
Realisam.. e estudos para
----------__----

'3
RIO, !i ( Merl- 1 , --- O sr. OE
valdo A ranha, prcsiderrte rio,
Banco do B)',,!;il c rêcuicos,
estão realizando estudos pa
ra Il proxnua reforma '10

Plano Aranha. Alguns 1'ep::e
sentnntcs das classes produ
toras confirmaram a ínror-

mação, apurandc-so que .'

reforma visa a abolição de
cinco categorias dos produtos
ímoortàvels que seriam subs ,

l' tuióa.s por duas classes, a

penas de mercador-ias. COl1l
a t:eiorulu vigorar-iam as ta
Xi!S camhíais varlaveis.
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SUFOCADANA
REVOLUÇÃO DA FALANGE

hG�eraram -se os rt�el�es �a
fesj�encia �o �resi�enle àlensoru

�A PAZ, 9 (UPl - Anunciou-se oficialmente que depois
da violenta refrega as fc rças Iegallstas voltaram a ocupar todos
os redutos rebeldes de Cochabamba com G que ficou restabele
cida a ordem.

LA PAZ, 9 (UP) - URGENTE - A Radio Nacional a
nl!nciou que o governo sufocou hoje uma tentativa revotucíc
naria da Falange Social.nta. que occrreu pcla manhã em Obra-

ges, suburbío desta Capttal- Informou a emissora às sete ho ,

ras que dezessete falangistas se apoderaram da casa do presí,dente Paz Stensero e, do D)3trito Policial de Obrages. A's oíto
horas o sr. Fellman Velartl, secretário da nresideneia tomou a

P!es�d�ncia do Distrito Policial com o auxílio de o�tros fun
Clonanos. Acrescentou o íccutor que o guverno domina com
pletamente a situação
LA PAZ, 9 (UP) - UR-

GENTE - O governo, ao-que
parece. descobriu um complot
revnlucíonário- Inúmeras pes
sôas estão sendo detidas hoje
e conduzidas à chdw de Poli
cia, onde fli'3.1 íncomunícá
veis. Ontem a noite rorarn ou,

vída-, detonacôes di- armas de
fôgo em várias partes da c:

dade, o que ÔL'U a primeira
ímpressao de que ocorre algo
de anormal.

o

;\, x x

LA PAZ. !) (UP) - As for
ças :'!o governo f,l'{�caram u

lua r�volh de ('lor:entos fa
langista) 1l0.� but:Jrb,os da C;I
pital b':livianil, hojc, SegundJ
a radi,j 11lmD!,i. (,�. rcbc1.d!:',
falangl�t,1'; . .:er;-:. d.as sete ho
ras d"! manhã. se .,pod!2r:Jra;:l
da r,:'- d[!ecl<: do presidenk
Paz �-;bnsor" 'J;::�l;);l!1d� ainrla
o distJ':L pOÚclal de Obrages.
uma hera depois, entretanto,
as fOl ç:.: do '10vélllO desabja_
ram 0'; r:voltosos d& residen'
cia (L prc�icf'nte Paz Sten�;o-
1'0. :\ :, ('f'ciida f.m;:;:sora ass.,·

gura que o gOVPl'liO d .mim:
CQmotetarnerLiQ tr sltpação,

La Pm: c :.0 re',tn (ia país.

Prepare �

• G futuro de
seu filhe
âondo-Ih.

IOFOSCAL
•

Desfilar m as tropas diante
-das ralhas do Kremlin
Bulganin adverte e ameaça na impressilnanle demonstração

efeito na P. Vermelho

HulgHlljn. ;Hh {Orl lU qUf� o I;;x1�r('Hft trell';::j,;j tln m;rC.!)51",:O bloeo do Atlan-

Vc-nnelho e:jlâ p!'I,!do 'Para f�L!r.arl .. r 11C'o Nnr'f 2 .... que bC i.E'Hlízaül, cOlnu

tír é;� 5�gur�'Hf;u do EstéHJO r"OH1U- lllf:n!t!. �;Q}) o ('onmudo de b�nerais
nisto" Hori:c-Rtarr:(�Plt);)'�,

() millb(l'o li" Dcfe"l f;liuu Jl!:!-' clcsiástico, que acaba de ,,(.Itar
f"al\l� altos Cunciol1:'irios �o Es.t�-I de Músr::nu. disse ter vi -to mais
do. m:"]1)1'0,8 do corpo dlplomah- gente eml?! iagada no'l quinz"
co c ,)ornaltstas, Achavam-se pre-I dias de permanecia na Capital
SCI1.tcs os emhaixadores dos Esta(�Os russa que em drzc$sete anos de
UnIdos, Inglaterra e França: Aflr_ ! UfiyicÍa.ue na �ua 'l!al'O uia no
mOI, que. e�tc ano, se realtzaram, .' �,
manobras "em condições semelhan- I

bmrro opcrart� de Brl',,,tol M�3
te" à gu<>1''''' ..evI" <: que seus re-I em compensaçao. declaJou o co

sultados U11lostrarmn que nOssas I nego N.ierylin stoc){wC')d. a imo

forças r.rmadas. com as armas no-' l'alidad2 nas ruas é n1uito me

vas que O gD ...�:!rnú lhes forneceu. nel",

levada
MOSCOU, ti {UP'. - "'\. RU'1,.:ia,

Soviética exihi;}, seu poderio �niH

tal' .[:0111 Ull1 i.nlprc.":)�lonante tlcs-fi
le na Pn�{:a Vern)(!lb�l, (! !"�Cl1 11ljnj�
iro eh Deres'., nHll'l!,�ha! Nikula

Bttl,ganlll JlfUllUHC'iotl Itln rH,:.;(:ur�
5U Cianlc das Illllralhas do Kremlin

c, em >cguidu, p;JSSOU em revista as

forç<ls milil "res. e111 um desfi)" <Illlo
;J.ssinnlon � pi.·ssn,:!ern de Inais 1�ln il. I
nh'cr:_:nrio !1jl, l'enJlur:<lo bolchevis ..

ta,

BOLIVIA UMA

Visita governamental
Na sua visita á BJumenau inaug�rará
o sr. Bornhausen importanles obras

o j.r ograrna de f�5nvidndes ('lU

Imento,
homenagem ao dr. lriu lu Bornh su- A's 16,00 horas _- Abertura da

s-n será o seguínze; exposição dos trabalhos escolares
DIA 13: às 16,30 horas - Rece!;- no Grnpo Es(!o]nr Municipal "Ma

ção do Exmo. S1', Governador do chado de Assis", em Itoup"-'/a SI""

Estado e Comitiva na divisa do Mu- ea.
,

nicipio pelas Autoridades Iecaís e Jantar livre.
pessoas de destaque no comércio ir A's 22,00 horas - Convite do Ta-

indústria;·, baíara Tenis Clube ;'l S. ExcÍa. e

Ais 17.00 horas _: Chegadta eml Comitiva para o seu baile de aní,
frente "O edifício da Prefeitura l\<lu- versárío (de gala). '

nícípa'l, Saudação o:fkial por um I DIA 15

representante da. Cã'1l�ra de Verca_ A's 8,"'5 horas --

d rres. Recepção d:l itustre vísttan- j3J Matriz;
te e, Comitiva no ,sllif.o Nobre ria

(Conclue na
,A1'uniclp.s.lidade e :n ..iu%uração rio

.·ctráto de S. Excia_ o Governador.,
Falara no ato o Sr. F!'�feito Muni
�ip.�l.

Na proxrma sexta-feira chegará
a esta cidade o sr, governador Iri
ncu Bornhausen, que virá a BIu
menau cm visita oficial. afim-de

inaugurar três ímportantes obras

públtcas, alem de presidir o Iança
mento da pedra fundamental da sé

d'� social da União Bcneficiente dos

Empregados de Blumenau.

EoSIl acontecimento politico está
8,'nd� aguardado com intensa es.,

pcetattva, pois, que a visita gover
namental dará ensejo II que a po

pulação blu-nenauense se regosue
com os melhorr-rneritcs de eluvado
alcance para os ínt.sresscs públt
(-OS <'1(' munlcípie, de vez que as 0-

t.ra� a serem Inauguradas, epra
sentam fatores de transeendem:al

ín.] ortancía para I') maior desenvol
vnnanto e prcgrésso da comuna,

!_(lll�titt!irá acontectmento ele

n f ;{lX' :-",s,ll,:fiç\1\�"--:!r. ;'l�r:t a vtda 'l�O_

letiva d'e Blumeuau, a solenidade
:l� inauguração t!á fJt.fite sóbre

ri, lta jaí-Açú, que 1J ça á os b�\ir

.0<' de Itoupava No:<e � Itoul�avfl

Eleições presidenciais
nas filipinas

l\'IANILT.\, [l (UP, - Serú 1'8,'

lizarla, amnhã a ,Ip.ição pr-csidcn
e ia 1 nas Filipinas, 03 etelt.or-e.-

I
escolherão entre o atual prcsiden
te Elpidio QUi"ino, candidato do
Partido Libnrn l, e o I;_')nhccido
qamon Magsaysay; do Pa.rt.idc
Naciouatíatn.. No último dia 03

campanha eleitoral houyc algun'
cu I"()S c1n 7irlênetnJ luns

maior g,rtlvidadc

A'" 20.00 horas _. Banquete �

ricial no Tabajara Tenls Clube.

Saudação pelo Dr. Ma,'cWo Joã,-, ti••

Silva Medeiros, MM. J!l;Z de Direi

to c!J:\ la. Vara da Comarca.
DIA 14: - às 'l,IH horas -- \"�.

;;ita à Escola NonnaI e Grupo ');1,,

delo 'Pedro II'''.
A's _0,00 horas - 3naugura,;ãr;

do nevo ediflcio da Cac.eia PÚb!it',\
d.� BJumenan. à Rua ll'ljal. Fa!ar:í
)10 ato fi Sr. DelegadO Regional (fe
Polícia.
A's 11,30 horas -- Churrascaaa

oferecida a S, Excia. e ComitiVa
:pelo Grêmio Esportivo Olímpico
em sua séde social, à Alam-eda lU{)rural

e�prciajs
no que cincenlc ã criação mal pelo emj)regJ
trarlição pecuarista. o colono do de fomento que venham não
gado leiteiro. Pela sua osigcm de {JS \,ehanIH)"',
Vale do Itajaí con." rvu a HlCl1:a· tambem:, psomover o. meUlora
liúade cconomica con�'j ta.� tll1 mento. zootécnieo e (> C'JIlscquen
sua a!imentaç.ão �iaria, ou

quan-Ite aumento do rendimento "pel'
de; nao••05 que lllcfemrntam 1] capita.". O objetivo de reprodu·
produção do leiLe. obtem uma' çã,o mMmal por in�cminação Ul

fonte do renda na n�nda do pro' tificial enlpnúido na palavra. d'JU
:IukJ para a respecth-a Indu"tr1a- téCJ1.ícos., - :tproxhllar de cem

tis"ção. ro�'nr.'Cendo-o ás usinas de por cento o. mclhllrameuto lOLal
laticinios, dos rebanhos. No caso do Vale

do ItajaÍ ,) ih;1 colimadú €O' ri

ta,mbem que o t' 'nt:v�to :10 r,�},!'r;..

a ,duto!' com amn.a.í.; p",hdo'l: dt

ntuJe;:; os nlais d,f'\·er·'os. Ú ("ld l'f.'

inconvcnicncia.
Visanuo assl'gu1'ar os m'.ic&

práticos compativels COIlI nCI:t'!;o·

6idadc� €' que oJn�ultem os inte.
resses do colono �cuari<.;I,a; G'

POf,-tO Agro,' pecu8.rio (le Illd:a:iil
tem pl'o,porcionado á popula�ão
!'ural n&:> só do município mas

tambem dc outras local-idadcs
vizinhas, uma :ls'distencia efid

lm�te e metódica no campo da

inseminação a rtificial, cujos ";l

sultados tem sido proveitoso!> "

de elevado alca,nce para. fi- eC01',(I

mia do agricult':lL

<'CUS ll1u!tiplos aspéclos. a iltivi
élade do homem rural a:lu{'!e ,-r',

gio se resunw na cultura de p:'o
dutos básicos de alimentação,
tais L'JIi10 arroz, n'.ilho, batata c

legum',s, ou quando n'i;) �.c l1e,lj

ca. á ,indústria c:ctnti-"a da ma'

deira.
Hil ent.retanto, a circunstam j,],

particular que cumpre de<Lac,H

no desen;-olvitr.cnto e progrélôsO

As mesmas fonte:; dizem
que essa nota será o terceir.:>
e ultimo convite aos soviéti
cos para uma conferencia so-

I
br.e a Alemanha e a Austria.

Firme apoia' d;� França
�--------�------,----��----------���----�--�----------��..

qualidade e quantidade do l":1.a
nho leiteiro, logicamente, p�()d J'
t;ão leit�lra, De um modo geral.
éi evidente que, para ,g:l.ralltir
melho.rra em toda Mnha de 11<,'::0:;

PARIS, !J (up} - Diploma
tas uas três grandes 'potencias
ocidentais reunil'::un-se, para
redIgir uma resp{>st'i ? ultima
110ia soviética pela qual o
Kremlin rejeitou o convite
para uma o::mferencia a qua_
tro, em Lugano, Suíça, a res

peítu dos problemas dr� Alema-
nha e Austria.

"

Como a rejeíção da Russia
não tenha sido d.e forma dire_
ta. fontes bem informadas di
zem que II nova ,ltota aliada
solicitará a{) Governo russo
um "sim" ali "não" formal.'

De
dIversos
do Itajaí,

ii

Biõades no tocalltc a olcv:.tção lei A recupéTac;ão -do rebanho lei

f.eira. coutal.UQ COlll os ffl,+,tI,'I);, ,!- tciro depcflde da ,l'[cducar.ão dI)

xf.:stentes. só mesmo a reprodu- seu interessado c1\réto - o agri
ção pela in '<:Jminaçã,o a,rtiíi,�íal se cultor. A organização rl!este seto-r

Impõe como medidas prü.tica� c pode vir constiutuir f':mtc ue rer.

essencialmento ccollomica,,,, da apreciavel. O plano de mrllv}"
Dada a grande' dCl1siC:ad� ,;(�. ramento zootécnico e reorganiza'

mogrii.fica observaoa :t r,?giã'J, çãó. da indústria de produtos (ic

torna-se aconselhavel e n�CE)llt) o,rigem animal tem em pouca'/;
uma necrYs.'da,de .) cmp:'e�ú (;'1

I
zonas brasileiras. 'J que encontra

insomina,r,.ão artificial. comi!!':- (Conclue lia :!.a página let.ra F)

progrCG1lram nluilo no desenvolvi- Acrescentou qu� aUll�enta o n�.
mcnto do sua preparação". Mais a- I mero de "ases oel�e�ltaI5 nos te�:l

torios .:los paises vlzmhos da Uma"

Soviética, e que "em tais condiçúcs,
n0550 Govcrno não pode fazer ou

tra coisa senão empenhar_se pela
fortalecimento de nossas forças ,Ir·

mada� c pela sc�urllm;a do ç;s!a\;',l '

Soviético" ,

Hu}ganin deixou clannncnt,f_;' L5-

tal$eJ� cido <1.��{l: {,1. l.in\#J1J Soviética

mantém scu pocLrlo militHr no má.

ximo de cficienciu e preparação.
independentemente da maior aten

ção q.IC dá os prohlemas íntenlOS,

CHlJsolHlaçã(. do mundo
vermelho da

dhnV� ckdorou: ",A irnprensa es

tl'lmçeira cIJntinu<\ fi informar so

bre (J trciu;:lIJlcn!o C manobras das

Alto indice de

Maior
entre o

incremento
Brasil e a

Estudo especial das trocas

embriaguês na

capital nIssa
'

Tornando-se �eo de anl'Jrion:5

declarações soviéticas. BUlganin
disse qu{,! o l{remlin !ejcitou o cún

\tite ()l-:iç��ntal de utna conferencia

cm Lugano, porque
..
as condições

prelinúnares não satisfizerr.ffi aos

interesses {\.,-"l segurança internacio_

nal" ,

Essas OlflnHestações e as feitas
nos ultimas tcmpos por outros che

fes soviéticos induzem os observa
dor,?s di,1Io,llátic05 a uêr que o Go
verno Snviético entra em uma nova

rase de mais intensa consolidação
do mundo comuni�ta. desde a Eu

ropa Oriental até a China, ms.s sem

debilitar seu pOderio militar.

O grande desfila começou uma

l:('Z t�rmin<ld() o discurso d<e Bulga
nino Os soldados marcharam 'diante
do p".!eo oficiaL O tempo E,stava
frio, por6.n h:l.vi� sol. Bandeiras

vernlelha� trernulavaIn no Krcnllin.
A infantaria e artilharia moiClriza
das passara"l em. frente ao mauso_
léu d� Lcnine e Stalin, enquanto a.

viões a j.'lto, em fo,'1lação de três,
e,'oluial1l ]lO alto.
Não desfil1,ram os tanques e (I ca

'·alaria. como nas anteriores para
das militares da festa máxima da
União Soviétiça
O dcefile !lur�,1 :;J' lllinuto�, De

pois das formações militares, d.;:!s
filaram diante do palco oficia! gru
pos de civis. O d\lsfile terminou com

um grulJú de iuenina·; que carrega_
vam ramalh�te� de flores,

Ribeirão subisse
um met;ro Bté as sete horas de

O rio Toco'';;

IUP, - UmL()NIIHF.!;;, rI e-

internacionais
RIO,' 9 (Merid.) - O nama

rati, em coop,etação com o go
verno alemã'), designou uma

comissão que possa 'contribuir
para a expansão econômica
dos dois países.

tar as relações .econômicas en- no brasileir,o; pelo go�erno a
'tre os dois países. 111.Jmão: por entidades prlvada.s

brasileiras; por entidades pri-Exame das própostas vadas alemães; por entidades
A comissão examinará os

projetes propostas que se

jam apresentadas pelo govcr-

Séria discUSãO na reunião
preparatória da conferencia

Interesse dos dois
governos

A' com'ssão compete apre
ciar os projet'Js e programlls
de fin.;tnciamento a serem con

cedidos a empreendimentos de
interesse para os dois gover
nos nos setores agrícola, in
du.striaI ou de Qutra nature
za que lhe forem submetidos;
prom)ver o intercambio de
idéias, expe.riencias e técni
cas entr2 os dois oa':ses. me_

diante li realização- ae estagio
ele ap.erfeiçoamento de técni
cos brasileiros na Alemanha
e vinda ao Brasil de técnicos
alemães para prestação de as·
slstencia técnica a entidades
pi'ivadns e publicas, na base
de fecemendações específicas
da com'ssãoj e fazer suges
tões de natureza geral aos dois
govcrn:s. tendentes a fomell_

------------------- ------�----------

Chuvas torrenciais e fortes
causam prejuízos no Rio

PAN MU7': .TOHN', !) (CPI --- quC c'trs rccu!õa\'alll comparecer
O g-encrd indiano Thimay,. pr� :1.0 em:-Jntro.

sidente da Comi sii.o NtUtl' d" P.\N MUN JOHN, [l 'T.:Pt --

rtcpatriamcnto, cOllfcrenci �'l )lo- í)� cons{'lhei,05 norte-americano

mantl"cram hoje uma hora e

jf' r.Olll H� {Hltodd<lc1t-'� ccn.lillis-
quarenta e cinco llllnutos dt."

;a�, numa, tcnhltinl f;na! d': "vi-
"discussão sé-ia" com os dde

'(l,r '_) frnc,w;;o <Í!'íillitit'o (II' pro- !:;'a<1os COHlunistas. na segund"
!é.rum:, de c!outri,nllnl2nto Ilu.: pri

: ,,'ssão CCI �t;L pt·epan.!-tõt'ia da
smnClros Acrechta-�l' que Tili·

C':mfercncia de paz. E em eglli
tlwya tenha t'olicitado riU" C"

CO-I
da, manifest=a�ll a ""'perança

llluntstas desiFU SPHl dp pnLre- de que seja passiveI chegar a

yista.t sf: hOj" Com <luzente; c lInl entendimento. sobre 11 agên
\UH ehinê�,':; aoti-colllunist: ,;, já :in daquela cQnferenc�a.

RIO, 9 �Mel-idiol1al) �- As c'Ui·'

vas c:hL"g�U'l),m vÍ'jÃelltan1Cntc a�

qui. derrubando nurneros-os ba,'I;'
raçõ2s I"O Morro Tucano, causan

do o.utro';; prejuizo" à c.hl&de
sua popula<}ão,
Devido aos l'Jrtc:c.

vio do .. LQlde Argentina" desgu
vernou-se elltre ns ilh::li Cotun
duba. e Palmas. \!l.mdo impe!Ídu
na direção !lo �\rpoa(tQt' e FortE

OJpacabarl<l. ontÍ': el" escapou d.,'

:;r. a pique dali" a pericia do
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HE
:t.

S MtlCIOB S. ·11. Im"artação e Com' reio
'Rua 1 5 de Novembro, ao lado do. Banco do Brasil

B' ." "",,�' IH'�' ,

o Museu, Com a sua culaboraçâo "rneltíng pot" brasileiro em

ebuli-le a de Geremia Lunandellt, fez-se ção, numa pagina de víca eampes.,

I I
um monte tão maciço de dólares, tre, assim, patrões e trabalhadores

I
que São Paulo pôde bater Chícagrs todos reunidas, sob o palio da fru

I
na aquisição da íamosa tela de Cé terriídade humana e da solídaríe-

I zanne, dade social.
'

MUN. BLUMENAU -,- STA. CATARINA j - "N,s não queremos, em nOS3a Por mais que se queira fazer,

, !E >D I T A ;'L I I p�ox�a visita ao Brasil, �izh,jllf.' pensar que há no Brasil uma luta

I' II ha dOIS anos a sra, Patenôtrr-, em de classes, patrões como o sr. Cham

I Levamos ao 'conhecimento dos Senhores Sócios I
Paris, viv�r no .�i�o� em Sã,l} Pau- ma� 'desacreditam a desmoralizam'

1 d S
.

d rl,_ d ' ·B' ficiê
,..

"M'
.,

di II d ·V·
: 110

uma vída exccs-ívarnente mun- essa te�. Olhe Vosmecê, meu caro i
; a oele a""l:: e ene lClenCla

.

lsencor la e r I dana, Se puder troque tanto quan, Busset, que preside c núcleo de'

I unânime da Assembléia GeralExtraordinária, realísa- I, to possível os ';al�es, os jantare; e 230 rl<eputados do Grupo AmeriqUe-1
I unânime da Assembl-ía Geral Extraordinária realisa- I os almoços, pelas coisas pitorescas, Latine do Parlamento francês, 0-,
i a 1'9 d" Ab 'U d 1953' f' da el' A _ I pelos aspectos peculiares (,\}' país. lhe ':esta mesa de 150 pessoas: aquí

.

! a,:=m e r e.,. e, CO? irma
.

passem
, o nosso principal objetivo, depois se' sentam os patrões e os trabalha- :

: bléía 'Geral Extraordmana réaltsada em 2 de Agosto! de travar conhecímcrrto com o Bra- dores da Fazenda Jamaica, amalga- .

I de 1953, deverão, indistintamente, apresentarem seus:
I
sil em trabalho, será viver �lgumas mados em um quadro de felicidade:

l Tltqlos na Tesouraria da Sociedade, até o dia 31 de paginas do folclore brasileiro". 'e de prospeddíll:!e, C,:,,:íO em pou., :
, . , Ora, 'meus amigos, que trecho de

!
eos países da terra seria dado iden- i; Dezembro de 1953, data éssa dmprcrrcgável. afim de, folclore mais deliciosamente re- tificar' iguril, Contemple a simpli- j

,1 que os mesmos sejam autenticados e relacionados, p.,- cortada, não será o

se�m()Srecel.)i_,
dé'ade' destoá tenda: é debaixo dela, !

: ra melhor organisação da Sociedade. dos debaixo desta tenda árabe do onde Oferecemo" hoje um píque-ní- i
, intrépido sr. J;'ão Chammas, do <;tlc· a 'figü.ras das mais distintas do

;

I Outrossím, de,acôrdo ainda com éssa decisão, os i libanês brasileiro que possibilitou! Par-lmerrto francês, que tambcm:
j Senhores Sócios, que não, apresentarem seus Títulos' um Cézanne de alta classe para o 'dançam, aos sábados e domingos;"
I até a data acima, os memos perderão totalmente o í Brasil e, ao mesmo tempo, logra vi- : os camponeses de "Jamaica" numa,

:'seu valor "para todo e qualquer fim. ver e111 Jaú. este trecho de vida: uriião fraternal com os seus pa- ;
campestre nossa do mais rico bou-I trõcs :.

VILA ITOUPAVA, 15' de Outubro de 1953. quet tropical! Esta criatura de movimento e de:
,A DIRETORIA.- Quanrl'o o gabfnete do governa-I energia, que é o sr, João .Chammas, i

dor Garccz elaborou o programa não é um chefe isolado, em sua fa- i
....;..-----;..;..----------------------- de visitas da Comissão

parIamen_1
zenda. Ele vive "vià., dos seus'

,(nUpAuHI,A. ,INDU".'RIAl RIO f,ELIN ,'��. tar Francesa a sso Paulo, eu dís- tr,analhaóores, ao lado deles, ao i

UI'I 11 A .J I J se: contrarro dos f'lzcnd<.:iI'os que são I
_ "C.aros �enh?re,s, peculiarida-! ,:,0111es paratítacos ...1ac,JO.o� ?e reu., i

des, muítas peculiaridades, aspec- rnansmo, 'que cs irnpcsslbffita de!
tos do pais; o que São Paulo tem de

I
m-rrchar da c:;:l:!de rara o campo. �

pitoresco, de original, de proprio, "fia há que duyirlaE do capitaüs
- eis o que os nossos amigos fran- mo '" tampouco da, democracia,
ceses mais des«lam ver, eni .sua e5-1 quando vemos patrões como o sr.

tada no planalto vicentino. Cor- Chammas íntímamente identifica
tem os jantares, os almoços. tanto 1 dos com a vida dos serrs operaríos,
quanto possivel. E d<eixem os n03- e p::rlamentarcs que são dos va10- I --------�---�-----------����-.:.
sos hóspedes à vontade. para que e- res mais ricos da França. vindos ao !--------�------------------:

les vcjHm São Paulo no que ele tem Brasil, não para divf:rtir-se, senão

dJe sedutor, de individuE!.I, como para estudar severamente os seus

paisagem tropical, como seara do rroblemas, para 'gan':lar todas as
I

café, ti "canefour" de raças". experi'encias em contacto direto co- I

Estamos hoje em Jaú, com um pi- I nosco.

quete de senadores e deputados do \ A democracia deve tcr confian

sufrágio universal francês, no

me,
io

['
ça em criaturas que ex�cem os se

dos caboclos e dos árabes do sr. u� muudatos com ;t noçao de res

João Chammas. Aqui hã de tudo: ponsabilidade que t&m ,estes man

camaradas paulistas, italianos, li- datarios do povo francês. Domingo'lbaneses. sirios. filhos de portugue- estavam eles na barranca dJo São

ses, espanhÓis, todo um kaleidosco- Francisco, em Paulo Afonso, vendo
I

I pio. Era o que os nossos amigos o trabalho daquele feiticeiro, que

'franceses ansiavam encontrar: o é o dr, Marcondes., Hoje, estão em

Jaú, no ,meio do velho cafezal pau-

'I lista. adm;,rando a obra, colossal de

A um povo que, llum século, constru
iu um dos mais sólidos, edifícios a- I
gl'icolas do mundo., "

I

ICampeonato Uruguai.o: Na- Obrigado aos riôssos amigos f1'an_1
cional 1 x Danubio 1. ceses, que nos visitam. ante o inte-

Campeonato, A"r"gentíno: Ri-I
ress� que �c�s?m Pe,la e.conomi�

a-

I '

ver Plate 2 x Rac:ng 1. Velez grarla brasllClra. E tambem obrlga-

2 x Newels 1. Feí'ro Carril O do ao sr. João Chammas. porque

X Banfi,eld O. San Lorenzo 4 lhes mostra uma fazenôa, onde se

X Estudiantes 1. Boca 1 x I recuperam solo e café, com alvo- O próxim'o sorteio de an10rtizacão será realizado
Chacarita 1. Rosário 1 x La- roço. dinamismo, e confiança no em noss<lj séde no dia 30 de Nov�m. p.f. às 16,00hs.
nus 1. Gimnazia {) x Huracan I traha�hO se�iamente empreendido: No dia imediato ao sorteio, os resultados serão pu-O. Independiente 3 x Platen- o a!'abe e, pelo sangue, um no-

bl' d
se 1. made. o sr. João ChaIiJ.mas nos sur-

t
'lCa OS nos jornais:

Em Bilbáo (Espanha) Sele:" preende, em "Jamaica!':, pelo esfor. ;, "Diá�io de São Paulo" e "O Estado :de São,:Pa_ul,9'" ,""t;ão da Espanha 2 x Suécia 2. ço do seU genio de sedentario, de

Em Madrid: Real de M<l� um telúrico épico.

����r� �. Cruzeiro de Porto 'riJlil(M®MM�����",«S§;S§�
ELIMINATORIAS PARA"

.

A COPA DO MUNDO
Em Belgrado;) Iugcslavía 1

K: Israel O.
Em Praga: TchecosIovaquia

O x Bulgária O.
Em Sarrebruck: San'e O x

Noruega 0,

SO(IEDADE DE' BENEFI(IEMCI! "MISfRICORDI!'
DE VILA 1TOUP1VA .. fX.;MASSARAHDUBA

'V I í A I TO UPA V A
:flBI1(A DE MAOUINAS' E fUNDI(;iO rJMORltZ"

,

Rua Uruguai, 30 -- ITAJAI .... Sta. Catarina
FattrlCà'Jão. de balança$ marca .''MOBflTZ''. i!e 20, 30 e

quj.lOs, - Máquinas para ,pa�anas, m,rar�enarlas. bombas
para água' - Oficin!l estamD�da!Ia e funtllçao.

Preços eumbinar na f�brlca.· ,,'
,

EDMUN1)O MORITZ - p,t6prietario

CINE AS:
ESTABELECThIENTOS JHSE' DAUX S. A. Comereíal

-- A P R E S E N T A M:

(I N E BLUMENAU
HOJE -- Terca-feira HOJE
Gino Cervi Valentina Crirtese - Aldo Nicodemi,
na super produção italiana:

OS MISERAVflS
A mais sensacional caçada humana de todos os tem
pos. Aquele amor pairava maravilhoso sobre as misé
rias e as grandezas do mundo! - A história de um ho
mem que pagou pelos crimes da sociedade! As patas
dos cavalos assassinos pisavam (115 inocentes que rega
vam ecnn seu sangue as idéias de Iíberdade!

lotes.
proxí- "

Vendrff,;,se Serraria
I

Com f�,rça Motriz novo 26
H P, a ,t}leo crú. Madeiras e

Caminhãso propríes por pre-
ço de ocasião. ,

Ver ei tratar com Helmuth
Hoffmamn, em Presidente Ge
tuliu, ID1lDicipio de Ibirama.: (I N E BUSCM

I

\ I ;o:'preço .i!. oca�;�:��-;:;:;;
., tivo de muda:tI.!;a, ttm bem monta..

do Bàr, com ':, _pequenas acomnda.
ções, situado 'b10 Bairro do 'Gar
cia. Otima, fr,eguezia. Tratar com,

o proprietârio. ,à Rua .Amazoiías
:ar. 3.725. (ao :�do do eine Garcia);

Assembléia, Geral Extraordinária
Pelo presente ficam convidados os Senhores A

cionístas desta Sociedade, :pára se reunirem em As
sembléia 'Geral E'xtraQtdinária, a realizar-se no dia 25

'do·coii�rtte::pelâs,,9 hÓr.as, em uma das salas do Hotel
Sehmidt, nesta cidade de Ibirama à rua Getulio Var

gas sln., à-fim de deliberarem sobre a S'eguinte
_

,

O:RDEM DO DIA

1.0) - Exposição da Diretoria sobre a verdadei
ra situação da Sociedade;

2.o}
�

- Aprovação do balanço do exercício ante-

HOJE _'- Terca-feira HOJE
Sessão das Moçes, a' sessão que reune as mais lindas
senhoritas de Blmnenau!
Dorothy I..amour - Eddie Braeken, em:

A FAVORITA DOS DEUSES
(tecnicolor) IUm sed�{tQr romance coloridomusical, que nos prova

que a VIda .pcde e deve ser aproveitada! Uma ilha de
alegria num mar de gargalhadas!
Acomp. Conto Serâe Capstão América;

rior;
3'0) - Redução do capital;
4.0) - Modificação dos Estatutos sociais;
5.0) - Outros assuntos de interessada Sociedade;
Ibirama, 6 de Novembro de 1953
FRANZ BLOHM - Diretor-Gerente

(AIXA NA(IONAL DE CAPITALIZAÇÃO S. A.
Capital Subscrito E R ealizado Cr$ 3.000.000,00"

SE'DE
Rua 7 de Abril, 252 4.0 andar - Te!. :'W-7004

SÃO PAULO

nésta em matéria, dIe paisagem de. ;N"'o caso que ê 11lOssd, a in'se-

"
. numa:na. minação artificial tem a finô.Ji-

,Um toca-disco para corren-. Nos se,us conceito,;; emitidas dae de melhorar o ;rebanho leít·ü
te contínua ';e alternada; pa"ra em seu compendio sobre as ati- ro de modo. total. Para que a

várias ·volta;géns.' "
-

vidades 'pecuarias n'o Vale do Tta, fonte de e.limin,açío vitamin'Jsa
Um voItílpetro, de 0,,150; jaí, o conn:ecid'J e competente, lue ê ,o leite >e seu� derivados.

O-3GB e 0-600 volts. marca·
"EIEMENS" .. Ambos os apare_ zaotécn'ico J.c. :ramundá, exter- existam em quantidade satishtó

lhos: Cr$ 1.l)'OO,OO., Itlforina:- as seguintes considera- na e boa qualidade pOr preço a-

ções com AlitlOY. neste jornal. ções�' cessiveI li bolsa popular. E tam-
,"Camo todo o metodo cienUfi- bem assegure como.matéria prl-

V E ,lUtD-f _ '_f E' camente estudado e técnicamcnte ma o movimento de industria1i-
., ", a.plicado -, a inseminaçã'J artifi- �ação mantenedor dó ritmo da

,i.,! , ela! tem Qbjetivo claro: melhora- Jirculação financei;ra necessário

Uma' casa 'com terreno menta ,integral dos rebanhos ex- 10 tipo economieo da proprJeda-
2Q por ;40' nlts., 'na rua 7 pIorado.:;. P bovinos, suinos, ca,- ee rural, desta área cultural. Na-

Setembro.
"

'
.

prinos, ovinos e etc. A intéligen- turalmente a valorizaço -do. re-

Um t�rl.'{�ll\o: de 1'23 por 44' '!ia' humana modifica {le aco�do ban'ho leiteiro sigrüfíca 'alta no
mis., ê�:tn t�31.sa iI:: madeir�; à', com as �onveniericfas impostas padrão economico, de mQdo �e
rua Mmas ,�Geral"" �o B.aUTO pelo's -impondE'a'aveis as circuns- l'al e se nesta parcela de rique
(la, Vclha,' �fnfoI'll1açoes a rua tancias, naturais, n'o fundo filoso- za' ficarmos em condições, difc-
7 de Setcmlbl'ro D. 1971. f'

'
,

.

t·
,. .

d
' .

_____...--..;. ,
lcaUlen .�, se ve que a propna rentes, po el'enlOS passar a ser

;

I'
natureza é guem fomenta as mo... �o,na ue procura €lu bem gado

P R O (:U R A,..SE' '

dificantes Afinal nos. parece que; leiteiro E' outra face lucrativa".'
·eucia segue curva pro- O Posto de Inseminação Artifi ..

gt·,essisfa. na eliminação do esper-' cial de IndaÍal mantem o forne
::1ici'J. A investigação oe a pesqui- cimento de semen para. 10 sub-

sa Ét denuncia da insatisfação P\)&Q::;' nos seguirrtes 'muniCípio,;;:
D

I
da inteligencia humana. - as Blumenau, COllcordia, Guarami- InUances ·do <'"osto, a prepotencía r,im, Ibirama. Itajaí, �Ta.rag-uá. do d

.

.. ade para :1 redação da res"
da vontade, a. vigilia da saberIa- Sul Rio, do Sul 'e 'l'imbó. Os 'õlJb-' posb ocid€!11.al em virtude do
ria, as peregrinqões históricas, O postos em atividades f>fJcrmn fl)rte sentim,ent,o francês a fa
delõcontentamentq com o prc' com inseminadores p;t"áticos, prc- vor ,da sugestão russa de uma

, Eente,
i
o �orçaniento das po.rtas parados em curso JjápIdo de trin- conférencia de cinco potencias"

, :do futuro, são marealil' ,do, compor ta dias uteis em. esco.la ,d'J pró- i'nclüindo a China Nacionalis_
ciamento do 'hómem' n� in.qu!éta prio posto de inseminação CI-' tá.

pJ'esença da ·vida, a' 'mais nitida IndaiaI já :foram nabilitados pa-I O· Governo francês não prD"
diferença' do irracilOnal Daí con"· ra o' exercício d'e inseminadar, a-I tende ceder terreno nesse par
derarmós a inseminação artifi- tê e'�ta data, vinte in;;,emina<1o- tlcuIar; porem muitos políticos
cial como con.qusta da inEe1igen- res.

-,

franceses, chefiados pelo sr.
.

h 'I
Paul Reynaud, acreditam queela .;,�ana,c em �:0v.ei�o da_;, or- tal conferencia ê o único meio

samzaçao ee>,mefmJéà 'dar: sÓC1erla� 6 de 'pôr fim à guerra de sete
anos na Indóchina,

. Admite-s� como possivel, 'i1."1!Si;:!#i:i;;:#;;;s::;;§;::;�;:':::)..;;::;:::§=g8,����"".K»;ç.A""�;,�A's IO,OO horas - Lançamento que_'a 'E'rança tente abrir aíl1-, ---'---==�
d<a p�d.ra fundamental do édifido da mais a :poria fi' uma even"
da sede da União Bcnend,mic das tt1al cOh'1'erellein com a Chin3, SfllflllmmlIlHiinmli••mlmUlflmUUlIIIIIIUm.mUlnlllllllfUllllllUlUllmlUlllmUnmillIRDlIPlIIBlmmllª'frabalhadores de Blttmr;nau. á Ala- e que a Inr:;latc!Ta vf'nha a a- :::

'

:;:
Jnetla_ Rio Bl�,à{t!C"Ó, i\O lHdQ d{J Ctu> iJoinr' ess(J --iniciativa· ,...... =

1'ein., _ t /110 qUí.:d�OJ)1st.�, os repreE!en� - DOElfr'A'S NERVOSllS E, ,MDNr'',.A,IC! �A's 11.15 ',horas _ .. Inaugul'açao I
,3n es_ {leI eu a:s 2pressarao Ct

_. � U ;a • ,_

da nova pruüe de ci!Jncreto armado l'edaçao da nota, que deverá - :=
,;"1)r,,, o'nio'.):tlljaÍ-Açú, em Itoupa-l s�r enViad,a,}1 Londrles�e Was-::

b_1a,,<o,da ·s:au":,d"e' '�.,.,a-a '�-,a.bo"a· da- GlolM.Jm
::::

va Sf}ca:� Falará·no ato o vereador hlngton para aprovaçao dos: ..,.
�

� UD. as; A- .._. 5:
Dr. Gerhard Nr:mfert.; , í respectivos Governós. O chan ..

_ ::
A's 12,00 horas - Churrascadal celer Konl'a? Ad.ellauer; da A--, :::

oferecida a S. Exeia e COmitivape-jleman_haOcldental, sera., tam_ E A.SjJISTDCIA Bl!:'DKl 4 PERMANE� A CARGO DE ESPECIALISTA.. ::::

la so�iedad!e Esportiv: (l Re�reatj_ I
bem, mformaclo a respeito. : - ABERTA AOS HE'DIOOS :&XT.IRNOS _ :

va Ipll"anga e� sua sede SOCIal .. ll()
-

-

�= I

=_=
,I
bairro de ItouPuvá �êca. I

'

V" E N n � '"
f E

....

=s__

I
II � J - ELETRICIDADE IÍÊ'DIC:& - UPOUSO - DESIN'l'OXICAÇOK8 - .4Looo..

terreno', com a área· LlBJlO mATA
média de 4.000 metros qua- VENDA DESTE DIARIO : - MENTOS ESPECIALIZADOS· - I

drados, localizados .no períme- '. Uma bicicleta marCa Eska,
:::: Av:J:NDJA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 __: Fone, 1011- �

=

tro urbano, 'de j;ú:'eferencia NA ENGRAXATA&IA I' '�
.

u'.a nláqnina ,ele CSCl"cver : ;ENDEREÇO TELEGllA'FICO: PSIQUIATRA :;::
sem casa.

.

Portam,OIivetti.- Uma vi- - C U R I T I B A P A B A li A' ;::

'Tratar com T· A. BrOéringJ PONTO ,CHIO l' troIa, marca l\>IáSter. E E
à Rua 15 de Novembro, nr) - ,..,

. ,--",-

139fl
'

•• M Tr:tt:tl' ft nm, It:t;'jai., 48ft. I �..nnnnnm.....mli�nll
,.

�,

, "
,,-,,-- --- -- �, ...

,

' " '
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SORTEIO REALIZADO EM
31 DE OUTUBRO DE 1953

Comhinações Sorteadas
PLANO DE 21 A 30 ANOS

Q Y D M B X O ,Z I
WUD YOW AWM

PLANO DE 12 ANOS
IAu OPW UBZ
XQB ZWA OQD

I NU
SAV

f

NO EXTERIOR

Todos os títulos contemplados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

Tgci�os e Armarinkos o I

IIlCIDO
Oficiais ille; pas!5adol'es

remos de 10, na Lavanda-
:tia Prngr "de' José V.ógel�
em Ri!); do. ,Sul. à rua, Lauro
l't'lueller. 18 .� Paga.;se bem.

STA. CATAItiNA

Eed' Tet ;E D U A R D O
c. POS'rAL, 588
Inscrição 154

:Rua 15 de, Nov., 1398

BlUM'ENAU

Um -bom mecânico,. um
ID.uxa:rl1e.

'

Exige::Se :rer.e:r:éll�
'eias. Apresentar-se' à Fábrica
de Artefatos' Tex:teís ARTEX

Terreno na 'Praia de
Camborilt

Vende-se um terreno na praia
de Camboriú perto da praia,
iocalizsdo em lugar alto coril
28 ml�ü'os de fmnte e 3Bditos
de fundos.
Preço: Cr$ 65.000,00.
Ver e tratar com A. Pereira,

Rua He-rcrli·)Luz, 63 -C Caixa
Postal, 64, telefone' 387 -

Itaj_aí.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, OBGAO DOS '�DIABI08 ASSOCUDOIN
''',•.".. F&OPRIEDAD]t DAs

I{A «A li A {j A o»
-

A NAÇAO
lhll14çi.o. Adimlntraçie t) Oflclnu: &6 ale h.a. 50

In1 - Fone 1891 - Caixa Postal. II.
.

Ulretor: HAURImo XAViEB .•l

Beúto:r: RAUL FAGUNDES

BXPEDI:EN'I'II

.&alDamu•

•'\NUAL .•• ••• ••• ••• ••• Cr$ 150,00 .

SEMESTRAL ••. .•• ••• ... •• • Cr$ 89,00
N.ó AVUL�.o . • .•...•.•...•..•...•... Cr$ 1,011
Bueursaís; RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone
4-2-5953 - SÃO li' A U L O: - Ruà 7 de
Abril n, 238 - 4.0 awdar - Fones: 4-8177 e 4-41.11
�ELO HORIZONTE: - Rua Golú, Z4. - PORTO A·
LEGkE: - Rua .Joio Montalln, 15. Cl}RlTIBA: -
Rua Dr. Murle\, 708 - 2.0 UQu - Sala S3I• .101M..

VIL1\:: - �11& s, Petke, II.

DEUTSCHE SPALTE
. ,

.?( 'W "W T'll.

KURZE BERICHTE
.

I"'�,"
EINER PULVERFABRIK IN JA
RAGUA' DO SUL

Unsere Nachbarstadt Jaraauá do Sul war ver
gangenen Freitag Echauplatz eines traurigen Ereíg
nisses welches mehrere Menschenleben forderte, Ei
ne Pulverfabrik.· die sich etwa zwei Kilometer aus

serhalb der Stadt befindet explodierte, wobei das
ganze Gebaeude in die Luft geschleudert wurde. Die
Explosion war so stark dass mehrere Kilometer ím
Umkreís der Erdboden bebte, und viele Haeuser
beschaedigt wurden,

Die Todesopfer die bisher registriert wurden
erhoehen sich auf zehn, waehrend mehrere Verlet
zungen davontrugen.

Die Zahl der Toten haette sich noch mehr er
hoeht, wenn nícht- etwa vierzig Mann der Angestell
ten etwa 100 meter entfent besehaeftígt gewesen
waeren. Trotzdem wurden diese auch noch von den
heftigen Luftdruck fortgeschleudert.

. ENGLISCHESo HANDELSSCHIFF ANGEGRIFFEN

HONG KONG, 9 (UP) - Es wírd beriehtet,
dass bei der Fahrt nach einen Hafen in kommunistisch
China, das enslísche Handelsschiff "Hydralock" vor

Ider Insel Formosa von ein Flugzeug und zweí rricht
indentifizierten Kriegsschiffen angegriffen wurde,
Es sind keine Menschenopfer zu registrieren. Das
Schiff Hydralock, ist eines der englischen Schiffe,
welches vom nordamerikanísehen Senator Mac Car
thy angegeben wurde, dass es im Dienste Rot-Chinas
steht,

DER TUNEL RIO - NITEROI

Die nordamerikanische Firma Típpets Abbett

Engineering in New York, die .an der Erbauung des
Unterseetnunnels zwischen Rio und Niteroi ínteres
síert ist, reichte ein Projekt em, das den Vorschlag
enthaelt, den Tunnel innerhalb ven drei Jahren ohne
Kosten fuer die Regierung, nu!' gegen die Zusiche

runs, achtzig Jahre Iang die Verkehrsgebuehren zu

erhalten, zu erbauen· Der Vertreter der Firma er

klaerte der Regíerung, man sei bereít, alle Kosten
auf sich zu nehmen. Das Projekt zeigt, dass die Tun
nelwaende eine Staerke von 76 Zentimeter haben
8011en und die Iíehte Hoehe des Tunnels 10 Meter

betraegt. Der Fahrweg im Tunnel so1110 meter breit
sem und die seítlichen Gehsteige 1,20 Meter.

NEVE FABRIK FUER ELEKTROMOTOREN

Das 1941 gegruendete Unternebmen Arno S.

A., das im vergangenen Jahr zum bedeutendsten Pro
duzenten von Elektrcimotoren fuer ganz Suedameri
ka aufrueckte und das mit einer Produktion von

100.000 Motoren fast ein Drittel des brasilianischen
Inlandbedarfes deckt, '€roeffnete in São Paulo eine
neue Fabrik. Die Fabrikanlagen bedecken eine Flae
che von mehr als 11_000 Quadraimetern, d1e Beleg
schaft zetzt sieh aus 60 Ingenieuren und mehr als 1000

Arbeitern zusammen. Das Unternahmen Arno S. A.,
das sein Aktienkapital demnaeehst auf 100 Millíôrren

Cruzeiros erhoehen wird, hofft, die Produktion im

laufenden ahr verdoppeln zu koennen-

iIANDELSVEU,l'RAG ZWISCHEN DER DEUT
SClIEN OSTZONE UN DARGENTINIEN

BERLIN,9 (UP) - Eín Handelsvertrag, der
einen Warenaustausch im Werte von 2800000 Dollar

vorsieht. wurde zwischen der deutschen Sowjetzone
und Argentinien unterzeichneto Die Sowjetzone wird

J Maschinen und Manufaktuwaren liefern, Argentinien

I
Leder

ItEZEPTE

TEI�GETRAENK

1 L. Tee. 25 gr. Zucker, die duenngeschaelte
Schale einer Zitrone. 1 LikO'erglas Rum oder Curaçao,
1 Flasche Sprudelwasser.

Tee 'mlt Zucker vermischen, die Zltron�n
schale hineinhaengen und einige Eisstueckchen da
zutun' Zuletzt dn Rum oder Curaçao zugeben und
mit Sprudelwa8ser auffuellen.

EISCRElllELIl\IIONADE

50 gr. suesse Sahne. 1 Glaeschen Fruchtsaft,
Spl'udelwasser, 4 Essloeffei Eiscreme.

Sahne steifschlagen, mit Fruchtsaft vermi
schen. In die Glaeser je 1 Essl. Eiscreme geben, mit
M:i:neralwasser auffuelJ)!n, und die Sahnem:i!schung
darueber verteilen.

HUl\iOR

Der feurige Liebhaber 5tellte eÍne Leiter ge
gen die Hauswand, kIetterte hinauf und klopfte ans

Fenster. Dl�i Minuten spaeter stand er mit Elvira.
die er entfuehren 'lNoUte, auf der Strasse. Ein Taxi
kam des Wegs. Der Liebhaber hielt es ano "In die
naechste Stadt." befahl er. Die Entftlehrung Elviras
'lNar gelungen_ "Wieviel'?" fragte er den Taxifahrer
am Ziel. Ber schueHelte den Kopf. "Nichts. Der Va
ter der jungell Dame hat bereits bezahlt".

)'&i az:s;

�-creto e ouvido. o" Con3elho de 3(:·

gurança Nacional. Outras ativi
dades poderão ser eonsíderadas
fundamentais por decreto do E·

xecutívo, desde que a sua EU:;

pensão acarrete prejuízo grave ii

ordem publica e á. sande.

- �'J)lCO ESPECIALISTA-
(lllil1ea Geral de HomeM, Mtdher. ta Orlo....

1'l'OUPAVA SECA: I 11 11 ti 15 as 1'7 o. BLUMENAU

Que rando Cabeça
"6 :;z 842

4r-
�
iS
�"
r

,
1

8
"L��

Ç01'4EÇOU

Na CDS a P E I T E R
, .

SfJ'F

fERrAS DE TECIDOS DE ALGODÃO, SEDA, LINHO,
CORTINADOS ETC. COM PREÇOS DRA'STlCAMEN..

TE REMARCADOS.

DURANTE o MES DE NOVEMBRO GRANDES 0-caçador; esburaca, abre vale
tas· 2 - Tt'abalho; voar. 3 �

Possessivo (fem.); falecimen
to, 4 - Estabelecin. ento de
ensino; existes. 5 - Dá opi.·

HORIZONTAIS: 1 - Embar
cação; nojo. 'av.ersão. 2
Morteiro; o pai de todas ai:!

crianças. 3 - Desenho; vida.
4 - Rio ..Ül França; traba-'
lhar. atuar. 5 - Azeitona. ô
- Palhoça; admü'ador. 7 -

Daquele lado; suficiente. 3 -

Poeta; nome de mulher. 9 �.
Anel (pI.); discursar·
VERTICAIS: 1°---:- Calçado de

nião. 6 - Ausência' (prefi.
xo); fuga, 7 - Resto; nobre
inglês. 8 - Refeição à noite;
ente imaginári'Ü. 9 '-- Perfu
me; falta d'e sorte.

\

Reuniao dos Delegados
Regionais do 1 N. P.
RIO, 9' (Meridional)

-I dependencias,
notadamente

E:-:cerrou-se, hoje, a r.eu- no qUe toca a um rigoroso
1ll�0 dos Delegados Regio- controle: da produção ma
naIS do Instituto Nacional deireira.
do Pinho, nos Estados do . Compareceram à reunião
Sul, convocados pelo presi- do IMP, os srs. Pedro da
dente da Autarquia Madei- Rocha Chueiri, Luiz Alber
reira, sr. Pedro Sales dos to Langer, Heitor Alencar
Santos. Guimarães Filho, Plínio de
Foram examinados im- Assis Brasil e José do Nas�

portantes problemas admi� cimento Ceccato, respecti
nistrativos daquela entida- vamente Delegados Regia
de e assentadas medidas nais nos Estados de' São
objetivas para perf.eíta uni- Paulo, Paraná, Santa Cata
formidade na rotina dos dna, Rio Grande do Sul
trabalhos afetos àquelas Distrito Fedei·aI.

NHEIRO.

S f: ?0\ �r e .

Escreva detalhadamente paJIa a Caixa Postal ., • 1 :li
- São Paulo � lunte envelope selado. com endereço,
Não ntilise registro para evitar demora na. retirada, em
hOl'arlo impro.prio.

:a Ai ,4 Z ;t!UL,JCa:s;;::w:e,w::u

,
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t adors, Um quar'to podo se!' d.e

corado' de modo a acalmar os

nervos super-excttados ou em

.tal forma que estimule o linfa):i'
Jc'ó sonbador,' PP3' '0xenlp10, pai'H

ncarmar ,0'3 nc rvos de urn muuí

no oxc it.avel, um' "uarto d,'er.n·'

UÍJ ,\;111 bra.nco- e verde ol ivn., Pu-

�1H1;:;�[;7H,':e:"I';i�;;;:,"1l1l gabín:","'� IUI!ia etO iC'lOOOO

!l'OOOOOOOOf'MHM:OOGOOO�MlOOOOOI'te para as at.ívídarles que a ca-
. •

Ida um agcadnm. U1H r-anto ond€: J --

d S�����. conversaI:
com 0"

-an�gos in-j I a ocIaElm toüos os qumto., h;l pêça�. . .'

bastcas, corno a cama, Jl1v,",inha de

I
"

�.'. • .. ��.r'l��,.t":.I·.:,.,"O_.

r!ab:'ccl�.:a� conl':dat y.cnt:�ild{:lra, �OOOGOOOOOOO.
' �oiÕ.E.DiG.\).Cl.D.;j.C.O'o.""C>.

se e pru-a memna, etc. etc. Pro�
cure que os Inoveis não �eja�n
derna�iado infantis. nJ;HS que 1)(1'"
'.;;:aln scrvtr o 3("\,1 dono, quandr'
cst e crcvccr.

" ,�LUMENAtr, 10'Ha1953
'.

I'

DYLMA CUNHA DE OLIVEIRA

Canção do Só
NA HORA CRSPUSCULAR
A SENSAÇÃO DE ESI\'IAGAM.ENTO .•

NAS ARVORES O SILENCIO.
'

NEM PASSAROS NEM VENTO.
NEM GORGEIO NEM DANÇAS!
SOMENTE OS MINUTOS

PINGANDO,
COMO GOTAS DE VENENO
DENTRO DA BOCA
DA MINHA NOITE SEM ESPERANÇAS ..•

SENHORA, (ATQL1(A DE BLUMfHAU
'. .'

-# _f

A coofiíssão da fCi>ta" ped'c fi. finiza de entregar o

seu traballío, ou bordado, até o dia 4-11-53, na.,porta
ria do Convento.

, OS s'�'uS utensil' os de �o·
bre se conservarão sempre
brilhantes .se vcéê '

,éiifr,egá'loS!"ceRois de ps ter usado e Ia,
,

vado, com ii p01p:" ('e um 11-
mão do. qual .terá tirado o su-

co paú �1;i.:liZa-lú na comida.! Lindo vestído-aveutaíSE A SITA irigideira 6on-1S8rVOll um cheire ccsagcadá-
,;), dep0i3 de tq' fritádo pei- ii:lIDOS bordados (: uma
xe nela. derte-Ihe um punha
de àe sal; eio 'se�o, e aqueça
a 'úep'óis',�lt&' "p.'P Q sal come

;C:C B créplta:. Torr.e então um

pt::j;�ço de r;flp: 1 c es(regt:.e-;:.
u',tlgicamt::lll'::, Ao enxaguar
a f;ç g dclr.i .!rí :11':( qUe ficou
Ihl]XI c i_rÚp�.:ave1. sem .o me-

11.;1' rasto' Ü'bqUp crz.írihcu nc-

J:J. .'�;.

MAMAE km i'iol1vidados

com

Querendo separar, numa

única e grande sala. ° can

to destinado às reféícões
da par-te �.'eservada ao' sa:
lãei';;ho, vár.os sã) os ele
mentes empregados como

divisórros f' qu , , ao mesmo

tempo, darão ao arranjo da
casa uma agradável nota
decorativa. Entre .as mui
tas arrumações estudadas,
tomamos em constderacão
quatro diversas possibilida
des de realizar esta dívi
são. A mais s.mples, que
não requer nenhuma pro- Finalmenté um qt!tartq e

posítal prepasaçâo, consis- lemento divisório,
"

.

te no colocar atx:aves�ado qual, porém, é n essarla
Nem todas as mulhe::es

Íla saia um movel de forma uma pequena éó, strução podem frequentar saloes

longa e baixa, que possa em tijolo, é conf>ti "\lido de de .bel'eza ou c�mprar c�s
ser aberto dos dois lados. duas pilastr2:s pequ nas que j tosas cremes. El� por !s
Outra divisão, também i5ustenta numa g de lev.e so algumas receItas preclO

da maxima simplicidade, é em metal ou ma ira pi�1- sas· Antes de tudo uma boa

real�zada com uma grande II tada em verde muto clarOJ água de tolleUe para lim-:

cortma ou, melhor, com com sustentos Pi'ra ca�os par a pele.
dl:las cortinas de, COres

di-l
de flortjs, 0l.l plantas verdes ,Alcool a 30.0, .500 gra

fer2ntes .mas bem combina' trepadeiras. A éOl1strução irlas; ,essenCia de benjoim,
das entre si, postas parale- deixa livr� um vão . inÍe- 1 gráma;, essencia de casca

l,a;S à distancia de 59 cm. rior, 110 qual pod�rá ser co- de laranja, 4 gramas; es

uma da outra e corrediças,' locado um move�inho, por sencia de limão, 4 gramas;

pox meio de caq:il1ho longas e,xemplo 'Ó apar�lho de ra- essencia de r0smaninho, 1

guias metá,lícas aplicadas dio ou um pequeno õhr; ou gralna.
no teto. Tais cortinas po- ainda um aquario c h1 pei- El'ipinhas e cravos são a

dem ter toda a largura do xinhos vermelhps u 'dou- aflição de grande parte das
local e abril'l-se ao centro raclos. !

jovens. As espinhas que
''Bl1fe,iàrp alguns rostos são
quase sempre cravos mal C' O, ln U n ,1- C Q ,..' � Oespremidos ou inflamados.

"f!f �

!a�r�����:al�a c����e���: A (ONPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS .. Sucursal Paraná�Sta'
\ i!�in:���s� g����l���' :fc��� (alarina, esfabélecida à Rua 15 de Nov., 166 .. Edifício José Lourei .. ,

I tes, bebidas alcoólicas. São 10 10.0 andar .... Eed. reI. "fTMÂI'Í'· .. ( U R I' I" I B Ar. eficazes as comuns vapoI'i�
zaçôes com bicarbonato, dp- comQnica aos seUl distintos clienf&s, correfores e Aminos nue mu ..: pois do que é n2cessárÍo çn1.- � �

preg;;r, uma 10(:ão ad5t.rin� �()U $OU escí'ifório em Blumenau pina o prédio Paulo ScheidemanfeJ,gcntlõ. Uma rcceit,l útima h i 1;:..1 i\I b '010'" .oi
para combater os {'r<:lVOfl é a �ua L... lMe �ovem ro, H.O @ .... 1'0 ªI.h.!ar sala 1. '" ond� continua

ji (\sta: Hesorcina, !J grawas; ai(md�r.do d�ntrA dA hOr.:i,fi� p_ftl'm:.'.rrliPN'Íl1a 4r, "I'l':
' (\011'1 t11',·- VfttiY_ � 'Y li fiL�Y "8 o;da

I'�_"
- ..... �-- ,,_'J,� L;:.' L[,., {._ , LJ

i tHa({ll, 50 grs' (ia. BOiJvisf a de Seguf�lNttnca é qemllis reco"
I:.,',%", t>!lIiff.r;o da Blumen!:tutnendar a!.'end�o ao sabone- J..;�'I.>'II '" • 'I,i II

te! Um bom' sàbo,nete não (àixa ,P",sfal... 153dev:e ser nem acido r�em al- III

calino. O sabone�e 111elhor Telefone: 1161 Ié o neutro, porque não ir- .

'"

I
rita a pele. Os sabões gor End. Tel.: EIMA r "

", durosos e os de cânfora, de
__� �����._-- �������������� .��-- �__--���-------- � w- -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_:::::::::�----�--------------------------------------__�

para ccmcr e não conseguiu
flores para decorar a mesa,
solucione você o inccnvenien
te colr cando no centro um

grande _prato com frutas; é
motivo de decoração muito
elegante. 'se souber ccmbínar
com graça frutas à.e difê\:'en_
tcs cores-

TEM VOCE�dúvidas�obre
o t.ipo de vinho que ha de ser

vir para acompanhar o peixe?
O mas adequado é sempre,
nestes casos;' o vnho branco
M;lS bem gelado, Porém, se

a reí'eícão vai ser de cerímo
uh, em' que terá .de cuidar
mútto dà qualidade dos

.

vi
nhos: não Inclua no menú um
peixe de .sabor Il1.UitO f:>rte.
pois impedirá de saborear o

rico aroma da bebida"

Divisão e
como também podem ser

largas apenas metade do
local e separar, por isso, só
uma parte dele.

A terceira di\risão con

siste em dois elementos di
versos de um lado uma c'or
tina até a metade da sala.e
do outro lado uma estante
em metal, com prateleiras
em

.

cristal sobre as quais
se põem plantas verdes,
cactus, cerarriicas, ou ou

tros objetos decora�ivos.

E, lembrese ...
evento se rcgístrado dia 1.0Regstro de firmas - Contratos e distratas de socíeda;

des comerciais � Legalizacão de livros comerciais, fiscais
e fichas de empregados - Contabilidade - Registro de
Marcas Patentes - Declarações de R\mda - Etc.

VOLLRATH & STUEBER LTDA. - Rua 15 de No'

deste mês, na Secção c;e Ma"

Lernidade C�D Hosptal "Santa
[saber'. A falta de vitamina D. na

BAnZADOS alimentação, é ii mais impor'
Na Igreja Matriz desta.

tante c�usa. da t:�rie. �entária.
cidade, zeatízaram-se do-I Essa VI tamina nao so pr�ser�
mingo passado, os seguín;

va os d�ntes contra a carie,

tes batísadcu:
como ate, s.egundo alguns au-

, .
_ do menínn Carlos, filho tores, auxilia a cura dos den

do sr. Osvaldo .Rodrigues
dentes certados- '"

. '. . ...
'

Use leite, manteiga, cre-

me de leite, ovos e liga·
do', pois ,esses alimentos
fornecem a vitamina D,
necessária à saúde dos
dentes. - SNES.

Cárie dentária e

"Hamina D:

vembro( 642 - 1.0 ando - s15. -'- Edifício Banco "Inco"
-- BLU1\'iENAlT -,-

Rostos f r os s

AMDRE' MARTINS

ASTRAL DO DIA,

[unido. de enxofre, sào os A N UNe I E l\iI
indictidos para 8S peles de- N E S T 'A F,() L fi A
licadas e irritáveis. O sa

bão de glicerina é hrlicado
para as peles gordurosas.
Evite en1pregar os sabone- DistribuIdor em Sta. Ca,tarina
tes muito coloridcs. DAS

O d
.

h AFAM..�DAS CASIMIRASuso 'c unIa cscovin .a 10 de Nov:embro
ou pedaço de buxa para a

rr N O BIS" Sendo prudentes o dia to.
massagem do rosto é muito do, é pasSiveI' obter algtlnl'Ih ., JUarca Fabril da melhoraconse avel. E preciso, êxito l)elá lnanlla- em lllodas., casimira. do Brasil' ,

porem, ter cuidado na es- ioias" assuntos sentimentais e
colha da escova aue não

- x -

caseiros. Os nascidos nesta da:
'devErá ser muito ,lura nem

Linhos e aviamentos

I' t".. são dotado_s de d.ol1S' pre-muito mac!a. QU1l1r!,l1er es- I para Alfaiates
I VIsores, vocaçao arhstíca .e

cova Cfl1U fios em matéria I - x - .

tu· MI Clen· lca. as, !lara vence!',
artif.icial., não é aCOl1Sell1<i-j

Rua XV. 136() - ex. Po:;tal, :11l1J
devem cuntrolar o genio irri-

'1,7,.,1" BLUMENAU f,,-.
_ \.avd.

��;;.'
Rua 15 tIe ,Novembro, 473 te!. !532

.. NOSSA DIVISA E' SImVlil ..

puro
.I.
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'Qu��êó tqâo fazia crer, seri:a. o ta�I,o .

do G.E. OlimpltôJ 'ganhcu-o f.espetacularmente a' Scdedsde Esportiva Bandeirante de Brusque
.'. EmOClOn;:mt� fOl o�d?sie(!ho, vos dos espectadores, Jogando

J
mátíeos, "'cortadas"-

estupen-,
tos pl'l...a -o adversár-io, Final., O príme'r.:J sst da tarde não to . no set decisvo. 'Ipiranga jogararn velei c J sentaçõcs do clube inicial-

:na,tard.e de.�a.b...�.dO.. �ltll.nO, .do ecrn

...
'2:Iiorme

.. :.en.
tuslasmo:

.' ,das,.e. algum.. :J.8 estiradas s.,en-. em.r"l.l�h.',;p�ra u!ll certa�1e .••.
f'oí tão. interessante como osJ Nas 'partidas prelirri.t,nares,·1 basQUPi.e, .Triunfaram 11,15 I m.c;nte ap::ntn_do, por 2xQ e 40Campeonato de. voli'HQol Mas- A��l.shmo� n� qVl3clra. do s�CIOndJS de certes volelbo- que :1 ."rmClplO deIXOU muito, dois tesbntes.· Ambcs os de. G. E. Professor Trindade e duas mcdalidades as repre- x 2.2, respectivamente. .

· C'}Jhno da. L,A.�., da .PEesç.n(c ,

t.<Í.',mms <1WS dG" hmces·· .dra- lrst.as para salvar pontos cer-, a' des.?jJll".... , :" .'
. • giad·llntes.

.

com seus atlet:rltemporada, CUJa decisão SB:_ . -

.
" .

um tanto nervoso: produzi- --'-- -
.

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

t· . '. ,.'.

"11'lI'III
_'Iam d

.

i _MIIP'" .

. ". ..·�rnou· necessaraa .lHl'aves . ai.
•

l'UrJ1 jogadas pouco brilhantes ��h�puta d� uma melh<?r ,de' !Uil!Jl(O :1'un... Ur.r..y.ft.... f ..··".· .� .(AU.!!'."CJO· .. ··.D·E" ·.,f.UETA .(.·,1.::.1'....1Rl'NA' SAL' os blrrinenauenses, errando ./,t.res :par!l.das eu.tre o.�I,m.yl:.o._ p.qq nu! Ina L uru;; A oIAR lUA
'

..

w
.

� ü.lc.·n<s, . t1·.iun.raram. merecídu, B
'

fi)e_Bandmrante. A representa �. ,
' �

.lJW1J12 nor 17x7, VClC' o se-
00 norl'e, meu amor... ,_

· ça� bruSfluense, SZ't2 dias a,

�
,�*��'

'.! M._.,nndO.
8(:.1 c -com de

alll11er.l.tOll
fe eSf)ero no cob ertor !traz, havía ganho por ZxO. o - l\latrll;; 1'1' á J A l' ; ccnsideravelmente a produ- i;"

· que Ihe. dava uma vantagem
I cão .de ambas as equipes. Jo- "p-:- FIc?,p:-ess1Y31 para ap�ssar-s.:'! de
I' 'Ftindndo em 2i! de Fcvt'reb:'Q de ltm� EndereçQ 'l'elc� '�INCO" I gudas emocionantes se suce, [!�-"/ I -::--l';':_:,t ítulo maxrrno. VelO. el1:tao o f : deram nesta oportunidade, �.i.--\ >- ""-" ..

'
.

, segundo duelo, desta feita na I Capital. � .. .,... .. " " .. '. .. Cr$ 50,000.0'00,00 I com os visitantes exigindo o
"

. ./ ,,�,Alameda RIO p:rFll1CO• �éÜ':.l \ ,

Fundo de ReserVá ", •••.••••.•� ••• 40:000.(100;00' máximo dos companheiros de -MI",: '_' ....:'?;1onde. acorreu, sabado,' púbr- ri '.'
.'

. _:;,. I Nandinho- Após renhida luta,

,�/-,.:::�f'.�"'}i.co apenas regular, " ,_�Jí�i',"'!I!;�<g!f'" .

venceram os lOCaIS per 15.x . ._���Perderam notável espetacu- . . .... _

'
'" . .' 12. &. . ,:/';;;'1.. lo.aqueles que, 'por

déS!nte-I,·
'.. I. 90.000.000,00 Ao contráro do que fôra �: resse ao coteJo OU. recel�sos.J Total dtls depósitos. em 3118153, mais de 786,000.000,00 anunciado, dada a igualdadede que as chuvas lhes puaes-. ' .

.

na situacão de ambos os clu-· se. � . apanhar despr�venidos, i
. AGENCIAS E ESCIU'FORIOS NAS. PRINCIPAIS PRAç \S DÔ ES.. bes, o título foi decidido com· deíxararn de presencía-Io, E_ I 'rADO DESA:NTA CATARINA. NORIO DE .JA.Ngmo E CURJTmA a realização de mais um setrnoçoes em �rande escala io:-! <Jpsrias, tendq a princípio oram proporcIOnadas a,:s .. pre-·,. D.EPOS.ITE .S.U.AS.· ECONOM.�lA.S· NO ··IN·C·'0'.'..E CONTRIBUA, AS.S.·IM·,PARA

técnico China do s2xteto de· sentes, !:lois ,os dois alvi-ru-
• Brusque. se n�gaào a mandai'bros, empenhando-�?�, f�m- I� O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINi\NCIAMENTO DA PRO� seus pupilos à qmdra. Contu-,d,� em busca, de sIgmÍlcatIvo II _*.....

.

DUÇÃO do, ao, tomar [:0nhecimento do,trll..1nfo, mexeram com os ner- § 3côrdo; feito. ent�'e Olímpico e

FAANÇ 'UAN1\'1 CSIEOUSS J-� ',"wc -

E
�

'P' A G Ut ( O M
.

tM' E O U
-

E
.

����lej�:���' àcC,�.B�e�r�s���, M Kl1rt Krause, nã.')· mais se a-N E S T E J O R N A L P- Ei:.1.'iltiD
..

'

� pôs ii efE't'vação da peleja,;_--�.. '

que se: iniciou d,epois de se

PlacardFutebolisticode ({ Na. reio» :�J:f�:j�;;:�;;;��;:
� ção, avantajando se ora uma

ora outra .no placard, até a

Em Caxias: Flamengo 3 x RIO DE JANEIRO,

I
igualdade de 9 pontos. Daí

Sa:ata Cruz de S. Cruz, 1. No .Distr. Federai: Canto do p_r diante, n�ma sequência
Em Rio. Grande: Rio Gran- R;o:3 x Olaria ° (sábado). d" lances eletrrzantes, o Ban-

de 2 x Riogran�l1se 2· Botafogo 1 x Amél'ic�, 1. deirante .fol acumulando pon- IS. Paulo· 2 x Gu,ü'aní de Vasco 2 x Madureira 0,

j
t: s preCIOSOS, para desespero I

BagéO.' Fluminense 2 x Bonsu,ces- dos rapines do Olímpico, IEm Uruguaiana: Uruguaia- 'W 1. cujos ntegrantes se aproxi-
na 4 x Gremio Bagé 1. BBngú 2 x S· Cl' stovão O, ·mavam demasbdamcnte da i

PARANA' ESTADO DO RIO rêàe, deixando compl.etamen- I

Em Curitiba: Atlético 2 x Em Niteroi: Seleção local I te aberto o fucdo de, seu cam- ,
JacarézÍnh) O. (sábado. à lar- 3 x SeL ção de Caxias 1. p:. A contagem subIU a 15 x

de),
'.

MINAS GERAIS 11 em favor dos brusqucnses, '

Ferroviário 3 x Agua Vez:- Em Juiz de F·:;ra: Esporte 4: q�le. terminado o <:;ncontro,
de 0, x Volante O.

.

entre ,abraç�s e sornsos, do----....._-'-----'---.-_;_---;.-:-.�.,.......�--.-.,--�-_;--:.,-...., Em·P, Grossa: Atlético da BAHIA minados pOl' justificado júbLGertilllle latiOD.ai de V'ela Capital 3 x Guaraní o. . Em Salvador: Vitória O lo .e: satisfação, deliraram c:Jm

b
S, PAULO ·.Guaraní O (sábado), o feito. Uma f8çm;ha alcanç�:-

Brlil am,
I

t
. ....

t
.

'r ·t' Na Cap'tal: Comercial 2 x Bahia 2 x Botafogo 1. da na raça p,e1:s : v�rm�l!lOs
" I

.'
. 8 °DQ,5Irn uo a um· nr· fl Linense 2 (sábado à tarde).: Em Feira· de Santana: Ipi- q�lando c('rto desammo Ja ha-

.

.

b OU ir b l.
. ,ti· 11 Palmeiras 3

..
x Iplranga 1. .. gr_aong1,,H d:l Ca]_)ital 2 x Flamen- :i'elltatso,madO. conta de. ,seus a-oNacional 3 x XV de .JaÚ 1. • -

4 I t·
Guaraní 2 x Juventus 1. PERN.MBUCO. De manelra dramatlCa per-

._.\
.

.

e. n ,r· o ,.0. S.. .

..11? '.rinOH.º.·. ft.'.� Po�:� s��n�t� f.0ri�s- 2 x� l'iá��c���iJl�: Esporte:1 x" ���n�to�l�l11g���. i11�?t�ta(i��;��
,.

f !J II bU 11 nUHJtlüu Em Piracicaba: S, ,Paulo. 4.. PARA' cadamcnte lhe fo; roubado pr-
C d t' U t '1" d

". .

t .'X XV de Novembro 2,· . .

.

.. Em Belém: Paisandú 1 lo .Bandeirante.

.. . om.". es �no. a �

01'.;)' ":
....<;-..... os. a. ver5an�)S 'e en.q...

nan

.0.
oS

'Em Campinas: Ponie Preta Renner de Porto. Alegre O, Funcionar_am na arbitra-gre, VIaJOU qu ntú-feir\l uH!"; gauchos voltavam a supzrar 1 'CEJ.'-.RA'. gc.m Amntin. Pa[.�h�c'.. ,e Ante-'...

't
-

d �,' d
,', ..,. ,

. 2 xSaritos .' ".
-.

�n1a a represeu açaJ' a I: e e- c s mineIros, na sene htUncro
�,

'1<',111 Fc..rtalnz·a'. FOI'talo.z>l nor Cangur.·�u, o.� dr)].s com.
-

C'·' VI' d· d
.

l' d' Em Araraquara: J.<errovia- � , co ,
"raça!) ,a�arll1en;;e cte e a e OIS e provas os ve cJa ores '. .

d' D C',\1nurop. do' 'Al' 1·. r11',' rt
... I·ll·f·I·'.,'(.). e}l.·sern·pe.1111o. E(11.11-M· t'

. . '. . . . ria 4 x< Poriugu,::sa ..

e CS_ _,' �",.·o,.lI', a :m:ais um Car..1peona� de Santa Catarina. :m:arcav�im
port-:s 2,

-

..

(Conclui na 2a, pagina letra 1\) Bandeirante: Bcrbá,to Blc�:i!eiro de Vela, refel'cn": nova vantagem s:bre os pau- Hprbcrl, Werner, Aloísíus,''te au ano em cursv, Está eia listanos, ou seja, 25;25 x .. 11
ApPfl e' afnda BEdwr, RoU e��b a chefia do sr Cristaldo. pontos· As três primeiras CO-

I'
. Rllc!i.de Ao:alljo, Comod:)r0 da refe- locações nos pertenceram. DenU' C "O ·m ex rema I. Olimpico: Hoettc, Duda, Zérida E::J.tldade, tendo seguid.') Ante-ontem, pela ·manhã e

'I '1:" I I Lu:z,
Nadinho. Tieo e KJ'dzs-

.tambem para a Cap:hl gan, à tarde. prosseguiu o C::uilpeo- U
..

.

.

. chmar entrando ainda Bebe- ,cha o ôr. Arnoid') Smirez nato Brasileiro de.Vela,
.

em
"

_. ,_ , ... '_ .. ' _ ... _C������C��o sua3,ae��ri�,�m Df· i·l'd.·.·d·a···d·.e· O···· '·6 ·.u,a ra nYi'li=o'·I·r'll-�_�-i�.�_a.l�D"�I�c_de Regatas e o des.)(!rtista E- Rio Grande do Sul enfrellt2.nc é... '

'duar(b Vitor Calirol, presi� d� e vencendo São Paulo é
dente d,:) Collselhc. Regional Santa Catarina !'ouplantando Ide De:;podos e convid�i·,lo, es- ser.sacionalmente a equ�pe de Guaraní e Arsenal c1a 1VIa, rasteiros e curtos em certas'

-

pecial da F,C.V.M·,
.

Minas Gerais.
.

r'nha de Flori.anópolis levá- oc"siões, .para noutras joga-IO ccrt:lme nac onal desta ram a efeito antz 'Gntem ;) r:m em profundidade, c·sm

I1110dalidade esportiva foi ini- Na jornada me.tinaI o'''bar' tarde, na Itoupava Nort�. um pleno sucesso. Está rendendo
c.iado dia 7, sábado, tendo por co catarinense "Tupi", tripu- encontro amistoso que não <:� sat sfaioriamente o conjunto Icenário as águas do Rio GuaÍ- lado nor FrancIsco 'lieira e presentou.Jranscorr,er dos mais do Guarani .e se !Ttaior fosse·
ba, Rafa,�l Filho, chegGu' à frente movimentad:s, dada a falha a categoria do adversário,
Nesta op;)rtunidade defron- das demais, tendo tambiô'in' os atuação do onze visitante, que cumpriría melhor desempe_

taram-se, iI11cialmt"lte,
.
gau- 2,0 e 3.0 lúgares nos 'pérten- em instante algum demons- nho ainda,. ' ..

ch:s e mineiros e barriga-ver- cido, Já na etana vespert-i.na trou .c,apacidade para �evar de Q�at:? goals �l1ar.caram os .�des e pauli'i!as. na série '. inic voltaram 'GS catarinas a sobre- venCJda oS .. companhelros de kcals Ja no

Pl'.lll1eIro tempO'j' '"\'Íc.i"-l da competição, para a pujar oS representantes das Nelsinho,.. contra um apenas do� visital�' �,classe de· "Sharnles" .d'e 12 Alterosas, obtendo .outro sig_ Estes, desde. os 'nlom,2ntos tes na dàpa derrndell'a, :1\[1- �
'j,letros quadraâõs. Os ve]eja- nificaüvo pr'ineiro lugar com i<niciais tomaram conta do chel 3 e Néo pan o Guara_ I �dores dos :pampas venceram o barco "Inca",

'. gra�ado, evidenciando :fIa- ni e NiltOil, Dara C Arsenal. !

\1··:'os montanheses, �enqnanto 03 Até cntem, quando deVe- grante .super�:r' dade técnica Muito bea a arbitragem do .�nossos representalltcs, brilhan- rÜ'm estar em confronto Rio sobre os arsenalistas, qUe s6- "r Hargbtuo'g Tribé'ss, soman- '.,do em toda líi1ha, superaral>1 Grande d· Sul x Santa data- mente n" r:;�agua:rda cr.mta- do a n:nda Cr$ 562,00. Preh- !.�
nítidamente os bahdeirantes, rina e Sãó Paulo x Minas Ge- ram co!n _?ols oti três valores ll·.in;;:r: entre c�sados ,G solte - I�As provas iniciais se desen- rais, únicos concorrentes ao de pl'o]eçao. O ataque esteve 1'05 do Guaram, 'penacnuo " I�rolan;m

no. Ve1.'Í'.(!'r..!
..

0

•.....d.a
n

..

lanh.
ã n:agno certame

na.
C

i.onal, a. comPlet.an.l�nte.
'.

1.
noper:a.nte, v!.toria para

.o_s. pr. i.meir:,s
•.

pe_1e'.·.·'.
de sabado, ocaSIaO em

.

que l1deranç�.. ?o me�mo estava I sendo facIlmente
. domma�o 1,: scor�. de. ,3:<1. ,�uadras, - .

Santa Catarina marcou, �O sendo diVIdIda e�rre nossa I pelo
ssxteto defenSIVO bugn- (,;uar�m' Jorge, \, emer e Au� ".

contra 1625 pontos de Sao turma e a do RIO Grande, no, n; NIlton, Romeu e Ger�,
,

.

. .Paulo al�ançand'o o primeL I com 2 Dontos cada· Na pior' Muit:) embora pouco exigi- l'�éo. Nelsi.llho, M:cilei, Arr'!o 8...

0. lugar o. b.arco ".Micr,.ó.•
b1o'·' I. das hip-ótes-;,s, já �em. ;;'3. ass.e- do; o qu�d.ro t:

..
i.CO.lo.·.r .eXibiU e

,N.,ican.or: Arsen.a.l.: rtrÍ" 0-
:.•

e nos&'). Estado, , . ':'. gu.:ado o tItulo de Vlce-cam- �:lOm padrao de Jogo, com seus ,C':'�·l.o e

.'\.'l:'lb�.r:�O;,y
aI,ilr I,

II"'�..
A' tarde foram ·os mesmos peoes, 'mtegrantes trocando passep :fn'clO· e· Nllton, 'Val(tlr II. AL

1
.

.

:::WU & I • Ui
..'

·íIíIdlIHitIIa
'

[':n(;· Badúcó:. Ni1ton ê Farias .-'

AVAl 3 X ARARANGUA..

ENS'E 1

'I"Saldaram Av:1'Í e Grernio

lAr,lranguaen::oe, domingo à
..

tarde na C[lT) tal do Estado, �
seu primeircl cmnpn:misso no '!!!'
Certarne K;tadual de Fu1ebcrl
do ano d·<;) 19::;;>', Os azurras

vcnc€ram bem a ]Jewja. pelo
placa rei de 3xl. sem apl'esen,.
tal' performance .

plenamente
convincent", Os visitantes, pc�
lo modo com'J,sc portaram du_
r"rite os noventa lllJnutoS de

! hostilidades, nã;_:, encararam
..:o:n mtli�:t SCl'lCdade o pl'e�
iio desde qtie .Q :,egundo te
fÚ 'lugar na tu!.'fle do dia 15,
em Ara.ranguá... cr.de suas

lJossibilidadcs de ';l'.c;esso au·
mEntarão em muito.
A lub ent'rr:: (os campf'Õ2S

de 'Plorianl,pol'f:' e da l:"L:;.l
Atletica Hegiií.o 71'fÍl}�'jl'a· teve

lEITo sua din'f'5n fi ilnitatl'�r
WÚsG!i 5ilva� de Bl1!1.1!.�nau,

I CU,lé! ('ond.llta
.

ibi (KCléÜenle,
l.a111.o na parte Iféclliea como

I d.13C. ivlinm:.. �!Qnsti.�t!ição do:::
quadros: Aval:' _e·.d(»rmho, -Pfc'
dvo .e D.mdn: l\lenrm, Bráulin

I e Ja'.r; Manara; .t\murim, Bo
lãn, Saulzinho e. Lisboa,
Aranll'lguaetlse: Bubi. Ju

lião e Oscar; Sarimba, Luii e

Aldo: Brar�co, Ch,mgai, Aga
chado, Ormar e Vanderlei.
Lo bmpo: AvaÍ 2xO, ten_

\
tos de Bolão e Saulzinho, Fi
nal: Avaí 3xl, !goals dé Bolão
e Branco; este étltimo para _ os
SUlirlOS. Na fase· imeiál Brau'

..

..

.

j
lia chutou para fora uma pe-

.

, na máxima íavorável ao seu
-

bando. sendo 'arl'ecanadoos , no

.�::=!!��=!!!��=�������==��=��=�===�=�=:;��..
:
....

:..,.:'::.'::.�..�... 2]����:{)g:!Ó�:1;�;"JU��t\;1:""-'� ,,'?f: �

�
-.

ad; pass n Iam
�oleibll m sculino d 53 "

�

··:·0····. .

.' .

"1·.
.

»> "",

ri

STA, CATARINA
. ..... r Em Janguá do Sul: Estiva

Em Blumenau: ,Gua.ran! 41.de It�ljaí. 3 x Baependi, 3 (jJ-
x. Arsenzl da MaTlnha, da. Ca- go de campeonato .estadual) ..pltal, 1.

.

. .:
..

.. Em Joaçaba: Carlos ReÍlau;.;:
rEm Timbó: Un'âo 6 X'Tu-17 x Cruzeiro 1 (campeonato).

P.l, de Gaspar, 4. : .

Em Florianc:polis: Avaí 3
Em Barra do Tro1Í1bu:àô: J x Ar.aranguaense .1 (camp,) :

Haití, 2 x Vasto Verde q,�
.

"1 Em Tubarão: Hercilio .Luz
�m ,Tljucas: Tiradentes 1 x 2 x América de Joinv:le 1. Es·

OhmplCo,.O. .

I
tes quatro últ'mos jogos f�_

._Em Jomyi�e: AdhEmar
..

G
.. a.r- Tam em diSputa do CalUp20-

ela 9 x Flonda de Blumenau,. nato do Estado, .

1. . ... '

.

..
;. R: G. DO SUL

flaf�···
espere essas pulgas indeseiáveis com

I'..JEOCID EM PÓ .. _ polvilhe seu .,l..

�.

.

tranquilo!

com NEOCID EM PÓ, .. ê_ durma,

jomo, colchõo, lençóis e tobf'!rrores

NEOCID EM PÓ ..• nõo tem cheiro,
não irrita � pele.

OUI

ODA c
..,ma_asa 'M

4!1 ,

.anlversarlO

Oferece ,nJS seus disfinios h'eguêses em todas as compras' de va ...

ror superior a Cr$ 300,00, três valiosos prêmios, como motivo da

paS;$agem do seu 1.0 aniversário de fundação.
Os prêmios, que serão sorteados dia 18 de NO'/embro, RG Uhe

de MODAS OIANEl·· e são81umenaú acham-se exposios nas vitrines

os seguintes:

1.0 Premio Um tasaco de pele

CAMliSA E;R

EL

I

TRABALHADORES'

KANDER;

CAMISARIANão deixem. de L:izer uma visita à

2.0 Premio Um belo Vestidode

3.0 Premio Um !aileur de linho

,Visite a M H

RIII ·.15 tle novembro, 1393MARCA··DE GARANTIA

. t
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A presente reportagem,
:;ôhl'e o desastre ocorrido
na fábrica de explosivos
de Jaraguá do Sul, foi
(;;crita pelo nosso colega
Jlugusto Silvio, {Ureia!'
fiíl Rádio .Taragl!(i, e por
de lida dia 7 do C'ul.>:cn

te pelo microfone daque
popular emissora eatari
nense. Nela aquele nosso

prestimoso e brilhante
colega recapitulou os

danteneos eplsôdios ocor

ridos durante a explosão
c traduz, com riqueza de
minúcias, a sequencia do
último ato desse drama
{[Ue consternou. todo o

país. Já ressaltamos, em

nossa reportagem inicial
sôbre o caso, 4} trabalho
de AllgU(ito Silvio na con

coituada emissora que
dirige, trazendo bem in
formados seus ouvintes
sôbre todos os detalhes
ila llavorosa tragédia, ao

.lr..·:;smo tempo que coo

pl'·nwa com as autorida
de!', c(lilll efic:ência, nos

alllrn,tiosos momentos vi
,'1..'os pelos. jaraguaenses
e populações vizinhas,
formulando apelos, trans
mitindo ordens e pedindo
(l. comparecimento de pa
l'mües elas vítimas ao

hospital' Esquecemos, to
davia, de mencionar o al
to cr'píri.to de coleguismo
de Augusto Silvio" coo
peyanclo com nossa l·C

portagem que se achava
no local, com a 'lual tro
cou preciosas informa
ções. A ele o nosso m\li�
to obrigado.
"Senhores ouvintes, transmiti-

mos mais uma reportagem espe_

cial Radio Jornal p-a, acerca da

pavorom tragédia dc õntem, que

arrebatou 10 infelizes c.perários. 9

dos qut'.is for.1m sepultados hoje
de manhã, 8 ém Jamguá do Sul

c 1 em COi'upá, achando-se ainda

igno.l-3.(\o 'G pauld(.·iro da décima

vítiina, POi5 rres\.ome'sE.' que seu

cadáver tenha sido, e,iraçalhado.
Tra,ta-se do ope·rário de nome Her

clliQ Pe;-eira da Rocha, natural de

Camboriu. ou lá residindo ultima

mente, confo�:rl1c cOllseguimos apu
rar,

Senhorl'") ouvit.t�s - Temo-nos

e1J1pCnh:lllO ., j undo durante o dia

c1�� ôntci(l rara trall�lnitir t enl -vá
l';as rcpo�-tagens, a pavorosa tra

g('<lla, ao providencias, as buscas c

demais fátos que se \ inham l'egis
t:t'ando, trat> .. a.::mdo junto ao Ho'"

pital São José. no :'-lec::ofério c no

local da pav')rosa tI-agédia. Di

"'ulgamos incI.ntlnenh todas as

providencia; das autoridades, 05

cllamad05 ur�( nbs c.;; Delegacia
de Policia. n t,çã') enérgica do sr.

Prefeito Municipal, (1vo.", em coo

peração com Radio·Jonlal P-9

prontamente nrs atenderam, num

trabalho �(",ju3ado. que teve re

percussão não Só no Município
mas também nas cidades circun
vizinhás.

�;, agora, com csta ,nova repor
-tagt�'ln, fa!'tn\03 um rctrosllécto da
Irat!'�dif4J _lil(>]l1�ive o hnpressíon�n ..

te sepultarner.to :Ia� vítímas, S das

I
to, enorme, preso à corrente, o f_o.

quais, courormc dissemqs, roram cinho sobre as patas dian1eiras�1 é
enterradas !lOS doi. Cemitérios lo. uma testemunha eloquente ...
cais. . Contou-nos, então, um dos que
Estivemos ll.oje-, pel<:' meio-dia, lá estavam montando guaroa ao

novamente no local da pavorosa local do sinistro, que ôntem, no

tragédia, revivendo mentalmente o momento da explosão, achavam-se

que deveria i�r "ido rquele infer- duas crianças brincando no barro
no de apenas alguns segundos no que constitue o aterro do camí
dia de ontem pelas 9,45. Olhando nho. passando junto à Fábrica sí

aquele local, as colinas ctrcunvízt- listrada e conduzindo para o de
nhas, depararolils com os destro- pósito de explosivos, que fiea a

ços, páus, .vlgas, pedaços de telha, lém da outra colina. A mãe da;

espnH'I.::dos num raio de cerca de que1as duas criancinhas, que esta-

500 rretros, até o tO?O das coíí- vam brincando no barro com bal
nas, até onde a vista hurnana a1- des, achava-se trabalhandl:> na pe

cança. Ainda se vta, íluautndo, sí., quena roça, ao lado, na colina. A.
nístro, entre a densa folhagem da primeira explosão, assrm ela con

mata, lá no alto d>o morro da ta, Iançou-a a alguns metros de

Empresol, densas névoas rumaren- distância; fi segunda fê_la voar aín
tas, como que apegadas á rama- da mais longe..E, espavorida, en

ria, dcrradcn o s írra'l vívo da tre- tontecida;, sem ae lembrar da"

rnend-i r-xplcsão. crrenças, deitou a correr par'! a

V.imo:!, ainda, preso junto ao pi- sua casa, bem pertirulo onde na

lar de uma edIfIcação destroçada, carnlriha se encontrava outra crtan

que fúr" ainda
ê

ntem um edifício. Ç.l sua. A casa. é pr,'�:so díze-Io
um cão, um cachorro grande. pre- �of! <,u terrivelniente i) ímpáto do
to, pres i i �rossa corrente, 01ha- deslocamento de ar; fór" deste-lha
mos aquele cão. sobrevivente da ri'a. zuas paredes comprimida. e

tremcnda tragédia. Dízrarn tratar; arrebentadas. Vigás d') 1elhado caí
se t',} um cachorro t�emendamen- Iam verticalmente para dentr-> �a

te bravo. M<ls de fetGcidade nada casa. E lá mesmo, {'OIrO disseil.J';;,
víamos naquele animal. Seus olhos, na (;>ma, >estava outra criancinha
'semi-mortos, cerno que apagados, da pOi',rc mulher. E, ton "da de pa
nos encaravam, abstratos, corno vor. C'l_la a lnulher a procurá-h
que r�vivendo um pesadelo qual entre rqueles destroc')s 'lentro da
tenha sido o instante preciso da c"sa A cama ao lado (lo leito da
horrível explosão, qu,; levou con- criança tinha sido parliCl'a em dois

,igo, pelos ares, corpo" ]lUmanos. ]1elo peso da viga, :Mas a cama

estraçalhando-os, pobres operários da cri.mça, nada sofre�'l. A crLl�

brutalmente arrancados no esplen- ça lá ('dava em sua enl.'inha. com
dor d� vida. Aquele cachorro pre- pr:mir(a entl."c dcstroç')�. Estav3 sã

:
i .as\!l@W}i1ídl�8iIDiiiil\í�m\tt\iID,tá'\",�IÍ1!tNtrnft&Dfi.
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NOTICIDS DE RIO DO SUL

Primeiro aniversário do Sindicato

;.1 Cntólic3, rumando, então, pava
o Cemitério católico, Na cidade

perto da trvrru.nda explosão, numo juntou-se ao cortejo lima represcn
distancia (]", filais ou menos 50 me- tação de alunos do Ginásio São.

tros, apenas protegidas pela eleva- Luiz e outros estabelecímentos es

c;;iio do bar]") que eonstítue o a, colare-. precedendo o cortejo dtas-

terro junto ao local do sinistro. de/la Igreja ao Cemitério.

São fatu:; que sobrecsaem desta Uma multidão calculada em a;

pavorosa !n• .,"'dia, Tl."'lta·"e c!aql.le- proxímadamentc 3.00'1 l'essoas com

las duas cr ianças de ':jue nos ia. pareceu ao local do sepultamento,
lou ontvrn, ch... seu lchC\ no Hospã- quando, depois ele tezem sido "5C

tal, o operário.Mario Martins, des- pultadas essas primeiras 4 vítírnas,
crevendo-nos (} seu pavor quando 05 dois caminhões da Prefeitura

se viu arremessado n'): ares e cair retornarorn e foram buscar os ou

mais adiante, numa roça, a cerca tros quatro. ·Presumimos que as

.Ie fO metros, ele mais o seu com. primeiras 4 vítimas tenham sino

panheíro oo :rabalbo, o Paulo Ro· Olinda Cunha - Severiano José

HI Est�, dissemos, lnr,;;o-o a prt- Luiz - Arncico Pereira' e Hernan

ml':rC' explosào contra uma cerca; des Costa. Os que foram trazidos

<I segunda cuspendeu-o como se depois, fi multidão a aguardá-los
fosse uma palha e arremessou-c já no Cemitério Protestante ou Mu

para longe, júnto a .Mario Martins. nicipaI, - deveriam ter sido Al ,

Eis as nossas últimas impressões, fredo Frenke - Reinaldo Junlcers

hoje, ao meio-dia, quando estíve ,

- Loopoldo Bruch e seu filho Ra-
mos maís uma vez no local da tra - ul Bruch.

.

gédia, onde encontramos, em com- Os restos de Leopoldo Techer.
panhia de outras senhoras. a espo- conforme dlssémos, foram levados

sa do sr. Pref�ito Munõ('ipal, d� !leIo próprio pai para o cemitério

Jaraguá do Sul. ,de COfupií.
Procedcu fi cerimônia fúnebre Df)

Cemitério católico o Reverem!':> Pa
drz Alberto Jaccobs. Vigário da

Paróquia São Seba<tião, de Jara
guà do Sul. Ao Cemitério Protes
tante ao MUlÚcip"l esti,'cram o

Bispo Evangélico Schluezen c Rev.
Pastor \Vaitner da Igreja Evangé
lica Lutherana do Brasil.

Ao serem recomendadas à tetra
os corpos das vitimas da tremenda
catástrofe de ôntem, três aviões,
de JOÍlwile e de Bluménau sobre_
voaram os Cmnitérios, loealizados
lado a lau'o, apenas pela estrada

separados e também as encostas

dos Morros, onde se consumÍu a

di<:-Jornn: P 9: ('onstalltem�nte em
pavorosa tragédia da explosão da

aça�. c Imcãl!Jblllente velO para Fábrica de Pólvora.
aqlll, E;;�va tr�nstorna�o, E. le-,I Cenas de dór das viuvas e parcn
vou conSI'lo aqUIlo que fora, amda tes das vítimas cOnfrangiam a to�
ontem pela manhã, às 9:45 horas,

l'
dos com os seus gritos e soluços.

um corpo hum=:no, seu fIlho. Por- O que vimos hoje de manhã, por
que o que o P?·l .levou consigo pa-

I ocasião do 'enterro, foi a solidarie
ra ? sua tcrr�l fora apenas um

a-jc:?'Jde do povo_ jaraguaense. de todas
mont<>,.do de, carne.s e membros

as suas classes. que lá 'estiveram
humanos. Naco." n:a15. representadas, inclusive o funcio

. De�de as pnmmras h�:as de ��= I nalismo municipal, enfermeiras, a;

J:, Vimos senhora� e cr;anças.dlrt lunos. corpo dicelltc docente dos

glr�m-Se a� HospIt�l Sao J�se, 10-1 estabelecimentos escolares de Jara_
cahzado alem do 1'10 Itapocu. Des- guá do Sul além d8 visitantes de'
de .a manhã viamos ope:arios, ho- Corupá, Gu�ramirim. São Bento do
mens � mulheres, encammhando-se Sul, Joinville, Pommerode, Blume
para la. E �uando. lá c�egámos, de_ nau, etc.. associando-se ao luto
tendo-nos Junto a cO�lna, .s.ob:e a

que cobriu todo o ·nosso· povo tra
qual �e ergue o Hospital, Ja la se balhaàor, pacato e bom
encontrava grande massa popular, Após relatarmos em' breves pa
representantes do alto comércio e lavras o impressi�n!l.nte sepulta
da industria, das profissões libe- mento, das 8 vítimas, em Jaraguá
rais, representantes, enfim; de to- do Sul, ouviamos apenas
(:,). sociedade. do !lOVO de Jaraguá p.rot2sto _ o protesto
do Sul. Momentos jepois desclrun da Fábrica
pelO calninho do lIospital 2 earni-l�iiliiiialllllEiiiillll�liiiíiâi��riiiillillilUliiiilliiiliiliiillliiiiill!illiiliiiliiiii�iI�lIiill��lIlillilll�lailil"IiIiIiIij',\nhõcs da Prefeitura, .sem adorno,!
uús e crús, como que arrancados
do trabalho diário, trazendo em

seu bojo' � caixões. cuja vista a

carroceria não permitia. E aquela
massa popular, desde os mais dis
tintos aos m"is humildes, apenas
compungida pelos gritos de dI:'}r das
viu\"as, parentes das vítimas. enca.

minhou·se rumo ao Cemitério, pa-

Re,-ivcndo que r�'\�i,,�clo temos
no próprio local II tremenda tra

gédia (I,::! ontem de manhã, que
ceifou a vid� de 10 humUdes ope

rários, retornamos para a Radio

J"araguá, afim de, 50!) tais impres_
sões, procurar contar ag:;ra do .(ue
fôra o impressionante (.nterro, ho

je de m�nhã, dos 8 operários se·

pultados em' Jaraguá do Sul, ten
do sido o nono - Leopoldo Te
ch�r - levado por -;'!u I·ai para o

cemitério de Corupá. O p�.i, RodiC1-
fo Techer, residente em Pedra de
Amolar Grande, Dist,lto de Coru

pá. ouviu o ch�!r-.ado da Delegacia
de Policia, através deste nosso Rá.

!
1-

dos OperàriOs
].fO DO 1:;1.11." li -- ConfórQ'1' lrend'l de ,colocar na parcde da Iniciando a g!'andioti<t e1ila U.

I!<!.·:i? õlltlS n.nUllt'Ía<Jc-, ;"��i;1;'�!1 ::<; 'i,�.l<;. rj" t>inlll.jeato, '.l �"tl;.!''!,d('

IPHá!'ia.
tivcm<J3 uma ,'alva de :!.i

nor'!l!lg-o u!tj!ll(l. em C<'llC>[J',

UI
(!""rlfno. que Tepresenta o Q. liros, prech;amel1te quunuo nG

t'en!a em rq;usijo aI) tr<'l""·;'1.;n nipnt<:"nte .Dell::! De. de zf'lar p'lbs 'óinos de :Matriz tmunciayal1l ..,,'

do 1.(1' il.ni\""..l'sarÍo (h SillJj. 'de' '!".'iociado e suas famílias. paia 6 horas da lllanhã !l.

do;; Trabal1ndore5 nas In "1'- LertOd I)�l membros elo Sindíc�,tcl Ilrias da COllstrução e do lI).";)i. ,[,,) bone eatolicos cumprhlole.1 ,

A reportagem cUll�'"guiiu <tUO"

llãria (le RiU' do Sul. de seus de....eres. I,ar entre '':>S "p:e5��ntefi, cmpl'e�1t-
Com a p" .. ticipa<;-iío de ;!i'a�l' Logo a seciuir. rrprêsentan,LJ » I���S' da� ma�s mlj)o,tantes ;1.1'

(1< numel'O d c a'5si'::>ciado " .", Governador Irineu BOl'uhRU -el,
11>, rIas_c ElO do Sul, e nlau

lóro.�os cl"mentos qtW ccn "'n' la5 segumtes peRsoas: l?rcf"itLi

cUft,tin perfeitamentc o qlW I (!.
coube ao Prefeito 'Valdemar Bor_ Waldemar BornhaulJ!!ll, r:)pl"�"\'n

prc'-lcnta de uUI para a Cll!f.tid. nhan,sen, hastear a Bandeira d;;' laudo o Governador Irineu BOl"

cIade um Sinúicato lW1l1 di[lr�ido
Slndicato sob os aeórde'.s ('') Hino nhausen: sr. Adolfo FrlschllhC'

th emos primcin'nvnt c, illl!,o,',:r
Nacional, ca.ntado por todos 03 chI! Pre�idente <.Ia. Cilnmra ilit:
presentes

ti' I\1iSf'a >Çampal. resada pela
Rc,'mo. Padre Otaciano Ribciro, A leitura da Ata <lI) ll'und�H''-;''}
.�o ;;crl11ão. O Padre Otacian(> di foi frita pelo secretário Deodo
rigiu uma saudaço aos opera:",o: I rQ Pereira de Lima. Faze;'do uma.

tic"ül.cal1do os esforGos da di.:-.�· I explanação sobre as atividades do
torhl, a'J mrslllo tempo que C"H'

•

Sindicato, O Patrono e Secretario
dlJIl a todo's para tr'aIJalhuc,1! ExecutiYu. 'Valtcr Rousscnq Pri.
o"m]H'e cada \'ez ma's, JlL""1 mo, pl'oÍ(l'iu ótim<, discurso. a('
Dem jstar geral me-m'.} t.empo que se congratu!o;1
Depois ento teve lugar a c(',j com a classe pela dcmonstracãe·

monia da benção da séde, benção

I
do livro Cllb..a, com UDl sah!'

d!'! Bandeira e intronização do em depósito. :lupt'rior a Cr.' ."

Crucifixo na Séde. Por eS1Jeclü.· 20.000.00,
dc'f('rencia d':ls dirigentes do SÍl�

I
Falaram ainda, o sr. Agostinho

rli�atu, como homenagem a Cl'011:- Pereira e o tJl'putad,) Oi.�clli,'
eH escrita e falada de Rio tle S," N"seinlcnt'J, sendo todos as or'1'

f"fllOS distinguidos com a inel), dores 1;"Íyamente aplaudidos.

conRA CU,.,
QUEDA DOS &1·
BElOS E DEMAIS

AfECtOU DO

Jol'é ZirmnCl"!ll;!nll, reprcsmü'an'
du o Superintendente do SESI tlm
gan�[I. Ca,tarina, dr, Renato' Ra·
mós da Silva; dlCputado 'Octacilio
Nascimento sr. Alg&11erio M.
!,l9.nto::?, DeJegad0 de Policia; sr.

Carlos Biccche. Pi"csidente 'cl::o.
Federação dos Trabalhadores nas
In(l,í�tl'l;J'. r'lPl'c';entantcs 1.\.1
cronica. esc.rita e falada de Hio
ia S"I (. ir:úmeros vereadores.
Precisamente ao meio dia oó

presentcs participaram duma su

culenta churrascada, habilmente

preparada e 'lue nlCh'CCeu -OH

maiores cloglm,.niciral de V'read<:>xes; da j'QEe
da Luz Fontes Delegado RE;gil)
naI de Policia \,cpresentando (; Atendeud,) a'J apelo do SeCrl'
Secretário da. Segurança PúhllDll. lário Executivo, dirigimos 11 ma

dr. Luiz de Souza; sr, Alfr'Jdu saudação aos as-ociados de I\u

João Krieclt. Pre 'identc- 'da Assu' poranga, têlldQ logo- depois, {")m

�iaçãQ do OJmércio c Indúsl:l'i'-'
ll. ",�nlpl�('.�dade que tanto 'J Cal'flC

de Rio do Sul; sr. Oscar M01"lÜ:'lterl:.a,
feIto uso da, palavra. (l sr.

com 58 afsociados de itupo,ran.. Jo�e. ,loaquim MIgueL. Di:;�;c' o

g-a; sr, Vitor OILf. Prc�idente 6,'
PrESIdente da sua. satl'oÓ(H.çao· pJ.

Rotary Clube ,de Rio do Sul; sr, ,Ia primeira etapa vencida c

Pedro Call1j;'J8 conl 98 assoda. que .;spera. eont3.t .'--'m a" ;;ra�a.J

dos de T!'fll11b�do Central' ,1".
de Deu; para continunr av" ,ltr

Raymundo Mayl." Sobrinho. 'l"t'prc � s:,u p.r,ograrrm em n"ól rIo, f1fj"

sentando <) Presidente d" Fede- flOClll.W.)!:', {'jW)'úri 1:1 (·l)r.-10 ,-l",.

F.'aC:Q da1 Indústria's de Sa;tta Presidcnt�:, c digm.;-; do vpr'c'lo

Catarina, sr. Celso Ramos; SI'. gcr'al

SetnprG num �muj •.mtú d.1. lllai,
franca camaradagem e do mal;, Iperfeito ent-e1">tdimento, a Fe'.jta
d<l 1.0 aniversário· do, Silldicat'o
ios Trabalhador",:; nas lnclús'
trias da Con,tru;;fu::> C' do Mohilia
rio ele Rio do, Sul chegou linal
mente ao seu final, depoh� das
17 lHl;rà3 dó ultim<l domingo.
O Slildieato que pos�'ue l:ojc

mai.,; de 1.000 aS1;;')cladof e',t.ã
le)'o,nu" 'l\'lJnte in'Úmel'u.9 j'(:uli:r.a-

I ções em l;>cnefieío da cla:ose e a

campanha. vi!lando aumentar o

Ilutldro f'oc1al, vem sen'Clo com

preendida t> apoiada pelos opc
rátios desta. 1'(..giá9.
Durante a. cerim�:mla da. S'lnt(\

"MJssa, na hora da consngrnçã'J
rojões espoueavam nos ates, co-

JIno um preito de g:I.·a.tidãQ ao S<:t-
nr:111v Cr.T:lr.:;" il�: J '.l"i".;. ..ltJII••iIIIIiI••••?I'l'IíISllliiil'iII'litIllCIII'1'l1li'UII.IIlIIIIiI.a••••lIIIll.!n.,fJlI!i!j ílílnl••íllilllllílíalliill.iilHíi••IIt�•••IIII.1II11Í';. t

L AV OURA M EC A N I lA O A A!N!:R�� HA�!.I�!I!2!�! s I
APROyElTEM A OCASLi\O E ME
CANIZEM SUA LAVOURA ADQUI
RINDO UM TRATOR

"w A T E n. L O O"

COM TODOS OS IMPI.EMENTOS
POR APENAS CR$ 34.900,00,

NÃO PERCAM TEMPO
DIRIJAM'SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

gicos de ôntem o confirmaram, e

não apenas estes fátos; comprovam
no também. os enormes prejuizos
causados em edificios, nas residen
cias par-tícutarcs, no que estamos

pedindo a todos comp-u-cccrcm
esta Emissora, . para relatarem 05

prejutzos sofridos, afhn 'ce, em no

va reportagem de Radio-Jornal P-9
sabermos, ao certo, o quanto
custou a tremenóa cntãstrofe, em

viço radio-fonico� em ptXlnane"!'ôte
cOntáto com os jornais é serviços
radiofonicos, quando ontem à noi

te. :-.1ra'\�és das mais poderosas 1!� ...

nJissoras do país. o Bras�l inteiro já
podia tom:-';.r conhecimento t:·::;s-ta

pavorosa tragédia que sacudiu Ja

raguá do Sul na maruJá do dia fi de

Novembro de 1953.

Esta dat:: - jamaiS a esquecer.-:
mos.

Queremos destacar, ainda II atL
tude nobrc e generosa do sr. José

Ca s

As mais lindas sec/as
das e lisas para· baile e toilete

preços jamais vistos nesta praça.
Aproveitem esta grande vanta

ge,m, comprando seu vestido
para fim ele ano na

CA A G ;,Ltdà.

Rua Novembrode15 505
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