fe do Esbdo período qUe se s.egu'u quan
DN tem. o direito de aspirar a I envergava o uniforme negro do se montou um cer�o irt
Presidencia da R\Cpública e, pa do partido. barrete vermelho ternacional contra a Espanha
ra isso, não lhe faltam

candi-I
e luvas brancas. "pelas nações ocidentais cnca-

datos de valor. Mas admito, bt'çadas pela Russia".
tambem. a possib'lidade den- "Força de coesão" Quando chegou ao estadia,
11'0 de Oll:1'a fórmula". "Ser .espanhol, hoje Franco se dirigiu para a pIa_

C.\RTE1> G.\NDOLFO. 2"

pot- bl'lll o (-'ôngrl �"O I,ft" íC""·l

3Un. alta sabt.... r101 ia CO!l1 t=pI'f-"ni-

-Iadú. 111<15 .enl tPrg5v�t't:: . �( :'

O sr. Baleeiro fpz um (le:':1'"
lO �Hnistro, dizendo que n 1�0-
��('rno devia ff'char as l--101 ta.-.:- de
todas as emi"!:lõl'�ts do pais. !lo

fim d" que elas fossem br,tel' "In
Judiciário, sendo, as .Im, rpsoh i-

Cu res da. Oi c}.:;n-: juríc1iC'H
""Ut'" 1118 C'onft r'" P. qnp

vig�?nt F
hOll\'f rP.} � ! r üHl:.t c' drnonia p.r' aLIa

n �jrnplf', üt.1 �
...ua l"e'''::it!pnc-i, rIPo

\.['! fio, (J 1"'1'1 1'1" XIf in'!)' 11c
j� O ch::ipétl ':l1tdnna1'ein .. L:1\
c:o no\'o:o; jlriacqh'" da I,') ejl\
nOn1 is�'} CiOS nO\'T)'; ctu'df!ai::.
! 4_·{'1 n1t!nh.'Hh" 't1Gtll' 'ado.... apt IH �

I,·, ,10Í<; (I,· tra;� da ('ortiu(l de
f�·Pl'o, St\.'t:P! '\\ �'3I'C �:-!!\.t
Pol(mia e Aloysiu; Stepinn.c
rUgOS!tl\·h. ainda nflo n'cebdl am
o chapéu SImbólico. �ionalidadc das decretos.

nação, viver no isclarnento, e

que, por conseguÍnt.e, a Espa
nha esta disposta a colaborar
com outros países.
Asseverou que seu regime

se mantem firme e que levQu
a ES9anha ao porto em que
de novo é aceita nos circul{)s
internaciona.:s. Disse, por fim,
o generalíssimo Franco que
seu governo não sente temo
res físicos; porém, que é ne

cessárh 'estar sempre vigilan
te contra os inimigos qu.e es_

tão ansiosos por destruir o mo
ral do povo'·.
Acrescentou que a Falange

oferecia tanto a naz como a

guerra; porém é Vital que
mantenham todos unidos
leais.

taf·:rma e ali permaneoeu em

ccmpanhia do secretário da
Falange: Fernandez Cuesta,
do ministro do Interior, Bias
Perez, e dos melnbros de suas

Casas Civil e Mirtêr.
O aniversário da Falance

atraiu a .esta capital 25 mil
falangistas de todo o país. O
generalíssimo arrancou acla
mações entusiasticas quando
declarou que seu governo ha
via trabalhado e continuará a

fazê-l:) com <Oa consc\encia
clara", e recordou suas reali
zações nOs setores econôm:co
e social.
Com referência à política

exterior, o chefe eh Estado
advertiu que se torna impos_
sível, h:Jje em dia, a qualquer

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CINEMAS:

A ..

ESTABELECIMEN'l'OS Jf,)�g' DAUX S. A ..Comerciai
A P R E S E N T A. 1\1:

(I N E BUSCH
HOJE SABADO HOJE
As 4. hs, programa duplo.
1) Glenu Ford e Anue- Bnxter em

AMOR IN VENCIVEL
Para ele, o golfe significava mais .que a própria

vida. A fabulosa vida de Ben Hogan.

2) \Vhip WiIl,ou e- Andy Clvdo no super western

. ( U M P l I ( I I) A D ·E

,�.AHCO JNDU�SJRIA .E (OME'RCIO -DE SANTA s. (I H E Bf.UMENAU

....

Endereço Telec "INCO"

.. Ü'$ 50.000.000,00
40.000'000,00

HOJE - SAEADO, às 8,:W hs, - HOJE
Oscaríto, Grande Otelo, Itcnatn Itestier Edith Mo

rel, Fredogolente, com a participação especial de Gre
gorlo Barrios em:

A DUPLA DO BARULHO

Matrb:: ITAJAI'

Novamente reunidos Oscnrito, Gral1lle Otelo. a

maior dupla comíca do ciuernu nacional, para divertir
o publico em sua melhor comedia A DUPLA DO BA.
RULHO.

Fundado em Zl de Fevereiro de U35

Capital
Fundo de Reserva

.. II' ..

.- ......

Gamara no MoniGi�io �h In�aial
lia na R680ião 17 �e auusto �e·m53

,

�

I��������������������������������������������-��������� ADS dMn�te dl?s de agodo d� �nl,� (Ag�nct. ponal) o�RctD o

1-" .� mn novecentos e ci.tuluenta. e três te rr eno de mais. un menus 7UO msz,
na Sala. das Sessões. presentef. O� lsetecentos me tro s qn a.d rn do s) pe
:ienbures vereadores assin:lnun ti Ia iurpo rrâncta de quinze nlil cru-

I livro de chamada. lic:mdo constam- zeí ros, l'úlll a palavra o senhor \'e-
, '

. ,
(lo a presença do, senhores v<'rea- J"( auor Fistarol Jr, iudicou que a,'lúcros dos Impor tadoras

lJeneficiU-1
menie não podel'á tardar

! dez
à taxa minI. dore, com ausência do sen no r Ve- oferta never+a ser tomada na me-

dos com taxa. cambínl ríctícía, pa- O gO\'el'L}.() acrcdrta, pau::;, que 111a, mostrum que- nào viola-nos pe- reador .Toâo He rm ings Filho, assu , lho. consâde ru.ção, e, qUE: devería

ra d<esenvolvimento das atividades com .esta medida transformará a
I
la desvalorização as taxas conven- miu a presidenda fi senho r Vrrt'''-I se r solicitado planta da área. para

agt-o-paatórta responséveís pela pro ínítncüo que dominava o país. "In danadas e fixadas. Não houve ner-a
!.lar 'l'IH'odoro Moser, více-presírtsn- I ilustrar" exame do técnícu dO De
te. que declarou que havia núme- uartamento de Correios e Telegra

prfa sobrevívencía do nosso parque deí'lacào, q\i'ê ele poderá dornínru- h.a\'erá desvalorização do cruzeí r-e to Jeg"l e por isso dava po r aberta! los. e concluiu dizendo que o en-

industrial. dosar e regular. Espera (I governo "que nos cumpre ajustar" d!!fé : 1_ 1 reu'nião, mandou em ,,'guida 'lHe 1 genheiro era. quem deveria dl.'citlil'

Quarto - Tornar automático (J li aumentar fi produção, exportac.'ão e, d f 'osst'- llu:, a ata da reunião anterlnr,

I
nuat dos terrenos o mais lll"óprio

• � er se azar-mos recompor a eco-
(lI"! l'o,i:t em díscussão, pediu a paru a finalidade.

cenciamento das importações; portanto, :J. importação. trazendo em r.onua do povo e as rínancas do palavra o senhor vcrr-adar José Falou o senhor vereador Suhulz
'Quinto - Evitar acumulações consequencra a baiXa do custo da pais ", 1'15ta"{,1 Jr

...
dizendo que �r�tes(�-, '1ue pronunciou-se pela anrovnçâo

n9V,�S ':atrazados co'nlerciais" e vida. ,Mosü�ou o Era Osvaldo Aranha va qll�!nto �l pn rt.e da dec_lsao S(�-I da ojlinifto do sannor vereuüor Fis-

nanceiros. Passando a atender os quesitos .

t
-

d
IH� (I "I1I",;to �e E.xplo'açao At:r·· I tarol .Jr. O senhor prl'sid!'nle ,'0-

que a m ervencao o governo nesse ct?la l" Ju(�ustn"ll, rsto po rque ha-
I muntcuu que a. ms.tér ín está surí-

'������:!��;::!::!!;::::!:�:1'1
'Realçou o Ministto que o Incre- formulados pelo deputado Luiz Via merendo - .tema quinto do ques.ito VI:I, :llllt'!lV' IIlente,. apruvado ao i cí en t ..rnente ilustrada, e era eunne-

.:;
" menro' da procura. urovocado pela na, respondeu o Ministro da Fazen- do requerimento do deputado Luiz CO)l{l"rlO, I.m segnVh. �:lloll o se- eida do plenário assim estava I'I..l

in�la()ão será detido, menos pel� da à pergunta sobre o critério de Viana, _ só tinha razão dt Sf'r t;la'"lllllOr ,creall.'r Ermeneg.ld" P,OflO,: vot:tção o reccbin_lenlo da of"rla
�

- '. • ..

I (lUe, der\�llll( ndo o 3Ssuntu t onlO t.!u sr. Ricardo Hlendlmayer de-'I: meio cambial esperado do que pela l'ateio das divisas. Deixando de la- ra eVltm' reflexo mconvemente cta'l lla�la sido. tratado n;. l'e\l1lião de corrida :.t pausa. declarou (lue :l.

. .,:I:,.} obrigatoriedade do p"gamento dos' 00 qualquer critério que se baseas- oscilacões de taxas nos preços do. q�,':. el a <t ata. comentou que a Te, oferta. estava aprnvada por uuani-

1 Pl'eendlia perfeitamente os nobres \ agios de.ntro (1.'·e. ql1�renta e oito ho- se em Ikenciamenio até agora con- produtos cujas cambiais éram ne-
\'r>ao dana .n� mes.mo. p!'nt.o por midade e fosse snlícitado a planta

- . . que pela TeClsao sena ;lJulzado no- ao interessn.do. As Oll'l.e horas e
· intuitos que tinham inspirado a a-

t
ras apos a llclta<:ao. cedidos pela CEXJ1Vr, a Carteira de te parCialmente negoclad�ç', \'0, lall';nmeul<Js. Com li palavr:1 quinze mi;mtos assumiu a presi-

I
Por êste pJiêiÇ� de OCA- titude das "Forças .Armadas. Relem- O _novo sistema, impedindo a for Cambio �ntendel1-se com as bolsas A retirada di(l· mercado de todas () ,':["aoo1" r'l!e!'ther K Ebert, de· di'ncia n senhnr "ereador .João Hen-

S�T "0,' ��,., "".e-s,e .. ,.... . .", .Ba�"ata, �

brnu episo.dios d.a c�""panha de m.aç.aO de n.ovos
.. a.t.razados eomer- C;'e fundos e. }lar sugestão delas. fi- operaçõe.; comerciais tornará ine!{- I fen",'" a lllate ..". eOl1Etante da :tUl llings FilllO, o senhor ver ..adoI'

�.t..= ·T<';�·W '.� ��"' '.L. ,v "",..
"

. '. e rédll! '."" " at� roos!' aproYada. rheodoro Moser voltou '10 plenáriO
sém defeito, tudQ 100% refor _

1945 para coiJ.clUlr: '
- elaIS, no� p,:rmltlra lmp�rtar sem xou as percentagens já divulgadas presslvo o valor do cr�z'<lro. O sr.

1 NÚ\'a111pnlp.
epnl a lIal:I\'l'a'o senhor Dando Ilr�Sseguimento' aos tl"aba.�

mada, ótimo. estada de côn-'
.

- Se os antecedentes do golpe Dnus de Juro� e S?b�etaxas. afa�tan- pela imprensa. Osvaldo Aranha conclmu sua expo- "ereador F1S1::1T01 Jr. dsss!' 'l'_l" era. lhos comunicou que est�va em vo�

servacão. enobrecem as .Forças ,Armadas, o do. portanto a ldel!l_ generalizada Sendo as bolsas intercomunican- 3ição afirmando estar convencido 'Je �ela aprov:\I'"�'�i da at3 do d!a tln- tação a indicação const3tlt,· do ex-
�

d
�,

'" . t...'
_. . ,-

,.e (11) con�_c,onahn ..nte, ccm a p",liente do senhor vereador Wilh'Ver e tratar, 15 de Novem�, seu ato imediato, c0n:'i�y.�o o �o&
e .q�':. os aglOs Vlrao provoc�' teso a percentagem atr,bUlda, a tI- .:1 <.ceI.tado. Nao e outra a O?lUIGO Ilubllcação ce Y;,das_?s ata,' 'lu� ScJmlz sõbre retifi<'?cão de est ..:i.

bro, 340 _:_ ou ,República ar· verno .ao Poder J"udlclarLO, cUJos dmaloH';'..,",uflme�1tos r:t� :US10t dab \)1- tulo experimentnl a cada uma

de-I
Ja mamfestada pelas classes md\m- lr:H,,�n de Tl!:Jtf'Tla s?hre o IID]losto [las parti("ularízando 'a transferjln�

2"entilla, '>.4"',
. l membros' são educad'Os 'na pratica a. -.'" m aeao. cri lela a.m em 1 -, i < "ota qu dustriais. comerciais e agrícolas. ,I,: �xploraça.) Agrlcola e IIlUllS- ";a d<t estrada da mar��m eS(luer-

-...T � '±

I
as, nao lcpresen ava ü

:-
(li trw.l Com a palavr't o 'vereador. . .

#_
�

�

t'

.--:""""--__- .......;_-;-......- __':;......... :da i�pareialidade. atesta, de um :!evera ser conüda�.com. medid,laS a- cada respectiva praca iria ter na W'lJ' S h I d' f ._
fi••. do r,,� HaJaI Açu na. ,t1�"1 de

- d
-

al al
- 1 J. r u z lJe lU flue �s�e. PS Apnln:l. llrando--a da ele,'açao pa-

lado, a sua p3triotica, desambição, I equadas, e a aç;ao flSC , 19u -

realidade pois esta d<c:pf.ndia do a-

:8 I �laJ.e,cl.dtO dao senrores c
coutnbul1lt.·s

"a o plano da lIL'lrgem dOP rio, nn�

e. d.. outro lado", seu propcsito tlé gio. Afirmou o Ministro ser neces-
o !le, o e 1't:;c amaç,lO, e 'I"e po- ma extellsão aprm<lmada de seis�

neutralidade no ple'ito .e1I1 que COlll. VENDA DES'J.'J!: DIARIO sario lnncar '�não de medidas espe-
dersam encamm�ar com ele ou rl'lItos mp'tros (60tl met.ros). com a.

. . -. -

..

qualquer ôu!ro '\erearl,or. O senho:r 1)alavra o senhor "el'eadol' Schu)z
suas respectivas bandeiras partidã- ·NA ENGRAXATA.:&ISr. ClatS. como mqUlre o deputado LUIZ 'Jo, E por i"so f:l"lt>nciava. i<s V('- pre«dente."\i ereador 'Iheodoro J\�o- 'pontou o ar;riclIltor Alfredo Wohel.
rias, se elllpenha"am o marechal PONTO CllltJ Viana. para evitar :t e1ev3ção (,o zes, contra (I direito. • ,:e� �oml1mCotu <!lue es��:'a em dl':- ali residenü' C(llUO pessõa habil
E

.

o D tra e o Br'a d
.

o E"" 't d 'd 'h' J' \ 1(. sao a" a ,ecorn .• a paUS3, 11'IJ'� f sO"li"al' as �'bl'�S o s •.nhol·une u l�a eIr ,""uar- (.u, o a VI � e cm lr as especu d- P"a na l)re"idencia d' Epita- COmunicou que estava ell1 VOt!I-.
• n

.•

L<u '" ,. v .. ".'
'd G A

· -

d S ·d -

.'

1
�� _., �

�, ";:-" . lH("SHlente Indagou di" varIo!!. da ..

o ornes.

-I SSl'icf!lçao OI' ervl O" çoes. �io Pessoa Canisil"'lno o"unltiu I
{ao decorl"lda. a !laU;," de<la�ou ,los e patti�.ularidatIes dos sinatá-\,II lU �

'. ...,' _......,,...,. que estava. aprovada.. �ln segluda _

.
_

.
_ . �."Mmlos fatores, todos COlllO decm- entre 'li' dpntl's, mas para que consultou a Casa sôore a pu1Jlic:.-

riOS eI<1 lIsta como contrlbUlnt. S .I'ln

f Ires MUntCcl"o81·S de rencia da instruc�o 70 f'onjurax' '-., ••. d' d 1 I
trahalho, p"r:::unt�,ndo se elf's mm

!
•

',' . - ,-
cs tl'f!S C'cl\'i"senlOs: ÇaO «as a",s .lU �ca. aS pe <> seu 101' trabalhar gratuitamente, ao que

- se-ão para rlelerminar a mOJ"aliza-
_ Covardn! v�l'E>ador Jose F,s.tarol !r.. como respondera1l1 os-senllOres vel'l!ado-

uma cidad.é que pela grandeza BI <"1io das transações e redução ]1\\11- n".o .houvesse 1l1attlfeslacao em con-
tes Schulz " Fistarol ,Ir .. de modo

d t d f' '.umenau lativa. razoável mas inevitável, ('"
Fôrl1 Õ b,.,siante para cuIar o ,nano <leclaro.ll, I),UI' a,! ataI; 'lue afÜ"matiyo o seul;or presidente co.

e seu monumen o e e, me- p.ellsor d? l'<'dl'O Les:1a, trar_assem ?O Imposto 501l:e Explo- ;nuni�ou que ·esta\.:t I'lI} volal'ão 1].
.
recerá a atenção não só de ASSEl\'[BLE'IA GERAL custo de vida " preços em geraí. Eu' redator-chefe do

ra�ao Agrlcola e Indu!(trml, deve- illtlil"�C�O d�Sl"lltida decorrid:L a.

todo O Estado n1as tambem de TRA-ORDINARIA Respondendo o terceiro quesito. dis-
era ual11_; S,I'J" publica elas no .iornal '-:\ "a,,,,,- �omo ·não h�1I\'esse pr01l1m-

todos .aque'les que por aqui _..... .. ",<,,".
' __ se o 5". Osvaldo Aranha ser n.. ee�.-

"Jorn"l do Bra'i1". o-m 1919. U- N"ça(l', de Blumenall .. Em segm- ciamento a respeito declarou que

passarem, Eis aí, caro Padre Edital de 'Conv.ocaljrÕ.o s{i<io 3.col)1panhar a execução do ma t3�'d('. já pPh cI·{,Fpúculo. en-, ��n���n:o:"tiU�o!�:�� �:�o S�Kl��t�� estav� ��rov�d� pm' lIn�nimid"de e

D,iretl;;r, O quanto !levemos ao A Diretoria da Associação plano com medidas ('omplemen1.f'lH, 'rei no gabin 'tn ')l1(�e, tral�alh�-. �!rcular da :\�soci�ç�o �féd.ica d(� ?�lio.IO"" ofr('Jado ao , ..nhor prl'�

sr. e aqueles que· igualmente dos Servidor,es lV[unicipais de dilarlns pelas circun�taneias. va, e [) <111'( tOI· E1J1Hh:l Flguel- .. ale do HaJaI, 0;'C10. O? ,1�lIhpl Jcm sf'r;uida. Iwdiu a palavra (>
.

'd D B Ih dO· 1
.

d
.. l.°p.dú In€- disse �

ftlCardo Hlendlnla"S e,:� ltld.,lcaçao do srnbor lJresidente da COlnissão de
19splra os por oni osco e BIUlnenau convoca, de acor o recuvso ilsea sera e,,·,>01"o senhor vere:tdor ",l� schul�, a- Flllancas p.lr3 ler parecer aprova-
auxiliaram e continuam auxL COIU o Art. 27 dos Estatutos, em dndas condlcÔes. Os precos c',,,, -,- "EsFlO ali, sf'nlados, dois companhada ti,: r:laç<to <lI' ass!l�a- do sobre o bal,,"(,(,te da I·Heit.!! e

liando 'na execu!;ã6 dêsse es..l! todos' os aSS'Jciados para, elTI mercaG';:Jrins de importnção S"]"�,f" re �'"lhi.nhos, amho� hUl'bados. eo- turas �e contrIbumtes do DlStnto df'slleSa or�ameutária referente ao

tupendo baluru.;te da fé, que I AssembJe'ia Geral Extraordiná duzidos r, propor�'ões que formos chichando o tempo inteiro Já �e f\.�llU�i' :l1�nsfgen�. d� senh,or mi', rI,· maio do :lllO l'orrt'llte. Li-
" .

� re eJ o
-. l1nlcI]la eu:: lan 0

... pro..!e- do o ])a.recel" foi discutido e vota ...

tenl como defensores inegua- ria. a ser realizada no dia 7 pagando .l vist",-" os produtos i][,1- 01Pl','Cl D seu gabUlPtn lJaUl que tos de leIS ,:r�, 84, 8,
•• 1'

8 •• rele- do t(>1!do sido aprovado pnr unaniQ
.laveis, O .Padre Vitor Vicensi rl'e ,Novembro pl'óx.Ílno vin- p<Hi�dos e, a proposito do qU:lllo f'ní l'a "('nl, mas I'ecusal'am. A- ..�n!e a mat,e:la conlte�I�R ,d? )111'- mielad,'. Em segllid::<, o senhor pre-

li· d
.

d' M'
.

t O ld

I
narlG, 1', OfICIO nr. lI.,I:,;EC'I, de sidel,t vere'ielor Jo�a II

.
-

e seus aux lares. O povo e I douro, às 14 horas na Sala das quesIto, Isse o ,m.s 1'0 ,.�Ya ,,) fil'maT'am que estão muito bem 14 de agosto, e�c"minhandO o lJa- Filho. "enlfl'�Oll a<J' v,�;"atlo:hl����/i:Ri;;! do' ,Sul, reconhecendo o Sessões àa Cânlara Municipal. Aranha que .toda medIda de.�� n,l- <,li ]1,\("',,lc banco dt' espera". lanc�.�e_.da rec�Ita e .despesa or�a- tlente d:1 Comissiio C!" Financas "

inolVidavel serviço prestado 1 discutir sobre a possibilidade tureza �em _

como CO:,sequencla fi
Fui olhal'. juutament" e0111 o

mentina do mes de Junho de 1 H .• �. Galancete. �Ia Rec�ita e Dl'�"p(>s:t
pelo sr. à: nossa, cidade, rende- de aumento das mensalid?des des\'alonzacao da Illüeda ou ta!!Hl I adoravel e bravo Elpidio Figuei-! O senhor llresiclente encBl1linhou �rçament"tJa. ref.e�enle no mes de

Ih'" e'sta ""m-gela hOlnenagem
.

d
. ·c· canlhl-"is para n'anutenç�o da p'tri.. .

t dI' C
� - lunho do exe-rClCIO- �4)rrente. O

',._ '" e a convt>n'encla e ser lnl la-, �

,

•

_' _ '!,·I?(]O. OS dois harbadinhos eram
os pr�Je os e. eIS a Om.ssao de ,enhor ]lresidNlte franqueou a lla-

e eu, elU nome dp' povo, o :fa- da a construção da sede pró- oade do cruzeIro. Nao e este po-'
C�ní"t)'ano " Said Ali

'I � .. l�ça" de Le,� que se pro�ll�l- Jayra a quem dela 'Iuizesse faZ(.r
ÇO da iórma' carinhosa, dando 'pria. rém o nosso caso. '"

' -' •.

,'.
C'Ol pel" co!,heclmento da matel"la. uso. falou o senhor vereador F.bert

Provas da gratidão e rec!Onhe_ Blumenau, 30 de OUtubl�J A �provarão do plano do :hmdo .l!;m 1911, eu hHYla ('�e]")to um tend?d t.1mh�m CO s.e�!,o1' "er�ador "UI' prouunciou-se di"elldo da lle.
'.. .'. . 3l"ti!,''l no "Dia rio de Pet"nan1hu- PTeSl en e

.

a omIs_ao de Fma!'-- cI'ssidllde de se comeClIr obras ll"�cimento. de. todós nós, num a- de 1953. mnnetarlO mtel'naClOnal. em termo"
... "

.
�as SI'. mal?-Ifcstadn pela aprova.c�o rém um:', VI'?: comec,úbs elev��'iam

• braço bem :riostilense. Wladislau Rodacki altamente expressiV'os e a conce�- co, sob o, ��5eudommo de_ 9ro,�- das leIS ��zendo qUE' era mate,;,a S{'f findadas. e jamais serem intl!l'd

I PASTOR DA lGRE.fA "'l'den��� são imediata de um emprestimo <lu co 11 prúpo!'<lto de qUI'!'<tor;o f1- !lo con1theCmll'ntol d,: ..�asa. que a,o- wmpidas. eXcl'to qUalldn, motivo,
'" "'"

I
'. ..

t
' ra \'0 ava ao P enadn para re"u-'n .

!l t
.

-
.

tRIO DO SUL, 30 - Após , .

•
lO�OFlcas, O ,a!"('lg') fO.1 ba .1'1' aS lariz.ação d� tlespe�a. O sl'uhor �ã:;)er��'��qt:e,����'l�asl��laa\'l�: e���;

I
uma longa .amencia de 3 me�

O· d O ·1 S a ma�s do prOfeSFor. Sald Ah, (l.ue .:>reSI<Iente .,ereadn[ Theo�oro Mo· nenhum do, senhores vHeadore�

ses, regressou .da Alemanha" ·aoeo O I rast o clton com elo)YJO. que muIto ,er c_omu11:lCou .q�te estavam em d!']:! (juiz [:,ze1' uso, o senhor pl'f'-
" .' . votal)ao. Decorrtela a pausa deela- side"!e declaron ('ncenatla a re-.onde esteve em companhia de
" ,

, ,
desvaneceram, a escriba provin- I"nu que ('st:tvam aprovadas as leis

' " u

sua exma, esposa, em trata- .. _ ,_
.

_ .

• '. cian,r,.. no "J',ll'nal do Conlel'cl·olt., por que verS3.tranl sobre lnatél'ia
nifto. e conllluieou fJUe- no ]ll'rtZiJ

•
- - �

..� - L � lCl!:tl cO_l:Jlunic.al'ia a )Jl"llxiIna rell"

_'n'anto' de saude, o Pastor Her- d R' P t' " ' , iá discutida e llem conhecida. !lo !lião.�
�

. CONCtTRSO PARA .ESCRITURA'RIO-AUXILIAR; o 10. ara sa 'SLazer a CI)nO- l>lenário.
mann Stoer, um dos grandes sidade d1\ Said A1i" que lhe per- Em Se"Ul'rIa fOl- posto em d,'scus-

Ass.: .João Henning� FinlO. Prp-

1 d C 'ddE" ,idenle; Theodoro Mnscl', vire-pl'e-va ores a omunl a e yan_ O BANCO DO BRASIL ,SIA., faz saber aos senhores can- gunfara �.,e ele po.�ia apurar o são o teor do oficio do sellhor Ri- ;;dente; José Fistarol .JÚnior. Se-
gélica de Ria do Sul. didatos' inscritos que as provas do Concurso para Escriturá- nome do verdadeiro autor d,;> ar-

cardo Riendlmayer sobre terr"no rr�tii]"io· Gnt'lIt],',r Ric:>rdo EIIE',·t,
,O acontecÍlnento, comO não em SU!I. propriedade própria para �,o Seúelário: Wilh Sdllllz· Er�

d f d
rio-Auxiliar serão realizadas no. Oo,légio Santo Antonio, pOSo ligo, Capistrano me fez a conm- ;l cOlIStrução dos Correios e 'r'ele- menc'gildo Poffo.

-

I podia deixar e ser, oi os dias 3 e 15 de Novembro e ob.edecerâo rigorosruTIente ao nicação do seu a.migo.mais significativos para os guinte horário: �r ••.

d • l'
membros da Comunidade E- DIA 8 _ DOMINGO

v ormca. o. que fora. eu, o e me

"ange'lI'ca os qual's esta-o ell).
trouxe; Said Ali, paxa. fazer uma

v Português -.das 8,00 às 10,00 110ras tfrancos preparativos,' ()rgá-n.i�' Francês _ das 10,30 às 11.30 horas
surpresa, que cus OU a ambos

zando uma Churrascada que Matemática Comercial _ das 14;00 às 16,00 horas
duas horas quase de espera, nu-

terá lugar dia 31 de Outubro ma ante-sala
.

b01'rosa, onde só
Inglês � das 16,30 às 17,30 horas h' tcorrente, com a participação "'. DIA 15 _ DOMINGO

a,VIll. gen e maltratada., Sua a-

de amigos e admiradores do Contabilidade Bancária _ das 8;00 às 10,00 horas fetividade era, parem, sem limi·

Pastor Stoer. Datilografia _ das 12,00 horas em diante tes, . Ele n.ão re!'oistiu ii idéia de
� - trazeI' Said Ali ao caminho de

_ _ _ _ _ _ _ _ Os candidatos deverá·o comparecer às provas com meia
'minlha vida. -.como o

.6
hora de antecedência.' munidos do cartão de inscriçâ'o' e de
dais lanis-tinta ou carÍeta tinteiro.

Seí'á excluído sumariamente do concurso o candidato:

a) que ,tiver em poder papel ou livr� .ou lançar mão de

qualqU€l' mei'O· _que vise fac;ílitar a .e;'C.ecuçao d�s pro�.as;
. b) que .auxiliar ou aceItar auxJllO para o flm mdlcado na

alínea precedente;
c) que peft,urpar de ql�alquer modo a ordem dos traba-

lhos. .

BLUMENAU (SC). 24 de outubro de 1.953.
Hermes ..Buchele - Gerente - André S,ada - Contador

I��:

114:P (> R T ,4 'D.o.. 1
. R A . B.I !··S 1 L �
P -R 0·6 ,R .E S.S ,,O
Consulte, os .preçc:s
baixos e econor.ar

se a�ra:ndo:
, . Desperla�ores
. 'W JstçlOJ;

�

- ... -��...'--" �

90.000. OOOtOO
Total dos depósitos em 3118[53, mais de 736.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRlNCIPAIS PRAÇ \s 00 m..

T1WO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIUO E CURrrffiA

D:mposiT� SUAS ECO NOMlAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O· AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE J:l'INANCIAMEN'I'O DA PRO-

.

DUÇAO

--------------__�__-----------=----�-- �=_R-

E P A (; UE (O M (HEO UE

D

LONDRES, 30 lUP) - A no

tícia de que . l; eWRresa. a.lemã_
Volkswagen havia desiistid.o do
seu plài:lo de estabelecer uma

grande fábr.ica.
no Bl'asil, foi c:livulgàaa
jornal Manchester GUardian. O
diretor de Volkswagen.. sr. Nor
dhoff, decla.rou ao redator, finan
�eiro desse jornal ter abandona
tio sem pla.no em virtude das 'di
ficuldades encontradas.

a. este municipio, o chefe. do
executivo catarinense sera

· ,

,�lvo, das mais expressivas.
homellagens por parte dos

poderes públicos e da popu
lação local.

EXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ - SEGURANCA - CONFOR'.rO
End, Tele_g,: Blumenau e Curitiba: - LIMOUSINES

AVISO AO PUBLICO
I'a. uma. amizadp que
fiw!l'frm consolidar.

'Cápistrano gostava dos janta
res que a senhm'a Said Ali nos

preparava TIa rua SOaJ'es Cabral,
ereio que 38. Ela. era alemã, e ti-

� uma tocante paciencia com

todos 'nÓ'5. Pires Brandão. Ca

pistran<t e 'eu, que nos sentamos
à sua mesa, para comer os pra
tos ,sabol'osissimDs de sua cozi
nha.

Said Ali veio só umO

moçar com Capistt'ano el

na Br!)hma. Falou-se da Alema
nha o tempo todo. Da A1e1Y!anha.
de r""i!'ael (' dos Illuçulman.)s.
tlaie! Ali f'l'a tudo i"to. e "Plus"

o "EXPRESSO RLUI\fENAU-CURITIRA", concessionárIo dos ser

viços de transportes col"tivos em LIMOUS!NES de I_UXO entre

BLUMENAU e CURITIBA, VIA JARAGUA' e JOINVIJ"LE. avisa.

�ue a partir de 16 do corrente trafegará nos seguintes horários:

.uSIS'l'iNCIA IU�IC A. PERMANliND .li. CARGO DE
, ,

AAER'J'A AOS HE'DltOS EX'I'.EGNOS
H, e C. AZEVEDO II

I Rllt, 'DO ,MbiU'urto ü lIIdulIll- t:
!,lto ". Safid"; ,l"rancl!.. "urtulnll!s.1
Ingttê". Matemática., ..

Jtll'..."1o:r&fa. ,
I Íl�tu!)Jl-rafiJ., Corre.poíilt.àel& II
I e G�oI:"Tafl... "

Partielas de Blumenan às 1i.00 hora!!

Chegadas em Curitiba às 12.00

Partida,s de Curitiba às 13,30 hora.s

Chegadas em Blllmenau às 19.30 horas

Serviço de DOMICILIO A DOMICILIO

OFBRECENDO CONFORTO E SEGUR.i1,NÇA

Ag ê n c i a s:

BLUJl-fEN_"'U: _ Rua 15 de Novembro, 313 (Hotel Holetz)

IFone 1U02. - CURITIBA: - Rua 15 de Novembro, 22 - Fone 63<l

A EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS

pARA SAlDAS A QUALQUER HORA.
:EXPRESSO BLU�fENAU - CURITIBA, VEDA,

BLm&IOlD.AD'B :&'IK'DICA REPOUSO - D"ESlN'.r'OXICAÇ(j.�S .- ALC{)O·

�LIi.o ,...: :�A.T���pS .E��:ECIALIZA;�OS. - ----

-

. AvmmJA :MUNliOZ DA ROCHA N. 1247 - !'�ne. 10$.. ;I' �,t, ti
" ,

-iNDERECO 'TELEGltA'FICO: PSIQUIATRA
'C:U lt 1 T.I.B A P .ARA.N A'

I
-r,.
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Na pista �e. Hiller
na Guiana IDllesa J

I

GEORGETOVVN, (De JaCftU�"
í\lIa.rques� da Fr.a.�ee :Press) -
"Se'quiserr1es saber onde f'stá A

tlo:lf' mtl:er� começai procurando
os ..estigio5 de Josep,h ScbnelI,
necla.rou: ao l'epl'esenfante da

Franca '.l?l'ess, COm a maior se

l'jedadS ao munãc, um estrangei
:1:0 f,!U� se declara; : "agente do'i!

ser'IT.ieOs (tê info3:111ac;ões brasilei
ras, átualm,ente em missão na.

IIcapital da Guian'a, Inglesa".
Em. face. do sOl'riso um tanto

eêtíco {:to seu inierIocutol', que já

Iouvira dizer muitas coisas a res

peito dlt morte ,d'e IIitle.r ou da

sua presença cfandestína

em!
I

muitos lugal'e,; do GlobO', 4} "a

gente (le info,rmações" adiou d.: ,

seu dever escTarec'''.r que Schnell

i'Ôl'a detido no ano (le 1952 em

Boa Vista. tercitórr� do Ria

Bl"UnCO <Brasil) 'e interrogado,
por outro lado, "com. bastante 1'�
deza pela I;'olicia. Sc}fnel1 te'rla

'd'€c1arado ser 1uU dos membros

tia equipagem de um submarino

alemão que deserao:J.r.Clll'lJ, jI)]Qli'

Hitler e Eva Braun na; costa ar

gentina. em 1945, acrescentando

q-üe. Hitler teria: 'Sido eonduzldo

{l<U'Q uma: psqusna mia ela Pata

goma. mUEJ Ilua igmol''ava se o

mesmo ",'inda se eile:onlrnvil, 118�'

sa lihota. .

FAi,SOS DOCíTlVIENTOS
,

:Milda de aeêrdo com o lnf,)iF

mante, no momento da sua pzl
llão, Scíine11, com, falsos dOC!l::
mantos, vínria percorrendo> Taa

�ete alioi:' !fi. Arg�f:i,tina � o E·ra-

_ y,- ��
-

.-
.

,"

....1..;-
-

.:-�'
. r

� 'f", � ;'1:-'
...

"

- " ;;-

,;-

en, iCei·vind·.::; de agente de 11/;1'
"TLO entre diV(;i'SO'il elementos tio
Partido :i\Teo-Nazista organizado
na Artlét'íc:l do Sul por 'uma

grande parto aa colônia gnrma- I
nica da costa. <10 Atrantico :::u].
Depo.is 'c1'J seu interrogatório,
Scl:ínell foi pôsto bm liberdade e

obteve a.utOl'izaç[íQ para, residir
em Boa Vista, Graçns i\ cumpli
cidade de um t,,1 Koch. SeJmel1
teria conseguido tomar um :171i'ío
com destino ao Rio, aI' antI,' ,t1c-.
"apareceu. Esse Koch era, há al
guns anos, chefe dos neo-nazts
tas em Boa: Vista, tendo 'deixado
essa localidade '(' sendo agora
suspé-ito de ter aderido a!J 'mo-
vimento comunista clandestino.

IO "informante" do correspon
dente da Franee Press concluiu
9.firmanc1o gravenu,ntE' que "0'-0; I
movimentos de Hitler eram co-lnhecio'J's (10 PBI e do Tntelligl�l1- ,

I<;e Service".

IrnCITAVA'l\f os OPERA'RIOS I
A' GREVE !

GEORGETOW1\i. <'All'P) - A I'poliCia pr-endeu sábado à tarde I\) membro>, do Partido Popular i
Pt'ogressista que incitavam o>: (1-

IIpel'ár,iós ã gr-e.....e e à sabotagem i
na planta<;-fio de CRna. dI? Clçucar

.

rTe Clairmont, perto da cidade i
rle Nova Amsterdam. 'na C'J8ta:
leste da Guiana Tngtêsa,
Trata-s'c dos "'l'S. Sydne y k lng; I

ex-ministro das comunicações do Ig'abinetc J'agan, Ballv Lachrna- r

singli, irmão do antigo' ministro'
da Saúde, Pública: ROrv We�t- I
maas, vice-presidente do '''PPP'': I
Martin e�ll'tel", secretáriu-gel'ul
adjunto dêsse pnrt ído e agente;
[Te liga,Gão com o "ComIllfol'm". !
[. S. Kwall, deputado pelo "PPP". I

Os prêsos foram Ievado., para
'

o postó de polícia de Nova Ams- i
tordam. Importantes documrmi.os l

teI'1nm '.'iidn encontrados com [,-I
tes, I'I'rnta-se dos Sl'S, Svdne 1{in!�,
�e membros do Partido Pl'ogr.·c
sístc, desde o íniclo dos aconl.e-Icímentos .nn, Guiana 111g1êsa. A
do 51'. I{ing era (�5pel'ada t.1e-srlt.! i

D (Ih em que inf'dng'ira ::J. lei de Iul'g't�ní:i:l, oJ'gani?:lndo IHfla rr-u-
-

-ntâo }l1"oihioo \lJestrln1S e L:1ch

rnanslngh giio (,oi1sidel',l{lo�

í"esponsávl"Ís peinA greve", que e

clodira.m na 'Planta ç:i,o 'lc Cl:1 Ir

monto
por outro Indo, o "PPP" resot

veu se l'Eürgani:>:al' e excluir de
suas fiieit'us seus membro.; bol
cnevístus souho-se ontem nos

circulas ligado a tlsse partida,
seda:m imediatamente visados:
Chedi J�g::!.n e sua esposa. �yd ..

ney King, Rol'y 'Westmaas e
.

Martin Cm'(CJ'. Es',:;a, decisão tal
coma&l em. face iie uma ordem
do g>:lvernadoI", sir. Alfred Sava

ge ,Ilara que o próprio partido
fizesse Ull1 "expurgo" sob p€na
ile S'8;: dis,mivido.

Produtos
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De�de

c-s lSS,fiO,
li'ietmuiB

t'

Desde

c-s

"_.�-.. ,,.

As inundacões levam a
,

desgraça ao norte
da Ifalia

ROMA. Z9 tUPi _ Turmas de
r

,'Ocorro €"3tã·.) postadas às mar-l
gens de doze rios da liulill, do I
Norte. onde as àguas do Põ O I
maior rio italiano, 'f;stavalll

•

su-Ihindo ft razão d� uma pnlegadfl.

JpOl' hora, hoje, p,'la manhá. Em
,·áriO.i pont.os na área de Fo1l11-
;;lne, o }-�õ já inundou a'"

mar-j�enS', levando n:iSinl ao nDrt� �l_

ilei'gl'uça qu':, já ,i.tilll;iU O iiu]d',l
país,

WaBíg

Cr$ 215,00

Desde Cr$ 115,00 mensais

Cr$l35.00
mensoís

Monark 10 suaves

pagamentos

ANDRE' MARTINS
,Distribuidor em sra, Catarina

DAS

AFA1\-IADAS CASIMIRAS

"NOBIS"
l\'Iarca :Fabril da melhor

casimira do Brasil
- x-

Linhos e
.

a�iamentos
para Alfaiates

- X-
Rua À"V. 1360 - ex. Postal. 388

BLUl\>IENAU
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derá a('re�centat, ,à água .
do

banho urna colher de oteo pa
ra banho que muitas entre a�
melhores marcas de· .j:>erfurnes
,�u de cosméticos .podem ofe
recer, Uma prátiéa muito .e1'L.
caz é a fricção. com óleo de.·
amendoas doces sobre' todo .(1,

•

·.corpo de!lois de (} ter ·beltr en-II!I_IIIÍIII_.. ... íIIIIlIIIi:lllllIlíill IIIiiIII lI!IIIlIlIi!IlíNlllliiiflilliiil !Jc=glZ.�;:;...._�_•. .A!Il.IIiI!..'xuto. Pode"se ainda 'massagear I

todo ,) corpo ant�s' do banho
com aze·l.e rmro, ·ficando ul�.
guns minutos assi.tri unttada
'anies de fazer :o ·banho com'
regular espuma -de g�bonete"
As neles secas ou delicada'S
se lJêneficiam muito com oba.
nho de Íarelà. Põese o farelo
em um saCI:> de pano fino tlV

de gaze, e se joga nu agua
quente espremendo o s'aqui
nhG em modo ·que.cs elemen
tos ,emoI:entes do iaTel,) p:\3'
sem a "gua.

.

O banho de amjdo é ótimo
nos' casos de pequeúf:ls erup
ções da pêle e km um notave!
poder ·refl'escante. De!J')ís de
um destes banhos que.se :pee
param dissolvendo simples
mente o amido na água alÉ'
que, ·esta .fjque acentuadarilen-;
te Jeitosa, será oportuna .a:

fr'··cção cam óleo de amelldtl;."�"
Um' banhQ muito l'ep0u�mil::'.

te é Q que ,é preparado à ba ..

se de essenéia de pinll\l,.
Os jnponeses, comü vDcês

já devem saber, razem o 'b:i-.
nho de maneira muito ,m!lir�
racional e higienica qUe (li'

outros povos. Eles' se en'3a
b03m e se 'esfr€'gam ·cnerg.ici"',"
mente antes em uma espécie
de bacia pequena, se enxa'
guam bem e pOl' fim se n'{€'11_,
dem na banheira ch<3ia de'
água qUe'J:1te, liIT�pa, por UTlE: "

vinte m·nutos.
O banho quente tem s8br(�

certos organismos um deIte'
'quase debilitante e nestes '?U
sos é recomendav\ü o banl10
de chuveiro, com rápida €11-.
saboaadela e enxagw�, antes
com água quente, até tornar"
se fria· Este tipo 'de banho se'

adapta muito bem aos tempe.
Rua 15 de Novembro 900r.ament<::s nervosQS 'que piJ(!t:;· ,

tão fazer, em seguida 'ao ba- BI..UlVIENAU -_
nho, uma fricção de vinagrE '. I!liO longo da espinha ClarsaI.

j' ..�-:-�__�_'_'__""_ ��'____-'- ._-_�_'_-_-_,;__;::;._,.-_-_-�-_•.._':::_'2::'.::--_:.::;;._':::;_::_�_;"=:'?::::;:,.z:::.::::=::=--==:;&�.?'��:�.=: -

.. -,_-_-._-__--,-_------_..

Como vêm, tomar baflho c
'coisa menos simples do que
;se acredita e há um banho pa':
1'a cada fivo à-e ep'derme e

·tambem, em uma certa' medi
: da, para 'cada temperament\1·

rectamar,
i'OIH meíus poucos gentisJ o que
»Iu t(le.itarnent e lhe havia feitu

mesmo modo, Di'f.'J.nilHto p prr!" ,'!;p('r;ll'. Nilo ,:llj,f'm"r.� ,se p,.,lu

goso, Desonesto por-que com OH nus-Ra 2.Ulljga f'rcou couv-m.íús.
rcus 'SOl't'lEOH e OS �H�H�� olh.i.'H-L� C ,_:1� mudarú de ;;h;t.t:t113. E�p�·ta
da protuet.la H·.)·, h{JJ!Jfl1'; (me';' 1l1'.1S pelo menoa qu. alguma OH'

me se não pretendla 11f.pois ma H,' II a uuera fazeI' o que «la faz P<

I l"t') "okas que urna. mulher bll' .utu, 111,,11101. e verrríque que Et:

níta e 110111::1111. não promete. Pc,' dn. uma coisa f'l'tada.

l'igoso, porque uma vez ou outra "eo,paNcisse�t1imrp.sesa.a mr$

•

Há 1lil1iÚl$ mulheres, eomo es·l.
tá .nojsa amiga. Ela'.!l, para faliu'

1elaramente, especulam CI fi .n

Strópria beleza. Ê' uificil pel'a "

honrem dlzer não a uma bela

IESQUELETO - Foi descoberto nas margenS' do rio 1{iv.a; na mulher. mesmo. �u.ando 'se tra�a
'

região de Kemorovo, na Siberia Ocidental, um esqueleto di-. 11e um f.avol' díf'loll. O hMOI''';
nosaurtano. que, segundo os cálculos levados e efeito -por es; 8f'ompre Esperança com lima Ipecialistas: deve 'datar· de cerca de 100 ;por mHliões de -anos , mull�el' borrit.a, pensa I'jUI' de
Essa descoberta foi feita pelo profeB'Sof<Mossakovski, chefe de coisa nasce coísa, e certas mu

uma expedicão argueo1::Jgicn organizada' recentemente sob o Iher�s �ão habilíssinitls na j'ilZt'l'!,
" patroéínío das' arftol':dades (la União Sciviéti'ca,· ,

.

na;;CBP estas e iperan,ça.'l, bem IdpcldÚlas porém, uma vez.

Ohti-j110. ,.) fav�r que quel:ram. a Jugir
aorrtndo 'I' ir a um ol1fro repetir .

o mesmo jogo. Há , 1>OO1"e,' 1,��I\'

flas frlias às ftllnJs. os l10IDPns
não dão nem mesmo o Iugat'
num õrübus, anquànto

'

as ]Jelw�
ile ·que estamo '; . ,fabindo; 1',50.
tratadas como ratnnas . mesmo

r:e são ígnorantea e -vulgaies.
Quando mRBemO�'l aquela ·UOSflSc.

.

amiga. que o seu :sistema ê ({«."

. � ..
'

CAMISAR IA KAN E

Não deixem de fazer uma visita CAMISARIATRABALHADORES'

KANDER, mesmo
.

não comprando, para verificar o grande sortimento de

camisas ,para serviço, das melhores qualidades e a preços módicos,

D·a 15 d e N o y e m b r 0, 1 O 51
-

, .'

coisa devera .ser ,repetido duas v�
M�as zes por semana. E é bem !"rrr

brar que ,acrescentar bicar
bonato à agua e nela se la
var Os pés dá ótimoSl resulta
dos, p.�r qUê tira o cá:nsaço
das extremidades e amacia a

. pele ·de inodo muito senslvel.
Depo:s do banho, às que ten'i
a pele nOI'lttal ou oleosa, sel'á:
muito util uma boa e vígOTO

to oleosa, é ui.iIissimo unir· à. sa fricçãO' ccrn água de. eolô
'ãgua. do banbo um ,Pl!nhad�:püa, água de �lfazema .�u vi
de ·blcarbonato de sadIO.. ], ·11a:gr.e aromâüco. Quem· t"-'m,
.h� tratamento d.e beleza' que .ao contrário, a pEle seca, po.

.��������'9<"�'��
fRIGtnAIR!

MARCA DE Gi\RAN'l'IA

usado
. �. .

-

.

..'. ,'G tempo muda, inespera-
dàmente, éómo acon teceu
nestes últimos dias. E por
;isso, sempre é bom t,�r um
elegante capote pronto pa·
ra o uso. Mas não Se trata,
,é 'Claro, 'ele mandar fazer

uni agasalho justamente a

gnr'A, que estamos 'esperan
do o verão, Pode a,contecer,
também, que· você deseje
fazer uma viagem ao es

'1rllngeiro. sabe que, na

lün, este ano, enl plena vo

ga: nas coleções de inver

no dos grand2s costm\êÍte·':,
vimos golas-chale impor
t:lntef" lapelas, golas .r,:.r·

muns, (\'.1 'Jarg,as, gra,nOles
punhos, tudo isso realiza-;
do em pele: éastor, 10nt1'a,
astrakan, etc·.

Europa e no;, Estados Uni"
(los, o inverno está próxi"
mo e lião é nada suay'e·, ..

Aqui est.ão duas suges
tões para um capote novo

ou para a reforrn':l de nn'l

capote usado. E ambas as

sugestões, de acôrdo com a

últ ma moda!

250.000
Utilizu-r guarnições de

r�ele é l,l.'m grande r€cur,t;G'.

porque essas guarnições es-
• < Habitam a zona de co

bertura da ZYM-G, Rád�o
Mirador. Vendarn mais

neste fjm de ano, anun

dando na emissora da. Rio
do Sul. ... ... ... .. .

Solieitem a tabela de
preç,:cs ou a visita de um

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

-

Tenha'Fé
Escreva deta'lhadaniente paM a Caixa Postal 1 9 1 1

- São -Paulo .:...... J unte envelope selado com entlereço.
Nf" útiUse registro para evitar demora na retirada, em
botado improprio.

preocupad'as com o uroblema
dr" manter o bebê c.;nfortavel. Rachaduras, picadas

-

de inse_
t<)8,. assaduras etc·, aUlm�nlam de intensidade ii medida que a

terrip�l9.tura se, eleva. '

.....;. '. V,:cê poCi3Fá achar l'ecemendavel, depend:end!o do lugar
., :"Ol;lde- mora, alterar o programa diario do ·bebê. Sem dúv;da,,'.

e. de' todo conVEniente rfgular as horas de brinquedo e de so
i no da criauç.l !leIa temperatura. Deixe-a divertir-se· na p�'aia
);:11 no :parque, peJ,) menOs .,enquanto nã,:} estiver exce��nva
:niente quente, porque ,9m. nenlmma bipotese' deve a crmnc;a
··iicúr fechada "eu) <casa o dia todo. O sono da t:trde pode ser

"'.·:prolongado de modo a abrai'lger, as h�r�s. ]"üais qU'êntes,' 'd<;l·
':"�ln,pio'dia às 3, .ou ll1€>smo '1, ·de:x.ando-o flcar acordado ate
:. :mais tarde à noHe, como COr:illlensaçâo· .'

;:' No VErã.,), você com certeza banhará o seu bebê com
�pi·ais frequenc,ia. Um banllo .:dimQis do sono, para refrescá-lo;
,um banho:.> à noIte ant,es de dormir; e, naturalmente, após as,

· noras de "faaa" ;d.:t manhã. Não !'eceie ':banhá�lo demais; isso
;hão pode fazer lual,algum a ':um bebê norma:!. Ele ,adora. eg

::. ses m,imentos, tanto quanto ,você proptía, quando chega em
· casa ap6s ter, andado 1113S ruás ensolaradas e 'chêias de pó.

Cümbáter ,1) calor e as. assaduras <lu bebê é um dos pro
· blematÍ q\t€ to'da mãe énfreitta no verão. Para ése 'fin\, n:<\da ,

. ,·melhor que aplicar na pele :d<;licada do 'bebê um bom ole"·

suavizante. Embeba um vedáço de algodã,} com algunús go ..
,·{as ·,e esfregue deI cadam<,nte ,no CO!�po· da criança. Não só .:):
'i: .pl'otege contra o·' aparecimel'lto de ass: .•duras, bTútO€jas etc,;
.

,.como. tambern cornbate Eiica'zmente .as qUê já ,existem. E,
';

.

desnecessal'io serta dizer, nada de embaraçar a <::riHnça com,
:'; iéxce3s.: de rnupas; nesses· dias. Macacãozinhos de um tecido
�. forte· e lavavel;,:i;iue possam ·:ser usados sem .I1Bda por baixo,;
,;i:'Cou Com uma sirllples camisinha, são ideais para {) calor· .

t",., Os bebêss ão' peritos em'·sujar varias rouoas por d'a, Pa
;1:: Ta Ill.cilitar O';�,tI'abá100 ,dtl'l1a1'lte '(). verão, �ãça uny<St:lck 'de'
:t,:roupmhas� prahcas como, Dor. exemp�o: calcmhas ue anarru-.

:' :íga, que sao lavadas e enxutàs· num mstante e ·não precisam
�:. 'sá pas'sadas a ferl"G.

bA;!i �1I;&NAS: eura••em ope"�h
Dl","IH'�1 ,\"1 PR'IS.I\O DE VENTRE, COLITES,
1Lft':E.KiA:'>IA, f'lSSURAS•. COCEIRA NO ANua

iJOf.l:I\;VAO, ·"U'I"MôltS. 1UNS. BJ!13:tlÀ, f'tOADO

-�Dt ARY TABORDA- Vendas em suaves prestações mensais só nag

LOJAS PROSDOCIMO

,

DL1JMENi\U, ':n�16-1953

aVE M
Ave fifal'ia

lmuia doce Mãe dos desvalffio!$;,

A ti clamo, a 'ti btá.tlfs!
A ti sobem, Senhora, OS' meus gemidos,

.

A ti O- hino sagra{l,[I· ,

Do coração de um pai vü1a, oh lV!",da.
Pela Filha inocente,

Com sua debil voz que balbucia,
Pledusa Mãe clemente..

Ela já sabe, erguendo as mâos tenrinhas.
Pedir ao Pai dos céus

O pân (te eada dia. As preçes minhas
Como irã.{f ao meu lJeus,

Ao meu Deus. que é teu filho, e tens nus braços,
Se tu, Mãe de píedaúe,

Me não tomas por teu? Oh! rompe os Iaeos
..... , .... Da velha humaníüaee; '" '" '"

.... Despe de llI!ilm iodo outro pells:unrnro,
A vã tentação ou terra;

Outra gloria, outro amor, "outro eontentn,
De minha alma destel'l·a.

Miie, oh Mãe, salva o .nfh{) flue te ·imldora
Pela filha querida.

Demais tenho vivida, e só agora
Sei o preço da; viii!!,

Desta vida tão mal gasta· e IlI'ezad�,
Porque mínhu só era ...

Saívn-a, que a um santo amor está votada,
Nele se regenera.

VISCONDE DE l\LMEIDA GARRETT.

........ :fij

"

AHIVERSArRIOS, e.' S1"I. MarIa Schmitt, com �
·áasé:nll"nt[J de um rneriíno, a
.-' do sr, Cru-los Rus�;i a

sra. Nair Russi, com o nasci"
mení o de uma menína;

Esses nascimentos ocorre..

ram na Secção de lVIqternida�
de do Hospital "Santa Isa,
bel"·

Fazem anos hoje:
_:_ o sr. Felício Gonçalves,

residente em Curitiba e irmão
do sr. José Gonçalves. funeío
nárto deste jornal.
- a menina Irma Maria,

I filha do sr. Antonio da Cunha
E que nesta data completa seu

primeiro ano de vida;
- a srta· Waltrudes Sei

ler, residen1e no bairro da

Velha;
- a sra. Alice dos Sant,�s,

p

VIAJAtftES,
Estivel'inÍt lloslietlados
na eidnde:

HOTEL REX; srs. Marílo Rl-

Ribeirãu dos Monos;
- a sra. Leonida GrahI,

esposa do sr, RaU Gl'uhI, re

sident2 em Salto Weissbach;
rv

esposa do sr· Antonio Jac.in_ tista, Arthur Mantau,' Olavo
to dos Santos, residente em Botter, Richard Dettmer, Wal

ter Bachrach, Leonardo T,et·
to p sru" José dos Reis, dr.
OUm Kol1nke, BoLko vem;

8ehrnettow, Oito Stockmann
c sra., Alberto ll/rose!', Carlos
rI, B. Appelbaul1l, dr. Rem:to

Gutie!'es, Luis Batonheid, Da-

- o sr. Franz Reuters,
�idente nesta cidade;

- o S1'_ Arn) Becker,
comércio local;

- o Afonso

n:el Zagonel e sra., e Orlan.

Klock, resi- do Todeschini.

dente no bairro de Itoupava; HOTEL HOLETZ; srs. Sebas'
_ o sr. Geraldo Draeger, tião Inacjo Costa, Nob Nas'

ci1nento, dr. Meceslãá Sza
da niawski, Joã,�. Scll111ãit, Ani�

bal Alves, Paulo Pereü'u, ata
cHio Ferre[m' e sra., Helio de

Paris, Darvin da Silva Co.

tr'eus, SebasLão Phlto, Ante·

residente nesta comuna, e

- o sr. Pedro F.erreira

Sil va, residente em Itajaí.

HA�(IMENTOS
Estão em festas os se-

guintes lares: nio Santos. Ed;;ün Guimarães,
-- d�) sr. Afonso Tobias e Rodolf'O Richter, Ageno:t' Ne'

sra. Erica Tobias, com o nas_

cimento de u'a menina;
- do sr. Francisco da Silo

va e sra. Maria da Silva, com
o nascimento de u'a menina;

do sr. AuguskJ Schmiit

ves. Francisco Pinheiro e '1'i..
to Kretch,

PRECEITO DO DIA
Beijo tl� Judas:

Na grande maioria· dos ca

sos, apanha:ge·n -Si'fiHs· pelo
contactei sexlwl. Enteetanto,
UÚl simples beijo pode trans·
mitir a dOtellÇa, se quem bel"

ja tem, nos lábios ou na boca,
lesôes úfilíticas. .. '. .. ..

'Evite <lar ou l'ccebel" bei
jos, para não COl'rer Oi

risco de aÍlanhar a sii'i
lis • ..,.,... SNES.

ANUNCIEM
NESTE

D I A' R I O

·.:n :pE OUTUBRO

Lua e jupiter beneficiam Ileis, assu�tos monetários, .es_

portivos, case:ros e viagens.
Neptuno, .pela manhã, favore
ce os mares e· passeios. Os
nascidos nesta data,;
guêm facilidade

-1

"\ 'I '.)AS l!ON.�?_ lJE C'AS'A.. PREC!/$A fr/
� � -�'". 1Jf UI1'k i-

� -,- ��

�.----

.��=.;'''''==
-,4.(/;;;;', PJ20$JJOC'//10 gA.

. ,E,;; z::="; ;; -=;; ã; í::" ::;0 ,

ESTA, VENDENlJO

puro
CEREALIST·A

OATARINENSEI.
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Duelo de vitalimporta{1(ia para as espireçõesdoGremio Espoitive OlimpkoeSociedade Esportív.a Bandeirante
Começará hoje à tarde a rle Voleibol da presente tem- te "melhor de t�'ês",

',SI'lJ
�I jUlis,I't;tio da LAB, es' VIJ c l't:tumiXJlI\e reíto. S::W'j da c,t: vttórías da represen-fase decisiva do Campeonato I porada, sob ,a ,organizaçãG da O sexteto. alvi-rubr-«. .qt,t' tt' ano não encont.ruu as mes- vnleibol istas, contudo. deixa. t',\:ãu alvi-rubra nos certames'

Liga Atlética Bltimenàuenac, por qua,írü anos consecut IVU.' ln ,,:'; lilcillclmLs para chog.rr l'i.lW:,,' trun- gUI' um ot im smo

1
dt; vo le i du Liga '!Ülé1ica Btu-------.-----�- 'Igualados na tabela de Don. ('Ol1S('gllJU assegurar 1):11''' oj:1 ClI' 1,('Uh 1':lll1[)t'IlIl,lt]. enc 11. r-: "�;,,.r;j{! J, sendo "Iiquirlados" "'LlI,IlIl�tIS,', Dadas as caraetot..s per-didos da disputa -no1'- IJ_.sE'lllOnla de vold n'l n'�i<;(,! ll�;md". lll,'"nlU l'a n'j}l'f'!""II�;I'1 I !.t J I' S dOIs pl"llICÜ'OS Sl'1:;,! r;',lic:1S du e-scunt rn, eulo setmal do aluddo certame, Gre- I CHO lnc<J!(,1' lJl'U,SLjIH'J1';p

WJI1
() (':1l11IJlllU a pr.rcor-rer agol';l, .inícia: �"'J'''I r'l',lliulc!o às lUmio Esportivo, Otfmpíco e Soo I J i Vil) ('''1 c,)Jldl<:UL'� lécnIcas! UJ11lJ au título má x ímo, ,::,

I'
hOl'a�" vem eIe sendo esper-a,cedade Esportiva Bandelran- F A ç 11 lU SEU S 1:10110I:a", tjlH' ,iUSlélllLlltc li,:' 1;1'11) ma is esplnhoso tlJ cum ll(')TOSÜmlO nos meteste de Brusque irão decidir o A N UNe lOS. ll!'rr,!(]c',ra et;,p:l da C01l1pNJ', Os rapazes da Bn ixada se- esportivos brusquenses, Otítulo máximo do esporte da I:ilo roubou-Ih, a ('1Ian('(' d,� gu irão hoj", à tarde par-a Brus- \''''11(', do)', llEIO resta dúvida al-

rede local' em uma ampolgan, N E S T E J O It N A L r:�:n!�:,m,:]'a,� a \:m�qll�st� ,li.::, .il,l- (l,ue, 0I1dc, (JS '::;;;l)Cl'a U .pode' 'I
gl!ma, durú 1I�11 passo 'deeisivo,

-===========:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:::========= llcl, ü,Ç.lIlLd l'�peL<lul�l, an i- JUS·] sexteto (LI Band.sh-anto, lXJl'a a OlJtPlI(,'tHJ dO,t�ci;mpeonfi-quí lando suas pretellsoes. ,en, I dJS]:H">,ll.J n qw:brar ii sequ(,.ll- ln" .

parte, na prúpi-ia quadra !l;;
Alampcb Ri...• Branro.
"Pint;'ll'a" () Olíl11DÍcn cornu

(1 e�dIlp:_"ftn de 5:1, :Jô sobrepu
jar I) B:mddl'ante Já e-m Brns.
qLH\ no

í

urno in ic.n l do caru-

pe onat o , dando ii torlr s LI f'u l-

I
li.! ímpressã. 1 de que em seus
domínios muito mais f'aci l se
l·ja n' t._.fefa para aleanl;nr DO'R

(

I
•

. SENHOR'A (AlOUCA DE BLUMENAU

:tm

AIs"
.

ti O publiCO de Jarauná do Sul. . 6RAND�::�S�:'�DE FIM D� ANO DA "{:S���::" ! e s e

r:1I,'o',.r'· .",�,'.', ,S.'.--,.5". '.I",e,'.'.,·,I,I-·r ,a' ,

,D�.·,t·,L�·lça-.O· ',"0' ,0.:llliImp",·,.co' �.,'. Aprov�iie a,ot�sião, ,comprando es melhorei a�tigO$f Ileku nu:",

p; II." ,

li ft 11 . ai.
,

nóres "pr�çqsk 'A "(,ASA_BUfRGER" edá oferecendo, per preçes
Após um descanso de três I o ensejo de ver de perto a piamente daquela . debacle, ,s,em (cQncurr�nciaf 'seu grandioso sortimento de tecidos lewei pa ...

semanas consecut.vás, o on, Indscutívet élasse dos cornan- COm uma. apresentação digna
ze profissional do Gremio Es- dados do técnico José Pêra, da categoria de sua equ'pe, ora:a pre1ente esta-rção, como sejam: LaeseJ, Organdys, fanes,

.

portlvo Olfmpíeo vcltará a os quais desfrutam de eleva- em Jaraguá do.Sul.
R d G T ·d li I d I' I d'jogar, intervindo amanhã à do cartaz naquela região. Seus plaiers viajarã . .:! para

.

en as ,uepurre, eCI os f'i.y em e se as Isal e esuampa .as ruiS

;��!:1:�C:�;�.oÓ:n!�ví-rC:�;�� Com uma grande espinha a- ;;��l:n���a�!a�:t::�I��;s p.;� ultimas novi4adesi E' realmenie sensacional ii o�'aflde venda (U",
concordaram com fi vantajosa travessada ainda, na gargan' propriedade de dirigentes e

:pecial de· fim .. de ano da I )proposta que lhes fês o' Bae- ta, c.)nsequência tiaquele ines_ associados influentes do gre-
fi' (' i f A B n E. n G E�, n, ! IpeÍldí, campeão da Liga Ja- parado e decepcil)nante reves mio da Baixada, o. que lhe A,J ti l!1: �{

IIraguaense de Desportos. para sofrido em Rio dó Testo, J possibilitará uma boa com-

R 15 d' Lo ro !t."xcurW:mar a Jaraguá
.

do conjunto da Alameda Rio p�nsação financeira nesta eX- ua. e novemuro, J 5 '.- Bheaiemm. ISul, cujo público amante do Branco agtiarda a oportuni- cursãó.
IlIliiBill§I!Bi,l.iiliW oe E��"f,m�� Iesporte�rei, dessa forma, terá elade para reabilitar'se am- ._-- �_�_... _C. __ '� ..... _. _'� • _ _ _ • __ � • _

'�, �nsaio cqleUvo das ·;jguipes
.

�O Palmeiraô ... amõDbH fie !Il3n�ãl
-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY --

"II N t'd d

I
C t

" ,

f'd
,.

'à
• ,

d 1l\-Iédico do Hospital N(lss:;l Senhora da L1JZ 'o s,en 1, o
.
e se preparar. ,6:;'1 e�ap,o a r� erl a pratIca, I VI-ver éS vem a,gll� o de �n',; nrtl'::ll!1 inSCl'H;ao ['·'.in meSl1la,

COj"I&u1tório: Rua JOSE' BONIFACl'O N .. 92 - Fp'ne 2665 convementemente. para seus cUJ';' lUICIO·. esta ITIrtl'cado )1<1-1 telupos. 1)21'a cC! o.e manel!':1 ussurnilld'J, ,êS;'; m, t!tr1 c'''1'1'-
"

.

Residimcia: R, :aARÁO DO RIO BRANCO N. 529 futul'�s, compromISSOS, dentre; ra as 8,30 horas,
, ,

bastante 1'ep1'ova:(:l, :iusen. p�()misso de" h ,:Ú':l do qual',

,',

C U R I.T.I.B A -- PA.RANA" os q,uas se pode ?es�acar ,o De�e:se aq�JI salIentar I tat:do-se qos iremos �:enw- ll�;O devem Iugn',
.Especialidade: D()ENÇAS NERVOSAS E MENTAIS ço�eJ� contra. o CaxIas,

.

em qUe mUltas d:;s Jogado�res a1· nals de ,se�1 c1�be, quundo P!T, -----

Dàenças da pele: EcZemas, Furunculose, Cocei!'"!.s, Man-
� Jomvl1e" n:UltO provavelmen- ... sua H:8JOrw sao v(,llures bllS' r. I ,J F. Tchl'Úi, espinhas, etc. - Glândulas. Falta, de regras, Exces. . tef-u prox,nua,sem.all�, o Pal- "t�,l1,i<; Jovens, com amlJ1as j)J:l- Jlh�M�l�O ôHliern pe�o .'"

I· ��, i:�::�v�f:�;��dIt:i�� �e���;iJ:n:t�:ê:::i�o:��;l���: �aef��n�rãe:�:r���i����a;J��: E§pfn:�s� l\;1!c�a�q

Ulce.!· ��,���;�i�tl��1iedia1.�;:;ttt:d r.-:m

J D. O reCt�t�O dorJcas em geral:.Reur�u:itismo, Varizes, Asma, Malária crÔ� :Ia, am�nha, pedmdo y tecmc� .
ras e Reumatismo. htJ semana p<\ss,l,hl .. 118(',1:' ,

: --- nica..:._. Hemorroicyas" e,tc. --.-.- �rgem�r<!: Carvall:o p':r, nossa ELIXIR DE NOGlfEIRA vamos, D l' i!xc'll',plo, quI' !tJ. p�'tDit'�ndu \l' A'l'ENÇAO: Consultas em Blumenau nos ilias 26 a ao de mt�rmedlO o c�mlpa�eCJl11e!1to \ Gl'ande Depurativa ver.;;o" df'les rcs'llv�ram ('n" 1!1!7i.àtL
� cada ntês, no HO'('EI. HO,LETZ- .de todos.osplaler�t)tu!ares (' do Sangue tnu' el1l conl.ac11l com a rll'lo' �:;,q�llncjo lllil,f'ínng,l'31na )'e'l�����'<I-������� usp rantes do Camp,-=ao do la, eom fi inlllitu, n:lÍlll'alJlwP- ,

.
.

.

. ...
_. __ . ,-- .. ' , _. '-'-_-�'-'

te, de s,,)'e111 incluídos nu ('ln,
t:p}JJdo j)�13 LlgU B111]1l(en�'\l'

baixad:J. esmeraldiml que iria em;!;' dc' 'Fuleb: 1 da Cani1:.l1 do
n .J,;ihvile.· Canc,];1(b 'a ,ri:! t21' ;-;;cu j!il' 'IPlll·Si'íO. nfio d_l'�m (J 31' dt' g:"l, ;',s lD,:10 IlnJ';lS de 'In' imm graça 110 tj'(!ilt'J (�a últi' ,

.ma '(Ju·nt'J-:feira, Tem, relo Tl'ibu!l81 de Jll�ii(:a .

''',Urg(c'; pül'tanL, qlle (iS diri- 1,)P�J)orti\'a d.! ]<'oJ"1';"':;10 C;'-, fgentes da agrt>mi:,r:ilo c1Ll Ab. l.al,jnt'n�:' di" F:ILbOl. o J'eCllJ'. i irncda }11.1qu:: de C�·:i.�{;as C;1�;- ��)d do LJt!b(� ·I�;.;pur1;vt) Pay- i
ri!érn OS faltos!'J':) à reS!)nn�;_i- .

,�;"''J[lú dt' Entsqli(", 1',:'COiTe!1-/'bilidad(', visto tjf1t'. t'mbora !
não $.:.:j;1l11 rpnlVl'_e_f·.__·t(_.h_ls_',_�j;",_·'s_j__

• _,_c_'''_',_'J_'''_' '��_:"�'L p{'slllU l�ra Al I J
� Wi��ol1 �ilva tOnh1illará a �i;�na

I,

I� �e ijn:an�ã em rrnsi�enip. Getulio,
Terá s.::!quenc·a, mI tarde de sado3, pelo al:1l'lnalJ,te sc':1'e I

�,

arl1allhã, 'J Campeonato Cata- d." usa.
,

I·· rinense de Futebol. Pelt, se'
� ,l;{unda vez Clube Atlétie'J C, .A' F"del'apüo Ca1.arinense

.

�l Hll1:tUX e Sueiedadp D.spoj'- c!j' Fflíl�b)l j� rlt';ignuLI o :11'
_�' Uva União, cElmpeões, r�$lx'c' lJitl'o quP COll1l.'ol:l!':l ,} Íll'POl'

� livamente, da LEi" e LRD, Sl'_ 1..1n1<.: ('111'0nl1'o entn: ailetiL'a'

II
r::io a.dvPl'sáríos, desta feita !1�1 n'; ,. yni'Jll�'w-;es e quC' o,��l:.Ú {}

I)
localidade de Pn$'d�I1tP c.L" ';1' Vv't!SOJ) Sllv3, A Pl'('sHtcn
,túlio, num cotejo qu:' :o.'" ali, I'J, Cl.l t:lltidad" lê cal já f·�j
1 gl�ra bt'lll l1u1is dil icil !la!'" :>S cuI11t;1IÍl'ad" [1 n':�J}('ito, deven-

I� í trH'olol't's brllsql!enSeS, ven- clt} (l p."IJ:l}�IJ' apItada!' ruma!."',

I
cederes da ))01':1' a efC'tlbda 1])<I1'a lTet!]J!!I Vargas llluanloa
em Brus{jue, hú set.:: clia� pus- p,l<, munhã·

�ICflnfirmOil O N ac',-'i 0-'na fi

1- .. ,.

anIversariO

Oferece aos seus di5tinfos"ffeguêies em Iodas as 'GOmpra5 de va ...

eomo motivo rd-a
'

Pii$�alJem do seu to aniversário de fundação.
:,.0$ prêmios, que .serão .iorleados dia 18 de Novembro, :no tine

,de,MODAS CH4NEL e �são
f

,

'Blumenau ,achám�se expostos nas .,vifrines

1.0 Premio Um �.ca�aco de pele

Ccnsoante divulgamos j')'a tc'v" para [l,cedar as bases da

edição deste jorn3 I do dia 2:4 re,lliz:H;ão da dita temporada,
próx'mo passado, a Liga BltL confirmaram ôntem, por tel,,,

rn-enauense de FuteboL PuL gram:!, sua viagem a Blume
,neiras e Olím1Jico pr(Jl11o'",(�,

I
nau, aneLe prel' adi>::; dia 21

rão Cln conjunto uma rúpida contru o quadro do Gremio

t,�ll1p':;rada da cQUip2 do Na-, ESPI'l'tiVO Olímpico e a ��2

cíonul Atlético Clube ria c'i" fl'e:-lte ii representação do

dude de Porio A�egre eHI gr;y_ Palmeiras Esporte Clube. Alll_

mados locais. bas flS partidas, é quase cer-

as rubro-negros da Capitnl to, irão E� desenrolar no es'

dos pampas. cuJo em;ssario, �,ádi:J da Alamedu Duque de

S1'. Rub.ens S::1I11p:1;O, aqui es- Caxbs,

2.0 ,Rremio ·Um belo Ve.stido

:,.

f I O r e s t a x Porcelana'
-

Real S.8. de São Paulo '

'isile a MODAS CaAtll
'. ._ '". .

. .
. .'

para dar combate à repl'.esen
tacão da firma Porcelana
Bc'aI S. A, de S. Paulo, sedia
da na Capital bandeirante,

'1'1'u1.3-5e, como verl10S, de
urna rmrtida interestadual
bll�tan��' expressiva, que ar

lUsbrá a Rio do Testo, nu

L:rdc dE' amanhã, llumerOS;J

público. diante �I:J qual sur

gem os bandeirantes con'1O a

atração máxima, pois se co

mentâ que em sua delegação
encontJ.'Hm·sP dois ou três jo
gadol'l;f: qUI" já fnrmur:1Jll' no
iJl1Zt' de aspirantes Q::' CorÍlL
tians.

e 1I1181111r81 138,3

a

rlmficãdOr-"-ri8fi�lõijf
!

.. c",.�":'V:':;:lr!t·"�
f Il e n l i sl as
� ---.----------------------.--------�-----=------�
í

I
H PROBSI

CIH.tJHGIAO l)jt�WflST��
AO LADO nOS CQftúlmJS K 'l'ELJ!:CRAFOS

A' ALAMJi:UA .lHO lUtaNeo N. iS

Médicos

D R. CARLOS
.

G O F F E R j f'
CLlNICA GERAL - ,CIRURGIA

CONSUL'l'ORIO: Rua 15 de Novembro 595;
Fune 155U -_ (a('ima da Farmúl'Ía . Glói'ia)
ATI\:Nnl;; CHAMA0 OS PELOS I;'ÜN'ES:

.

1 1. fi ti e 1 ti 3, 3

DR. T H IL O
Clinicas Geru! e Operações n�' Hospital Sta. Isabél.

E!!pecialistd em Cip+gia e. doef?ças de senhoras.
DIplomado pa Aleman.ha e=no<RlO de Janeiro.

Tra tamepto. peias j On-ea.s tiltrassonicas,

DR." .

O. R:--KRUE6fR
M E' n I,e Q.

Doenças de Senhoras e Oper:.�ô"s. Raios X
Con:m!í;óriu·: IImq)ital Santa Catarina..:'.·
Consulta: Das 9,311 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
ltesidência ltua Marechal Floriano Peixóto, 253 �

}flmc 1�58 (�m frente ao Hospital Sltnta Isabt>l).

IHL CARVA!.HO

"'. - --

DR. TElMO DUARTE PEREIRA ',.

.....

CUNl!CA
.

GERAL
F.8pedaJista em Ouenças de Criança

CONSU1.:rO.HJU: .fi'loriano Plobu) to. a8 - 1.. andar _

Jt�une: 1197
RESIDgNCIA: nua Pal'lÚba 170 - Foone 1074 .

DOfl�(AS DO CORAÇAO
. <}o;ledl'otan!iugr:n'Lt)

Tratamento de nr'UI'(lsas - (Psicoterapia). ,

Av. Rio lirauco, ;) (Subr:u:lo) - AlI !ado tio Vine Bn§�h

i\'lULF..STIAS DI<.: SJ<.:J'l.Ht..m.as

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS lN'.fl�ltNAS

(WJi�RAÇOl�S ONDAS CURTAS
Commltório: 'I'rave8ü 4 de j<'éVtll"4:h'c',_ 3

.

Fone!>:, 1433 e 1226

DR. GEBHARDl HROMADA' I·
Jl:I!I[lel�jaliBta em alta Cirurgia e doenças de Senhora.

Consultas DO Hospital Santa, Catat1llá "

Das I) às 11 é dl:!B !tH/2 ii» 11 bs•.
- HI.nM�;NAU - .aOS!·l'1'AL ";ANTA OAl'ARINA

.

lU] Vmos :- NAUtIZ g GAn.(;.ANYl'A

INS'I']'fTJ'J'O DE ou.os ..

...... DRl. TAVARES 'e MEUSI � 'S'�
RUA xv m� NQV., lU5·�'lo. ANUAS

GEORG

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECU1.'

Jitadloterapla - Ralos-X - Fls!oterapia - Mt!Jta'boa I

llsmo - RESIDE�CIA: �m. '1 de Setem.bro, 15 ..

.

....ELEJ:i'ONE, 1441

ClINICA DE. OLHOS ..
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA.- DÓ

, DR WILSON S.ANTHIAGO
..,

tu.!.tellte 4a l"ac�lda.de de Mel11Clna da Unive:ratllaQ.. ti.. iuatitT

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12. horall oe das 14
és 18 horas. - CONSULTO'IUO: Junto fiO Ho..
pital Santa Isabel

AdvogildO$

ADEMAR ru zD R.
ADVOGADO

Atende em ,qu:llsquel' comarea do Est�do..
ltesidência: - Rua Paraná, 8 - FOIi.6 1(102

.

Escrítúl'lo: - Rua 15 de Novembro, 340 -�l?,óne. :1.601

JOÃO DE·DR.
ADVOGADO

.'

IScl'ltúJ'lo e resldênda àrua XV. 'de NovembJ'ú,
LíIi\f!;;NAfJ >==,�.·I'elefone. 15&0

··
..FONE�15·n

DR. HERBERT
ADVOGADO

IfOl'Et. HOU�'l'ZEl'WIUTomo: .BLUMENAU

Correfores :> .

'LJLMER tAffRONl
•

<". '. "" � .t't
',.

C O R R E T'(f B
'

.Rua U.aranhão, N. 2 ,.-� BI...IJAlj,(NAtJ,.,

'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DR. VITOR
Roüdasde R� de S� IRe�erc�sa�" fa'8��el.· nos,�·�.-.-'�.'��������.+.�����

(I !1'IIl':n9I1uID go ngdre Vlant fI· e ÁI'relof díl Dom Bosco meios politIcas do Estado,Fa, -.

'

d'
..

t -Ih·
..... '.: 10'IH Uyb II puu !tO d u Ou « ) se����Isi·ni;rr��e�re!'c�l:·!)��;� ������ ��;�����:se. !��:l��u ::;�;i .Ixa em, I,mi, ' 8 e .

.

. .

d' t 'f)a.mos de ccthei- em fontes au- super-íor-ídade de sua atuação (10:. ..
' "

,

RiO DO SUL, 30 - O nos- henra � dignifica todo e qual, so empr�en lln�m o que o J?0s-,'tól·izaclas. '''3pcci�,lmente procu aela afastada de qurrlquor- sec' i

di'80 li ár ío que sempre contou quer rtosulense, Corno bons so querido arrugo e benfeitor, ,.: '" ...' " , . - arescom o aoaio do Padre Vitor riosulenses lutamos ardorosa- j vem desenvolvendo em ÍaV\Jr! rn.das p Ia nosxa .leportagom, o Larl!';.�o parÜdall� dos homen .. �
Viccnsi, -Dir,2t::r do Ginásio e ment!!, ,Dresistindo no nosso. da familia cetólíca riosulen-1 s�' CO�(lrn�dOr ,Il'lne� !30rnna�' n�:lb(·o:s. de n�Ul'-'� : l:e!��o .. cmE,.?ola Comercial Dom HJSCO propósito para o que contamcs se, seno .na sua pr�ocup.lçao de a- 110.,:;;0 EbLld!:J c a sua 1I1VIE.bdll", .

e dínamico Vigarío da Paró, com o aoo'o e a dedicação de O sr. Padre Vitor VicenSi.-j
proveitar, a serviço elo jJl'Og" (�SdO ':1 na importante Secretaria r- '". RIO. 30 (Meridional) - De

quin de Rio do Sul , prestou on inúmeros religiosos qUe por ao snlídar ízar-so conosco. com �1l� Santa Catal'ina, os homens de presenta a garantia de uma ad- acordo com as prov dencíus
tH.l tambem, uma homenagem aqui passaram e que também preerideu que a nossa cidade rral valor e de Indiscut.vcl ca- mini tIaç:io cem por cento ut ii t�madas pela Carteira de Cam
ao. estimado pastor de almas, muito se empenharam para era digna de possuir um têm- ' pacídad-» z-cuüzadorn, convidou 0- :, cconoru'a barrtgu-vsrde. bio e pela CEXIM,. devidamen
p..bllcands .o ',aplaudido d's- que lograssemos esse Intento. plo que condlzesse com o nos- i'icialmente o D. Vilor Pé'lwn, .t- A esco íha, pejo qu: apurarnox. 1[' putori.zadas pela SUMOC,
curso pl'oferid.3 na ocasião dos Mas, realmente, é a Vitor Vi- 51;: fôro cristão. E aí está ma- tual DirpWl' do' Sprvi.;o t1,� Geo- foi hem l'ccebilh até no srio tLd

I
sera realizada na proxíma ter

f(·. '!,ejos por nós anuncíados censt que deyem9s em grande gestos2 e imponente! Ri_O do ;;·!'aficn. e Car!.ugTufla 'do 1,� I�.ad{), Pill'tido Social fwmocl'áli<:o LU ça:�eira. nas, dez ?r?Qas d? pai::cr.in antecedencla, pelo facul- parte, a realízação da nossa S�tl n�o é somente a cIclad,e para ocupar a pasta <ta Ae'.l,\l',l!· qual pert.ence o dr ViLar Pcluao Iéílão eSP.cclal para frtrtas se
ta uvo dr. Nelson Comines- da Matrlz, pOIS penetrou fun� dlnamlca, para onde convergi- tura. :> ond .. �p.II1I}['e ,li" impú;; n, lldmi..'

cas, destinadas as fesi:�s d9R cha, Diretor da Casa de epl nossos sentunentl?s, crl�" ram �s elementos extranhos, A inida.!:vll .10 sr, 1!(J\1<,I'JlndOl' raeão de t.odos pr-ln grau.!" ,'Oil' N,:lbl e j�no Novo .. O �gJI,;;. 111l_Si. Lide "Dr. Rocha" e Delega" tuas, advogou e contmua ad, no aíãn de empregarem seus
repercutiu ela. mallf'im a ma:,. I'PT:trn.c'io <o. trabalho

nuno scra de 10 cruzeiros por
dr. de Saúde crn nosso Munící- vogando entusíastícamenta à capitais e seus conhecimentos

'.

,

','

T" .iJn
J,

...
. _ • '

doIar OL!' equÍvalente ainda a
pio. causa pela qual v:v,e e que é para fazer fortuna, não é só favo,T'll.vf'] "ln tn,]o;:IS Ff'OL::>, .•0 (A. MeretuIo) -,

Cr$ 0,0286 do, franco fran-
Com a reprodução do, dls- a causa da fé e da liberdade, a cidade de 7l'JVaS ruas e lar- iloeild", e pOlítlc,>". POI' j,.P,Q fl"e ",-ln governo elo E ..tado foi n,,· cê:;.

curso, nada mais ambiciona- Qneremos deixar patente o gas avenidas; R'o do Sul toro a Dr, Vi!.or Pehmo. pelll nua cltl· meado o dr, VitrJr Peluso p:u�i As d;sponibi1ídadcs para tO"
mos do que nos associarmos nosso reconhecimento, a lljOS- nar-se-:í daqui por diante,.em jura, pelo seu pmmado üe am- "cupar a Secrf.tRria âa Agl'íf'Ul das as bolsas foram fixadas em
as grandes e s'gnificativas. 'ho- sa eterna gratidão pelo valio" (Continua na 2.11 pãt<. letra F', pIos _erviços pI'estado',,, li c':i1Pti- cura um milhão e seteeentcs m�)
menagens ao humilde e modes -- __ o • ---- - .. -- - -.----- ------ dólar{'s, Cl�nvênio, e cento e
to Reverendo qne em Rio do VISITI GOVERNAMENTAL I BLUMENIU cinco milhões de francos frae.-
Sul conseguiu a simpatia e ü ceses. Para esta Capital for,'�m

a��:\.;eE��ll refrat.ário, por Ire
A

S Dutavel-S empr'eendl-meu'los sera......o ���tidtl(!��sq��!����i�� :t���;�
,índole, a Draticar 2 atos na e um milhões je otlÍnhentos
mir,ha vida. Um é levantar' mil fra-ncoq.

•

��]U��� � �r?r����o� �:i:rp��� I·naugurados pelo sr Ir-IDeuBaro'hansen°fissão que abracei, obriga-me '

fo j'�7.;'-;';g�:J�ar�:f:,i:�: �����
.

II I

mU":í'atlv8S ::lOS quais não nos Tcrú a mais simpatica IP.·<, preendimentü do

gcw:::rno1
nando assim o problema d.'l rio désta cidade. é o Cru"sentnüos hastante fortes para -

1"
-

'd ' - E IreagÍl', tal como acontece ag{)- p:reussao entre a POFlll�' estadua� vem sobr,e::naneu'a, nao 80 a segU1a�lça, l��::; po ·seo ar do bairro da Ve
ra ntlroveitamos esta feliz 0- çao blumenauense, a pro- concretizar os }eglÍlmos ah· t�mbem sob o aspecto hlgl- lha,' de iniciativa do govel'
pCl'll!nidade para prestar a �s- xima visita ofkal a Blll". seios da população de Itou' enico que virá ofer€�e.r aos no estadual, devendo o go-te gl:mde Padre, a nossa S111- menau (b governador Il'Í-l (lava Norte_ detentos o novo preSidIO. vernador Bornhausen (proccrn homenagem, 1;:1- t.estemu-

B . ( '- .

dnho da nossa gratidão, pelo I neu orn�ausen, a reallZa:r- ,R�alI�açao das maIS n?' Tamhem representa um c-e er o ato inaugural.
.

d�lJ (j'J. cOl� que a nossa que-) S'� nos dIaS 14 e 15 de Nw tave s cJ3 gJ}vernadr,r ll'!.- empreeúclimento de alto al Per ocasião da sua visit::.
l'lclo Vrgarw se, empenhou

1
vembro. neu Bornhausen, a relerid� cance para o ensino primá- (Conclue na 2,a página letra G)

par:l qUe consegulssemos l'ea_ ,., . ,.' t
-,

lt .' �

lizar em Rio do Sul, de 1952 Sera de JustlfIcado JubIlo �on e nao so consu �Ia O.�

a 1!i:53. a ereçãJ d�ssa s'gni- essa visita governamental, mteresses da populaçao da' Noticias de Gaspar
�/!l�i.��tf���ri�atr ..

i

aE'J, uOeb. r 6 t�:��l�:��l�irl�a�:��a�i:�I{����OPc���:�t��:âro'f��: Comemorado. festl·vam ute o'a ,. �Sd n. a IrZ. , portantu. b, d '.'. .

d-para nús motivo de grande jú lhoramentos de elevado aI" eClslvo. para o m:nor e

bilo, .contarmos C'Jn; a p��'ma- �ance soc:al e,economico pa- senvolvlme�to ,e pr�gress()
n.c:�� la, d; Padre VItor.:' !�e�- ra o povo désta cidade, con- e:1�re os dOIS suburblOS, fg·

d·la doSI a test - das nossas 1I1S,ItW- . -' d t t cllItando enormement" t;lçõ:,s católicas. Pela posição VU1GO 'es acar er: re .esses,
.. �'

�

:

que hoje ocupamos, quer co- melhoramentos a Inaugura·! LrCiveSSIa do caudaloso 1'.0,

m? mUl2icip'<? .quer com) po�- ção da ponte sóbre o rio !ta i q�'e vem se�do f�,ita COP)

SUl�ore" ,d.:: otl�nos estabelecl- jaí-Açú, a qual ligará OS!
TlSCO de vIda,]a tendo

merdos (le ensl�1o e qu�r co-
br' _ d I _ SA perdido a vida il1umerasmo . povo possmdor de mque-
U11 ros e toupava eca e

,

bl'untavel fé cristã. esta tríade I H0upava Norte, cujo em-<
I
pessoas, dado o perIgo que

• representa a travessia pela
i velha balsa.

I Outro melhoramento de

I vital· importancia social, é
a n0va Cadeia Pública, a

. . . ,

ser inaugurada pelo sr' Iri"
.

Na H!1l:,·.��lblltda(le de de.st)C'!'Crr-:s" de' Sl'llS par:mtes. ami- neu Bornhausen construi::l:..g<JS e conheClQos, !lor nOSSJ mtermédio despede-se de todos It
,.

"

d'f'"col.7:�ando se à dis.losição elos mC:;!1,OS Em Santos, à SenadJl: .

na rua a]aI, cUJo e I leIO

F·. 'Jo. HO. vem preencher a lacuna
Blumcnuu, 80 d" Outubr,) de 1.953. I

que se fazia sentir, solucio-

PARA fERIDAS,
,t

E C Z E MAS,
IN FlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

GASPAR, 30 (Do corresp ..) a palavra o sr, João Beduschi, 1 so de Gasuar, San�a Catarina.
- O dia do ontem foi dedica- que proferiu longa a ilplaudi- (e do Bras:!. Em seguida teve
eJ,). aos servidores Públicos de do discurs!) ccngratudando-sc inicio animada s':Jirée, que
t.odo o Brasil. Em varias ci_ com todos os Servidores Públí prolong:m-se até as 11 horas
dades onde os s::rvidores já cos de Gaspar, pondo em real da noite, Nós qUe tambem p.lr.
possuem a sua Associação, o ce os s:rviços que 91.�stam os tic'pamos da f.::stinha dos fun
dia foi comemorado com gran- I "barnabés" para o pl':Jgresso �jonári, s Públicos gasparensesdes e brilhantes festividad.es,. do noss:) Brasil. como unico re!Jr�sentante da
Em Gaspar, muito embora não I Faland.:o em nome dos Ser- imprensa queremos mais uma
tenharr� s a'nda fundac'rt a, vidones usou da Dalavra o Sr. vez, ao ensejo desta nóta, en'
Associação dos Servidores PÚ- Edmundo dos Sa'ntos, que a_

viar a tod.a "barnabé" destablico3. em vista da classe ser gradeceu as palavras pl'oferi
pouco numerosa, e qU2 no ca- das nela sr. João Beduschi e terra, o 'nosso abuaço'muito
50 é quem .!Jatro'Cina toda a de xãndo patente:ldJ mais'u- cordial pela passagem de, seu
qualquer festividac1J2, rr�smo ma vez. que coma até aqui. 'os dia, bem como fellcitaçles ca

ass·m. o dia de ontem não Funcionários Públicos de Gas 101:":sas pila interessante festi
passou despercebido em u>�ssa par c,:ntinuarão sempre a tra nha que fizeram re'llizar.
ci��,����w� a���rromd�vfued�� ���������������������������������i�������i�gUll.S "barnabC,," que conta_' endimento, pelo maior progr�s

ii

Iram tambem com o apoio ge
ral cl::! seus colegas, foi pro- Del'va M=uk (l!SlI'k lÍ'Ii Il'd"'
mov'da, em comemoração ao

A lU 'uu v �1;'jil"
dia da Servidor PÚblic,), uma •

t' dillü'reSSoll1te festinha que cons· VIÇO a IVO o exer...
tou dI' uma suculenta churr<ls- •

euda e que teve lugar no saIãtl tifo ianqueUniiío desta cidade as 19,3Q.
Do m::is am.!)lo brilt1ant!3H10
l'pV<'stiu 8�' .('ssa festinha que

I :;.lem di> reunir g'r:mclp nume
ro dl� f111wionaeios (h' todas ea·

tegorias entre Mllnicipais. Es'
taduais e Fed2l'ais, contou ain
da com n !lresença hmrLsa das
autoridad.es eclesiastieas, Pre
fpito Municipal. bem como de
outr::s figuras dc! vulto de nos_
sa cidudp qlW estiveram preso
tigiando com sua !H'eS,'uça a
fpstillha dos "barnabés",
Usalldo da pJlavra, o ve

reador Dr. AbelardfJ Vianna,
agr:ldeceu a pri's.�mça naquela
[('stinha das autoridades bem
c .. H1J) de tod,os os seus colegaR
que ali se congregavam, ter
J11 inando Dor se congratular
com os mesmos pela passagem
do seu dia· Em s,:-�gui(h tomou

COM TODOS OS lMPLEl'.lENTOS
POR APENAS CR$ G-U)On,oo,

NAO PERCAM' TEMPO
DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. k

Herbert Staudenmair

.\Íl,da c·.)mentando o aS>"Ullte
[1('"['('t-icentútl o _g'l'llúra.l .AnCOla

que, como miliLnr e em '('')11'';(;

q""J1{'ia dOR ultin1o!3 [lf'ont:,ci

n', '11, s verit:' :'3.L!o' na (�ui'"La,
a, ,.c·dita;;a na p(j"sibili'!ade ue

,':n. o f.!-nel'al Ancora dis3ê u

,·IUi·r tal falo natural. acres.;:';n

�Lll'lO por::;m que C?'e enúJntr,o Bem

\VAPHINfiTON. ::0 nrpl
Dal';�L 1,;1 b:a hJjjt" íln :;13i'\'it�{; :1.i Í
'() dfl r:·"·rPito i) gf'rlfT'lJ!

>

Ma·'},
elfv 1r. (IH: durantn ri gtlHrrti co
:uau(lolt ') quinto (·::',"<ilo ll{:.

(lalh ,1" 'í1l111 f'}.õ'.ia j):Jl't.' :1 For
ça E:xpHHeioná.ria nraliil.�hl.. e

,na;s 1arde cj:pfi!'il1 n.1 forca:;
'las N:J,ÇÔf';;S Fn:[l'l.� na. C'nn'jia,
Vária' s'·!p!litlar!f'p. militar,";" as

Bin:i1:lrílo 1l. despedida de Ma O;{
ClarIt.

"W A T E RL

nas selvas do Amazonas
concentração de tropas comunistas

Possivellratar·se de bandos' armados
TIro. :lO CMerid,1 ,- l"n!"nt!o

ÔJU i'T1J Ú. ['üpoda:.{fHil d{J3' DiA�
rio� /..s«ociados" (} g Jlpl'aJ Ar
'_lantl'J d" lI.t '}nli:i Au<:ol'a .1t"'\[1-

panda na fl'<Jnl,;iI'a {'OI,·, " l',úlh;"
ito dt' urna tputativa dI! iU\.t i"'

a Gu:ana.

,

,..

Prepare '"

Q"
• futuro de
seu filho
dondo-lhe

IOFOSCAL
• (l_.fkf..CalchI "

Não existe

It.J\l <lU": o:fi<.�ialtuenle 1l:1r) len1
nentlU&HtL infOr nl:J�rlO rt'la1 i\"!J i·
ex;i,'t.'ncía d,' Hill ('xcrdto co- .:.díauie. ]'f;fi/londe!1(;(J a ,;m;:;

OHll1i:-:-t['!., qu,p r·�;1!f.'> i�l. Clll1rf'n1, :f. !·t ,!lltUa do réj)orterf !.'jhrc 3.

do ;j;]3 S�I!VÍ1R do Anlfi70TI3Ç• Td'Ú
,)ie}i ':ll:a 1.10 delr·gado .Alv:1Iti

xinll) lL J"ronl eira, pIon!:) pa!'!. ,. :"�;':d, tia Divi�·1i() de O!'(h·�jJ
111\',,;':"0 !ln Cuinrlli lll):.r!.' 11. '.,lltw3. l- !'lucia I, r..n (1uÍ:lna LI-

l'icanos. df' llvi:io, para a nU,la"

8ANnO�1 ARMADOr.; I �"�':l ""!lIO foi le):{hl1'ado po.· ua. ,',)U1 o filn ,!,> invesl.ígal'·a t··

Pr''';flH:uin(!n di'"s(\ 'J gere "ti '1d',OS d,>:;paúll'Js telegraticj:, da :dRlelleia de um exercito Cean·

M�I'!li" jl;wol'a' lt'r' apf'n:1s ouvi Iii procedentes. o chefe dn Poli- dC"-tino comunista no Brasil. Es
(10 pf�10 ralHo a lpitura dt� unl

:a. infornlOu t'"l' sido a via(re�l1 se cx�rcito. segundo :o.ind!'! infor

.de.'pucho tciegrafico, proceden- 'c· :'liciaUva daqucla PZ·OP1·Íll.
�

a;1 mava o' mesmo jornal �ndrjno,
t I LI,' LÚl1'ln"�' R'glltvlo o "\1[' 'I'j'hdc, Estando em visita 11(; ,(,l'Ía dirigido pOr russo',>; que

. tcriam !-'ilh c'[d'.,·,.; ""."", ", �fTi' ot'i'l do R:,) Bl'Une'J. o dt' planejavam um ataque à Guiana
U03 .� fH'vi��Jhl .s�·(....'t,(l.t():-; do" 1�E!. �g:1do nnng'cl, ciênte do- lev:il1t..: Ingitsa partindrJ de suas posi
UU. e d!l (;l':'-Bretunlm para ,'no 'a Guiana, pa' a lá sc dil'ig-iifi ções nas selvas brasileiras.
ve. t iI/ar a pos'."i",,] exi>'t"lll'in fi. )I' ... conta propria. -------------------------

rr
r -"ido 'f��·.rr.itl1 n'-l.l1Plnif't:l. 'I'fJ C')nl relação ao encontro ,}r·

chH'ia,. o DFP cle,conhi!ci:l o f!l- "�('f'ado Rangel COBl o vice-co
to. '1 bl'itanicu de Geol'g"to,

N.to FOI J;:�r l\fl�SAO
r);;·[CtAI.

�lp um t'xército cla<ndeBtinu na:.
. ",lva3 [lma�."llica;;, �'f'io de 1,011-
,ln'" atL'a.vé'1 de um despacho de
r. N. S. No referido de,'lllllcho. diz
!lque!a agencia t 'legl'afi.:a tPI' o

"Daily EXjll'e·,.;s" divulgado uma

.nformaçfLo do envio de agt:'n!e�
necrLtos bdta:1i<XJs t' llol'te-ame-

��j'hltl'i!fZ'\Wij .:_ I�, , '5

II Vista-s�ú" in opl1n::Js. p::t!'a nO'S$lS auto

·'idades. unl cn�""n.ter particular,
visto r.io haver 110 DFSP 11e·

(t__;1 {""!nl os bandos al'nlarlo� ��I�' t 0-

fug'iUC-1:J t�111 llU'':;SO teJ·l ......tü: h:. 1':. _.I

1.hUn1 nlovinll.�ntQ
e sr::nritlo. ADQUIRINDO SEU S oufro criminoso<;1, .. l., lndo�·. (' não 11t1\ f�Xl\rf'itü "�.l.,�ivt:}n,et\te estnri!un se a!.�ru- DIRIGIDO POR RUSSOS

. O CRIME

O advogado de Branco,
Raul Maga.Ihães. recebeu das
autorídades .policiais 11 car
teira pro:l'ission:.tl, passaporte,
cal'las .Q outros documento:; de-
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