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O'RGAO DOS "DJA' RIOS ASSOÇIADOS"
.. centro I

Improvisaram UIH co ...
·

'àtaéllnclQ rudemente' o
�

. '. ','

dllÍ,"tado, a, quem ehanwra'ín
<li' 'eailgacl"Íro'·.- Pouco depó ls

,"'ou a: Hauia Patrulha que
,persou os universitários,'

ré.�t"bcleeendo a .carma e e·

.vítando que 'os estudantes as-

,;Sllnü�se,m atitu",.tI'"
mais severa

Jcontra .o �:>put'Ído pistolei-
ro,

'

"

I Candidato dO

Nove LEILÁO DE' CAMBIAIS REA ISARA' A
SaLSA OFICIAL DE VALORES DO srADO :���;:�;��i��;�::

Brasil viesse a eleger para

Na fás-e _especul�tiva. 81��!�taCá�eitdsde Ii�r���es s���� Sofrerá a gasolina'o aumento de um �1!it�:;E§:;ª!�:�1�
S"U c 'e' s s a o p'reSldenClal Atendendo as éxígenetas de Impurtação de frutas secas

C r u z e ,- r o por '1llIItru em todn p a I' S maTei�leil�ttoraJe�V�eSr' �,Oamndl-Oda��a��, "

para as festas de Natal, a Carteira de Cambío do Bancodo' !,
"

,"'" '

, _"
,

'

,', ' Brastl, de acordo com as in;truções da Superlntendencia da " 'ti � C\_,oatcteotCaetuhael rpd,l=-elsrl?d,ePnl't8,:",Unti<>I'rloeda c, d,n Cródito, ueliberou que as Bolsas Ofici'llis de Va- -

'"
IUO, 31 (Merid,) - Ainda -chcck, de Minas; o sr:Munhoz lores dos Estados reaD'cm leilões Eh, cambiais, exclusívamen- A

'

t It
'" . . .

bl" t
'

está em fase meramente es- da Rocha, do Paraná. o briga- te para :frutas secas. (arre ara a a a senos preJulzos ao pu, ICo ��eclsam;r::e porq�le nao

pecuíativa qualquer providen.; doiro Eduardo Gomes, .do Es- Segundo as lntcrmaçêes. partículares que recebemos, a existe O mrmmo perigo de
da a respeito da sucessão pre- tado do Rio e Q sr: Canrobert Bolsa Ondal tb VaI-: 'res de Santa Catarina reafisará no di;l RIO, 31 (Meridional _ Em I HOMÉNAGEM, DO E� dadeiro furacão assolou esta ganhar a partida, é que a
sidenclal. Não sabe-se doe ou- Pereira da Costa, do D'strito 3 de Novembro, terça-Iera, o seguíute leilão de cambiais: cc nscquencía da nova politica XERCITO AOS EX- cidade, Caiu forte e demora- apresentação do nome do
de .virá ')'c::.ndíduto, se di) noc. Federal. I Dolar (i :nvell o siD .H.mba - 15.000; dolar convenlo si cambial. a gasolina sofrerá au- PRACINHAS da chuva de granizo, causan, ministro do Trabalho caro-te ou Io sul, O própr-io pre- Contrastes 1

.

t __

Grecin - 6.000; dolar convento s'Holandn - 9.000; dolar mente de um cruzeiro em li- RIO, 31 (Meríd.) - O Mí- do panico e grandes prejuízosfeito -da São Paulo, sr. Janio
J é.0nAra� ES laJ cn re TOS sr�., convento s Italía -. 9.000; tl�'Il1:r eonvenío s1Yug�sla,'i� - I.r,;. Em consoquencia ares' nístro interino da Guerra, ss- ce de maior Importancía.

Quadro,s, é nome que poderá os�, m�rJco, uarez av�!� 3.{}(l0; dotar convemo s Urargúa! - s.aoo; dolar c.nvemo si .' ,', neral Thales de Azevedo Vi-
à população, Numerosas ca,

surgir, Si'! flutificar a aventu- e Café FIlho, todos do norte. P,;rtnga.l - 6,000; francos f'raneeses - 3.150.0.00. Do dia 41 portagem OUVlU_ os mot<?lls.as las Boas, baixou aviso, a pro-
sas foram demolidas, havendo

ra poliCca no país, Qualquer dos nomes, apont�r em diante o -gio mínimo será: de on bus Iotações e taxl,s que devastação geral. Aviões que
Relacionando os nomes mais dos. no entanto, "50 podena Para delares _ la. cateecrta _ Cr$ 10.00; 2a, euteaorta foram unammes em aflkmar posito da irradação que o aqui fazem escala, não pude-

em voga para a sucessão, te· surgir da composição, visando - 12.00; 3a. eategora - 15.00; 4a. eategxria - 20,00; 5;. ea- que esse aumen�o _

acarretará ����i;ã: ��S�e:��n1:P�s s�� ram descer,
mos na parada os srs, Osvaldo a preservação da ordem de- l t"gor'f, - 50.00; l"',ra Libra esterlina silslandia. ll)Hli baea, certamente a revisao dos pre- realizada no Cernitérío Militar
Aranha, Cordeiro de Farias mocrátíca- O certo, entretrin- I Ihau - c-s 38,00; »arn a cor ôs dinamarqueza - la". catcg-oria ços das tarífas, A opiniã,C} geral de Pistoia na Italia. Conside
João GoUlart, iodos gaúchos; to, é que a coligação do PSD' - Cr$ UiO; 2a. clltegoria - 1.80; :'ia: categoria' - 2,30; 4a. é que o aumi:mto acarretará rando o dever militar de pres-Nereu Ramos. de .santa Cata- e UDN seria p" derosissirna. I catcgori', - 3,00; 5a. categoria - 7,50. serios prejUízos ao públic,:), '

tar honra aos camaradas mor-
rina, éste com pou.-quissitnas tos em defesa do Brasil, o tL
possibilidades; os HS. Adhe- tular da guerra ordenou que carroWa���e�Fêi:s��r��:i�Ji� Rev,isão gera I elas tdrifas para Bfnparar r�s:���X::�i���d�mf�;�:�:�
'- - _' - dade correspondente, D.everão
Primeiro serviro deflub ',_I I _, cI

formar-se as guardas de todo

ração d u; em lo- O 'oes.envo· vimento inaustrid I O pdlS �fF�����'���út,::�!:i
dR', emissôras brasileiras, em ca-

,

'

O O "TaS) .

_ Prfllende O govnrno eDYI-ar m,e,nsagem Congrésso _ ��f:anC;�1ti:ãoR:d��rÍl����n�le.

VITORIA, 31 (Merid,) fi "II
_

ao Pistoia a part:r das onze ho_
Será inaugurado hoje cln Bai- RIO. 31 (Meridional) - Estudos mcrati trocados notas pclfls quais Esieve present� o sr, João Goulart.j elas do conflito elevou II qU1\l'1'nta ras e quarenta e cinco lninu-
X!;), Guandú, o primeiro sorvi, para fi revisão de tarifa estão sendo fica prorrogada até trinta e um lendo dcclarado: 'o número, de cadeiras quebra- tos do dia de Finados.

Bço d'CI fpluoração �a át�ua no' realizados em ritmo acelerado, Prc" de dezcmhro. a vigencia da valida- o qU�1 pronunciou um dis�urso, das" U�I FURACAO ASSO.raSl, 01' eSSe ;',f"O IVO, as tênde () governo, na primeira qujn� de das listas doi! mercadorias anexas "Mmha voz tem �emp."e Sido o

I
"ITIIHA O CA,\'ALEIRO DOS LOU SANTOS DU-,autoridades éstadull:,s e fode- zel1a de novembro, enviar mensa- aos ajustes de comerCio do Brasil brado de paz e coneordla quanto l'UNGUISTAS l\IONTruis organizaram 'ít'árias, so- gem co COligrcsso propondo a insti- com o .Tapão e Brasil-Grécia. ';5 queslões acidentais. mas supe-' RIO. 31 (M�ridionall _ O sr, Lui-

• l

I,e:1i,da,d,es,' Ul,n, '," ',le\r«i,"}lta�ento luição t":> regime de tarifas provi· ráveis. do capital e trabalho", O gi Lestuzzi. cavaleiro italiano que i B�LO HORP::ONTE., 31

.:fel�1) pe�o ,ser,VIÇO �sl%ecla,l dc:1 sórias para vigorar ale fi revisão 'BRADO DE PAZ E CON- dr, Getulio Vargas. de viVa voz. a-
-

eavaleou de Buenos Aires ao Rio

I
(Mend.) - Nohclas recebIdas

saude publIca. revel.OU; qUe os geral. definitiva, de modo fi am- CORDIA presentou congratulações aos eo- de Janeiro, foi vitim'i! de pUl�guistas de Santos Dumont, revelam
jovens entre onze (! dezesse s parar 'dc�dc logo o desenvolvimento

I
RIO. 31 (Meridional, - O Prest- mCl"ciários, que aquela cidade foi açoita�

anUi, naq·u.-:�le município espL f industrial do pai;, flente da Repúhlica llssociou-se às

f CONFLITO NA 1\11,8/1.. RE� da por forte temporal. acom-

rHosantcnse, têm em media comemoracões do Dia do Comer- DONDA NU l'AI�A' panhado de chuvas de pedras,
HQVe dentes !eari.ados eact-a um.

r
1�f>QIH"OGAÇi\O IJA \!!\t.�. dáI".O tenóIJ. cfJm!?JU"H;jd(� "1;1tem" BEU�.l"l,:J.l 'Meridífll'"l) �_ Ter� Um aviá\') _bi_lnotQr do Cor-

Esp�ra'se que com, a flun'ação DAue. J)AS LISTAS DE 1 Pcssoa!mente ao Sin�i"ato dos, Em: minou em pancadaria. cerca de reio Aéreo Nacional, que ha-
da agua essa medIa desça pu- 1I1ERCADORIAS i pregaaos do Comerew. onde lhe fOI alUas horas d� madrugada, a mê- vi'! partido da Cap;tal minei-
ra três no maxil1lo, RIO, 31 (MeridiOnal) -No lta·! propol'cionada concorrit'j� recepçã". sa redonda promovida pela Federa- 1'0 para .o R.io, foi obrigado a

çãd dos Traba',::adores da Industria, se afastar noventa quilôme- SANTA MARIA, 31 (Meri- Em, defesa dos f-crnecectores
Os incidentes foram

-

pro\'ocados I iras' da rota e desceu em Vis- dional) - A vereadora Hele-! saiu o sr, Jo�é Xavier, travan<>
pelos comunistas. os quais procu� conde do Rio Branco. Tambem na Ferrari já provocou mune- do violento duélo de palávrfl.s.
raram infiltrar-se nos dehates, varlOS aVlOes de passageir,::,s rosas incidentes na Câmara Os animOS esquentararn e o�

Quando o governador saiu, o de- das Linhas comerciais se vi- local· Há pouco lutou corpo- contendores chegaram às vias

putado Jmbíriba Rocha acirrou os ram impossibil't9dos de aira_ ralmente contra se_u colega do de fato. A sessão foi suspen�
ànill1os. quando estabeleceu-se o vessar O temporal. e voltaram PTB, dentro da Camara; ago� sa, Até agora som�nte não 1.n'i-
conilíLo. tendo os comunistas slcl'o para Belo H,::tiz.:mte, Em San- � ra

outro incidente surgi:} en_ garam dona Helenà e cinco
expulsos ii cadeiradas, O resulta- tos Dumont a tonnenta cau- lre ela e o "creador Jose Xa- vereadores dos que compõem

sou prejuizós. arr<lncandO te' vier, O pivot de tudo foi a a Câmara. Dona Helena Fel"
Jhados e derrubando p,:stes. "e;rne". Helena acusou os so' rari torna qualquer parada II!)

SANTOS DUMONT, Minas negadores, diz€l1dlJ ser l) lugar duro, dando socos-o ponta"
Gerais, 31 (1Vlrrid,) - Ver- dos mesmos na cadeia. -

pés, puxando o cabelo, ctc,.
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Qualquer brasileiro, ma

ior de trinta e cinco anos de
idade, pode ser candidato à

presídencía da República.
Assim não ha nenhum

motivo para estranhar o

lançamento da candidatura

do ministro do Trabalha
que é tambem chefe de um

dos pequenos partido! pol1-
ticos do país. Chegou a ho
ra de experimentar nomes.

Já ha varíos em debat,i.
Por que não admitir de bom
grado que apareça também
o do doutor João Goulart,
Se constitucionalmente :Q:!�
da obsta e politicamente po�
de ser até �ajooo·l...

o Mf.NSAGEIRO D A S SEI Y A S

Dísss um lider udenista
que, neste momento, a gran
(Conclue na 2.a. página let.ra Bl

Ao perder a

foi contra o

direcôo o
�

muro
Cerca das 19,30 heras de on

tem um carro do Expresso BIu
I11cnau-Curitiba<, guiado pelo
lnotorista Haroldo. ouando se

dirigia para o centro da cida-

de, y.,róximo ao Restaurante
Pólo Norte, sofr2u gráve aci
diente, Presume-se que o mo

torista tenha perdido a dire-

carro ficou cümplet-amellte a,·

variado·
Comunicado o [ate á agen

cia do Expresso Blum�!llau
Curit.iba foram determinadas
as devidas providene

-

as para
(I transporte do n1úL'l'ista pa�
ra o Hospital Si:lnta Isabél, on�

de recebeu Os necessários cu�
rati\',os,

çã.) e, tendo procurado desviar
um paste. foi de encontro ao!muro, Em consequencia do
violento chóque. G motorista Isofreu graves ferimentos no

rosto e 11,) Deito . .enquanto o I ------�----�

- ...�,_-_1Ili!

VENDA DJ:STIt DL!UnO
NA ENGRAXATA&l&

PONTO onU!

Movo incidente provocou a
vereadora na Camaragaucha

Contrários 05 f,U. dO debdte doi
ca�o das c%nias su I americanasl

Red�lido o numero de
comunistas ni Ameri

ta Latina
Viajando ntnll bonde da Light, Luí.
gi dirigia-se pHra o regimento de

cavalaria. one,l", se acham alojados

WASHINGTON, 31 (DP) - ma d&s partes inhressadas

-,
num ou noutro sentido, deve�

05 Estados Unidos se oporão I os países extra-continentais rá estar munido da carteira
a que se debata na proxima don: s de ta·s calúnias - não de idêntidade e um certifica
conIerenc'a int�r�am'<:ricana! poderlamestar presenlRs para do declarando que não tem
de chanceleres. em Carae1s, cxp_'�r seus pontos de vista, vinculaçã.? comun sta.
em março d'l 1954, a questão jU�STRIÇõES NO TRAN� CONDENADOR POR

.

das ccloiüas estnngeíras no SITO ENTRE A 'GUIA- ESPIONAGEM
hemisfério ocidentaL Segundo NA E O BRASIL BERLIM. 31 (UP) - Uma
fontes autorizadas. ,�s, Estados Gco::.-getown. Guiana Ingle- Côrte marcial do Exercito dos
Unidos declararam que uma sa, 31 (DP) - Foram, ünpos- Estados Unídos, na Europa mil membros na América Latina.conf!::r.cncla exclusivamente in tas .scver;.s restrições ao tran- condenou hoje Q soldado nor- mas hoje seu numero está redu.
ter·americana não é a ocasião sito entre a GuiaDa Inglêsa e te-americano Robert Dorey a "3 a duzento,s mil, TESO i; n 'lu"aproprbda para discutir se- o Brasil. Todo aquele que quL quinze anos de prisão p:>r ter
melhanie tema, Isto porque u- zer atl'RVeSS'ar "fronteira. colaborado com il Policia se-

!-'Onsia de um relatorio pu;�Lea
creta da União Soviética, O do pela com.issão de rclaçõ':s
sr. Dorey alegou e msua defe_ !su.'angeiras do Senado, Afi7mf1

sa que não agira por espon. linda 'j documento, que o, cano

tânea vontade, mas; induzido didatos do Partido eomuist.a nRO
A N UNe I E 1\'1:

pelos c.om�mistas que ameaça- «Utuem fatal' politico impor
vam de perseguiçã,:) à sua fa- t",nie em, nenhum dos f'abes 13- N 'E S T A F O L II A
mil'a,

MORREU FAMOSO

����OSITOR HUN-

Tra'sla�ôça-o' �ns '1'8S108 rmOrlal·SPARIS, 81 (UP) --:- Vitim<.1_! ' :
l

'

do por um ataque 0'cardfaco, ,�,
f21eceu aos setcntii c um anos d ." LI�t�i����f������;��l�;!� Ue Hx·nraClnuBS u omenBueoSes
dois <.11(S havia vindo de,No_1 fi
va Lrque para viver em Pa- I Terà lugllr no proxnno dia 2. a

ralo, iria ao aud'tório de uma ris. Kalmun tornClu-se famoso trasladação dos restos mortais de

est2ção de radio provocar pa_ pela sua opereta "A PRINCE- seis eX-pracinhas do ,,'23,0 R,l, O

ra matar () ct,e,'pulado pistolei- SA DAS CZARDAS", alem comando ú1zsse Regimento custeou

1'0." de' múitas outras, E poucos a construção d'1 um mausoléu onde

dias antes de falecer havia serâo depositados os ossos dos sol·
Parentes de Imparato, que terminado mais uma opera :n� dados e sargentos daquela unidade,

for:m1 a Santos n3da puderam, titulada "A DAMA DO ARI- falecidos em B1umenau e que foram
fazer' porque estivcrmn

-

Vigia-I ZONA". que será estrelada ctn enterrados 110 Cemitério Muníei-'

dos de pert:J pela Polícia. Berna .em fevereiro proximo, paI.

Preso GE'l'ÚLO VARGAS
[1esiludidos com a doutrina de Moscou

Sofrera u a derrota os comunistas na
tentativa de convencer os prisioneiros

WASl'V,NGTON. :30 (U}')
Seis anos atraz, o Partido COll111-
nista tinha trezentos e trinta

seus animai,s. verificando. então.

tino-fl.lllericanos,

que tinha sido 'rouhado, Lamentan·

do-se. o sr, Luigi declarou que ti

nha viajado atravez caminhos de·
sertos ou mal frequentados, nada
lhe lLndo acontecido, Aqui, toda- PAN MUN .JOHN 31 (UP) 1 po ap2l1aS um único

PriSionei_1
j,8. qUe os russo:;; SUl'rata!!i

_ Os comunistas BoÍreram 110. TO deixou-se convencer a vol-

burbaramel?te, ,OS 1=f'iSioneir,o,s.ie mais uma derrota, em seus taro norte_amerlCanos "na Çox:..éi��
esforços para convencer, os x x x

<
para ?�ter deles eon�lssoe�

pr'siolleiros coreanos do norte PAN MDN JOHN, 31 (UP) e ,obI' ga�los n pi'cn'mcwt' dlS�
de que devem voltar para traz qs delegados ct:?_ll1u,nistas ':

a_j
cursos, contra ,Ç'S EE. UU., :pc·

da C�:rtina de Ferro. Quatro� hados, que estão lnc_um.bldos lo �a?lO, Essa tesbmunha e (j\

cent.os e cinquenta e sete des- de prepa:ar a con�ereucl,a da capJtaC! De�n: de 34 �·nos. :E;m
tes foram doutrinados hoje pe- paz. real:�aram h,?Je maIS l,l- em revIsta a Ilnprt'n,�a 0, .ayw
los comissár�os vermelhos, ma reI!l1lao, E amda desta dor .�eclaro,u qu,e o� sov!ehc?&
mas apenas vmte

e,
um con- vez

.. n�,o chegaram a neshum

'I
!ol�"ral�'l Da,

rte nas to:rtlrr"g:
cardaram em voltar, Dm dos entendImento. Le-amencanos no chamado
'prisioneiros, que é médico to- x x x c,ue foram infligidas aos DO!··'

mou a palavra e falou du�an' WASHINGTON. 31 (UP) ,-- "Palado de Pak", na Cor{:ü�
te uma hora contra os verme Uma testemunha dech(l:ou, hO_ do norte.

lhos sem deixar que o inter:
rompessem, Di!';se qUe havia
sido comunista e sabia muito
bem o que isso significava,
Outro adotou atitude exata
mente contrária, Entrou sem
dizer uma palavra. sentou-se
e deix:u em silêncio que os
comissários comunistas falas
sem durante horas e mais.
Quando lhe disseram que ha
viam acabado e que agora, ca
bia a ele decidir. levantou-se
ainda sem dizer uma palavra,
e saiu pela porta por onde
saem os que não querem ser

repatr'Bdos ...
xxx

Um Comniefl Surlimento

Reína nervosismo entre os

capangas· in dep. Teaório

BL1JMENAU - Rua 15 de Novembro
F o n e 1 1 8 O

o ato terá carater solene. tendo

RIO, ln (JVkrid,) "- O df:
putado Ti'[!uÍ'Íu Cavalcanti te�
YC um dia agitado. Esb:ve em

Santos. vis'tou a Câmara Mu
nicipai� e almoçou com o eX�
govern J-dor Aâhemar di:! Bar'
ros. Sóbr,e o assunto foram
feitas .varias conjecturas, prin_
cipalmente a respeito da p,:::lí

- tica as quais o pistoleiro de
putadó e o, sr, Adhemár d�
Barros desmêlitinm.
O deputado Tenorio disse

que éra· uma visita de corte
sia, Convem ressaltm' que à
res'clência do .sr, Adhemar de
Bares não compareceram os

capangas dI.) sr, .'i'enorio., nem
investigadores cariocas encar
regados de garantir a Sua vi
da, . Reina certo nervosismo

. entre os guarda�costas. em vir-
1ude das r.::velações feitas pe_
la Polícia, de que parente:> do.
sr, Imparato, o delegado as

sassinado, estariam disp03té!S
;a liquidar ,o. Pistoleiro de Ca'
x'as l)ára vingar a morte do

Delegado. Um· investigador, de
clarou ouvir que o sr, lVI"rio
Miccioreli. cunhado do delega
do Impa rato. .está treinando
tiro no qUintal do hotel. com
(] PI'üPOSito de aperfeiçoar-se
para não errar quando visar o

dermtado Tonario,

sido nomeada 'lma comissão de o

ficiais (! praças para assisti-lo. cons

tituidla dos seguintes: 3,0 sargento
musico Isaias dos Santos. soldados
José Ferreira da Silva. Ari Zeferi�
no de Freitas. JDão GDnçalves dá
Silva. Ataliba Pedro dos Santos e

Artur Ferrari.

Pneus FIRESTONE

Olcos Lubrificantes ESSO

------------.....-

Eisenhower ataca
1\1o-tores esplosivos eléirk4hi

«Os EE.UD.
ínaUeraveis

.

se
lIue

clmunismo

oporãu á violaçãu dos direitos
Deus cencedeu ao homem»

I Material paoca instalações sanitárias

lVláquÍllUS e Ferragens em geral

PAN MUN JOHN, 31 (UF)
- Os comunistas voltaram a

exigir hoje que as Nações U
nidas concordem em .estender
o períodQ para a doutrinação

E q\luse universal o desejo de , de (juinz.e de setembro a quin- dos .prisioneiros anti-comullis
uma revisão na carta das Na- ze de outubro, Quanto ao pre- tas, Mas ° chefe da comissão
çóes Unidas. Por isso. creio ço da carne. baixou sete por- militar Hliada de armistício re-

que l'lão mais devemos adiar cento, jeitou :formalmente essa pre-
as medidas nesse sentido, Essa Acusado Smoza de ser tensão,

Idec1araçã" foi, formulada pelo inim.igQ dos estudantes x x X '

delegado da Nicaragua ante a panamenhos .

PAN MUN JOHN, 31 (DP)
comissão Jurid'ca da Assem- PANAMA', 31 (UP) - Os Os pr'sioneil':s coreanos do
bléia Geral da ONU, sr, José estudantes panamenhos acusa� nc,rte desistiram hoje do seu

S;ansJn Terano, raln o preSidente d,J Nicara- boicote contra as entrevistas
,

Baixam os pl'eços 1105 gua, gaI. Anastac'L) Smoza. de com os doutrinadores comunis-
Estados Unidos ser inimigo do movimento es- tas, doepois de cobrirem de in_

WASHINGTON, 31 (UPl - tudantíl da Ameriea t simbo- júrias os agentes vermelhos.
O Departamento da' Agricul- lo do terror. Os eitudantt;s fi- lVIas entraram nas barracas,
tura informa que os prer:'os de zeram ainda distribuir bole- onde devíalTl ser arr.encados
todos, os pr;;dutos agrícolas, tins, advertind', que não tol.e- pel:s oficia is de seU país, aos

nos EE. UU,. baixaram em m.e. rarão a presenca n3.1 gritos de "Nã.Q. Não"; e ao

iliado�pMce��pectodD Un�ff�dade do �_�tq�u�e�p�a�I�������,�d�o�p�r}h�n�e�i�r�o�g�r�u�-����-���_�_�,�,_�.�.��_�__�_�_�,__M ���������!

Sêcos e. l\loIhaclos 'por ataca{�:u.

WASHINGTON, 31 (UF) -I a toda possível violação co
Creio que muito dificilmente, munista dos direitos inaliená
os gJV.2rncs comun'stas eum_ veis que D.eus coneedeu ao ho�
prirão qualquer acôrdo que mem".
assinarem com o mundo oci- Serão' .ailimentadas ,1l1i
dental para reduzir a' atual, ÍorçaS nipG'nicas
tensão mundial. Isto foi o que WASHINGTON, 31 (DP} -

declarou o presidel'lte Eisen- Os EE, UH, e o Japão a'nun

hower, num energíco ataque ciaram oficialmente que che
ao comunisl.11D, internacional,'

I
g?ram a um acôrd;l para áu

Dissea;nda Eisenho'v,f,�t que os mental' as f-orças armadas ní
comunistas sempre recorrerão pôn'cas, Tal medida vem por
à força e à violência, onde- finalidade fazei: com qu.e o Ja
não puderem dom'nar tran- pão esteja apto a enfrentar
quilamente a alma e a cons_ um possível ataque comunista.
ci,ência do home,m, A seguir, I Rev!são d� Carta das
:dlsse: Naçoes UnIdas
� "Os EE. UU. de oporão Nações Unidas, 31 (UP) -

-----'--

ALEI;"I DE:

Completo Serviço de Refrigeração
-- com assistência Técnica �.

OFERECE

( O M r R ( I o . E I N D U' S r R

Germano Stein S�
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CHEVROLET � ,li
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devoram a saúde
de seu filho!

��
-

C01D. f(trça. Motriz. nnyo 26

H' P� a .oleo crú. .Ma�efras e

.Caminhãn proprios, po� pre-
ço de ocasião.

.

Ver e tratar com! Helmllth

Hoffmann, em Presiídente Ge
tíilio.� 'mililicipio dê' lbli".á.mlíl.

I?E SOTO i�' v

FARGO J-' �f
AllSTIN
BUICK .'

CITROEN r
.-

!lP·M. c: .r
.

RE'RCULES '.

'

..�.

HUDSON
'.

<j./
'�TE�NATION}I..L -#'

;' .JEEP
.

.' Ai;';
LAND ROVER #�.

. _r-

MERCEDES ir.Ii �

MERCÚRY .

-..

,j"

NÁSH .r /'.;:,é:'
ÔLDMOBILE
OPEL KAPITAN
OPEL OLIMPIA

.'

PLx'MOUTH
RENAULT
STANDARD VANGUARD
STl�:n;E:aAPKER
VOLKSWAGEN.

Horário das aulas pzepar-atô,
'rias, 'terças-:f�j,ras às 19. rtoras
e sábados às '16 borasv--« 'Rua
Engenheiro Ferraz; 89 --- Ala-
:mêda iRio. Branco. I Seu filho corre e brinca o dia todo ... e, à noite. quando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen

ciosamente ... São os . vermes, que sempre
- memento

após momento - movimentam-se para tirar de seu orga
nísmo ,o alimento que d'ev,eria dar-lhe mais fô;ça e ânimo.
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA

VIER - um vermífugo de ação moderada que deve

ser tomado por tôdas as crianças: em idade escolar.

J .:

-X---'

" Disfribuidoresi
. Extlusivos:

�ER,M�MA(ÊPO' I. AR
Caixa Postal, B. B

,

(,0::1·1 T1 B'A •
.1 conjunto para cópa, eompos,
'to de um balcão, 1 armarto, 1

.

mesa com 4 cadeiras. - Pre-
[;0: 2.500,00 ...". Tratar pelo fo-

,

ne, 1566�
..

Vei@ aqui o que é o

LICOR DE CACAU XAVIER
Completomente inofensivo para o organismo, é o !JnICO que

pode ser tomado em qualquer época, sem dieta ou pUr9Cnt" I
De gôdo agradável, não contém óleo e não irrita o

intestino infan1iL Empregado na Brasil hó mais de 50
anos, deve ser normalmente tomado por tôdas as

crianças a pertir de 2 onos, Consut+a seu médico
a peça-lhe qlJe lhe Fole sõbre as qualidade:; do Licor
de 'Caéau Xovtor.

i

tlCOR DE CACAU XAVIE(f.
"-")ov�rmíflJgo de confiança do môe brasileiro)

.j ..

l
".>-

li
niâo com os o·explicadores" co

munistas, 'que tentarão atra.í-los

de novo para t.raz da cortina de

ferro. Thimaya' acrescentou, en

tretanto, não e'3tlU" seguro de

:rue QS coreanos cumpram essa

prorneara,

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
- APRESENTA:M:

Junco,

(lHE BUSCH
HOJE - Domingo, á(5 4,30 • 7 - 9 hs. - HOJE

Oscarito, Grande Otelo, Rcnato Bestier Edíth Mo·

rel, Fredogulente, com a participação especial de Gre

gol'io Barzios em:

A DUPLA DO BARULHO
Novamente rennídos Osearito, Grande OteIo 11

maior dupla eomíca do cinema naeíonal, para divertir
o publico em sua melhor comedia A DUPLA DO BA
RULHO.

HO.TE domingo. às 2 hs, nO.TE

Willh WiílSOll e Andy CIYde no super westeru

CUMPLICIDADE
Acomp. Coto da serie Capitão América.

(lHE BLUMEHAU
HOJE domingo, às 2 IIs. HOJE

GENE AUTRY no movimentadíssimo Iarwest

Robin Hood DO OESTE
Acomp. Cont. da sede Capitão América.

HOJE - Domingo, ir' 4,30 - 7 - 9 11s. - HOJE
Um espetaculo llUl1CU igualado

O fiM DO MUNDO
(tecnicolor)

Como será o fim do mundo?
O que acontecs quando !lois mundos fie choca)m· CO_,
MO PASSAR O ULTIMO DIA NA TERRA? Você te
rá estas respostas indo assistir hoje no rine Blumenau IO FIlU DO MUNDO, em tecnicolor,

I
IAmanhã - Segunda feira" as 4 e 8 hs,

Medea de Novarro, Luiz AlcorÍza e Tito
no 'grande filme sacro

MARIA MADALENA
A historia de Maria Madalena a pecadora de Ma-

,

dala, �ida e morte de JC:5Us Crisío.
.

I

Agios minimos para os

leilões de dolares dispostos a erctuá-ta Sem fins lu

crauvcs.

Uma politica de subsirííos, que

permita a venda a preços mais ae

cosstve.ís ao povo dos generos de

pr-lrncí ru lleee5sírl'a.df� {� muíto 'desejá
veI, mas deve bunuficíar a iodos

pari'! r;:; IeIôes de dólares (jIlP ig1lalmente se bem que se saiba que

es�ãu sendo feitos. de c0!l.for- l ;' verdatleif" polilica que permitirá
midade �om a nova política' fazer baixar os preços é estimular
de ca:nblO ..Esse agiu lnmiJ_11.o,] a produção com medidas adequadas
ou Seja a 'dlfere!'ça que o irn.. , nltvlando-a dos fatores que a em

portador devera pagar sobre I baraçarn constantemente.
O valor oficial do dólar, é de; ,

dez cruzeiros para a primeira
.

categoria, doze para a segun- -F-ra-(
...

l-u-e-z-;a--:-E-m.,---G-e-r-a-lría, quinze para a

t.erceira'lv'nte para a quarta e cínquen, ViNHO CREOSOTADO
ta �olares para a quinta cate- Silveira
gOl'la, .�

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

RIO. 31 (Merid.) - A Su
perintendência da Moéda e do
Crédito baixou uma instrução
de numero setenta e quatro,
estabelecendo agias m in irnos

RaEPRESENTANTE
NO R 10

Eirma individual. bem relaclunada, nroeura representa
ção de índúntrla naojnnal, a base de comíssão, para o Distrf
JJo' Federal. De preferência no ramo de ferragens, ferramen
tas, peças e acessórios de autcmévcís ou congenere. O titular

pretende dentro em breve visitar o Sul do Pais, afim de tra,

tar pessoalmente com as fábricas interessadas. A firma tam,
bém está intercnsada em associar se a uma indústria median
te entrada de eanital afim dé desenvolver a mesma.

E' favor resnonder nara Caixa Postal, 4799 '- RIO DE

JANEIRO - Distrito Federal.

�lnnmllnmilmllumllnmlllmlimmlllimlilnmlmmlllmnlmU!lm�

I MalerlÚ�a�e Els�el� KoUbler i
! =
:I: JARDIM BLUME-NAU :::
-

-

-
-

-
-

:: I"ARTOS - PARTO SERi DOR - GRAVIDEZ Z 55
= -_ COMPL,CAÇÔES -- ::::
:: SERVIÇOS.I'RE'-NATAL ==

� CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS - I - li HORAS §
-

-

= . .�
=ltmmmfllnnmnllllmm!�nmlnlllmlmlllmnnnllllllUmllimmm'

BAtltO INDU'STRlA .E COMEfRCIO DE SANTA CATARINA
....;. Matriz: ! TA J A I'

Fundado em Z! de Fevereiro de 1935

C8-pital o'.··

Fundo de, Reserva $LO." .... .••• 00' ••

Endereço Telel' "INCO"

•• '_0 I •• Cr$ 50.000.000,00
_' ..... 40,000'000,00

..... ••• •• • 1& ... !li"

;..c;� 90 < 000.000,00
'.rotaI dos depósitos em 3118153, mai:> de 786.000.0.00,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \8 DO ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURlTmA

DEPOSITE SUAS ECO NOl\llAS NO INCO E CONTIUBUA. ASSIM, PARA
O AUMEN'fO DAS POSSIBILIDADES ng :F'INANCIAMENTO DA PRO�

DUÇAO

P A 6 UE COM CHEQ Uf

'Um �'melhare!l metoo d'>Iit\
',evitar um resfriada é tmnar �

;;:: / Cagiíac de Ale-atrãa X&viêr.

'�€L 1/ que atua como preventivo <lU}
infecções brônquieall o

��.; pu!monarC3, desinfett\ndo ..
f-' fortalecendo os órgão"

JtXpecto�utc c "cdativo Qa toIlslilt.

C:::;;. II� � _
MOLHE.SE COI>IO UM PINTO.

� fAA�VaME O
.

1
.' A ';".;' CoC-NlIC De M,(.ATI!ÀO �\IlI.

VM· PRODoUro DO '';''�'', *'� 1'"" .,,", --'." é, � t 1', �'

UBOIUTéftHl t;C9R, OE .tiç.u� un'll���(!
J=�.
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OBGAO D08 "DIAJq:98 A8S00UDOI"
rBOl'BIl:DAD1C DAI li... _\

SIA «A N A �1.A o..
-

A NAÇAO
Bedaçlo. Adimintraçlo t} Ollclnu: &u Ih .anll1. li.
Utl - Fone 1192 - catu. P�tal. II.

'OlretGl':· MAURICIO XA.,iEX

BeÜ"ku': RAUL FAGUNDES

li X P'lI D 1 E li T 15

4MiluI.hu'u.

ANUAL ••. • •• '" • •• • • • Cr$ 150,00
SEMESTRAL '" ••• .•• •.• •• • Cr$ 80,00

M.o AVULSO ' Cr$ 1,00
Suc_�rsais: RIO: - Ru.a Rodrigo Lisboa, 12 - Fone
42-5953 - S A O PAU L O: - Rua 'l de
Abril n, UO - 4.0 addar - Eou.. ; ·'-S.n'i e 4-{LU
BELO HORIZONTE: - Rua Gow. U. - PORTO A·
LEGltE: - Rua Joio MontJ"uri, 15. C1;rRlTIBA: -
Itua Dr. Murici, '%08 - 2.0 andar - 8ala 131. JOIM·
VILE: - Bua S. PW., II.

\ s, • f �

DEUTSCHE: SrALIE
KURZE BERICI'ITE

GEFAHR IM AUTOMOBILVERKEHR
NEW YORK, 30 (DP) - Die Vereinígung' der Au

tomobilisten von Minissata beschaef'tlg sích damit, ein
Projekt zu bereiten, womít síe díe Automobilfabriken
ersucht. bei den neuen ModeUen die Geschwíndígkeít
und Kraft zu begrenzen ohne davon etwas zu erwaeh
nen. Díese Vereinigung sagt, dass, wenn die Fabr+
kanten nicht selbst Massregeln treífen, es ein Selbst
mord seín wird ein Auto zu fahren, da der Verkehr
immer groesser wird und díe Strassen gut erhalten
werden•.

- _:,., --"'=""'!"'. 0,. """''':::''�,Wl>\�'''
UEBERSCHWEIVIMUNG AUCH IN NORD-ITALIEN

ROM, 30 (UP) - An den Ufern von zwoelf
Fluessen Nord-IlJaliens wurdel1. Hilfstruppen aufge
stellt. Di€ Wasser des Flusses Po der, gràesste lta
liens, stiegen heute frueh durchschnit!lich cin Zoll pro
Stunde. An verschiedenen Stellen ging der Po schon
ueher seine Ufer und bedroht Nard-Italiel1 mit dem
selben UebeI dem Sued-ltalien zum Opfer fiel.

RUSSISCHE ALPINISTEN WOLLEN AUF DEM GIP
FEL DES EVEREST STATUEN ERRICHTEN

GENF, 30 (DP) - Die Schweizer Zeitung "La
Tribune" gab bekannt, dass eine Gruppe russischer

J
Alpintst'en sich vlOrbereitet, den Mount Everest zu

�esteigen. Die russischen Alpinisten sollen beabsich
tIgen, auf dem Gipfel des hoechsten Berges der Welt
die Stat'Çl.en Lenins und Stalins aufzustellen.

DIK$AFFEEVORRAETE IN DER WELT
WASliHINGTON, 30 (DP) - Die Weltvorraeter

an Kaffee gingen seit den Vorkriegsjahren bedeutend
zurueck. Ma11 fuehrt diese Tatsache auf den erhoeh
ten Kaffeeklnsum in den einzelnen Laendern zurueck.

I
tn den DSA kaemen 95 Prozent, des eingefuehrten
Kaffees aus deu laeinamerikanischen Laendern, wa'eh'
rend dies vor de.m Kriege 97 Prozent gewesen seien.

EIN LUFTS-CHUTZPLAN IN DEN USA
BOSTON, �30 (DP) - Di:e- Vereinigten Staaten

koennten sich mittels· eines neuen sicheren Nach
richtensystems gegen feindliche Lutftangriffe schuet
zen und dieses SYstem wuerde sie nicht mehr aIs 370
Millionen Dollar kosten. Diese Feststellung machte
der Direktor der "Associated Universities Ir).corpora
tion" Lloyd Beckner. Nach den weiteren Ausfuehrun
gen Beckners seien die USA derzeit imstande, in ei-

fner Entfernung von sechs Flgstunden von den Grenzen
des Landes nach al1en Richtungen hin einen feindli-Ichen geplanten Luftangriff wahrzunehmen." Aus,
Gruenden der Sicherheit wollte Beckner nicht naehcr
auf dieses Nachrichtensystem eingehen. Di'e Associa-'
ted Universities Incorporation arbeitet fuer die Atom
energi'ekommission.

DIE "DUQUE DE CAXIAS" IN HAMBURG
HAMBURG, 30 (DP) Das brasilianische

Schulschiff "Duque cite Carias", das zurzeit auf einer
Europareise begriffen ist, traf von Stockholme kom
mend, am 21· Oktober zu einem zehntaegigen Besuch
in Hamburg ein. An Bord des Schiffes befinden sich
41 Offiúere, 46 brásilianische Kadetten, 8 Kadetten
der bolivianischen, paraguayisçhen, chilenischen und
uruguaYischen Kriegsmarine sowie eine Besatzung von
620 Mann.

Der Kommandant des Schiffes besuchte am 22.
Oktober den Oherbuergermeister vin Hamburg, Max
Brauer, und wird an Bord zahlreiche hohe Beamte
der Stadt empfangen' Am Samstag gibt der brasilia
nische Generalkonsul in Hamburg zu Ehren der Of'
fiziere d'er "Duque de Caxias" einen Empfang.

REZEPTE
NUSSKUCHEó OHNE FETT UND EI

250 gr. Zucker, 2 Pk. Vanillim:ucker, li8 L.
_ Kaffeemehl, 118 L. Milch, 250 gr. Mehl, 250 gr. gerie
bene Nuesse, 1 FIl;:. Backpulver, 1 Frise Salz.

Mehl, Zucker Nuess'El, Vanillinzucker und
Backpulver vermischen undmit dem Kaffee undMilch
zu einem Teig verruehren. Diese in eine gerettete
Kranzform geben und mit Mittelhitze etwa 50 - 60
Minllten hellgelb backen. Nach dem Erkalten mit
Puderzucker bestaeuben oder Schokoladenglasur be-
ziehen. _�.',. -_ i",;��

SCHWEIZER GUGLHUPF

125 gr. Butter oder Margarine,. 200 gr. Zuck�r,
4 Eier, das Abgerrebene einer halben Zitrone, etwa
114 L. Milch, 500 gr. Mehl, 1 Pk· Bakpulver.

, Butter oder Margrine sahnig ruehren, Zucker
und Eige1b etwa 25 Minuten mitruehren. Das Abgerie
bene der Zitrone, nach und nach die Milch und das
mít dem Backpulver gesiebte Mehl dazuegeben 'Und
zum, Schluss den stiegen Eischnee 10se darunterziehen
Bei maessiger Hitze eÍne gute Stunde backen.

HUMOR

"Wie spaet isto If!S ?"
"Zehn Minuten vor nvoelf"·
"Ihre Uhr geht nach".
"Wieso 'ln
"Weil um Punkt zwoelf mein Magen anfaengt

Zlt lm.urren".
"Dann: regulieren Sie Ihren Mag'Eln denn meine

Uhr versagt nicht". (
a;:-;:":,''';:; �-::-"\i�'i:-.;,t"'--'

eM UE;"Cd

governQ
__----------------------------------------------�----------��--�-,1

E O·ulr a s @I',eme'rl-des I=�:;;:::����:r;� O�;:::,n����:_u �, Captstr'ano de AlJreu fO! tambem
.

.

' ,,_' .,,-,.... . , I Jornalista. Foi no Ceará. que co-
da larga sob os Signos

elltre,a\:,t-l
se o !l'nnreun centenãrío de seu t ti 'd d 'ai

dos do Cristianismo e dilo. R:\l:!io. nascbnento•.• '

.

II �eço� essa, _a ;; a "e nos. l�r� ,:
CALIXTO - A 1>1 de oueunra de JOÃO CAPIS'l!ÍtANO DE ABREU I lI-:Iax.anguapcnse e c{).ns:tit�çao.

•
'

., _ . Dep01s colaborou nos JOrnaIS do
18;;3, nasceu em ltanbaem, Sao·....., Por fim, temos o centcnãrto de .' f" f Ih
Paulo, Bencdttu Calixto de Jesus, nasclmentc: "dC!ilté:,. ilustre histOrió- ReCife ,;f!, por rm, nas o as ca-

considerado ',jusiamente um tios- gralo, nasctrto :no Ceará, a 23 de
riocas.

maiores brasileiros. quer como outubro de '1853 .. Descendente d� Seus tívros são bastante conheci-
,

dos, entre nós; O Brasil do Século
pintor quer como historiador. Seus bôa. família' cearense, foi Capistra-

XVI, tntrodueão ao Principio e Ori
quadros sõbre a paisagem marinha no de Abreu, �d'Ueado escruputosa-
são de raríssíma, e mcomparavet mente .quando 'então ,revelou a gern dos Indios,:do Brasil, de l'\:er
beleza. E a pintura sacra. também vocação, para a literatura.. come não cardim (diVUlgação), A 1:,in

lhe mereceu li. excepcional atenção Calrxto enfrentou também dias a-
gúa dos Bacaeris, Capítulos de

pnís que são admíracüssímos seus margos em sua. vida, mas fiel História Colonial, etc. Faleceu Ca-

quadros pintados nas igreja.s de SUa de,s1inação não desanímou, con-.
plstrano de Abreu,.a 13 (le

Santa Cecflla Santa. Efi..-enia, Con- to. de 1927
•

.., " ctuínãe, a custa dos próprios es-, --'X.--
sofação é outras de São Paulo. A- for�os seus estudos secundários. . ]<""icam, assim, encerradas 'com
nesar de regional sua obra tem Tendo -por lemas a retidão do chave de ouro estas notas relativas
sentido universal. Con�-no,s seus

comentado'res, que Calixtó foi uma

vocação. desde a mais precoce ida

de. Verdadeiro génio, em sua épo
ca, atneíeu-se completamente às

modernas correntes artísticas, para.'
viver harmoniosa e serenamente

sua arte e suas próprias criações.
Pintor pobre, teve seus estudos
mantidos, em Paris, por um grupo'
de amtgus negOCiantes. Apesar de

tncompreenntão, no seu tempo,
seus quadros valem, atualmente.
verdadeiras tortunas. Como homem

foi sempre honesto e exemplar ene
fe de família. Faleceu a 31 de

maio de 1927, em São Paulo. A 14

de outubro corrente, comemorou-

:0
Esta crônica é a cnutãnuaeão da

anterior. Foi dividida em duas

partes, Jlorque IS de bom aviso não

cansar em demasia as jâ cansadas

atenções dos leitores. ol;rigados co

mo estão a aturar tantas' frlvolel
ras quantas andam por ai - ca

restias da vida, câmbios, mudanças

I de sistemas eeonêmíeos, pnlítlqul
ees e- politiquismos. intriglÚnhas
de cabos eleitorais e 'outras babo-

suiras que tais e cuja flnalidade é
IH conder o que não se pode. Não.

SP.l c,:uem disse que não se tapa o

sol com peneira. E é -verdade.
O mês de outubrc foi, neste ano,

partieular;rnente rico em eremért
des grandiosas. Assim, na orãcm

que segue, temos aquelas que nos

diz mais de perto.
AMERICA - A 12 de outubr"

do corrente, comemoramos maís

um ano da grande descoberta. do

visionário Cristovão Colombo. 15-

to, como todos sabem, há. aproxt
mada:mente 500 anos. Ao des'lOurir
o Continente Americano, Colvmbo

oferecia ao Mundo a última. '.lt3.l"a
em que iria alcançar os seus mais
altos florescimentos a marcha das

Civilisações. E assim é. Nos tem

pos atuais, é aqui neste vasto eon

tinente, que a humanidade camba

leante vem procurar a paz de es

pírito qll� não lhe é mais ncsst
vel encontrar noutras pátrias em

melancolica decadência. Ao mundo

civilisa.do se oferece a jovem Ame

rica cuja cultura nuíversat é sem

preconceitos lhe iluminará. a estra-

ao mês de outuhro, Com chave decaráter e o interesse pelo estudo
da Historia, e da Geografia do Bra

sil, díz-nes- Roberto Fontes Gomes,
ouro por'que registando tão mag
nírícos acontecimentos sentimos o

pulsar dos corações pelO que exis
te de mais, puro e de mais nobre
na AMERICA e no BRASIL! .

S. R. DE MEDEIROS.

a estes estudos dedicou-se com in
vulgar dedicação.
Ocupou o ca.fgo de ofíeíal da. BI

blioteca �ciona1, em 1879. Daí,

Rua São Paulo, 481 f. -

Caixa
BLUMENAU

Telefone,
Postal, 203
lO.. SANTA

1250
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Olicina �lélrB •. Megânica
T. H E R B S T

(Ao lado da Agencia VOLVO)

Oficina especiaHJ3ada em consertos e enrolamentos
,de motores, dínamos e geradores'

Recondidonamel1to de coletores, para dínamos e

motores de qualquer típo.
.

__ Serviços de t01'110 'e mecânica em gel"aI --

CATARINA

Perfeicão
,

A M A I S
Preços

.

módicos
ANTIGA DO

Rapidez
RAMO

a propaganda do
.

Brasil· no Exterior
(Alvarus de Oliveira)

Recebemos um exemplar
da formosa revista "Brazilian
Magazine", luxuosa, informa
tiva, que o· nosso Escritório
Comercial, em Nova Iorque,
vem publicando. Mostra vá
rios asoect3s da vida brasi
leira econômica, industrial e

sobretudo a beleza do Rio de
Janeiro e a pujança de São
Paulo. Focaliza o IV Centená_
rio da capital bandeirante, a

contecimento que vem desper
tando vivo interêsse não só
internamente, com'J no exte
rior.
Temos daqui feito serias

restrições aos escritór:os co

merciais do Brasil pela sua

ineficiencia e isto foi confir_
mado pela sr,a Adalgiza Neri
Fontes numa das suas viagens
ao estrangeiro. Entretanto co

mo nós, aquela eminente p,oe
tiza fez exceção à Nova Ior
que, à frente do qual se acha
o sr. L:curgo C:Jsta com bela
paUta de serviços prestados ao

pais. um conheéedor do "me
tier", um homem de propa'"
garida, enfim, que sabe onde
tem.:;. nariz.
Não fo('u diretor do Brazi�

lian Government Trac1e Bu
reau, escolhido pela sua téc
nica e pelos seus conhecimen
tos publicitários foi por outro

.qualquer motivo, mas acertou
o Governo na sua escolha .e

isto trazemos de quando em

quando à baila, pois vem de
encontro ao nosso ponto de
vista, que para ':1S escritórios
comerciais deveriam ser no_

meados técnicos de propagan
da que são homens ecléticos, I��noção .dO �l: �a_!�-l.. • 1- •

,

Marca Fabril da melhor

casimira do Brásil
- X-

Linhos e aviamentos

para AlfaiateS.
-x-

Rua XV. 1360 - ex. Postal. 388
RLu.MmAU

Prepare
o futuro de
seu' fiJh"
dando-Ih. !t

ANDRE' MARTINS
DistriblÚdor em sta. Catarina

DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"NOBIS"

HORIZONTAIS: 1 - Morte, ocultamento, 2 � Organizou;
cam'nhará. 3 - Criada; batráquio, 4 - revoltas, subleva_
ções. 5 - Terreno onde se malham cereais ·<lU legumes e

onde se deixam a secar (pl.); fazei força nos remos. 6

Discípula. 7 - Amizade' como a que deve haver entre ir

mãos. 8 - Mentira (pI.) - ruim - ferramenta. 9

Preposição; Estado do Brasil. 10 - Qualificadores. 11

Opera de Verdi; atravessar; a ponta da verga. 12 - Pe-,
dra de Moinho; em partes iguais; zombavas. 13 - SUCt05-
sM.
VERTICAIS: 1 - Prec'pita, cai; aqui· 2 - antiga forma do
artigo O; da; acha graça; sufixo; gaste, 3 - Paladar; aque
le que nada. 4 - Oscila; engrenagem motor. 5 - Polvilho;
porá em uso; luz que emana das pontas dos dedos. 6 -

Aspecto; pêlo comprido de certos animais Cp1.).; rb do
Paraná. 7 - Letra grega; antigo Dó musical; interj. que
exprime admiração. 8 - pronome pessoal; tambem não;
exaspero. 9 - Cessará; ruir. 10 Caminhar; pronome obli

quo; cessai. 11 - fort'fiquem; preposiçãlJ latina; igreja.
12 - exala; lista. 13 - Em a; pronome obliquo; raspa_
va. 14 - Conjunto; enlouqueci. 15 - Contração; número
- do verbo assar.

paganda, de divulgação, são
comerciantes e intelectuais ao

m,esm';l tempo, são técnicos
em relações publicitárias. Se
tivéssemos êsses homens nos

n03SOS escritórios comerciais,
obteríamos melhores resulta
dos. Até mesmo o turismo ql..l:e
leva milhões de dólares - de

que tanto carecemos - para'
outros países latín1-america_
nos, poderia usar melhor o

Brasil se o Brasil divulgasse
mais as suas coisas, se pudes
se organizar-se para a indús
tria turística, eliminando tan_
tia burôcracia que é das gran
des desvantagens que levamos
sôbre as outras unidades am.e-

ricanas.

"Brazilian Magazini" deve
estar prodUZindo bons resul
ta,dos na propaganda de nQssas
coisas nos Estados Unidos· E
é sem dúvida um serviço a

mais prestado pelo nosso efi
dente escritório comercial em
Nova Iorque.

FER'IDAS
Espinhas. Manchas Ulce·
ras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativ.

do Sangue'.

fDEIU}{O "

"\ II 1,4.S' l)ONA5 .lJE t:AS',i PEé(!/$A.N
"'- � ... .l>f C/nA:.. ,

:::' --- ".,:,
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AHIVERSArRIOS sr. Leopoldo e sru,

l-k�s.

HA�(IMENTOS

VCl"onicF!

Fazem anos hoje:

Estiveram hospedados
na cidade;

HOTEL REX: S1"S. Artur Hei'
IN�, José Carazo, Ernesto Fer.,
reira dos Santos, Jorge Lu'
riardel ll, Helio Duarte Rego,
SiIvino Lang Jacques e sra.,
L Amaral e sra., Carlos Mm
ti, Osvaldo Machado, Eurico
Woods de Lacerda e farni lra,
Luiz Halo Andris e sra-, Jai
ro Corbert e tamíl ía, Gerhard
von Bierna, Alfredo Kraerner,
Heínz Landecker, Edson Gui
marães. dr. Thome de Alva,

a menina Vera Regina,
filha d J dr- Estamslau Rodac
ki;
- a srta· Eunice Maria Pa

checo, filha do sr, Amaro Pa
checo;
- a sra, Alma Greul, es

posa do sr, Al,fredo Greul;
- a sra. Cordula Georg, es

posa do sr. Arno Georg, re
sidente no bairro de Itoupava

__ Com o feliz advento de
sua filhipha NiIsa Maria, Q.

corrido dia 25 do mês em cur

so, acha-se ern :festas o lar do
';1'. Manoel Antonio Borges e

de pombosSe voce gosta.

f'scolha deve recair em n inha,
das diversas para evitar os

inconvenientes da consangui
nidade.

Os pombos destinados à re

produçâc nãl) devem ter me�
nos de 6 meses- A pomba e

muito prnlífcra podendo mes

mo fornel'er dezmnhaaas em
..

um ano e continuar até qua
se 11 anos de idade. As me

lhores ninhadas se .obtém, po-

A sra. Marta Pineau. en

fermeira, prestànde-se

fund-o
d� .serra-

gem bem fina. Os pombos: são
sempre criados em casais sen
do' a monogamia estritamente
observada: 'os pombos isola
dos. isto é, sem', córnpanheiro,
só servemvpara perturbar os
cutros. Dos ,,VOS, em número

.. Habitam a zona de co

bertura da ZYl\i-6 Rádio
Mirador. Vendan1.' mais
neste fim de ano, anun

ciando na emissora da Rio
do Sul. .,. '" .,. ., .

Solicitem a tabela de
preços OU a visita de um

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

de .sua digna consorte
Ieonora S. Borges.

VIAJANTES

da. E·

rém. quando os !Km:fr3 têm
fi anos e durante a primave
ra.
A incubação dura 18-19

dias' Os pequeninos são ali
men'tados por ambos os geni
tores com uma espécie de pa
pa ou "leite" secretado, por
eles l11.eSmOS, e durante cerca - o sr. AbUio Dias, resi-
de 27 dias. dente nesta cidade'O ahmento dos adultos é ,

",

,

,

de preferência consiituido de I. ,-
o ,;1. Egon Baumann, re ,

grãos diverso� cerca de 30-40 I'lCi.ente no bairro da Velha;
gramas ao dia. em duas re- - ° sr. Bernardo Heíden,
feições. Também se. pode d�l' residente no bairro de Forta-alface, batata cozida, angu,
pão molhado em leite, etc. Ieza;
A diferença do sexo é ba, - o sr. Vitorio Garcia, re-

seada sobre o fato de que os sidente à rua Amazonas, nes-
machos apresentam maior vo- ta cidade; 1 renga e sra·, dr. Raphael de
lume, plumagem de tom mais I Mel! AI ga sra Gear"acentuado e de côres 111a:5 va-

- o sr. Rud Wiethoft, do o varengi t' .,

r-íadas, além disso são mais comércio local e' ges E. Wahl, Joseph Jabbour,
vivos e arrulham continua- _ O sr. Romeu Pereira. re- Ercle Magg!c, Otto Schne i-
mente. sidente nesta comuna.' der, Enrique Carlos Ado, �a.Os "piolhos" dos pombos.

Farão anos amanhã: }110e1 Varela, Leopoldo Schin-fáceis de encontrar durante o '"

verão. são cómbatídns pulve- - a menina Maria Eroni- zel, Mario .Sanes _ M�reira,(Conclue na z.a l,ágina letra D) des. filha do casal Estacio _
Juan P. Coltins, Joao Groque,

Eronides dos Santos e que nes- l\'I�hamed Hebraim,. Jon.el
ta data completa seu

primei-I �lttncr" 1:0 Szpoganicz, NII�

110 aniversário; sou Stefanis e Aldo Linhares.
- a srta. Nilda Poerner, da

s[lciedad�, laCTaI; , ..

1 PRECEITO DO DIA
- a SI a. V. ally Schuetz. es I Hahltn sem igual:posa do sr. Hilbert Schuetz ; I B" ri i d t
_ o menino Claudiouor fL .

• inu 1 a o a gen 13, 111I:'S'

, 'I mo aos que se sentem bem,lho do casal Jose _ Izaltina! • .

. . T(Czer-se exarUlnar IJ:'l" Ul11Vmoth; I '

l' U lt ..J t'.

A I Ib t
. mec leo. 1I1 resu a"o JH'ga 1-

- o Jovem (a e1' o fJlho I . .
_

." '. VOo lsto e, UlTta cc'rnprOVé!c;aodo sr· Al1fIloqmo N· PIres,\ d b 'd d '-'
. e oa sau c. el11. a.-,o TIlO�reSIdente em Gaspar' I

- .

K' mento, nao vale para a VL
- '? sr. Rubens onoll do .

, .

1 1
'da ioda. Aquele qll�� hOJ(' {'S'comerCIO oca, e

tá de perfeita saúde, dentro
- o sr. João J. de Souza,

residente !lO bairro de Huu-

Norte;
- o sr, Deobaldíno Andra

de, cbefe da contabíl idade da
Prefeitura Munícípal desta ci
dade;

:;\:is T!1pses.

ludua, cn� Reli:> luí.bH.05, o

exame l�IPdje() c dtmtãl'Ío

cial. Para os rapazes exces

sivamente independentes,
que procuram escapar. são
previstas penas em dinheí-.
1'0, .proporcionais . ao ' que
etcs "possuem-

'

< -

.

x X x

./lumindcão
"

cios quadros
precíavelmente qualquer encontrar, como salientam
quadro e tornar mais ele-los especialistas em ilumi
ganto e acolhedor o anr nação da General Electric.
bi:nte da sala onde ele se Além disto, na opinião

dus referidos técnicos, a

iluminação especial pode
521' conseguida ('om muito
pouco dinheiro. Consiste
el� de refletores incandes
centes e "abat-jours" fluo
rescentes de paredes, que
são fabricados atualmente a

,

ti pava Seca.preços raznaveis e po eUi

ser instalados facilmcl1 te.

I s�o.�";;";B�;;;;�ã;;;;;;;;;..;;;;����;;��m;..��;;;g�;;���..��••r��z..�,.

I
. I
nados de tecidos de padro-!
nagelll delicada; moveis que'

\ih'em ao ambiente o seu

aspecto real e lhe dêem, em I

troca, mll ar convidativo I
(le local de estudOS/e' de a-Igradáveis palel�trat;. COlHo

vê 'no exemplo acima.

Até mesmo não sucede, pois, os

modernos dispositivos, alia
dos a um pouco de imagi
nação, podem valorizar a-

o rCfItltor i1nnlina o (IUadro, �m mesmo tempo que deseuha nn pa
rede a silhueta da folhagem

PIr! poueíl J)f)derá Conntra ir a

semente dos piores Inales,
\ollde fi lJcPfc'ssiriadt' do Ic!xa

me de saúde _rJclo mew!t; de

CAS,AMENTOS
Un1 rcflet0r eqnipado

com uma lampada de 7t'i
watt, por exemplo, pode,
ser montado no alto de urna

pal"ede ou no te�o para lan'
(:a1' sel{ f�)co luminoso so--

- dI) sr. J<�rwin Scll\vR I1ke.
1 industriéirio residente lia 10ca-)Te um quadro. Na realida"
de, pode-Sé' cJnpregar un1

'lid/lde d�! Tatutibél, e/)Ol a LHa el'S"l abrc!1! o més CU111

desses refletores com uma
srta. Erna Fritzke, filha dn chavp de ouro, promefenc1o

dupla finalidade: pôr em
sr. Gustavo e sra. Anna Fritz- í bons h1C?ros em publicidad:,:"

destaqu,c o colorido e a be- kc; I propaganda. imprens:J. livra
leza de um quadro e, ao

- dG sr. Ewald Wern�r, ria, e \'iagens. O clia ele hoje
comerciário residente nesta é b2ffi ;nfluent:iado para omJ'smo Í!;mpo, produzir cidade, com a srta. WalIy lar, ;:1 família e obras filanun1 interessante jogo de Rutzen, filha do sr. AIWll1 e trópicas. Os nascidos Ilestascmbras sobre uma parede. sra. Erna Rutzen; ! data, suavisando (} g�nin. 10_quando o foco luminoso in-
_ do jovem Victor Chris-I grarã�, vida folgada.I dele não somente sobre o tiano Garcia, filha do sr. AL \ Dia 2 de Novembro

'

quadro como também 50- � e sra. Rilda Garcia, com Urano inspira altos :d�aisbre uma planta. cuja som- n srtfl. Dircy de Oliveira.

fi-I
humanitários. reformas sociais,bra poderá se refletir de lha do sr. Alfonso e sra. Gre- progresso espiritual. Reg,em�do pitoresco sobre a pa- le li d.e Oliveira; forças mentais, magnetismo,I rede. Um meio facil de se - do jl;:>vem 1V'alter Klock, l eletricidade· E' recomenclavel

cens'egu;1' tal efeito - su- filho do sr. Eugenio e sra. I paciência, à tarde. Os nasci
gereln os· Especialistas elll Amalia Klock. com a srta. dos nesta data, somente sendo
i1umina:,:ão doméstica Laura Souza, filha do sr. lVfa- prudentes, .evitam certos pe'
consiste em se colocar o noel e sra. Maria Rosa Souza, rig,"s e con�egl1em. r:qu:::z�.
c�uadro na parede, don1i- e

nando uma pequena estan
te, em cima da qual se co
loca um ou mais de um vw

de plantas.

No Carfórjo de Regi!>b'O
Civil, d.;sla cidade, l'ealí"

Izaram-se ónb:nl, os §e-

guintcs casamentos: I
ao ml11ihw em

ASTRAL DO DJA

- do- jovem Orlando Ohl-
-ger, filho 'do' sr .. José· e sra.

Elsbeth Olinger. com a srta.
Nair Veron;ca Hess. filha do

li'AÇAll'I SEUS
A.NUNCIOS

N E S T E
-

J O R N A IJ

c ISAR IA E

TRABALHADORES' Não deixem de fazer uma yisita a CAMISARIA
KANDER, mesmo não comprando, para verificar o grande sortül1el1tQ de
camisas para serviço, das melhol"BS qualidades e a prec,:os lnódicm:. Ri

,r

u a 15 d e N o v e I b r 0, 1 O 51

1\lARCA DE GARANTIA

!C1IIa 15 eI. NeveIl!brô. n.o n.
2'elelou D•• li" �-l �
Caixa .F_tal. :1'

•
.'

r '�I
l'el.PIlIllíl ""'" UJ41.A'CI" f

v
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r cotejos, le.rüo I u g a r
'

esta' tardf.
se U;"Ul8U le pn ,

nãu" fore seu Clocélalllento
Dqs eg�iRes blumenauenses será a doOlímpico a única a entrar em ação

Rua Cr.rlos Rischbie-.

dos quais mais

de 1 rnllhôo de
k v o t Fabricados
no Brasill já es

tõo em uso no

país,

que

,

var a efeito quinta-feira pas·
sada ein Joivile.

.

Até o momento em que re

dlgtamos estas notas, nada
deixava transparecer qUe o

temp_g. pudesse melhorar. pe
lo contrar.o, permanecia inse •

gUI';!, com teridencias a piorar
cada vez mais. dai não causar

surpreza alguma serem sus

pensos prélios
.

programadas
para esta tarde, mesmo po:t;'qtJe
não apenas as chuvas, Irias já
agora a ameaça de enchente.
com a inundação de diversos
gramados situados em terrenos'
ao alcance das águas, podem
encarregarcse da suspensão
d!;s espetáculos esportivos.
Em todo' caso, vamos às con

sideraçôes sobre as paztidas a

serem efetuadas dentro de al-
gumas horas.

.

União x Carfes Renaux
".

A localidade de Presídente Tiradentes x S; 'E; Paísandú
Getulio, município de Ibira
rua, será palco de' outra mo
numcntal porra d a Camjãeo
nato Estadual de 1953, cujos
protagonistas serão os qua
dros da Sociedade Esportiva
União, campeã da Liga. Ríosu
lense de Desportos e Clube A-
tlético Carlos Renaux. cam- te ano.

,.

peão da Liga Blumenauense I
,Interesse dos.D?a�ores ex.Is�e

de Futeból.·
.

e!n �o�n�,da exibição dos' mi

Nã') encontraram os tricolo-I h.o?an�s no gramado do l.Vf<:r
res dificuldades de espécie al-' c1110 DIas, em cUJ') time mílt;

guma no match da tarde do I ta;n �alores da. classe d� um

dia 25 em Brusque, no Está, Pegu nh.... ChlCO, Julmho.
dia Augusto Bauer, para im- Hemz e outros.

por aos campeões da serra o
. _ . . !contundente

.

revés de 9 x 3 H:lc!'·pendl x G:. E, Ohmpãco ..

que traduz com fiâelidade à . O Olímpico está com

Via-I'díterenca de classe ex sten.te gem program.ada pa.r.a. a
clda

entre 'ambas as representa- de de J'araguá dó Sul; onde

ções, uma bastante "madura" [ógará pela primeii'8; "vez, a-Iem compromissos de tamanha tendendo a um a!enclOso con,

responsabilidade e a outra ca, vIte do
. Ba�pE'ndI. çtll�tra. a Irecendo de maior traquejo pa· r�presen�aç�o desta �gremIa- i

I]qul'pe'S' �a·-"'C-has �e(le�lflSa3 li B h�lt�,a���c c!!:��:e��as,������� ��l� ���ã�lr�qUj�SSO�IV���U���_
D

.

. .:

.

'.
'.

. 1\....
. ,- ção Catninense de Fuleból. eCllnpleta reabilitação, após a

U T!aje as coisas mudam' um surpreendente derrota ante o

comp·etr'rem. em. nO�8a CII�a��. ����c�� 11�C:�1��:' dj: t��� � l�: FI'�I�e:�;�l��)e ��l:V�;�e��. pró_
gião de adeptos do União, 1e- pr!o tecl:nco da equ�pe da Ala.
varão. seus jogadores a lutar meda RIO Branco a nossa .re

c'�m maior desembaraço e a portagem,. rll�ará .a embaixa:.Além do Nacional Atléti- do sua gira por gramados exigir do adversár'o ingentss da do Ç>Iunp1co para J�ragua � R a o no l!: .� f, r-.� I': I � o � 5];i o
co Clube cujo esquadrão brusqu'enses e outras cida· esforços para ratificar o triun- do Sul as 9 horas de hoJ.':. -

_

profissional aqui se apr-e- des catarinenses. ;�ai�\:;��h�!�S é :t���ãoBd�
� II,c"11 U OIIIID�'ICO Ille �R�· eser� a�a a � ta I

- - - - -- _.- - - _ .. - - - - - - - .. - --�"' -
...�."",

sentará nos dias 21 e 22 de A consulta dos dirigentes campeões invictos da L.B·F., R ;! fi a � r I I �
��v::�� E�r:.��s ;�u��� :������i=:���d:e:(;e51�.en:��1�� k;sr����i���a�;����c;uJ;e��t=� U tJ U ' li 1 � U I (alc!]dário fiscal vrpmgrcsso"Gr'ande'. do Sul mostl'am de" ]·alTI.I·m Margarl'da, PI·esl·do•·..n Iha a ser travada no .estádi_o'

'�e B �6 D":OV m'�r �arÔ
ft t �I r c m !llie'tICtO ,:- -

.. TC'
.

t'b ti fi II. r c :I J IMPOSTOS A PA.GAlt .. � ASSUNTOS _FISCAISsejas' de atuar em �lume- te do Gremio Esportiv.o 0- �;me�l��:l���t���;��: f�:k��l ,
.

.

b.
.

..O b ii· U t,' inàu, agora qUe terminflram límpíco· Disse-nos ainda o algo primitivo. podendo tão
OUTUBH,O _ �j.l1pÔf-,t(J P:r�dial U:rhano: Paga-se,as compe.tições ofIciais nas máximo mandatário da L. sómente lançar mão de seu

.

d' 1 b
-

- inegável espirito de luta e en- Vem suscitando algumas du- tendo por local a CanÍtal do Branco, l'E'c·nbendo do Olimpi- neste Inés, a 2.a prcsl:m;iio do Imposto pl'e_ HL ur anoquais tomaram parte �,eus B. F. que tambem o Juvel1" tuslasmo 1Jara fazer frente a vidas o assunto que diz respeI- Estado�
-

I eo, para tnnto, a importancla na Prefeitura Municipal de Blurnenau.times. � 'us da bela. ddade de Ca- um dos maÍs sérios candidatos to à realização do _ próximo . Domingo passado. c['m a ida de Cr$ 4.000,00. OUTUBRO _ lmllústo de Renda: Venc�, neste"Sexta-feira à noite infor- xias do Sul, contra quem bao t.itulo mdáximo do sóccer
Cam.peonato Catarincnse de da embaixada atlética di;_, Grê-! O gremio prEé;idido pelu :.':1'. mês, em dias determinados, o Ad;eional Restituívelnlou·nos '0 Sr. Sebastiã.o J'ocwu o Palmeiras em 1950, arnga .. v!"r e.

A
.

l' N 117 r
. '. � Consoante tivUllOS \';portu' Atletismo, Como :iá not.icia� mio Esportivo Olímpico 1:1 Flo- Benjamim MClrgar'dél :iiI :;;,� di- (;}_a eói.;� I ao qual se refcT'8 (I rt, �l.D -

.... "'1 .. o _' !_C:.r.uz que o Esporte Clube of.er2ceu-s'8 IJara realizar c- .n·('ac\p. (l'�o'ntrJln dl·"lllg�'T. dJ'- 11·,'.·.·S. pel," .. C.alendf.rl·(j ]_"'n.sp·Ol'.
; •

l' "I I ..

"L'". Bl � I' r.lr,-. <.c/i.�.•'lJII.��l.'
•

G 'e "A
V a 'c

. r:anopo 1;;, On(le gan 1011 espé':- flglU a ,jE,a ...UlTh:.naucnse (e • � _" .. vFloriano, da cidade de NO-i x'bições em Blumenau, de� 1'.igirá'1 pugna .em apreço o
tacularmente o "Troféu

BlU-,
Futebúl, Rfim de que <I IllPSHHI NOVEMBll0 __ Ded<ll';II;ao de l\'h�no:rer:;: Inicia-se,vo'- H'.am'burgo, p'retende

ex-!
ven.do o assunt.o ser alvo de sr. WilSOll Silva, d{'signado Ovo da F,A.C· a efetivação do

.

d
.

'P 1
.

d nH'.llau" se'Js diri?entes luanti-
..lhe l'escrv,c:;s!! 1:' 111 exclush.'i- !1e·stf' mês, a en1.l'e<:!a. ciD!., dec1apl(.:.'ôps de rl11IJPega 05- ..

d t d 'd d 1. I
.

que fJipela .·reSi(enCla à c:bdo.certBme ficára assenta- . .,

..

- " '"C�ll"s�onar aU.l
a

.

an.e::; o Cu! a.oS08 eSÚLos-por p�u�� li'.C,Ji'. veram conversaçoes cmn alfos dade a data de [I de outublO, menores }�U 2.0 Pósto de FiscalizR(:âo do Ministério dotel�".n11·110 da temlJOrada de te dos mentores de nossos da, (!.<!' iniéib, para' os dias 7 e
•

mentor,�s da Federação Afléti- 'para seu quadro pl'oI!;;:sioHal Trabalho, lndusí:ria e Comércio de Blumenau.5'3" a' est" �l'dade, estenc.lcI1- clubf's. 'iT"!o-rp�.,t.,;1. x P.orccJ;ona Real 51
..
1\ 8 do mês que hoje com�ça, .

] tf
....

"" '- .- .... -- " "

ca Cat.?1'·nense e dD Club�' A· dar combate a� 3.0 colocada DEZlí:NIBR.Cl - Declararâo Oe lVi.enOl'eb: . ;::nnU1a

'�.�,I�I�.�I�����m.•�,·��f�-�.-.�-.-'·�:-,I-.-.:�-�-�-�-:-�-i.,�.,..' tMUcD CB�rinensp, no senti�J do c:rtameilJlto de 53, noe� npst� 01ê:o pr:;ry pura apr�enlação das declarações
Q �, de que ficassem definitiva. t.ádio elo PalmEinls. de empregados mCl1')}"cs.�.' ; .....' . .. ; ': .

; 1�.: mente esclarecidos ns pl'inci- Ae:nt.::oce, cntret.mto, que o IMPORTANTJSS:MO -- '1'u:'os os empréstimos,..

I�. pais detalhes conc,ernentes ao Campeonato Ca1."rinense de bem CAno os suprinLntos f.eitos ilS snc;edades comer'

;• próximo Campeonato Estadual Atletismo foi transferido para ciais, industr;ais e filmas individuais, por estranhos,

..•..
de Atletismo.

lOS
dias 28 e 29 de N.Jvembr::, ou, ainda, por seus próprios sócios ou titularei>, estão

De há l1udo estilo Olímpico duvidando-sp, portanto. que suje.tos ao pagamento do selo proporcional; quando
e Atlético em entendimentos "en11;1 a t,:r lugar a pugna 0- não houver titulo (promissória) devidamente selado,
para prcmover um encontm a- límp'co x Atlét'co, no próxL l'epresentati\'a da divida, o pagamento do sêl>J deV'erá
mistoso entre sUdS equ'pes mo doming). ser efetuacio na ficha de contabilidade, ou no fôlio do
principais de futeból, em 110S- Diário em que a operac:ão for lançada, na escrita do
sa cidade, e melhor opOl'tuni- I . Fraqueza em g�ra I I' I devedor.
dade não poderia surgir para II VINHO CREOSQ'Ji'lU)O 1\: (Netas do art. 49 da Tabela, Lei 32.392, de 913[53,
concretização das demarches, �n,Vl\Jn-u

D. Df. Federal _ Secç'ão I, de 10:453, piig. 6306).
agora que se aproxlrfla a mago ._

�---I'( i E. lembre-se ...
na competição d� esporte-ba- ! l

( ; Registro de Firmas _ Constituição de Sociedades\ DR. E. lVIOEMICH
. 1 '"se do Estad.)· !

_ Distratos _ Contabilidade _ Registro ele Marcas
,

.

Os tI']'�olor,o_s l'lI1e'os concor� ! \Rua
Nel'eu Ramos, 33 -

Fone.!! i
E"" ! '2.834 - FLOltIANOl'OLIS - \: e Patentes - Declaracões de Renda - • te'

daram em qUe o Estadual de l Santa Catarina II VOLLRATH & STUEBER LTADA. - RUla 15 de
I Atletismo seja levado a efe'to

jTratamento
atual da ih i Nov. 642 - 1.0 And· - Sala 5 - Erlificio Banco "Inca"

I
"1' I o R R E' I A" I{I Iem Blumenau, naturaln�el��e por oj>eração sem dor. (enquan-,)j

--- BLUI,.J:ENAU ---
após ter sido aprovada a IdeIa

lto os dentes ainda estiverem re.lll! ----;__;__--------------------

l' pela FAC, para onde se des-

!
lativamente firme�). - contra:ll \

lo�ariÇ\m o:;n'l sua. repres.entil� � indü,ado na

TU1JCr<'1;lOS.'C
c

Dia-:I! i ------------------�--------

. ção atlética e ,mais a equipe f )J"tes. - Solicita·se a reserva I

'I
COMO APRENDER A DANt"AR1 .

1,1 de
hora com algum; (!ias de an- í "J'

"' I de futeból, que assim jogaria II '( 5<:1, edição ampliadatecedência peJo.5 paeielltes de I(côntra O onze da Alameda Rio f ' Com os últimos passos de mambo, bolero, rumba,. .�._
.

ora. t\� guaracha, swing, fox, tango, vaJsa, samba, baião,

�
.

I choro e marchet. Contendo 120 gráficos e 320 passos,
.

.

.'
.

. .

. �'facilitando as damas e cavalheiros aprenderem em

! Dhs�esas �or conta �o ilnt6ressa�o i ����(h�ff;i�� d�:�: M{,t!��i.::�d:,.��a��loo���f�oG;�r;:_:::- < • ...

I
i

.

Fornaciari, Diretor do Curso Prático de Donçns Rltz.
;!i 'I ,. .

'I Aulas p<1.tículore, â Ruo liberdade, no - 5ã" Paulo.,
D I'"rlid ...s p"'''' n,,"mbobn 1'00.,,1; t;;,$ GO,O!)

,! MenDres as pDssibilidades de leléco I Caixa P!lst!!1 649 - 55" r",,!.,
ue. di

l:�
.

atuar em São Paulo l-------��..,.,.----.. ,

Conforme noticiamos há suas nODl1êlS habituais de COI!. I\t.emp:s atraz, atendendo à u- dnta f' .segundo alguns dizeres. -------------------------
ma consulta do Pres'dente da do oficio que em fins desta se-j
Liga Blumenauense de Fu- mana remet.eu iI L.E.F., caso

teból, a Fed,eração Paulista. fosse aproveitado, o inter.essa'
de acôrdo com" o parecer do dt), neste caso Leleco, "reN�_: ;\ cmlli:;;spo (la fn,la pl'rl', a i'h!lza de ",ntr�gar ochefe de scu Depal'tamei1to de beria quase de imediat·,) o prr'- l SI'U !r;t!mUw, 011 bllrdado, até o dia 4�11�53, na porta"A'rbitros, levou ao conheei- mio r!p SPU (·[':fnrço e

cl}l1heci-1 ria do CQl1VCulo.
lnento do dgime maxlmél. ln.�'l!to de causa". I

(;rafv5
da entidade local que o 1Íl'bi-

_""-_-'- -----,..__",.- _

--_._-_ .. � .. --- --"-

ltiumeras sãq as piE;Iejas a- Desde o inicio da semana

nuncíadas para a tarde de .ho., que chega a seu. tén�ino. o

j�, em várias. localidades
.

do .mau tempo te111 impedido
.

a

Estado, 'Sobt{;} a.s·quais, é pre- j.realização de diversos ensaios

ciso frizar, Paira a ameaça das

I
c?letivos de. c1ub�s dt;sta re

chtrvas; que têm caído com u- gião. i1;rçando, alem. diSSO., o

. fia insistencia in.vUlgar pelo cancelamento do amistoso que
rüen'Os em. todo o Vale do Ita., Caxias e Palmeiras iriam Ie-

j,aL . •

.

...
-

'

O Invicto. esquadrão da So*
cíedade Esportiva .Floresta te
rá pela frente mais

..
um com

prcmâsso de responsabilidade,
logo niais à tarde, quando lhe
caberá medir forças con). a re

pre�éntacão da f rma Porcela
na P_' b. A., de .São Paulo,
m;: 1 da flcreditado estabeleci,
mento industrial de Rio do
Testo, Porcelana. Schmidt SIA.

O aludido espetáculo. pek
Ineditisrrio de que se reveste
para ti mundo esportivo da
vizinha localidade, deverá a

tingir absoluto sucesso \écl1'
co e financeiro, 'p'Qi.é; encerra
bom numero de atrativos. es

perando-se mesmo uma .exibi
ção de gala do time .bandeí,
rante, o qual procede de um
dos mais adiantados centros
espor-tlvos do país.":

completam para

a mais alta

rendim�nto!

--- - --- _._---,� ---

���:%-x.'S�...,..�'S..�.,.,.�"'�,.,..��
.

a. -. 0"."&'0 ':D.& 8
. .. • "

.' ·,c.'"

.

- .

WA.RlZES E m:..V:t:u� _

.

Il"'� PERNAS: curaIS .em opc�çu
í)1&��Y�n.:t�$., �RISAP DE VEN�E. bOM'rES,
4NrÍ!:JUANA; iISSURAS•.COCEIÉA NO ANUS

COáAÇÀÓ, 1"Y,L�ÕEB. iflNS. ,1iE2;I�.A! FI(1�O

também fabrica.
dos no Brasil.
Mais de -I milhõo
em uso, ctucl
mente I

Confeit'ados
.

Modeks. Art!.st.kos,.Pa-
· ra Ca�amehtos, Ani
versários, Pl'!mdra Co-

• munhão, e Baidsmos
INI<OR.�AÇÕES COM

S R:A" ,.1"9[L E R

Volta a apresentar-se perun,
te a platéia esportiva de Ita
[a] o onze princ'pal do Clube
Esportivo Paisandú de Brus
que, jlJgando hoje à tarde co!1-
tra o Tiradentes, vice-campeão
do certame da LID do correu-

CHAVES ESTRELA.

TRIÂNGULO G-E

1) poro proteção
ii de motores. Re

r.:.'i-I·, _duzzr11 a tensão
�."P_�\_.l
Li durante o porritl�i--_�j) do,

I Cj
[���{l

.,
�.'"

'I'.

:'i'�. f.

-------------------------------

ser feitas. sempre com
• ant(�êl>,(!encia . (mÍ:p.Íwa

fi ,'iM!.ta $!L_.i.,

OdCC;;\ldcs P('!!'Q
cC'�1�.<-jd:) à d15"
i:Jióci'1 de rno+o
ros. OI.::Hl2cem a

m6x::-:1O proi'f.ição
con�ro sobi(,-

Os ofamC1dos moi ores Td - Clcc'. fabrica.

dos no cí:Jsil ps!a Genercl [leci'í;c são

trlplomer.te proi'egidos - contra defeij'os

ter, :0.0 480

Telefone, 1- 3 - 0-1
As encomendas devem

[":"=''''''::-1•.
,

. ç,;�.,,,i.1
�)

i

i
----•.:;..�-�

materiais,

ovarias i

defeitos elétricos, desgaste e

M s EL
,

rsarlO

Oferece aos seus dislil110S freg�êies �m Iodas as' compras �dé va
como motivo d'iIlor superior a Cr$ 300rOO, três valiosos prêmios,

pas5agem do seu 1.0 anhnu$ário de fundação.
'

Of prêmios, que serâo sorteados dia 1S-de Novembrô;
de MODAS (HANEL

, ,-s .

no (me

sãoeBlumeRiU acham ...,e exposfo$ nas vitrines

os s�guinfes:

...... ·7:,
.��" <,o

SENHORA (AlOUCA DE BUIMENAU1.0. Premio Um casaco de pele..
.. .,'

1.0 Premio :Um,belo Vestido,. ,

tI1) Carlo:; de Campos Hamos,
ou seJa, o conhecidÜ';simo

Le.!léco, pan atua!' jogos de Íl,1-
tebol na Pauhceia, teria dl?' se I,I subme�er à um exame de 11<3' !

I bllitação, além de ·.apre:::enta:r i
.' atestado da Federação

Catari_,nense,' provando ser ele juiz
da "mater" {lo assocJatiun eg�

Iadual· !
Acontece 1lD enttmt'J., que 1

as d.espesas decorr.en�es da.

Iviagem de Leleco a Sao Pau.

lo deverão correr pcr sua con

ta, motivo pelo qual a L.B.F.
...

solicitou à Federação Paulista

�

. .

__�L':= ..�,... ,,-, '·_,.";.�..v. _i, .. : . :.=:.,;:;�.�-: :..

l'�
\ ��e�rtS:l�C��:���, ��:!�;;!órii�

ii
-

.. : suas expensas. as referidas des-
�

'. . .

. ... '.
_ '" (pPR:'I�, sem l'xitn, porém.

I �l:A��dQ����b

3.0 Premio Um failellf de linho J!i4>IIlL�. _.2&_&__._ '€L&211iA

.

Alo, Alo, AtençãO Cavalheir'os
Chegou. {I i!porfmddade de adquirirem () �e�' temo de linho, Iropicill,
panamá 'ou albênef na H( A S ABU E R G E RH1 que acaba de lançar
uma grandiosa venda especial de fim de anor com' preços reduzidos
em todas as mercadorias. Além de tudo isto, ii "(ASA BU�RGERH' está
oferecendo, com .descontos especiaisr o seu maravilhoso sortimento
de camisas esporte e de luxo, recem=adQuiridas. PorfanhJ, não deixem
de visita ra Grande Venda Elpecial de fim de Ano da "(ASA SUERe
6ER" - Rua 15 de Novembro, 505 ... bem no coração da ddadei

Visite'a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- I septuagenária nãlJ se intbhidou com cs ladrões
T:ro, 3L (Mend.) - Auduciosn dos gatunos, impelindo-os a assaltar contra ela, consesuimÍo desarmá-la, Iassalto foi levado a efeito

contra.!
a volhinha indefesa, certos de oh- A esta altura, já se haviam apode-

o predío ;:;49, da rua Paulíno No- terem uma grande uieria", rado da qt:�ntia de 15 mil cruzeiros
gueira, no morro da Formiga, onde ASSALTO quo encontraram guardada numa

1)" ide a septuagenarla d , Teresa l D. Teresa ainda se achava na gaveta. assim como um relogio des
Farias Ho(kigues, de nacionalidade! cama. ás primeiras horas da manhã perta6:>r. Deste modo, dominada a

espanhojn, a qual, alem de ter Si-l quando observou dois individuas, vitima, quq.por todos os meios pro-
.

do' despojada de alguns de se.. um de cor preta e outro branco, curava libertar-se de suas mãos,
h"',-ere5 Ioi agredida a socos c pon-

'

penetraram no seu quarto.

APavo-1
agrediram-na a socos e ponta-pés,

ta pés pelos assaltantes. I rada, viu-os, tambem, vasculhar to- fugindo em seguida.
:'{aque1a casa, dcsde algum tem- dos 05 moveis da casa, á procura . N __

po, d. Tcresa residia sozinha. Na
I
de alguma coisa. Sem nada ddzer, ai R��O lIECID� CM DOS

viánhança era conhecida como pes-! scptuagenarta levantou-se, de.man-] AS �TANTES. .
.

seu de alguns recursos financeiros,! srnno, e, certa de que se tratava de

I
�o ou,:,r 05 grilos da septage

pois possuía algumas propriedades! gatunos, apanhou uma pi,stola e in- narra pedindo socorro. no momento

naquele morro e uma pequena for" ! vestiu contra eles. Entretanto, an-
em que era. agredída, uma vizinha

tuna. E foi isto, conforme tudo Ie- I
tes de disparar a arma foi notada ac�d!u e Ioi chamar o guarda mu

va a crer, que (:'�spertou a ambição pelos assaltantes, que se atiraram nIcIPa� n.o 1.340. do Posto de Vi-

'. gllancía da Tijuea. Quando chegou
ao local, porem, .já os assaltantes
haviam fugi�o, sem nem sequer
c112L"ar rastros. A velhinha foi, en

tão, conduzida, para a delegacia do
17,0' D.P., a finl de prestar decla
rações.
Interrogada pelo corntssarlo Er

nesto Machado, de serviço naquela
especializada, d. Teresa declarou o

que acima foi exposto, acrescentan
do que num dos assaltantes havia
reconhecido um seu patricia de no

me Rosano Neves. Posto ao par
do ocorrtdo, o comtssar!o destacou
um grupo de polícíaís para captu
rar os gatunos.

SÃO PAULO, 31 (Meridio
nal) - O mais curioso da pre
senca do sr. Tenorlo em São,
Paulo é que chegou acompa
nhado de detetives- da Policia
carioca, encarregados da sua

sr zuranca pessoal. o que des
pertou a atenção do povo, O
sr, Tcnorio, enquanto almoçou
sozinho com o ex-governador

RIO "O (]\;f' 'tI) N'
Adhemar de Barros, seus po-

.:.
.

"_, er-iu.
-:- -I. reu-

IHc ai" alrnocavarn nc, hotel em
�Iao .�e or',:n1. do (, n�e'ho da, companhia dos secretáriós do
'1l�-, tnfC'1(.J"CI:\ rla Moeda e do I deputado Tenorio e jornalistas
Credito, entre outros assuntes. AI ás, reina certo nervosísmo
�oi dtscutvda a concessão de ma.ls entre os guarda-costas do sr,
rloí . milhões do onmblals p"',�a Tenorio cm virtude das ultí,
trnport.acâo d'ls T!1'J']t1108 rle ]\'a- mas revelações feitas pelo in
tal. ficando assentado. em prtn- vestígadcn da Divisão de 01'
cípio. o (,l1(''lmir,har''''"h) " CE:- dem Politica e Social do DF
XIM do pedído. de Ioruccímcnto S'P, sr. Alvaro Silva

"

da Iísta, d - mercado-Ias usada" Diz O policial que 's-eencon
nos t radto'onars festc))!'! com 1)" trava deste quarta.feira ult'
'lOmes e países donde 5;10 imp"/'- ma hospedado no "Nosso Ho_
tada.:. tel". dE' propriedade da famí

lia do delegado Imparato, ne-

, I cp;utemente
as::assinado em Ca

,XIas, para apurar as dcnun-

S
'das segund:) as quais parentes

,

I
<lo policial caxiensc estariam
dispostos a vingar sua morte,
Alguns jornais paulistas not'-
ciam que as autoridades poli
ciais doe Santos desmintam qUe
um grupo de desordeiros flu-
minense chego� àquela cida- RIO, 31 (Mr:ridional) - O I tos dissemin.ado3 pelo interior; lizados'.

,
de ':0 mesmo dl� que () s.r. Te_ diret:r geral do n·. C.T., co- para recolher tax'.ls. ter-Sr�.-;:.1 CONVENÇÕES IN-

.�. � _

I n�rv·, C-::lm o cVIcknte flln clp roncl Gerardo Lemos, cnca". d,':) transformá-la cm reparti- TERNl1CIONAIS d� na Cl'lm .. Hl de S,,·) ,roa? da Boa

, cl miná-J�. Foi n�tado que o' minhou à Cumara dos Deputa- cão arrccadador�; para expe- I Obselvou o coronel Geral- Vl:1a, Estado de_ .�ão Paulo,
I Sl'_ TenQrlo, nos discursos qu� dos longa expos'ção em torno di1' 1 �:E'.llças e atribuir indíca- do Lemos que "em outro S"tl-! !'lI ..O encarrcgado '!, nlJas, elemen-�

111rommciou. não tenJ:a ataca- no novo projeto qu.e discipli- 11vos de éhamada, seria neces- t d::l o projeto fere frontahT�r,:n! t;., ,�l"'hado c_?mo con�unMa, segun·

I do .0 sr. Barcelos F·:,lO, secre- na o serv ço de radk:.:amado- .sál'�o retir��r deste D.cparta.- te as convenções ínternacionas I � 1 lllfonn�çocs fidect.gllas cheg��ns
tárn da Seguranç1 d) Estado rism� no te1'ritorio nacional, mento a compctencia que ma"

ao conheClml'nto dos Deputados",
eh R.io, seu velho inimigo. sa!iclltando· que o mesmo "a- tU;) de representrJr a Admírd5

I Seus dIscursos atacam apenüs t;lresenla uma sérí2 de falhas tração br,s:leira de telecomu
I o gov('rno federal. capaze,> de o tornarem inexe_ nicações tanto no país, C<GUl'.1

------------------------------�--_-- SÃO PAULO, 31 (M,eríd.) quh'el caso seja convertido em no ext.?rior, perante os orga·
------- - - --- - --- --------- ----�------ -

lei". n ismos internacicnais especia'"'

Ilssembléia Legislativa ������.JIl�Õ5� LIiim
----'---------------....;..;._"----'� ..

IOV03 tele�ramas �e �anto AmarA a�lau�ill�o ü �riljelo �a B1uoici�alizacaR !����{f?i,if.:���d��:f
nica de Radio .e mment:Jra das

� emaogi�a�ã� Draoo �o Norle - Três lDilMe� �e rrHjuiz6s em �oru�á êi�F�::ii!�;;��:�{��!
BRE)· A referida Comiss:to se
,ltribuem funções de expedir
licenças, rscalÍz3r, punir, a

lribuir inrI'cativ.:s de chama
da, r.ecolher taxas, enfim: SI1-

perintender as atividades do;,
radio-amadores em todo {) ter
ritorio nacional. Ora, eviden
tement,e a Comissão Técnica
de Rádio não dispõe de meioF.
para excrc·�r tão largas ab:i-
bu'ções, pois sendo, por fcn�:;_
de leis c regulamentos, um

ól·gfi.:- _
nv..'rarnente opinativo.

com séde na Capital do paí'J,
faltam-lhe elementos para '()

cabal des.empenho das atribui ..
ções que o referido pl'Oj.etrJ
lhe confere, Para fiscalizar, ;;r;'
ria mister aparelhá-la com paz

.
Comemoram hoje seus- aniversários natalícios os

srs, Deobaldino Andrade, chefe da contabilidade da
Prefeitura Municipal e Luiz Lenzi, proprietário da
"1\ lfaíatar-ia Paulista", désta praça.

Os distintos natalíciantes, que desfrutam de um

vasto circulo de amigos e admiradores em, Blumenau,
foram alvcs, na tarde de ôntem, de inequívocas pro
vas d� estima, numa churrascada oferecida pelo pri
meiro na sêde social do Grêmio Esportivo Olimpico.
Néssa festa, qu·e contou com o comparecimento de

elevado numero de altas autoridades municipais, fun
cionários públicos, representantes da imprensa oe pes
soas amigas do ofertante, sr. Deobaldino Andrade, fi
zeram-se ouvir diversos oradores, entre os quais os

srs. engenheiro Wladislau Rodacki, Vinicius de Olivei
ra, Promotor Público da la. Vara da Comarca e ve

reador Christiano Theiss, os quais ressaltaram o ca

valheirismo e capacidade funcional do sr, Deobaldíno
Andrads e do sr. Luiz Lanzi, cumprimentando-os efu
sivamente pela passagem da grata efemeride.

.

O sr. Deobaldino Andrade, em caloroso improvl:
so, agradeceu, comovído, as homenagens de que era

alvo.
.

Pelo sr, Wladislau Rodacki foi-lhe entregue um

valioso presente em nome da Associação dos Servi
dorss Públicos Municipais·
------------------------------�--------------------------

mães, filhos ou irmãos,
mas a presença dos seus

entes sempre queridos
que aqui vivem 0& leva
rão o calôr das suas pré:
oes c o balsamo da saudá-

de.
Em todos os recantos do

I
glcbo terrestre, onde exls"
.

ta um campo santo, CIS vi-

I
vos'renderão o seU tribu�
to de homenagem aos

.mor'tcs, numa sublime
demonstração de amôr c

venclracão.
. Scnd� feriado, o dia de
amanhã, 2 de Novembro,
êstc jornal deixará de
eircular na próxima ter-

ça-Ieira.

,

As intermitentes e copio
sas chuvas que tem desaba
do sobre parte da bacia do
Vale do Itajaí, nos ultimes
dias, tem cónstituindo mo'

o dia de amanhã é num'
dialmcntc consagrado aos

mortos, aos entes qucri
dcs que deseansam O sIr

no da eternidade.
Toda a humanidade vi

V€', naquela data, o dia da
saudade, da tristeza e de

evocação, Grandes rosna
'rras rumam ao campo
santo, onde levarão as

pétalas da saudade, da
gratidão c do amor, orna
mentando os tumulos e a

campa fria daqueles que,
em vida, nos foram caros

c mereceram o uosso ca

rinho e aféto. Sob a terra I

fria e humedecida repou
sam os corpos de pais,

aUTOMOBiliSTA
Para rodar com segurança e economia equipem o vouo caminhão
ou automóvel, com· o famoso Pneu 600dyear "'Bandeirante".

Pneu� Goodyear . "Bandeirante" na COMER(IAL VIEI ..Comprem
RA BRUNS S. ,A., à rua 15 de Novembro, 923 • esquina Padre Jacobs.

I lÍovas instalações 110 taPETe

FAROUk NÃO QUER Ch".,=" "�1,,. '"
IExpressiva conqUista social tiveram

GR�!��!n��VE�!!�O!, �i�ª,��f:�t'!:;�':"i.:!:f; os tr�balhadores em Transp. de carga
nJP) - o ex-rei Farouk do Egi- Legislativa, em cOD8onancia com

--- _- ----

to dcclarou hoje quc o fam..'so as prov�dlencias do governo do Es- A's 10 horas de ontell1,

teve!
O IAPETEC ainda dispõe de Agradecendo as palavras

'llodi"ta franeê" Christian Di()T tado, foi concluida, na Imprensa lt�gar a solenidad..;! da inst31a- êssistência médica especialisa- do orader pronunciadas duran
rIe"'-l cobrar ao gO\-erno egípCiO a Oficial, a impressão dos avulsos çao das novas dependencias da à cargo dos médic·i)s Paulo te o c':quet,el oferecido aos

conta do:; vestidos que preparcllI cOl1tendó a proposta orçamentaria
do I.A.P.T.E,C., cam agencia Maycrle, como cirurg'ão, Wil- presentes, falou o sr. Ademi

para a ex-rainha Narrynw.n. O I de 1954, que cleverá r,p.r julgada a-
nésta cid�de, c�jo titular é o r son Santi�go, com, clínica ele P. de Abreu fr'zando que a

Rccretár;') do ex rr,i, Amin 1\1:0-1 té o dia 15 de novembro entrante, sr· Ademl Perelra �e Abreu. "1110S, OUVIdos, nariz c gargan. f lnclhoria que desfr1lla no mo

hammed declarou que Farouk I Tão logo o presidente recebeu a .

Em sua nova fase, aquele I ta e Telmo Duar!e: Pereira, menta as instalações do T, A.
_ "t t primeira remessa de e"emplares ms�ituto de previdencia :ocial ! C.Qffi çlinica infantil· ! P.T,E,C, em Blumenau bem

na.'} ju;;ara �dcon � porquan o

i
:fez dela distribuição a todos os 51'S. est� dotado c',:! .'"J?pbs ;115ta-1 I como as facilidades na apli-

aque es ves I os or� enco.
deputados, ao mesmo tempo que laçoes, em CI�ndlçoes .de pres- Em suma: a Agencia dE? caçã? de, ?eu plano de assis-

mend�do� .ante� q�e a JU1:ta re- ! fez ver o volumo do impresso, só tar melhor assistencia aos seus' IAPETC, nesta cldade, esta tencIa sOClal aos seus segura
"O!UClOllana eqlpcla conf15C:;'S"[! I por si argumento suficiente para assoc'ados. Dispõe a agencia: perf,�'tameníe aparelhada em dos mais do que ao seu eg
os bens do. !"'Jbel ano.. Por sua

I justificar a l"::mora na impressão. do IAPTEC de um ambulató-l matéria de Hssisteucia social, r!:rço, se deve à esclarecida e

"P.<:. o g-�J\'erno d,� CaIro re pon-I Na sessão de hoje, por ordem do rio, que ·ficará a cargo doi) ia-I' m�dica e fanr.<:r:eu'jeR, o que dinâmica administração do a

,leu a. Dior que o;, vestidos con,,- presidente, o Orçamento figurará cultativo Paulo de Carvalho velU ao encontro doE' legitím3s tual delegado daquela Insti
titU{)TI1 "hens pes,:O<l'!�" d� Fa- em pauta por três dias. para re- bem como funcionará anéxà I asp!raçõe� dos &ssociados, que, tu:ção 1;0 Estado, sr. R<!;hel
l'ouk e. portani'J, e'"te é qun d�- ceber cm�ndas dos srs deputados, uma farmacia e consultório I t::rao aSSIm amplo.;; e grandes Cruz LIma que 'tem daao o

<Te pag1>r os qua.e seis milhões emendas que a seguir 'serão enca- médica. para prestar assisten_) bendicios. PQssl�l. lambem p ITh�lhor de si no. senl'd;) de
le franc(]s. ' mlnhadas à Comissão de Finanças, cia gratuita a.::Js associados. 1-0-PETC consultorlO odontalo- melhorar p� serVIços sob sua j .�

----- ----------- --- _.- - _ -- -�-- _ -_I glCO. , responsabilIdade em Santa
-

•ETInL I;.,' R COllRA CASPI, I
A' ,crimoo a '" ;'''lal",.o" ';::::���",;,:j�:�e"��t;�':, t.;: I -

:�r:;:·i: ' !;'if ;;It\1li?' ';i��Ui!ii� ;;�'...
-

!f.�;: :!;f;;$�*i. QUEDA DOS tA· ) ��i���:�i�:iã��f�e:;��1�1� i ����os����l���u ��I�rL��
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.. ,� ]. BELOS f DEMAIS fer",on de Matos saudado o A-I N�tamos entre as pessoas
.

gente ,d� IAPETC enaltec·':mdo presentes à inauguração os

l�t::'11W&,�Rltd [lu''''�R
AfECCOES D8 ��l!��il�dr.�;::��:;;:i;��r::�����:â���:�f';:

." ',{'{/<f:: ::&i,:,'iiX;.: ::<::"::::�:::é: ':::i ::i'::'

j;·I··,·;::;;.b:::':
H::"",:':,:':!:;': I vidcl1ciou o s�u esforço e .do· I mercia local, Ant'onio MarIo;'

.

'/: :,:r :,::;;��::: �i�.: �;�!f: i�� '::{;:[. li�L::::.:. :;r. .:-·: .;::;!: !�1:rt:i:;r }ii:
. t'� I ��:��ef��� S�'I����I��s �: ft��tl= ,; �l;�l:.e�\����n�u��rn�lir�l���fii

« .... .' ... , " ..•..._ #i..\;;;.',. I�:l.·· ,<.. luto.
. denttsta Jefferson Mjttos

.

I'.P0LIS, 30 lAgo Mereurio) - a sua justa aspiração.
Na "" 'silo de ontem, presidida pclo I Municlpa.lIzação de Pre-

d�õ1\1l"do Volnry Colhu;o de O!h-ei- sidcnte Gdutio

ra, ff"'an\ lidas nova� manifesta- Tambem em Presidente Getulio

ÇÕC8 dO povo de Sanlo Amara a- prossegue o entusia,:mo por-autono
pla\'{1illdo a municipalização. nia, tendo o presidente Volne;v Col-

As�im, o deputado' Celso Ramos,: laço de Oliveira rccebido vibrante
um rios dcdicadofi amigos (l'"'qucla "pelO no scn!i('>:) de prestigiar com

localidade, dcu conhecimento à Ca- seu inVrcss'l a campanha da mu-

5[1 de tclegrama reccbido da Co- nieipailzação.
mi,.' J,1 nro-Emancipação, onde �,,' Idêntico apelo lhe foi feito pda
apl'!'1d'.: () projeto e ,'e lh� pede 11.. - ; p{1lJIIJa�·ijo ri" Di.:'lrito de Gustavo
do fl ,�ptliu ;\ favor do lTluvi'nc'lto. I RichRrd. que Integrará o novo Mu-
P'.1r >;ua \'Ol, o deputado Vicentc nicipio.

Sclm!"iéer, uma das vozes mais 1'0- I Herval do Oeste
sitlva� a favor da criação de novos I Quando na tribuna, o deputado
municípios, leu moçõcs de aplau-I Vicente Schncidcr. lcu tclegrama
sos (lo Partido de HepresentaçãJ' recebido do povo âe Uerval do 0-

PopUlar daquelc Distrito, assinaj.)' estc. eom vibrantes aplausos fi ini
pelo ,r. Gcreino DI.1:.rtc,· e ainda c;'ltlva. pcla crfação daquele muni
da Cornissão prO-Etn�l1i.cipação CO"ll cipio.
a confiança dc que a (coe será ven- í Braço do Norte
ceclora em plenario. I O deputaô;) Frederico RUertcll
'rambem o deputado Volney CoI- Io·Oll.OU à tribuna p.,ra justificar o

la('C) de Oliveira. pre3idcnte da As- movimcnto autonomista de Braço
iel'lbléia Legislativa recebeu uma

elltu"iãstica comunicação dl;)S ban
CéU·i.03 santoalllarenses. unaninlen
te: soUdarios com o movimento au

tonomista c envolvendo apelo para
qt,." o brilhante parlamentar tudo

fp';n P'1l'8 fazer vingar o projeto,
Em respost.. , O deputado VOlncy

Collaço de Oliveira COl-ilunicou aos

signatáriOS do tc-legri..una que. da
sua parte, tudo fará p�ra que o po
�o de Santo Am:lro veja satisfeita

Classificados os princi ..
pais campeões de

pugilismo
NOVA IORQUE, 30 (UP, -

À r!' :stH. e'�pt'ciaUz:ada "Hing
Ma.ga;:inc" !lUhlica hOje a su�

novn cla.ssificação dos princ1rak
pl'J"ilb-ta., do mun,rIo. Na cl�sst
dr!; pe':o-p;:sado. d�pois do e"m

P' 7Lt'''- Rt)c1t.y nfarcia no. a ;re'. is.J:n

celocl!. em pnnleiro lu;:ar ri Hn

!Si111 L:1�trJ.r7.a c cm seg-undo Ecl

gt1 f' C'harltv,-:l'. i�.!.:!o ti l'\p ....

H..r c' (�
_

T,) ,.�

I�! rT"'1. te� Rido ,""ncido pelo (''} [<1-

pr-:;tIJ por lc.nof"krut. T"� 11' ..... _1,.

ftl
•

':) oaSkia']IJ. Sua ela '�',;fiCl\'��C
ft':-crá;vcl causau \ler 1s;;0 ('crtn
�'''''';'e�a nos nvios pllgilistt('l)�
�onH1 tnmhcm ,� manutcnoci'io ,1.

RaJ"iy Turphln nn primeiro 1",

gal' do peso-medio abaix'} {l,:.

campeão. Bob Ho-13on, ape'0ar <1<'

stJo.. {ll'T"r(1t�, 'flor ,>!>t,� Ullilúi' fI�'

Uêut-iilU f.a�!8ada�

empunhavam espingardas
brinquedo. Comenta-se 'nos
círculos acadêmicos da Cap",
tal paulista que tudo não pas
sou de uma brincadeira de es

tudantes.

"Cai fóra lIalhaça"

Em São raulo
foi alvo de

I

apu
deputado Ien

'

rio
dos estuel tes

o
os

Dois milhões de cam ..

biais para produtos
de Nalal

I
do Norte, trazendo forte contingen
t:- de dados estatísticos. provando
o prodigioso progre,so do Di�trito.
rlO CODlcrcio, na5 industrias, na la ..

voura, na pecuária, bem como do

grandc movimento social e religio·

afim de a mesma exarar parccer.
Em Plllei'tra com o deputado Vol

noy Collr.ço de Oliveira, após a ses

!"ão de ontelll, ouviznos GI;:! S. Excia�
9 declaraçüo dc quc tudo fará pa
ra vcr ultimada a discussão e apro
�'açdo da proposla orçamentaria a

lé o (!ic. 15, eonform\: manda a lei.
cmbora lenha duvidas de conse

gui-lo dada a prclllenda de tem
po_

lO,

Tromba d'água em Corupá
O deputada Waldcmar Gruppa

l��U conhecimento à Casa de tele-

gram",s recebidos de Corup:í, mu

nicípio de Jarag1.lá, ondp fie relala
a vÍoI'mta tromba d·:í.gua ali caída

que provocou desoladol"35 enchen-

Efetivu !Ia Paliei'!. Militar
Foi ontem, apreciado o projeto

t�(c lej de autoria do Exccuti'to,
conforme manda a lei, que fixa O

efetivo da Policia Militar para 1954.
Segundo acentuou o deputado

Francisco Mascarcnhas, a proposi-

-------------

tes, 1\S quai, causaram mais de três

milhúcs de prejuízos, carregando
pontcs, easas, fabricas, animais e

destruindo promissoras plantaçõcs,
IHa dos Comerciá.rios

A bancada do Partido SOcial De-
(Conclui na 2a. pâgina letrs Al

mocrátieo, com apóio dlQS deputa
dos Cassio Medeiros !;: Osvaldo Ca

bral, rejeitou o requerimento do

deputado GaUotti Peixoto, PSD,
no sentido de não haver sessão ho ..

jc, em homenagem ao Dia dos Co

merciários.
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