
_. "Existe compromts,
';-;0, De quo maneira não
-

posso dizer".

ü'RGAO DOS
RIO, 10 (Mel'id,) - O

sr. Adhemar de Banas
kncontl'a_Se no Rio de
Janeiro «esde õntem.
Interpelado hoje sobre
se existe ou não com

prornísso entre ele e o
�r, Getulio Vargns em

1,<:1:(1;:10 à sucessão presi
lÍt:.c1t'iaJ, respondeu Li Che

fp do PSP:

ANO X

o M. f fi' S A G E I R O
BLUMENAU, (Santa ..

SE O STABElECIDOS OS PREÇOS PARA
OS GENEROS, DE PRIMEIRA NECESSIDADE
Levará hoje o sr. Aranha
ao C a t e t e o projeto

RIO, 10 (rvlêrid.) - N!:!. l'�uniáo da CÜlnis�;jo de Pinanetumanto dr.
Produçt;.o, presídtda pelo bt!uhor Osvaldo Ar-anha. -foi elaborado 11m pro
jeto de CI,-,',;;t"", eXI'(;L!uvo que no despacho de quurtn-Ietrn, O titular da
Fazenda �uhrn(;lt'r:t a aprovação do prestdcnre dti Repúl!Hca. estabele
cendo preços mínimos para F.dnr-rvs �iliInenticicJ� e outros produtos 3-

gr1colas do Soll do pais,

anulada a gqUlparaçao
com os extranumerários

A previsüo de super-produr. ."SO de cereats, na �'�lrià que se avtztnnn.
de 1953_54, fez com que os prúduti"Jres cpelasseru r'!.ll"'a o Govêrrro, no
sentldo que n50 venha haver unia quéda nstronômrcu de preços e. com

isso os lavradores não abandonem essa atividade por outra iniciati.\-.l.
Assim, cogitou a Comissão de Financiamento da Produção do Mi

nistério da Fazenda, com antecedência, dos preços a vigorarem na pró
x.ima colheita. valendo-se de estudos conjuntos com. a Secretaria da Agri
cultura de São Paulo e estatísticas dos demais Estados produtores, abran
gendo a medida o trigo sem beneficiamento, o arroz, a farinha de man

dioca, o feijão, o mate, o milho. outros produtos da mandíoce, bem co
mo amendoim, soja, girassol, etc ...

Com a sarra em curso, não houve necessidade da proteção oficjal.
pois as estiagens e as reduzid�, cotheitas deram lugar a altas de preços.

Entretanto, além das cotações fixadas Ievnrr-rn em conta as major-a
ções de preços já correntes.

o 'rl':!JUnlll Fed.et'al de Recur-,
ses. Presente o processo à sub,
procuradoda' geral da Repú
blica, seu titular, sr. Alceu
Barbedo, em, ;fundamentado
parecer, n,�.' qual invocava ju
risprudencia daquela corte de
ju,stiça. pediu .a reforma .�:\
sentença, Ontem, na sessao

plenaria di' TFR, :foi o assun

to decidido com o provimento
unaníma .de ambos os recur

sos, o que representa a anula;
cão da sentença e- 'paralisaçãp
imediata d�:J pagamento de dl
:ferença de. vencimentos que
vinham nercebendo os 2,{}OO
impetrantes.

'

ARROZ E FEIJÃO
Referem-se eles à mercadorias

nos portos de embarque, Hó. evt
c.�ntemel1t('" urna maioracão que se

traduz entre 22Ç"o mtnímo � 36%
máximo de aumento ue preços

O ameudoun, por "?:-:.emploz pas
sará d� 77 pcra 95 cruzeiro por sa ....

co de 25 quilos.
F"ra os demais produtos, à razão

c!e roca de 60 quilos, 0-:.. I·-"eços são
fJS se-gu'iutes ; arroz beli.ef;;cia�o, po
lido d("; grãos longos, médios e cur.,

tos, respectivamente 345, 315 e 255

cruzeiros; pura o az roz em casca,
corr-espondente �f(J.:; citados lama ..

nhos {'r;: grãos, respectivamente:
230, 210 " 170, regutando as majo
rações de 22 c'c a 36 7fl •

Parn o feijão: branco, de côres e

prêto. respectivau1.ente 180� 170 e

j 62, com as majorações ntrfbutdas
entra '!!2':� e 29�Já. Para o ruilho ;
rntsto c 1'1101e, 100 cruzerros: e du ..

ro, 120· o aumento foi d� 22.';;; e

:.53 por 'cento.

Paga o

gratidão

em t\1\'tV""h'D r1(1 l�HH ntJ Par:l?
ba.. e.Rt:lnrlo ú 15.0 n' ',-i "1<'Tlto de
[nfantd :., sc.rn nlí.....1icC-. f'J; o SI',

'h', N;J [}Glf.1o La.ureunot Dlni.Q'o
lo entiío nw j')I' Moacir Salvo �l('
tJUstl�O, ti �110l.!a {'onlnnd:lnt - irl.
tet'ino da Unidade, que ,� ofp':"
CéU. I $jJontanf'amnnte, p:ll'U
!J:rw�tnr ,5'Ul', içus no co;nbat(" n
ltu! ;subito e it!11}l'cs'sÍonunt .... SU1'

tI) ,]e lllPllingih' ('['J'CiJl"O-""rínl!al
l�UE' h"11_nnpCl'.:.t '1n �eio da t l·(lpa.
Esse gedo altruistlco do di' .....ú

poleáo LaUl"E'ano. então aind,l 110

f'leno gOft' d" ",-'fi. saude, foi de
vldan1l'nle }·,'g'ist"ado n:l ocusiiio
pelo major !::ialvo dI" ClI.Rtro, em

ofido ao dL"atul" �cl'(ll de Su\:.cte
do Ex�r-[;�\t.' ..
O Exé1'Cito não (''S'lueceu o

gesto do medico T),1 raibano. E
assim, rnis. a sra. Ma"dna Sam
paio Laurúaue<. COrt� inuará. rnl

tratamento no H.·�. E, ond('. ;,e

(Conclue na 2.a págIna letra K)

RIO, 10 (Mel"itlionaIJ --- O pre
sidente da Repúbl!ca autor-izou o

Ministério da Saúde li 1l1.Iit'al'
14 milhões na ("lU,,! rUI::i" (1e

Im:,pita.is psu..J-p,lla,.; e nmpliaç;;,)
dos já exísteutes, de acôrrlo I'úm

) ri! :-:pn'volvinlpnto .1 rlsHl'=!t pn.e-a

Jl�jl)uiatrjpu 11(1 Intehol'. �el''io

tl('upfi('Ia.dof' os ESt3rlnB (to !:{.if}

RIO, 10 r Mer-ldíoue.i) - ....Iul· 1)11 H(J�llital Ci'nlml rlo

ExercHo'lcreuzassll,
declarando quo a II

t/} emtora n_:;o (f'nham n'núu ,_: 'L' onuc hav!a CJUI�Iido Fe ret.irar C. E. se sentia homarío, embora
mêdicon con�rg\tido estahelr'f:t1!' 1'fJ� Utl:-c lI',) niJtif'ii'LI'j(}. !.m:rgHlo lnq, C"Otl'lItllngi�lo, rm colocar a dedí
um .ui3gnÚ:iti,-.O !)l',-:eiso da. J�T'l' ir:'p�'�n::L ... \_ viuva �10 médico cação d.e Sf"U�� n)(·{ti�t}R � 0-; r-e
ve ll\ote;:-ti:l qUi" �l.f';OIHetf;n u 'ti in- r.. ap(J(f�:H) L�H1}'t4li�D1 H�ura �

que CU"tS09 de fJHP. disJl(}1? n servreo
ViL <Lo �:�Ud(;.--;G n�lé-t.li�·() !�tl.J)(J.lr·.1o ,�I'- t�lT1ÚH ('oldlt'("'lda h:tO_ r-o 110 da vtuvn, L!1HT-(lílU'lj munotrn l)�'-LauT. :lnl'f na rt1.:tnha fh"

.jTllLlfl'l
Bti.l:-tl. Il.!lS t1.. tI n�\11IiL) In-lo !lia7 'Il� Illl�1 Cf', �"l I 1... _ _ .. ., ,. • ,

r:-. 'J.. ..:l _ 1.,1· p·a qH� pül tl, (lm

tfh��rnt·l�j •• /fi f'!it n'�fI dr· � a lh.1:- \.tl nU I{.�(\ (,x"Inr,lu de l'p!,nunc 1�1.. f: pa rti"". rr·'·:g::h:ll' a di. \"'�(\n dã- N'n.-
d. 1\r[n}·(an�i.. S�Hnp:l11) LrdlT'ft:ntl ��, d.l;�rjl·'-·nd!lllt'n;·J qu·... deu <111:,'3.11- çfio par!! {'flrn Ç{"l\j Jlüstr-e: (�S:pfi
I.lfl'sentou al);t1ll1aR 1l1('lhü':1\ 1.1' IV' ;:1'\1;; 1,::Joêf'ímrnl<1, ;u'vl:l ,,' '"n.
zendn l"('rÚl�Pt I' [::-1 espí?:t'flIH:tJ3 (\ ....... «H rlg-id,) ;:'.0 flh'r"'·tnr t.1ü Tl.(1i.lC. � AG i niIl1'I.r1 i.· q\h"l D. �raJ'cina
uma Id' v" ,"lI ..a., Iliio só llU� .'u· lJI'nCl'al AI'tUt· .\:tcantaI'I.i, 80li"l- cUjo estudo apesar de melhor
l'il.ljijcs das T)(·.-':�O:.1:i df1 �'ua farui· {anda alta r('.. 't·o ....�:l da jlo�!�it,j(i- itlspir1. cUi,I:-Hlos, f{P rêtíl"a!=l.�lf� do
li:.!, Nmlü l"m\)"m ti,> tod·;;; .,'; dadp ti, "li'! il,t"'n:u:iÍo ali °.]11- Hospilnl f'elltl'lll do }'J"érCiln :<11.
})ra.,iJ0lrofi quI' acon-rpa'Hhn_l!.l !:u,' tl'an ....... 1 OI 1I(J�. jtt que aqll��le tu� di� clirfLda, o �!(�-.I!�-::l A!· Ul'
L�nl irLtl,l'CSSf' e cal'inho n hl\a t''2-t�heit_�cirnellto se d(·�titi[t ap.""'· Alcantu1'3. 1(''111H<tlH flÍ;H.la .{u.-\r'e)\) �t!U l'tlsh.1.hplrcinlcl1bl nas fi nliHtal'es. Ciente d �,:i;t �.

CONTINUA NO H,C.E, titude, o gE'nel'al Artur Alcantara
D. M:1.rcina. (ll'ha-;;(' int,'ra:Hla' impediu p0,..-·m que ela ,-e' C'Jll'

Grande do l'\<.ll'le, j'enlllm!Jue;"

Entrementes a Comissão doe
Serviço Publico da Câmara
Federal aprovou o projeto do
deputado Gurgel do Amaral mo, 10 (Merid,) - o

mi-Ira
Irmãos Chammas I.trla. >

concedendo abono de Natal nístro da Fazenda anulou a de, não das 'sociedades cereali_sta
nos servidores da União. cisão do Conselho Superior de Paula Soares e Industr�a.s. F.Na quulidade de relator, o T.�rifas que reformou uma re- Matarázzo, como declarou d:
sr, João Camilo s'iuou a c-om- solução da Alfandega de San- ta exportadora por ocasião ,dlíl
petcncia da Comissão, dizen- tos, para efe:to de con.síderar "visto" nas faturas apresent.a�do qUe aqllt'lc orgão 'técnico corítrabando a exportação de das ao, ConsulacLJ do Brasil
tinha de cpinar tendo em vis- 72.137 saca.s de :farinha, -feita naqu>i!la praça nc:rte·america
t, 89cnas ii "situação de pe- por uma firma norte-ameri� na, Houve menção indevida
llmia em que se encontra o cana para vários importado_ visou a burlar a
Juncionalismo da União dian- res bl'asi1eiros. daquelas licenças. e, tambem, pn"ibição de entrada çli ia'ií'i-
ii' d..: alto custo da vida, que dos nomes dos Importadores, nha no país estabeI�cida
cresce dia a dia". Sob 'esta as' O despacho mini..c,t('rial

CC"I
tanto que. para o desembaraço

I
Decreto nr. '26.159, de "[

pecto, opinou pela aprovação menta que tal oueração não da mercadoria, perante a .Al.. neiro de 1949, Tal burla
d? pr?ieto, .cujas co�sequen_ s� apo,iava nas lic�nças pl'e- !ande�a de Santos, ,se ut:h�a� rém, foi de inicio posta à
c as fmancelras deverao ser e- VIas numeras 37.889 e 37.89<0, ram hcenças concedIdas à" fIr.. tra dado qtte o embarquexaminadas por .outras comis-l que foram expedidas a favor mas Imporla�oras e EXP::I'ta- meçado' a:n de janeito,daqU€_sões. da Importac};�ra e ExportadQ- dora Mofal'l'e] Ltda" Sot;;leda-' 1e

Rio, 10 'l\Ie: idional, _ O d,', m<l'.:'ciátio <lo iI1t�' io!'. ('omo tl�·
I, gado do IAPC de pe"nambu-

t
clarotl '-'m di'cur,;c· d. po"se e

co, SI", :"Iex�.ndre Fonsec". aví�_ qlle se confinnN! àntl?m, no en
tou-se ont:"ln con!. o novo presa ..

..tente do IAPe. ::r. RO(�l'igc-
contra (:0111 (.. $1' ..... \.l;:�... :1n.!.lIe F'l)n-

Barja.,.;, saindo satí rei\ o com o
seca,

ontendimento havido. O novo

�;:----;:---:o::-::--��--�--=:-
......--------------

Jll'csiclo-nte \:onfirmou sobre· '1 0133 f,·cl' I �e"3IorRS � � Cal ',-COIlSlrl\<;:'o ,i'J H,l:lpitul do, Co' .�II' Ir. �r n'Clcl"ciúr'�Ll':-: I tu l!\:,�ifl! _""l {I h' Q 'ti I ti o D
plano L�"H·Llf.'nue ser'á iui\ ::I\..�('
ht·cvc-tllente.•:lIl·t11 .la c{;n:if -

.. lç5,...
de cusus DOs CGIUt::l cli-Ll �("JS �1,,�

fntel'ior do l!"".!sta.dc.. tnn :. r'-''-·

Vf'nh', Carn.nbun". Vlt(.ri�. 0.>:1:1-

tt1 ..:"\ntii.o f'l:II·ual'ú. nUOl lot; � {::�
'!l' {'l,l (.·.;:ld�.;.. r,nlPif'�pio. {) Jt. ó,'"" i
ili'ni·. dn l.\I-'C p,'ctende 110 mO'
lnt'nlo voltar 11laÍ01." atel1(�rl.U P!t-
1':1 a sua H. t1tni nl.3t1 :tr:ào l.Jtil dL.... t

� tq1il:ell �!).

AiUA"'03S. Rp' gi11\ I��;-!1Jirih) Snn! 0.,

ftí() ,1,' JunC'il'o, !'!io nrnnde do

Sul, Pü1'uná H Minas GCl'aÍ>l. O
l\finistédo da Saúde firmarú

convênio:, nos ll:,;tados, ficando
O',� mesmos cncalTcgad>JS das edi

ficações,
.- ---- --------�---------�---------------.--�--------------------------------�-

lO.a LICITAÇAO DE MOE'DAS ESTRANGEIRAS
Q�!Ot.a d�s dísl?on'bilidadés cambiais qUe serão apregoadas 'em
Pt�bhc? a r·:"llhzar-se em 11 de Novembro de 1953 - (quarta_Leu'a, as 9 horas); -
i\1oêd:t� Prazo - IH. ca,teg. - t�l, (Ateg. - :ta. categ. _ 4.:t. eu.teg.... 5a. ca.teg.
US$. IugosláVia.

-

CIMBRA MUNIGIPIIL

Emprestimo de; ª milhões para
extensão da r�'êde dea.Politica de assistencia ao

comerciário do interior

Total: 45.060 _ 1'.oot" _ �.I)(HI - 30.006 � 9.000 - l.lHIO

US$� NOi'uê;:a.
Tota.l: tio.UOU - Pronta. _ 9.0nO _ 4�.aOlJ - 5.000 - !l.000

:r.000

Sob a presidencia do .T, Ingo Herlng, ,emüu_s,,� ontem, aCamara

1
to: .a�éxando os pl"Ojétns de' leis nrs. 91, 98 e 99í53· enviando folhetós

Municipal, com a pr�sem;a dos seguintes vereadores; João Durval Mul- do programa de recepção aOf Sr. Governador do ESlàdJó, nos dias 13, 14
ler. Gerhard Neufert, Antonio Reioert, Féderico Carlos Allende, Emilio e 15,'i:1o cOI'l;ente, hem como' convidando os 51'S. vereadores para i.Olllit

Jurk, Ary 'l'aborda, Christiano Theiss, Arthur Zindars e F\llvio Enunen-
!
rem parte nos fp.stejos e banquete; comunicando que, pelo St'. Ministro

dOerfcr, Os trabalhos foram iniciadlos com a leitura. pelo segundo se- da Murinha, :foi aprovado a construção da ponte sobre o rio Itajaí.Açú,
cretário, da ata da sessão anterior, a qual foi aptovada. seguindo-se a lig;mdo esta cidalle, ao bairro de Ponta Aguda; juntan<llo a relação do
leItura, pelO primeh'o secretá,·lQ. da matéria do Expediente; que cons� movlÍnento do Hospital Santo Antonio; requerimento do vereador Chris
tau do seguinte: Fonogr?Ina do vereador Victor W",ege, pedindo dispen- tiana TIleiss, pedindo ill.formações sôbre a construção da ponte sôbre o

sa da presente' sessão: convite do Grupo Escolar "Mach.ado de Assis", rio Garcia; requeriÍnento do vereador Emilio J>.trk, pedindo a retifica
para os 51'5, ,vereadores e exmas. fanlilias assíst!rent o ato inaugural do

1 ção ·dos li�ites dêste mUlÚcipio com o ililstrito' de Massaranduba: indi�
retrato do sr. Governador do Estado, numa soja daquele grupo, no dia

I cação
nr. 35;53, do vereador Christiano 'l'heiss, pedindo qu� a largura

14 do eOl'rente: convite do Grêmio Esportivo Olin�pico, ·aos srs. verea_ Q.os'passeios públicos seja no n1inimo de 2.5:0 metros_
dores para a churrascada, no dia H, ás J 1,30 horas, oferecida- ao sr. Go- I Na Ordem do Dia constou a seguinte matéria: aprovado o requeri" :

Verna('l')r do Estado; circulai' nr, 6,53, da Câmara Municipal de

Guara_j
mento do vereador Emitia .Turk, pedindo a retificação dos limites des

tinguetá, juntando um projeto do vereador João R, de J\:lckimin,,,qUe te m1lnicipio com (I distrito de Massaranduba, no municipio de Guara

dispõe sôhre a construção de casas aos operários rurnis; oficios do sr. mirim; encaminhando fi Con1issão de Legislação e Justiga a indicação
Prefeito Municipal: comunicando {) recebimento de um trator, e juntan- nr, 35;53 do vereador Christ{ano Theiss, im),cando ao sr. Prefeito,Mu:
rio o projéto de lei 111'. 95:53, que abre o crédito especial de Cr$ , . . I nicipa1, que a largura dos pa�5eios públicos, seja no mínimo de 2,50 me-
235,000,00, p"ra o respectivo pagamento; juntando"cÓpia dos- atas baixa- tros; aprovado em segunda discussão o projéto de lei nr, 94.153, que a

das durante o mês Cc;, Outubro de 1953: pedindO auto:i,açáo par� entrar I b�e crédito esP"e�l de erS 5,000,00, para �U�i!lD ao Clube de ?aça e

em entendimentos com o Governo do Estado e a Can,a Ecollonuca, pa- , TIro, para partlt!lpar do Campeonato BraSileIro dle Tiro, a :realIzar-se
ra contrair um empréstimo no valor de Cr$ 3,000.000,00, para estender a. em Curitiba. no dia 15 do corrente; aprovado . O requerimento verbal
réde ue ngua a diversas runs désta cidade; respondendo ao oticio da Ca- ,do vereador Ary Taborda, pedindo um voto de congratulações ao

su nr. 251, no qual pedia a "",tensão dia rêdl? de iluntinac;;iío pÚb1ica na. ,nal hLume", pelO transcurso de mais um ano de existencia.
rUa Baia, para C\ljO fil)\ já providenciou jurtto ii Empresa Força e Luz; Exgotada a matéria da Ordem do Dia, o sr. Presidente! dell por eu'
cQmunic:mdo rf sanção das leis nrs, 466, 437 e 487153: juntando o proié- -cerrados os trabalhos, convocando outra reunião para a terça
to d" lei nr. 1)6'5:1, que dá. uOI"es a di11er!w,s rU�E na Víln de Ri� do 'I'1e��

.

,felYli.

LtlOO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Terrêrro na Praia de II(amboriu'
Vende-se um, terreno na praia Itde Cambo1'iú perto da pr-aia,
localiz'itdo"em lugar alto c,om
28 metros de frente e 38 dItos
de Í\l1lU;)s.
Preço: Cr$ ô5,OOO,OO,

•

Ver e tratar Cl)l\1. A. Pere�rn.
Rua Ht;!i'Clli,) Luz, tia - CalX!l

,

,Postal, 64, telefone 3&7-l
Itajai· I

1�������=2���=========�r�'��J��
lias informações prestadas p';1a \expor-tadora, quanto a regu.la-
I rídàde 'do embarque. só depots
i apurado como contrarto às 'leis
i .vígentes", r"I o ministre Osvaldo Aranha!
i observou que '�o acórdão p�o- !I ferido pelo Conselho 8u11e1'101'

It de Tarifa, dando ganho de cau-

I
sa às firmas que procuraram,

se Iegitímar ao desembaraço

\
da mercadoria, não põe termo i
a.) feito, na .esft;ra admill�\tra ..

I

tiva. Embora dito Acórdão se

contenha na ccmpetencia do

I referido Conselho, e isto por
, não ter o Tribunal 1<�ederal de

I Recursos aprecíado o mérito

1da questão, nos dois �nimdadl/)s
de segurança requeridos, an

teriormente. pelas firmas inte-lressadas - não é possiveI à
Fazenda Nacional submeter-se,
ao julgado do mencionado ór. I
gão fiscal. A falta de recurso Ido repr.esentante da ll'azendu,
cabível, na hipótese, por não
ter sido unanime o()' Acórdão,
tambem nãó dá a êste o cará.
ter de julgado definitivo ou

irrevogável, apenas traduzin-

I do, a conv:cção dêsse represen
tante de se achar a decisão II conforme ao entendimento q:u,?'
deu a matéria" .

Vendem-se diversos lote�"
,Situação pr.evilegiada, proxi
mo ao centro. Preços vanta

Jusas, Facilita-se os pagamen-
tos., '.
lnfoxma�ões, poro, o proprre-

tárj�- Dr. nerbert Georg - R·
l@'de NovembrQ, 313 - Fone
15a1.

.

Sertària

Oferta ,esp." l:de"Um ,dei,Inol
Compre AGORA o seu liquificador e sua enceradeira

-

.' �r

( 11 Y [�X ,.... ,símbolo de progresso.
Enceradeiras -- 3 escêvas -- Cr$ 280,00 mensals,
llquldiílcador -- Cr$ 120/00 mensais,

AMBOS OS ARTIGOS SEM E N T R A D A

!' 'com força .lVlotriz novo 26 ( O M P R O
fi P, a 'oleo crú. MlI,deiras e

Um terreno; com a áreaCami:l1hão llroprios 'PGr pre-
média de 4.0ÓO metros qua�q. dé ocasião.

l' d aríme.

'''Ter: .. tratar com HeImuth. drados, loca iza os no pe
�

� ....

'iro urbano, de pref,e.rencia'Boffmami, em :Pl'esídente Ge-
_. no.' ",em casa.tU1io, niunicipH. ue- ,",,,,Jrama.

Tratar com T. A. Broering,
à Rua 15 de Novembro, nr,
1398,

VENDE-SE
r-"'" "0#. �.. #4, i

pÍ)� preçD de ocasião e par mo
tivo- ae lI1:iidança, um' bem monta
do Bar, 'com' llequena$ acomoda�
('õi!S, situado no Bairro do

'

Gar_jd� Otiro:>. :fregueitla. Tratai com

.. proprié"tário, à Rua Ama�onas

nr. 3.725, (aI) I:>.dó do Cin� GareiR).

'.
I...,.���",'��o.��o"""".,,.cen.otj�'[ "oe: _. oec • ....o....,..Cte90��

"I_
ARMAS E MUNiÇõES I,

Armas de caça, espol"< �
,'porte, r-evólveres" }listu,· Ilas etc. - qualquer i

i
marca, COMPRAM-SE GD

NA �

,(asa Pesta e (aça I
- BLUMENAU ��

I Rua 15 de Nov., 1301 �!
o.

����",,��=1I;�

(ENTRO DE
A UI O M O' V E I S

A:utnmõyela
Caminhões
CamiouetiMi

m:Ei�.�
tl,i.. ,�
i j",t:..-:....
'b�Jijl

TROCA
VENDA
COMPRA . " :l

�i,

ORGANIZACÃO 8lH·,
, .

MENAUENSE LIDA.
Iem para venda:

BlCICLE'TA
I

Vende-se uma }\a1'a senhora, Imal'ca "Centrun'·. Vêr e tra
tar na parte da tarde à rua

f
15 de Novembro, 1135 - Sa-'
la.7.

Vende-se
I Rádio novo par.a. f'Orça e ha
teria. cl ;; valvulas; 1 Rádio
novo pára força, c\ '; valvu·
Ias; 1 aco,rdéon "Univemal",

I120 baixos; 1 bicicléta usada,
pará senhora· - Informações

Ino Hotel Elite - Rua 15 ,de
Novembro, 1188.

,

, I ,

,

IOferece-se

Existem, no Brasil marayilho'
SO, t(Jdos ,os" nünel�ai!E esi l"até;-;Í
co" que O mundo amhkiom� na
éra Atômica, des nOSfiO" dias: A
Inglnh':l'1'a PN')1!,1'OU a 1,rimeh'a
bomba de COOÔlltO o" f�z a grau·
de expcl'iencia nOE a;'enoso ,de
"tortos aU?l'1rXalia.r'lB Pl'ocmamos
'conhecer algo da ex.isbmcia do
cobalto no Brasil. E l:mtemo" na

porta. principal '!'!es;;e conhe,;j
mento -- no Depart,amento Na
donaJ da. Pl"Odução Min�r?J li';
MiniEtério �la Ae:ricultu1'2.. Pa
l€stramos. a.lí. com alto fúncio
narIO da Divisão do :Fomento
da PrQ{!uçáo que', a respeito. no:>

adiant':m:
"Temo.� cobali:o. em abundan-

�*'1. 'A N A ç A O
•

". _UIH$II[I!!IJO� .....�-.

--------------------��----������ .

:t

varam ,o,"comis!�.�O -�arinno ,a \,
encarar o caso com, ef'rtas res..,�� 'I,:,'vas não' elÍtandc> cQ,nv,encido

-

tÍe '

tratar-sf'. �'ealmentc de
Por outro lado;, as auspett.as .'lo

policial. se' firmara na clrcun -s.:

tancía : de ter o sapuazenarto in_

gerido ,quase um cc-po . cheio', de
um tcxíéo com guaraná,' o' que,

'

segundo afirma, seri!1. de '!.odo [rn
posslvel.' DGste rnodo 'após os p.

xames periciais, a autoridade {':'lI '

remover Ó Ca{laver· do treslouca-
do pa.ra o, neCI'oterio tio Tn'stituto
Medico' Legal.

'\O exame dos tccnlcos 'ilOmêIlt,�
é qU0;>ppderá osctarecer d(,finiti;
vament.e as clrcunstancías da

\morte' do causíãíco,
\.

�-

I (I ME
HOJE
às 4 horas:

sessão só para senhoras, e senhoritas, com mais de 18
',."",,",.,""-

.

Bt UM ENÂU
-Qual'üi:Fe:ira�

às 8 horas:
HUMPHREY BOGART - ElTHEL BARRYIVIORE, na.
produção de Sol Sicgel:

.';

,

.A HORA:Di ,VINGANÇA
Seu alfffITr era a imprensa e por ela lutaria até mOl'rer!,
Uma imprensa de've ser liVre; hcnesta e sem receíesl
Verdadeira dramattsacão de'uma verdar1�ira histó:da!
Uma h4�tória de vingánça e :de lp.Ol'te!.

'

anos. :

às' 8 horas:

AproveHe mais esta. feliz oportunidade que lhe oferecem as lojas
orgulho da cidade:

Hermes acedo S. A.
Guie FamUie· in RIO DE JANEIRO

Sucht
é í

n

NIAEDCHEN é',
oder :

:MUTTER ·UND TOCHTER
oder

ZWEI SCHWESTERN

lr-""
ConceSSionárlo"

CAMINHõES F. W. D. (Fo� Oferece-se' um,moço pará' tra-Wheel Drive)
,

. - balhar em escritórÍtt; fiuites�ATORES: L. H. B. Dieael: com o serviço militar, com co
Peças & Âcessol'JOfIt

I
nllecimento de datilografia,FORD - CHEVROU'l carta lla·!'a 245, caixa posta17

- Linha - 430.
MOFAR

"

,

t tração da grande tombola· A's

119.30 horas será realisada ná
! p:álça da Matriz uma I'etr�ta
I pela banda 'de musica do 2il.O
R. L em homenagem à data

I
da Proclamação da República.

. Pará encerrar os féstejos s�_1"ll:l\"D.& t)E�n DlAlUO rã,oi queimados fogos de arh-
1 i:l'io. A renda das festit'idades

NA ENGRAXATAJUA
I 'reverterá inteiramente em be-

Ir--------.,--�::::=;;;;L--Ililll!--1íII111 neficio das' obras. de con�trll-PONTO cmo
.

ção da nova IgreJa l\/fatl'lz.

---I DUema I,

rl.""., ,�,!"" ,,��.... l T. II E R B S T \ ICartas à
.

�01110 segredo d� :E�t�do, O eu,.-; I R d
-

��i d:!a���:ri:��i��t.�: l'::,li:��,�: II RUi São Paulo, 481' Is Telefone, II
'

e a.çao I cito "'," t'11'O',,,:'u'
..

""<.la' n'{:.'; n: l"e""'i',"ta
e daig milhões d'B libras psre-r1i- '

."-' <,'" J:', '�.< _, _,
'nas, despesa. qu" llluito pesa no (aixa Postal, 203 Do Conselho MumcIpal de

"United mates News anel Warld()r('an1"'nt� 1: I"t-"fé' t Contribuintes recebem,1s ü ge--
' � ) I amA}. na par ,e

B L U M E NAU SANTA Rep0l't", II!isenl1Ow!'r ,lis"e queda defesa. nae.ionaL
'

I

guinte ofício:,

Blumónau, <"O de ""t'l"}.-'O de 05 J'u"su� ;;ó, JalaJão ,;el<i�lm€nt�da defe$3 naciona.!. "

'" .:> vu " '"

U\o ladõ da A, !tencia VOLVO) 1953. :;.(lbe:,; o problema alemnu, qI"t'n�I,,)COBALTO EM ABl�DAN- .�,

Of. Nl'. 2 a Euopa, eSnV"l; unid."t. ',elA }'ro BR·...�.SIL (

Oficina especialÍ$ada em· consertos e enrolamentos Ao lImo. Sr.
de moto-res, dínamos e !!cradores' Maurício Xavier
,�

DD, Diretor do diól"io "A
Recondiciomullellio d� eo.]efores, para dínamos e Nação"

t d 1· NESTA.1110 ores e 'lua quer tIpo. Sr. Diretor:- Serviços de torno e mecânica em geral- Tenho .a honra de levar ao

conhecimento de V, Excia.
que, em sessão solene hoje
realizada, tomei posse do car

go de Presidente do Conselho
Municipal de Contribuintes,
para o qual fui .nomeado con- _
fõi'rne Decreto, nr· 188 do Ex
mo. Sr. Prefeito Municipal,
de 28 de ag3sto (1-:, corrente a_ :

'_

-
-

-

::

iI ,,1 terreno DO Bairro da Garcia, I
,I oi\. Rua Engenheiro Odebrecht. II
ii medindí> 32 metros de trem. II
II por 60 metros ae Fundo. IIU � � x

\II 1 tarl'eno õe 15 metrDll por I
II 5i) no Bairro de Bom Retiro, I
II com uma casa de. lIUltciaL n
ii x X % IIII 1 !leta easa résidencial M B... III co Timbó. situada num. terreno I

11 de 116 metros de frente por II
I 28 metros. de fundo. Preço li. n
II ocasiliD. J'acInta_se JlagllllleI11,1o. 11
li 3: X S

.

II
II 1 ca�a na Rua Bafa, pouco .II- II
li lém ,"} Ponto final do onlbllll II
n da ltoupava, construída hA POU-!lII co tempo, ótimo local para I
II lllU' e restàurante OÚ butro la- li
fi mo de negóeil>. Faé!J1ta·.. no II

1-1 'pagamento.
'

n
I %:&: X II
II 1 BUnga!oV; no BaIrro da V. fi
II lha, em estado' I!e 'novn. 'l'e'tr.- !l
11 no de' 2>10 metros quadradOll, II

II O'1tiná litu'!l�ã(), iIt :li: x % I
11 1 tlegoclo de seCOl! • molha- II
!l dos na' 'rua :1.5, Mm tnstalado II
II • co� bOa 'freguesia. II
II x'" :li: I'II DfVt!!'!oll tenleno5 • cu.. _ I
II todo. OI baIrros da clt1ad••

,

II
U % ::t x !I cia, no 110"SO r>aís. senoJ),re 'i'ur-

II D!venos lotes & càlu a praia li preendent" par", () mundo. Gran-
II de CambtJrfú.

, II des. profundas jazidas, existgm
II X X % I' em Guiá". Todo o ,"ale do rio
\! la .ngenhos de serra DO mll- I das Almas, af}')ente d',� TO('lln
II nlclpio de Ibirama II 11,5 (lm- I Uns, ii; riquissimQ em cobaito,

fllbmetro., 4a estação d.. :uata; \I As jazidas 15M Buc<'ssivas �1"" dor. li permeio com as dE niqU'flt e mau:fi x % " II gal'liê" 'Poda "- área do tõpo dali 1 �!- relliden.dru com lIm li S€l'1'a. da Mantiqueira, (lO nOJ'!eII ti't'l'eno de ''150 m:l. no eeiltro, H de, Sã,o José do Tocantins, o 1";)_II da �.d.. II

'I' x 11: 11: j; baIto ano�'a a tena, ;jã e8tucta-

I 1 !ecular!a. 1 fabrIca d. oleo ti mos, em gera!. a riquíssima "i

n de liiassairuz, 1 Berral'ja Qua- II tuação com que nos favoncnu a

II dro 4e centro, 1 fábrica de li natureza. notadamenf:" fllIand',)
11 pasta', meeaniea com 2 ..rra- II fizemos estudos l;õbt·'· o níc;uel

II riaa "Ticot"- • reserva d. _ li bra."lileb:o flue possuímos J'l",.a
I I!O,OU!)' pinheiros adultos, 1 '! abarrotar o mundo. O distt"Í�o
II linda fazenda com l$O.OllO,OQO II niquelifero, 'Onde abundatemen
II nUttros quadradO�, tudo IituA 11 te e:;:i�t",. o. cobalto. tem mm!.
II ® DO rnunicipio d. T.".. , II iireu. de 36 quik>mett'os qm\dca-

II :li: li:: li: II dos, Nele' já estudamo,; 411 jazi-I Lotd em Curltiba I1tuadoa II iras cUVE.l·S:l.s. todas; e'::l ail,itude
II em diversos pontos da eidad<t. II eleYÍl,da, varianóo de :l50 metros
II 1'enel'lM de grando • rápi4. 1, a 11,30 metro� n3.("l,�J!J, n�JaoII valori2açlo. OUmo tmprtllO d. II 1 da Serra da. M''l11ti'luf'irn.

.

em
n capital. II '

Goíás
-

'

I xxx III �__ '
_

(JoMUlte-nOll quando 4e-lf
' Aseja!'.. �fetnar qualquer I

.

lleg6ci� fmobilfario: II "'.;$t .

ORGAlo.�ZAÇAQ BLU- 11
MENAU�S:E LTDA.,

I'
cogumelos em pedaços, de

Raa 15 ue Novembro ! pois ronda um pouco de vi-
8'19, 'l'f! I!Wdl\l'. tala 5J I nhq co malho, pouco anteslune 15.lli. ..1 de tirar o ÍranO'o do foG'o.��'4� e"

_ • us !\'te b
.

l:)

I
____________....._ ...... "'.�_,,_-------, I tamente com o d�creto, o tltt\la� d,3

.Fazen0a, ao presldente da Repubh-

I cu, a crin.;iio de uma rêde de silos.
par" ar'mazenamento da produção

I que fór adquirida, fator de que se

J vem ressentindo a produção nacio ..

I nal que toóos os anos, na safra, tem

I de exportar, para, na entre_sair�,

'I
o país sofrer as agruras das restn
çes, altas astl'onômicas de prêços e

até das importações antecipadas dle
•

total e!WllSSez de produtos .

!

I
I

I

I
I
,

Guter Lohn Ist gesichert,
.Saenrtlíche Spesen eínschlíesslich.

, Reíse werden bezahlt.
,,-,

VorzusteIlen am 16.:November
iMorrtag]

Rua 15 de Novembro l11'. 25.

p, R E' ( I S A w S ,E
UM ii M OÇ'A

ou
l\II Ã E e F I L II A,'

ou

DUAS IRIV[AS
Para trabalhar >em casa de bôa :família no RIO DE
JANEIRO.

BOM ORDENADO
.....��"�.�

A viagem e demais despezas serão pagas.
Informações à Rua 15 de Novembro, 25, na 2a. feira

día 16 deNovembro.'
.

t A SICUJNDA VOZ,
M Mm.HH

EOMery. .. �ioq"aiu:iQ
do. seus o«t_ li"",,",,,·
.s dosMc.d�jfGÇaO.i:
�rmelhjdã$', e!ftbaciQ:'
me!1!fe. AlgUmas �tas
diórim; de I.AVOlH0
restollHH'õq • saúde, o

br»Mt •• .ivCKi-dode
dos SeltS �thos.

Perfeicão
,

A M A I S
Preços módicos
ANTIGA DO

Rapidez
RAMO

EXPRESSO BLUMENAU .:_ CURITIBA
LnU_OUSTh'ES NOVA.$' DE LUXO \.RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO

End, TeIeg,: Blumenau e Curitiba: - LIMOUSINES

AVISO AO PUBLICO
o "EXPRESSO BLU;\,IENAU-CURITIBA'!, concessionário dos ser
viços de transportes coletivos em I.Il\'fOUSINES de LUXO entre
BLUl\1ENAU e CURITIBA, VI/'- J.'!<P.i\GUA' e JOINVlLLE, msa
que ii. lJartir de 16 do corrente trafegará. nos sepuintes }wrário ..:

�4·""'"

6,110 horas
,Chegadas em CUl'itiha às 12,00

Partida" de Curitiba ".s 13,30 l.oras
Chegadas em Blumenau às 19,30 horaa

Servj�o de DO;\UCILIO A DOllf1CJ:tJlo
OFERECENDO CO,,"FOR'l'O 1': SEGURANÇA

Ag ê h C i a s!

,BLU1\1l:NAU: _ RIII1 IS de Novembro, 313 (llote] lJoletz»
l"OlH� IIl02, - CURITIBA: - R'lá 15 de Novembru, ;?� - Fone 634-
Ao EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS

PARA SAln_'�S A QU!';'LQl!ER I(ORil.
EXPRESSO ni.tH>lEN1H1 -'CURI'l'mA, LTJ>,'\.

I (probido at� 1&�nos)
I Um filme que ousa dizer a :vertlade! O tema
minacão artificial pela, primeira .vez na tela!

.

!Filhoi da Ciência, filme ciéÍ1tifi�o!
Prolongue
'mocidade

MOSSADEGH CHOROU
-

com

TEEJ�Ã, 9 (UP - o t:<'-']:'llmi'l·
ro lIfinic,tro Mossadegh compare-

I eeu aloj", pela segunda vez, ,1""
rante O tribunal que o julga pe!,_),
crime de alta traição. E afíl'ltloll:

o módetno';
tratamento
das funções
femininos

,

.

',,6riltula do

G

�iv.eP· do ::o\'erno ,em su:t� 5cléjas
polítiC3S. E'iESí? p.l'oh:..�·to se. ref.�re
ao rE'c:c,nte decl' ..t·J do gcvEt'f'�'
n1unci:.,ndo que as autorIdades pro
vil1C'lais dfr vigi'JancÍ.!l sobre as ativi'
dade5 poHticús dps t:ducodores. i"n-.
formanllo> o goverllo Cf'y\tl'.i<l

l'espeito.
'

.ltLEim4JmA�1: .MJ:'DlCA - UPOUSO DIl81N'fOXICAÇOES ,_ .U.Coo.
I,JS.O .-..TBA!l'A.MENTOS ESPECIALIZADOS, .....

�__

AftNlDA MUNHOZ nA ROCHA N. ÚWl _:. Fune. ,!l,.
ENDEREÇO 'I'ELEGRA'FICO; PSIQurA�A, CURITlSA PARAN�

K,
'gundo u geltel'a! Artur Alcunta.
eu:: nilo ih" falta.'3ú o <:al'inho '"

o cuidado ife to,lo, a sua eqloipe:

§'UJJUlhiUillimiJUnlUmfUnUlmnlJlUUUnllUUlUllllminmmnmunmlfmUUl�UI{mnuumlUnumínlU'
-�

DOENÇ.alS NERVO�llS. E MBWTAIS

Cala.de Saúde,Nossa Senhora da Glo�lano,

Outrossim, apraz-me infor
mar que o Com;elho Munici
pal de Contribuintes, que se
destina a julgar :as questões
entre a Fazenda Municipal e
os Srs. Contl:'ibuíntes, acha-se
assim constituído;, '-

Representante da Indústria; .�_Victor Hering ; Repr�s.entante =do Coniércio: Carlos Kotfke; :::;
Representante das Pr-of. :Libe_
rais: Dr, Arno Odebrecht;' Re- -
presentanté de Locadores de
Imóveis:' Hans Augusto Wal
ter V{)S3,: Representante da
Administração Municipal: Al�
fredo Kaestner e Dr. Wladis
lau Rodacki.
Aproveito a oportunidade

:
pat'a apresentar a V.'Excia, ,15

i protestos da minha estima e
; consideração·

fi Atenciosamente, ,

Oscar Leitã.:') � Presidente.

I D
i proch,mcla "Rainha do Cine-
,ma' ......

Ao c{)ncursó, que tanto ce_
leuma provocou. concorreram
ainda as atrizes Vanja Orieo.
TOl'\ia Carrero, Doris M-ontei':'
1'0. Eliane Lage, Glauce Rocha
e Eliana.
Todavia o resultado do con

curso não será contestado, em
face ,das proprias normas que
o regem. Desse·"modo, Marly
SareI é a nova l'tai.nha do ci
nema brasileiro.

" '

.l.S8-IIiJTBNClA iIU'DIC A' PBRMANEN'H!' A CÁBGO DI;,

ÃB�TA A_OS ImDlC08.� ç'EJaiN��
ESPECIAUST.&I I

}.ff� f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---

SASSARI, 'Sardínien, 9 (up) - In der Naehe
von Porto Torres hei Sassari wurden zwei' SkeleUe
von gigantischen Kriegern gefunden. Jede der beiden

Gestal�en ist zweiornhalb Meter grosso Man schaetzt, Idass dle Skelette vor etwa viertausend Jahren be

graben wurden, Nehen den Skeletten befanden sich
Waffen und Urnen, Der Fachgelehrte fuer alte Mit
telmeergeschic,hte .. Professor Giovanni Lillu, glaubt,
dass mit dieser Entdeckung die Geschichtlichkeit der
homerischen �{elden bewies<en sei.

,

'

v-e'f !

,�3i4*l_:;:q§L"""",,
APPARAT ZUR FESTS'rELLUNG DES BETRUN.

I{ENHEITSGRADES EINES CHAlJFFEURS
NEW YORK, 9 (UP) - Die Strassenpolizei des

Staates New York wird ab }5. Nüvember ueber klei
ne tragbare Apparate verfuegen, die ihr erlauben,
jeden Autofahrer, der verhaftet werden muss oder
an ei]lem Unfall beteíligt 'ist, objektiv .auf Betrun

ke�heit zu pru'efen, Der Apparat, der deu Namen

� Ehlometer bekommen bat, besteht aus einem klei-

I
nen Gummiball�n, d:n �er be�reffende Fahrer vol�
blasen muss. Hlerauf wlrd 8e111 Atem einer ch.errll
schen Prueffung unterzogen, aus woelcher der A1ko

, holpl'ozentsatz hervorgeht. Jeder Fahrer, der mehr aIs
eine bestimmte lVIengoe Alkobol in sic4 bat, bekommt
den Fuehrerscbein ent�ogen..

.

Díe Uebernabme des 11euoen Apparates in den
Po!izeidi:enst bat sei'::ens der Autofahrer schon

heftige Proteste hervorgerufen, die sich auf rue Ver

fassung der Vereinigten Staaten berufen nach der
niemand gezwllngen werden darf, sich s�lbst zu be

schuldigen,
,/'-

O&rdO DOS "DIOlOB ASBOOUDOlft
I'&OP�AD. D'&j

8/Á • Ao N A (J A (b
-

A NAÇAO:
Be>datloo ACUmbltmçl. fi) OllelaUl ap Ih r......

1111 = Fone 119% -- Cai:I:. P6�tal. II.. '

ufutol': MAU'BlCIO XAVJD

lted�tv�: .RAUL FAGUNDB,
•xr ..Dl&NY:iI

AJiidutvul

ANUAL •. ; . • • ••• •• • ••• ••• Cr$ 130,00
SEMESTRAL ••• ••• ••• •.• • • • C1'$ 89.00

N.O AVULSO Cr$ 1,00
Sucursais: RlO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone
4:2-51t53 - SÃO PAU L O: - Bua , de
Abril Ii. 2$' - 4.0 lLi1dal' - FOI1fill: 4-11'1' 6 4-,11,11
BELO B01UZvNTE: - Raa Goiú, tC. - PORTO Au
LEGkE: - Rua J'oão'Montaurl.,

, 15. C1;JRl',fIBA.: -
&ua Dr. MurIci, 'lOS - �.o lUlWu � Sala ISI. ,J0'Il!f.
VILE: - Rua S. PedM. II.

DEUTSCHE SPA1TE
.

=

I{DRZE BERICHTE

TRln�LV1MER EINES FI,UGZEUGES AUFGEFUNDEN

QUITO, 10 (UP) -, Der Korrespondent in Esme

ra lda der Zeítuug "EI Com€l'CÍ'Ú" berichtet, dass Bewoh
Bel' . der Ortschart Agua Branca am Ufer des Flusses "Ca;

níndé" díe 'I'ruemmer eínes viermotorigen Plugzeuges ge

wahr nahmen, dessan Sturz a m20. Oktober bemerkt wur
de. Zwischen deu Truemmern befínden sích aehtzehn

Lelehen, Díese Naehrícht Ist sehr ueberrasehend, da keine
aeqllatol'iauQl' odeI' aU!illaendische Fluglinie den Verlust

eiJ1eR Aparates gem,eldet bato Es wurde sofort eine Expe
ditian gesandt, deu Fall zu untel'stlchen.

FARUK ZUM DUELL GEFORDERT

PARIS, 9 (1JP) - Exkoenig Faruk wurde von

Guido Odando zum Dllell gefordert. Orlando pu
bliz.ierte ein Buch mit dem Titel "Schoepfer des
Ruhmes" und wurde bierauf von Faruk oeffentlich

beleidigt. Hierauf hat er íhn zu einem Duell mit Pis
tolen gefordert. Orlando wird an Bord einer "Constel
lation" sofort nach lVIailand reisen, um sich vom bes
ten Pistolenschueízen ItaHens ausbilden zu las5en.
Er moechte sich mit Faruk an Bord einer Yacht des
Herrn Agnelli, des Eigentuemers der Fiat-Werke, zebn
Kilometer vor Neapel duellieren. Der Oberbuerg'er
meíster von N�apel wird zu dem Duell in einer Ra

d1ioansprache Stellung nehmen, som�e Faruk cl.i$
-

Forderung nicht annehmen, 50 wird' ibn Guida Or

lando verklagen und wegen Diffamierung einen Scha
denersatz von einer Million DoUtar fordern. Faruk

soll sich zurzeit in der Na:ehe von Rom befinden'

l
tBRASILIANISCHER BOTSCHAFTER IN CHINA

TRAF IN BRi\SILIEN EIN

Rio, 10' LÍWerid.ionalí - Mit dem hallaendischen

Ueberseedampf'::r "Heldeger", trai heute der brasi
lianische Botschaft�r hei der chinesischen Regierung,
Herr Gastão Paranhos do Rio Branco auf der' InseI

.

Formoso ein:� Diesel' Diplomat legte sein Amt ni'eder
um sich pensionier,en Zll lassen.

DER NEU BOTSCHAFTER ,BRASILIENS IN
PORTUGAL

LISSABON, 9 (DP) - Der neue Botschafter
Brasiliens in Portugal, Olegario Mariano, ueberreich
te dem General Craveiro Lopes seio Beglaubigungs
,schreiben, Der General trug Galauniform und war

begleitet von Aussemninistel' Paulo Cunha und wei

tl�ren Herren der Regieruog. AlIe Zeítungen brach
ten uebel' die feierliche Zer.emonie aufuehrliehe Be
richte. I

!
t .

.

ARCHAROLOGISCRER FUNil IN SARDINIEN

REZEPTE
GESUNDHEITSKUCHEN

\

\

200, gr, BuUer, 200 gr, Zucker. das Abgeriebene
�Jner ha]ben Zitrone. '* ___: 5 Eíer. 1 Prise Salz 500 gr.

, 1

Mehl, 1 Pk. Backpulver. 1 Tasse Milch,
Butter sahnlg ruehl'en, nach und nach Zucker und'

Zitronenschale. die ganzen Eier, Salz und abwechselnd mit

der Milch das mit dem BackPtllver gemischte und dureh

gesiebte Mehl dazuruehren. Der Teig darf nicbt fliessen,
sonclern muss reissen. In eine gefettete Napfkuchenform
fuellen und bei ll1uessiger Hitze eine rei :hlíche Stunde

backen.

HUlVIOR
EÜl zerstreuter Professor ging in eÍn Geschaeft,

um fu-er sein Laboratoriull1 einen Krug zu kaufen.
Einel' davon lag verkehrt auI der Theke und. der
Professor sagte ZUf Verkaeuferin:

"Wie ungewoelmUch: dies2r Krug hat keine

Oeffllung." .l, .!.,

Zel'sü'eut drehet er ihn um und rief aus:
"Und Boden hat e1' auch keinen"·

. RIO, 9 (Merid.) - O novo

presidente do LA.P'.C., sr .

Rodrigo Borjas Fo. foi obtem
empossado no cargo '. em' ato
que se realizou no gabinete do

a rriínstro do Trabalho e por
este presidido, na tarde de:on
tem.
�Estav;;o.m presentes á soleni

Nada porém acpnt��eu c �L ,da,de numérosas parlamentares
�jlmba explodíu sem 'maio,e3 chefes de- departamento do Mi
eônsequênctas p;JJ'fl. o POV(} aus- nistério do Trabalho . � altos

a':� -1 !L..;�Z��.�i'
tr�!;��;(io técnicos ingle:-;es' a

f1tl1ciomíl'ios d.:;) lAPC.

Z�
.

01# iii .,# bomba de cOb,fllto é �,l.p.(·n.a't uma •...BALANÇO.,DO SR- 'l.A •

l� 7o/n -

#' • bombo. atomtea ol'dma.rm" con- ROVQUE!
'

.; ':� l.J.t
MFW ��l�!OU(�:t�lt'J.'(��?��l"exp%��:::a� (lU� fi��àl�i��l;p��s;;����:

auínentae a radêcattvldado. En; go a seu substítuto,': pronun

t.retanw noutr-os circulas· cíen- .ciou um discurse, em que .fez
tífieos, 'n açlil> éi muito

.

outrá,' um 'ba.lanç.o de, suas �t.lvidad�s
ná' se divuigllndo. ímportantes � realtzações no. Instítuto- ev�-

o ,
.

.

':l.I;EtI!wndo eonsclencía tranqut-
(Conclue na .10 do dever cumpr,do..

.

lUeu qncridl) Chefe e meu grande amigo, Dr.' Getutto
Comendo pípéeas com mel, de pijama. Iistradu, fo� assim

que eu liguei e ouvt a TV, em que o magnifico Osvald'o Ara.·
nha fez I} principal programa da semana, IUI1 véspera de Fina
dos, "Falarrtlni Francamente" ...

O Osvaldo ou melhor, nOO tres (Getulio, O.A . .e B. P . )
somos tres artistas! Os dois primeíros de primeira agua. Eu
sou ,o pior. Mas, faço, I) que posso. E dou tud� quan{.Q' me é
possível, '

O governo, na modo de ver, um. tanto fig-�radó, d..0' titu�
íJill" da Fazenda, é um chefe de familia. numerosa acestumado
ao desperdíete e ao luxo. Chegamos li uma situação insusten
tável pois as contas crescem to:dos os dias, aliadas. às facilida
des de crédito e outroH haneárfas, que se vão avolumando de
maneira tragica.

'

Eu, católico, apnstúíico. l"Oímmo. getnHsta mil -por cento
nada mais entendo. Getúlio, meu llai espirltual. Getúlio OI se'!
nhor todQ m�u" na terra. como o CACIQUE da politica nacio.
nal, na sua ulÜmameíl sagem, falando ao povo afirmou que
apesar da critica destruidoi'u e de deturpação, �r elemento�
mal intencionados, em face ao método e a ponderacãoJ ao. 80-
brío e sistemático realismo da decência administrativa dOr a
tual governo, deixamos par:a .(), e·xercico seguinte um saldo' de
dons biliões de cruzeiros e 800 milhões de cruzeiros, o maior
já verificado na história: financeira de um uais. '.

Horácio Laf�r é substituído. Surge Osvaldo< Aranha e

vem, afirmar de maneira categórica que, chegamos à um� si
tuação insustentével devido a uma poHtica de desregramento:
Ficam�s, end"vidados com fodos os países ,e com'todas as moe�
das, merce de importações e,xtravagantes e luxuosas.

DepoiG que acabei de ver e ouvir o Osvaldo, na. TV Ja.
meio ad(l').::nin�lOcado pelo carvão e pela cibalena, tomei.�in
da uma VItamina "8". Lembrei.-me do Brasil, e. sonhei 'com 4)'
senhor. Pela; madl'ugada a dentro', Jilcordei e já refeito de tan
ta fadiga, continuei a escr:ever o terceiro. ca!lítul(} de um li
vro que se encontra engendrado, não sobre a. InquietacãO' Se-
xual, de qUe nos fala o mestre Pierre Vachet.

-

O livro tambem. não é baseado no g'ross� 'volume do Pa

�re Antonio Vieira, sobre a "Arte de FurtaI;"'. E' sc'bre a men_
tira Provocada pelos maus auxiliares de um gaverno.

Se mentira é quaGe a mentira é a necessidade. dos gover
nos, para go'vernar bem, é melhor deixar correr o marfim. Va�
mos, dest'arte, ficar agarrados aO' grande Voltaire que dizia

s�gundo um >libro qUt; me emprestou, que "a mentira só � vi�,
CI(} quaJldo faz mal; e porenl, uma grande virtude qtland(} faz Vê:>$ romarias intérminas ql(� Muitos leval'an; suas flúres e re

bem". se sucedem desde o iniCIO das zaram por intenção '(la alma de en-.

�orácio Laier disse verdade. Osvaldo disse que Lafer Eras. São elas mais eloquentes que tes (iueridos.

�6ntlu. ComOI ,Oi J.an�o vaig anhar, a llartida. �e já telu UIU can- nossas concepçõe� ·indivilluais. São Fica, entretanto, IJatellte (!ue

didato para substitUIr 'o' Osvaldo dentro de DOUCOS lnel3eS não' como um culto de fé, reverência e diante do fenômeno da morte,. su�

será de estranhar que o terceiro ministro (fa Fazenda d� seu devoção a fôrças invisíveis. l)ordinan;o ,nos a unta J�e1i�ião,

go,verno,. venha afil'lnar que os dois mentíralu. Que Osvaldo �;das' se misturam todos os sen- mesmo levando c�m cOllsidaação a

Aranh� e a�':llgadQc adminitrativo. O terceiro ministro dirá que tm,entos com relação ao Universo. grande .indifel'ença que. a civiliza

Lafer e, � 101 se��re um llOeta. E o que dirá Orfeu, filhO! de AI, estão os mecanicistas e os cé- ção moilerna. votll. a qualquer lUis-

Eagro, reI. da TraCla e da luusa Clio!le? Retifico, em tempo t.lCOS. Os que interpretam n05$0 ticismo e a tudo qne � fúnehre.

o �ue dil':t fle tudo issó o meu queridÍ!3simo, dr. Getúlio � mundo ioómo um Nada imenso e os s, R:, DE MEDEIROS

MaIOr:
'

.

'

"i••�•••!iii••••íiiiiiJS��jI".i
�T�"cl�éq�m�mnri�,.:Mqop���nbHu �c��������is�����i.��������������������ii

e serel sempre' .eu .•.
CedíssiulO, das horas incertas,

BARRETO PINTO.

,Explodiu
N() começo. .de outubro co:.•

rente. deeidãu o governo . britâ

ntco prosseguir nas ,"xl)e�'ieL'.'
eías atômicas, 11a Austr-alía

I
E escolheu um lugarejo prô

xímc dos dosertos àrenozos. él.l:

eabítado - Woomern, - para

I 3xperimel'.tar a bomba de cobal

lo outra, revoluçâo no mundo

i atÔmico. A Aust.,'aIía vivin eru

I profun'df'. ínquíetacâo.
In.sistentes veze� o gover!lO

I
(l.tlf'rralia:no fez t'nnt,)l' ao gover
ne britânico a alarment e situa

cão -em que se encontrava o PQ··

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS

P. S, --:- Re's e Silva, .a q�lem tanto admIrava, deixou esta
VIda ter:e;'la, de. m�n!1ialhada, l!a manhã de domingo.
�o .

MUlllclpal atmgm a culminanci.a de sua gloria ar_
üstIca. De tanto trabalhar no Municipal, teve apressa
da a sua morte· Exc�pcionais hOID:cl?agens foram pres
tadas �o grande .art sta pela MUlllclpalidade. E bem o
m.9reCta. :p.:Jrq�e Reis e Silva. além de ter sido um gmtl_
de �euor :foi all1da um gl'ande construtor da arte lirica
naCIOnal.

II � Conhec1das as revelações da Comissão de In
. quer�to de "Ultima Ho)'a" e seus negoc'ios ilícitos a_
nuncia-Se que o goVel'llo vai agir imediatamente co�tl'a
tra {JS ato� criminosos. Foi assim que se anunciou, com
tmta l1egnta, quandO' foi pUblicado o inqucrlto sobre o
BB, e ue camarad�g�ns ia.fetínianas... o que, entre
tanto. nao resta duvlda e que houve o suicídio moral
de do 's homens: - Castilhos Cabral que se vendeu e
do

�Fl'3.tfl Agu�ar � afastado da Câmara porque O Mergu_
lha0, Ja tel'mmado o acordo amigável, reclamou o lu
gar, ,.

������;n.���,:;�"X�,��m��
aa1lllOa&010A8

VA&lZES • ULe••LU
DAfJ PERNAS: CIU'U .em opene"

UlSt'I!;Ptil.AS, fRISA0 DE VENTRE, COLIH!,
AMEISIANA. FISSURAS, COCEIRA. NO ANlJS

CO&A.QAO. PULMOES, JUNg, B.nG.... , nGADO

-D4t ARY TABOROA-
- "'DICO ESPECIALISTA_

VÜllJea Geral de'Bomfl!JJJ, Illllher� _ Crl&Jl9U

fTOUPAVA SECA:' li 11 eli U 1'1.11». BJ.UX&NAU

Quebrando Cabeça
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IwmZONTAIS: . .

1 - Aspecto. 2 - Torcer, mudar, 3 - Ul1ico' ardente' vi
branle (f�m'). 4 -: N_ação indigena !=,rnsileil'a; presentea�. 5
- Por <,li clrculaça; fllh:J de egua e Jumento, 6 - Observar
debaixo de. 7 - ·em numero de tres; semblante, fi - Em'pl'e�
gada; :esbarrai. fi - Muito preciosa.

VERTroAIS:
1 -.Espantar, assustar. 2 - Lembrança. :3 - Geíto; cer_

car. a�edlar. 4 - Parte trazeiru; tanto. 5 - Escapar; leiS. «
- Picar o pão (ave); cintura. 7�credjtar: ente imaginado,
S - Caminhavas; habitam. 9 - .g;specie de peixe do mar.

Dia 2 homenageamos

nOSSOS'1
de senttmento de Vida.,: Este é o

morros. Sombras tristes e üe sau-, senttmento do crjst�, o: único HO_

dlldes cobriram com (I negro ere- mem que venceu a l\I1o�te.,

pe todos os sepulcros da terra, on, 011 àcontecerã que tua religião

de quedam imóveis e repousam; se resume num ideal politico? Se

eternamente, sob a guarda
.

de assim é liDr que tens mêdo. da

nossos sentl:mentos, Os restos mo:r- mONe? Não :há ingar nf.l2 para o

taIs dos entes queridos. sllprenalnralismo? ... • • • . •....

Quem não recordou, il.es� (lia . ,i\íi'l"c:u'llc�stas. . tl'l'i!lS' 9. nwrte

limite' entre (I Nada e o Etérno, num ellOque violénto de máqumas

um. ser que se foi para sempre e que se .espatifarão no solo e tudo

ao qual se ligava por um motiva se extinguirá ao sabor' de fôrças'

qualquer?
'

.

mecânicas.

(.;mm não pranteo.1L um filho, 11m Céticos, estareis lutando sem fi-

irmão, uma esposa? nalidade. Nulistas, tudo é um ce-

Quem não, recordou, com tristé- mitério '�. .. porém, vasto cemité-

ia. um companheiro, i rio, onde cada easa é um nicho de

'UIrul, namorada, uma noiva? ·uma família. cada ;rua o sepulcro

'Todos se �embraram, exceção de um acontecimento, cada cora�

dos loucos. Levaram. suas fwres e ção.!!; urna cinerária de um�. �s-'
acenderam 0(' círios .cuja chama perança ou de nm desejo"..

votiva é o símbolo da crença na CrIstão, tereis vida Jlerfeita? Rn

imortali<lade da alma, Não me 0- t5:o hl:t 'alma descansará em UC·IIS.

ponhas ser 'êste assunto de ReU· 'A vida' é por dentais atuante ('

gllLO. Por ventura, nãl} acreditas : nos faz esql1ecel' tudo o ql1e se

que cstás li.;ado a alguma divinl- foí e bõa parte. do presente, irre

dade? m�Jiiávelmente4 Nã.o nos 11'lmbl·a,�

Não ÍlnIlorta. Queremos sa.ber se mos da morte. E qual o p�vo que

estás preparadO para a morte. SI> ,já fez isto em sell jr:i.nsito pela

já. deste conta de que a dignidRde 're'Ta?
.

.

humana é chula quando se apoia O Dia. de Finad{'., llorém, pas-

no vil metal, sou como lima adVErtência séria de

..Atenta para o fato da exist.ên- .que nossas "va.idades sucunlhirf-.o,!

eia desses cemitérios e desses tú- plHa. semlHe, ante as arremetidas

mulas e ((ue 11m deles nos espera. da Parca traiçoeira..

�t:

,.. .�..� -.a �

As ..

preços jamais
Aproveitem
gem,

Rua '15 de
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A EflCIENCIA
Na arruiuação ÜI�

vasos de plantas verdes ou ({UI'
dêm 'fhl'es, i.!ío em moda ntual
rnsnte nos ti pa r 'la llU·Ul-!J:1, I) 1 un-

,

do � \11l!li .. 8 sp.rupr(· HUI::! .JdhE.J3
C·iHl1 ampta s \"idi'a{�rt.B, qltt: 1'0:\ Oi

!lo anuncio acha-se di
retamente Hgad;\ à cír-

3 dif1Cil arte de ser espo.sa
ESTOQUE PERMANENTE

- :(Ia.. - (afarinense de Cimento Porlland

Oscestos de li

V tm
go ela brn-da , com pon10s mui- los. Prepare e revista 11 duasto sol idos Oi) torr-ar-si- ll(jlis� I paredes divisórias e UlTUI11C"símo para c:U·I..egar úbjel os ne
cessáríos a um paseio na pra
praia Oll na montanha.
Gcralrnerite as maletas-este

jos em venda nas lujas CUShiL1
um pequeno p ... trimcnío: ernbo
1''1 não querendo competir- com
estas UI! elegancia �- refina-

as a mão nos pontos Indicados
Aplíque as tiras ele elástico pa
ru os copos de papel. Introdu
za (J forro no cesto e com pre.,
guinhes especiais niquelados
fazendo vest imento de plástí
('f) enf'iando os preguinhos no
ü'('icl,-, e pass-ando-os <'!llr" vi,
me e vime firmando-o,; (nbrin
as duas perrtínhas dos pregos).

Não
(.._luando uma pessoá está í'rar uns assuntos de acordo

faland? a um grupo de pes·1 con� a categor a e I:0siçfi.�·soas, e neeessario ql'le s', �soclal de seus convidados,
volte; de vez em quando pois improvisar é difícil
para cada uma delas, 01h.91 arriscado.
cu virar-se para uma ou ------------.......---------.......;-------,.
duas anenas e não pensar

dOS- nas outr'as, é fazer como se

elas não estivess'em presen
tes, o que é uma deseonsírle
ração muito censurável.

11105 que seja um erro maior
abster-se de cometer peque-
nos er1"OS mas nào realizai"

_ ." :.:.".. : :....
a si mesmo, do que abando-

1 �:' ,,:-�:, '.' ......

�._,,_�<,���
nar-se à onda da vida que I ::.
leva para a frente se deste, ::': :

. ,

f I:· .modo, seJa as vezes ou rl!- i :"::":::_:"
qU'en,temente errando, che-' .:.:.:- .....'.: ... _.

ga-se ao alto e longe, Ern
outras palavras, não é boa
a descu1pa adotada pelos
reflexivos que os impubo
fazem. errar; porque a vida
é &çâo, ainda quando se pin
ta um quadro ou se tem a

intuição lírica da realidad,:;
através uma imagem poéti
ca ou uma harmonia muni-
cal a luz vem do fundo do Dej) }is de ter tomado as me

d:rlas internas do (,E'�to, éorteser, niío de um frio calculo quatro retangulos para as paedUco do pró e do contra. Tedes laterais, um reiangul0
Mas então devemos seguir, para o fundo e um para a

cegamente os próprÍos im·· tampa. Combine o forro cosen_

Pulsos? Nem por sonho. Não do.-o pelo aves�o como se ,ex-.

-

. plIcou para o cesto da roupacegamente, mas S�gUl-tOS." usada e sobre a parede, do lasim. A luz 1tem 'di:) nossó' in-' do 'dà tampa. apliqUe um boI
timo: é preciso deixar!se i1ú so um p:)Uco profundo pan
minar fazendo proteçiío recolher retalhos, e franza-o,
-,

d' d' ao longo da abertura com urnc:Jm ama0, so quan o e oe elastico. Introduza o forro nomasiado ofuscant�:. cesto e fi�e-o no alto, a-o 10n_.�������������--��������--�------�--����----

Na vida vencem os quo
seguem os seus impulsos;
os outros, salvo ral'a� exce

ções, restam s�nsívelmente
é':baixo do seu 'j'eal valor,
das suas efetivas possibili
dades. Mas - poderão ob
jetar -- quem age de ímI-'.e·,
to comete muitos erros_ Jus
tissimo; mas quando não !l'e

cometem erros? Acredita
".i·

S8 l110õeslg a mesma finalidfl� O procedimento é o mesmo pade. E' necessúriu lllll tE'cído I"ll
•
l'a [) rdangulo da t:.m1pa, estecerado ou do<:- nl{1s1ieo, e segun- porém f)l'ime'l'u � munido de

do fi ('onsistellciH poderá 101'- PllCl'uzam,ento de elástico pararido e pel'pontá-lo. mas não os prato,; de papelão talheres
é indispensável. :rOl11e tiS me- fé ylá;;tie3 e guardanapos de

papel. A despes::! mais impor
iante será para as duas tê!'
miCílS, unia em forma de gar
rafa e outra clindrica, que se-
rão aJTumadas nos dois cariL
partimentos Leitos vara elas;
no centro voce de colocará as

I comuns caixas de aluminio, o

I fogareirinhJ e tudo máis ne
cessário, usando saquinhos de
plásticoC tras parado- O apare
II i:mento estará assim com
pleto e tão arrumado como
I1:lS famosas maletas de que
falamos. nas <! vantagem doe
custar de ver e dar a satisfa
ção de ser um trabalho reali
z.:do p2r você, bastante fácil
e muito u1il Duru toda a fa-
milia.

-

com facilidade de um aposeD_
10 a outro: é feito de vime na
tural tornado brilhante !)'f'lu
verniz transparente, e aconse
lhamos deixá-lo nesta cor, e
revesti-lo internamente com
um tecid:: com;'stendão estam
pado de ramos de flores em
cor viva.

c O.ro uni C a çA COMPANHIA BOAVISTA DE Sf6UROS .. Sucursal Paraná",Sfa'(alarina, eSfabelecida à Rifa 15, de NoY�, 266 .. Edifício José lourei ..
ro 10.0 andar _ .. End. Tél. TtETMAff._ ( U -I ., T I B Arcomunica aos seus disfinles clientes, corretores e Amigos que mu..dou seu escritório em Blumenau pdra o prédio Paulo Scheidemanlel,ii Rua 15 de Novembro, n.·o 810 .. 1'0 and'ar sala 1 ... ond� continuaalendendo dentro do horário normélf.

(ia. Boavisl a de Seguros
Escritório de Blumenaú
(aixa Postal, 153
jelefone: 1:167
End. Tel.: EtMA

Concertamos:
Refrigeradores Domésticos, Rerrlgeração em Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradufes de I'6tEnceradeiras, Liquidificadores etc ...

Reformas Pintora.
CASA DO AMERICANO 8/,4,.

Secção DomootJca

Musa iasane
DIRCEU QUINTANILHA

REQUEIRO. A BUROCRACIA DOS ASTROS,
PEnqIDos SONHOS. PENITENCIA
DOS PROTOCOLOS ARRASTADOS:
- DÃO-ME. EM TROCA. DUAS FLORES MURCHAS
li: MEU RETRATO DE CEM ANOS FEI'ros.

��DAS RUGAS ENTAO EXISTENTES .

CONSTRUO SULCOS GEOlVIE'TRICOS.
o PA'TIO ESCOL_Z\R DA INFANCIA
E A SALA DE VISITAS
01'11)1': PARENTES MORTOS
AINDA BEBl-:M NOTURNOS LICORES.

- MEU AVO EM MARMORE E JNSCRrçÁO.EMBORA EM SORRISO FO'l'OGRA'PICO
E CARICIAS NAS MAOS E MEMO·RIA.

�iR "# • t� " ··'�ff'��!��MW.dDAO-ME EM TROC�. DUAS FLORES MURCHAS.
E A IMPREVISlVEL HERANÇA, ANIQUILA:
- O CIRCO DESMANTELADO
NElI\:I CORREGOS OU LIQUIDOS ACONCHEGOS,_. NAS AUDITIVAS PROCURAS.

��
__ . '�m1<.M QUAR'l'A_l'}.IHA DE CINZAS
EU ME ENCON'I'RO:
- RESTeiS DE CARNAVAIS INEXISTENTES
FESTIVOS CARNAVAIS NllNCA ENCONTRADOS,

r.."tf .... '� ,.,.�
, -.

IRRECONHECER PERDAS DE AMOR
SEM PROTESTAR:
- A RIGIDA FISIONOMIA DOENTIA
l':SCONDENDO DESENCANTOS

A RIGIDA FISIONOMIA. APENAS ...

VIAJANTES
'"AHIVERSArRIOS

ASTRAL DO DIA

-- Fazem :mos hoje:

l-a
menina Dltlce, filhinha

do ('"siil Deolindo-Dulcêmar
de Souza, qu., nesta data com,

! pleta seu 2.0 ano de feliz exts
I toucin ;
I - a srta. Gisela Henkeles,

II filha d;J sr- Reínoldo Henke
Ir.s ;

!
- a sra. Anni Walback es

POS:I do sr. Leopoldo Wa'lba-
ck;
- a sra. Waltrud Junks,

esposa do sr. Otto Junkes, e
- o sr. Genesio da Silva. do

COI11.erc .o Iocal.
- a data de hoje assinala

ainda. o transcurso da efeme
ride nataltcía da géntil srta.

I Loni RahII, 'S!'nal[lento da se,
ciedade 10t'21.

-- Estiveram hospedados na
cidade:

- HorrEL REX: 81'S. Carlos
Zípperer e sra. Otto Knop e
sra. Wolfgang Paul, Guilher
me Dscheidt. Gerhard Ziesche
Henr-ique Schwarz e sra., Síeg
fried Cohn, Edgard Vasconcel,
los, Nivaldo Almeida Jnr.,
Santíno Andrade, Hilton Lins,
Mario Fragoso, Antonio Viei
ra de Oliveira, Ruben Lyra,
Alcides Cardoso, Angelo Bu
sato e sra., Antonio Ruzza e
famil'a, Max Henrique Ger
han e sra.. Anton Kratschmer
e sra-, João Schwebjre e sra.,
Bruno Mariotte, Vicente Fru;
tioso, dep. Oassío Medeiros,
Carlos Bicochi, Antonio Vieira
e Rubens Bins da Silveira;
sras. Elfriede Hatschbach e
Alice Hynckl; srtas. Carmelita
Wesslin e Cacilda B. Ollvel-(ASAMENTOS
ru.

--. No Ctu torio de RegistroCivil, desta cidade, realizar-se
ão hoje, os scgúíutes COn501'_I

cios:
PRECEITO DO DIA

- O agente produtor da
tuberculose é um micróbio (ba
ciJo). Duas são as suas princi
pais pr-oveniencjas. uma menos
importante, o leite da vaca
tuberculosa; outra mais co
mum a mais perigosa, o ho
mem tuberculoso. - SNES.

- do [ovem Yc1ando de 0-
liveíra, f Ih i do sr. Luiz e sra.
J{ -sa de Olvveíra, com a srtal":argarída B;.,lL OHl Mattos, filhr, do sr. 1\'1< n061 e sra. Cres
crn« Mattos;
- do jovem F'elix Wosniak,filho do sr.•José e sra. Maria

WO.'lniak, com a srta. Antonia
de I::)uuza e Silva, filha do sr. por Baga Swami
Al1dré e sra. Inácia de Souza 11 de Novembro
e Silva; O sol r:adia brllhantes flui-
-_ do j 'lvem Nelson da Sil- dos de luz, cultura,. lilJ"erdade,va, filho do sr_ Manoél Anto- humanismo, favorecendo punio da Silva e :'T:1_ Alvina da blicidade. pr';Jpaganda, jornai:;;·Silva. com a s1'1a. Celia das livros, conferC-!1eiais, reuniões

Nevoes. filha do sr. Sebastião diplom[lüea<;. �leordos de go-e sra. Maci,l rjas Neves, e I
vernos 2. OfJVOS. A t��'d'e é b�a- do. jovem Mario José para o 1',1', a famlha, sentl

Couto, filho do sr. José. e sra .. m.,:níos �le il'.:.tp!'ddade e u
Muria Couto com a srta. 11'a- muo.
ni Isaura do� Santos filha do OS NASCIDOS Nl�STA D_'\.
S1'_ Vergllio e sra. i�aura dos TA - São aptos á justiça, :l
Santos. viagens e exploraçõ.es. Sua e�

levação espiritual é certl.

NASCIMENTOS
ANDRE' MARTINS- Estão em festas I)� seguin

tes lares:
� do sr. Alvaro Fernandes,

e sra. Yhara Fernandes, com
o nascimento de u'a menina;
- do sr. Wal1.er Zagler e

sra. El':ca Zaglür, com o nas.
cimento de um menino; .

- dJ sr. Alfredo Schulz e
sra· Nair Schulz, com o nas
cimento de u'a menina e
- do sr. Ivo Garcia' e sra.

Doidette Garcia, com o nasci
mento de u'u menina.
- Esses nascimentos ocor-

1'€I'a111 na Secção de MuternL
dade do Hospilal "Santa Isa
lJél"_

Dlst.rílmÍfiür em Sta. Catarina
DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

HNOBIS"
I\brc:l Fabril da melhor

casimil'ií do Brasil
- x-

Linhos . e aviamentos
pRl'a Alfaiates
-- X-

nua X'l. 1360 - ex. Postal. 388
BLUMENAU

-

a

didas internas do ceslo I" em'�

te, pois grandes ret:Jl1gulos pa
l'ü o fundo e para a tampa. de
pois quatro para as paredes la
t.erais e ainda outros quatro
para revestir as paredes divi
sórias em papelão, -Combine o
forro cosendo-.;) pelo avesso ao

longe dos lados dps relangu.���----��--�-------

o

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

],���._�-puro CEREALISTA
C: A T A R 1 N ENg. E

------
"'"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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4. .NAtA

181·· resse r ina
rtilo do

P-Jsitivamente, está a f'qui_ o Floresta e Baependi n�sirii- pu'Ledo inicial a luta t,eve l'lt·· '1':c:), Hené p Scl.!ippmmm cle,�'

.ped?rQfissiDn
..
aI do Gremio 'Es-'l' rarn na!; linbas dete.nS.ivas àS ses de equilíbrio, c,:m a'wn. perd <;,::;ran"l várLs ·opei.'tlllilda·

portivo Olímpico atravesslmdo falhas mais gritantes e domin- çacias aHernad'ls dos dois cnn.. des excelentes 'para erhpatar e

um período de toial -ebscuri- gn à tarde, em T jucas, foi
" tendores. Lógic:J, Dortant(l, (' coiocar sua r,epres'?I1ta{:i'h em

dade em suas apresentações. setor of�nsivo quem l'1\3itx:;OU empate de O x O nõs prjmci�:os vantagem no lmucndor. (Juan
Como se nlio houvesse a cam- a d,�sej['r, não anotando um 45 ln nutos de hostilidades, en', do em condições ex('cj)ciUIUi:;

:JS livcs da Soc.:iedade Recre-panha pouco satisfatória da tento siquer; bOTa' chanCeS tivessem surgi(k para g,: lea1',
mesma durante -O campeonatt) Com-o é fácil de verificar. para mnbos os times assil'i"ln' Tambem o árbitro que co ..:.. ativu (' Esp::rtiva Ipií'unga
Gfidal da LBF, onde, apesal' vem o timê experimentandó rem um cu dds t,entos. tralou 11 pugna deixou de a- e Guaraní da cidade d'e Jüin
dos pesares. conseguiu alguns '.

.

il tór duas. penas máximas in'
r-esultados conv'ncentes, c.Jmo

altcs e baixos em sua.produ_ VelO a parte complementaI' discutíveis c.::ll1lra os !iradenti- vile ..

as vitórias sobre o Palmeinl:; ç3.0. Há alg} de errado .em tu- do match e então. assenhorf..'8" n.)�. ulém de neutro" lanec:;; ',�( E' que 'à ultima hora os

2 o cmnate com o C:c'rlos Re- cido istot· A lPoucat aSSiduidt3d.� ram-:St; inteiramente d.as açõ�!" I r:;rejudicado bas'tantl' o Olim- dirigentes do cRrnpeão eS

naux, do qual resultou 'u per-
e cer Os e em,en '05 aos rel- os .vlsLÍan�es. -Os qU.aJS, dev I. IJÍCO. Cerca d,e 3 mil ('luzeiros tadual c�e 53, co.n"luniCaraln

da dó t;nico ponto. dos bi-cahl-
nos semanais e a. própria cons do a uma falha colet�v?- d."! ;\11:1' , rcndcll o esnetú('u]o.

peões no referido certame, �jtuição d.:> onze, s2m_que Cor�l retaguarda, com AreciO 1I11.e1"1 A jl�rmação das equipes fo! aos íp:rangu 'stas a impossi-
vern .-s alvi-rubros coleciollan l�to ,tenhílTr'?s ntci'1.<;ao de C:.:'I. v:ndo defeituosarnente no ln o,

fi seguinte: bilidade ele sua viagem a

do uma série de revés,e:; su- �ICal �_trabalho sempr�e b.:m I
l'n.=nto d.ecis vo, tiveram c,'nt�:a T!.RADENTES

--

s.oncini L Bltrmenau, impedindo pu-
Preelldentes e até certo '):wntn lllte.nc.,::nado do seu. � ,p,a,I3� sí a m"rcaç5(J do único g()�,1 Erasmo e Zeca; Nelci. Caio e 1

1-
. dOl, sao algumas das caL.sa"

1 . lo'. " t·., f"
. ,�, 11' T" . F ' C'I E

de�,sc I) públieo arnanh, lO

httn.1ilh.

.'ll:t�S, .a�Jte..
adversariOS

"ue {"m tido in:flU'�I1('ins

11"'1
(a !)e €.1a, CUJO au ,CI ·Jl o ln" '-.·Cl:. (U, "t'i;,el-, •lIb", II, -

1,')'01" ao cC'S.'to·lJreseneiar U'

I
de condlqao · .. teCUlca bastant...-· '1 :

.- �, '. ';". :,ieIt-r direito Hugc., desi'Erinoc, tieo A R:1Pc;ni U. -

inJzrior a sÍ. ultJm1l;s dt'notar: do Olllni�1- violento chute j:.í dentro da Ú" OLIlVIPICO �� Geraldo ILau rna .l�arl.ícb ,de gra:1d('.� pJ,�"co, cUJos at�tas, 110r�Oulr-:J �;l- r;:a, Foi .arrflzadol' ,�, dUll1illin gel, Aí'écio ." C, )rdil�llÜ; Ni! l'iCn'coe's, ç'tlla l'l':allzilcao ÍI-
/�ue estará .havendo 'com o do, nao estao encar"ndo c.;,m d' r J)'l'7'nd 1 lU" '1'1" pr 11'" S'll "rUr'1 " 1'-111' � ('\. r1W' i .

, .. .

I quadl'é)' da 1\ lameda Rio Bran� :1 lr�sP8nsahilid�de (t1?Vida .as d�;mi�lj.;;"��t.:l 011;,: ll'��- t;:v;�, ):(� r,Ye:l{.�.'.. I(, �í�H�,' ;\dl:�:i � C\Il:V';� ,.'OU· para data rílaír; opnrl1r I
\('O!

Aí ,'stá uma

l1ergUnta.'Qu('
PC' elas nas qUais es a em JO' ·]tn'l· ',_. '., .j' .,',.� II -' (".1 ;."

.

n:i.
. íntimarnente fazenl os inúnle- gD ,] pru:.tigío de qUe .desfru!a

Bt! d(''' ]JlutICfJ <I glll1l, jd (,11_' ",) I' .>1. 1 P]Jl".dll1�__ � .__ .. __ "'��''' '''_. -' _ ___

�ad��&cl�eda&;- OOH��CB�ri��a�- �".�,,�.;.�.i�.'���.:,�r.l.b.�_�.�-n.r...;,-_-:,'.;�."t.,��.�.�,'�,R.i,.�.�r.r._xaàa, eujas r�ecepções tem si- pubr agremiação que til(J mag e',:u. � ..' �� -- --- -

,

do frequentes. A par de uma nU' camente vem sendo PI'f'Sj",
infelicidade única, os rapazes dida pelo sr, Den:iam.im Mar·,
comandados Dor José Pera, tée gllrida.
nicBrnelJ1e falando, estão ren- Perdeu injustamente em 'no
c1endo mnito aquénl de suas jucBS, domingo último, o al
p,�ssibilidad(-s, Nos prélioscom vi-rubro,1)ol' 1 x O. Aperiílil·nn I"'

11;
".uUOI'"UOU"no"....um"....'"m" ...."u""m"u"" .."""'"...u.. � 1:-

li Materni�a�e EI3�et� loebler II:
fª' JAJU)lM BLUMENAU fi 11";;� Jl'ABT08

-.
PARTO SEM DOR - GRAVmEZ" �.=.I':�:: �- COMPUCAÇõES -- ::t i"':,

E SERVIÇOS .'RE'-filATAL � i",
:: CONSUI.TAS ME'lHOAS J)lA'KIAS � • � 11 1I0ltAS � I '

:: -;: ! '�"�

.;'tllnuflil""1"JtUlnnnUlf:UIJIIIUnlulínumnmuluuIIIUIUUlltUI." -;-

Confirmou a S.O. V. Verde i:,
suamaior hierarquia técnica I:,

\ () onze íepresenlativ.:, di' tentos cada, deram
.. à. eqt�i�'n

I SOcieda.de.
Desportiva Vastn os

t.ento.s
da sensaclOnal Vlto

Vm'de foi autor, domingo pas- ria� cabendo a Mário a .auto
sado, de outro feito espetacu- ria dos .pontos do .Haití.
lar, ao suplantar 10a localida_ ControJ.Ju a partida o des

" <!'" {li: Barra ô.u Tl'c·:nbudo, lVliT portista Arlsteu Diotalevi, CI.1�

nicip',o de RkJ. do Sul, .a equ.i-- :ia. desemepenho foi. bastunv)

Ipe ,da H�it. í,. ii1tegr.-.:H�t� da. J?i- s!lt'sfatório, jogan.do asso
im

0S.VÜ\0.Q> Pnnel,P'.\l !la LIga RIO, tImes:
suIense de Despí}lto�'. VASTO VERDE � Dionl>j,

I
Ratificaram os tricolores, (IS Tiurra e Viçó; Nelson, Maas

sim, o notável \rilm.IIJ gue du- e S!hico; �lceu, Waldemar,
a,'l st!manas aniles haVIalll ,'l[ Ne1tzel, JaIr. e Roedel.

can(ado contra o mesmo .ad· HAITI' - Didi. Walmor e

versaria no Bairro da Velh3; Ataliba; Waldir, Nabor e Pim
de'xando as contagens de se· ba; Zé!:a, Bentinho, Mário, o
rem ídénticas por pouco. Des. sório e Dóca.
t.a :fd1:a registrou';se o scóre de_ ......_--------

4 x 2 em :favor do vÍet'-cnfi'
peão da Segundoua, que .l:í'�m
atesla sua superioridade so

.

bre os Sl'1":ranos, ainda. qu�
I muitos '::lhstáculos tivesse� pe
J la fl'ent,�, d€n1.re os quaIs SE'

. deve salientar os fat,ores cam

Ipo e torcidl:l.

I
.

Ddencleu oVasto. Verde

! o bom nome do futebol de nos

com muita galha'1'dia, portanto.
5a terra, graças ao espiritq, de
luta de seus plaYêl's, a ptlr .all
sUa boa produçã-o técnica du
rante os noventa l11'inutos de
.lOgD. Atuou muito bem a tur_

,.ma
.

de Viçó, allr:esentando�se
. jTlesmO em ótima forma fisica
\ e técnica.

() primeiro tempo findou
coin <) marcador de.3 x 1 ,p.a�

ra (JS visitantes, que na etapa
7COD1_Plemental' . consignaram
'mais um goaI. A peleja trans

I correu sem ar;0_!:'malidádes de

.1 qu,3.1quer espeCltl,. -correSpOlN"
dend() à expectativa do púbJic

cO: n U In 'e r. Q. S {) que
compareceü ao seu local, pro'
porC'Í.onando .arl'eCad3çã.o .'l.,·

proximada de 2 mil cruzei ..
ros.
Neitz;el e AlcJ\m, com.·doifl

Dóis �ís a:c;�ntE'ci)'nen'
tos estão .sendo ag�ardados pa.
rao firnAesta. semana .em nos

sa -cidad2; a ínáuguracão, pelo
Governaa.br 'do' Estado, da

ponte ql.l� iigará os popu loscs

buiHas �de Itoupava .Seca e

Isoupava Nod,e' e o grand íoso
festival esportivo do Guaraní
Futebol Clube, cujo acontecL

tricolor e

n
eletrizante match entre o o Caxias de Joinvilecem o

i

Já tivemos oportunidade de '11110 do outro lado doJ rio, -da- laborado .�r seus operosos di.
nos reportar sobre tãnrnagní- do o explendido programa e-I Hgent.'·- ;',lt'ancarâo, por certo
fico espetácuto, ..

com o qual, abl','Lt1:a sucesso, constando de

pretendem os mentores do clu .entretenímentos de toda espé-
be bugr-íno, pode-se dizer, ho- VENDA lUCS'l'E DtalUO de. Assim é que a partir dllB
merragear o público desportl- NA El"lOItAXa:l'AJU;& 9 horas da manhã de domingo,

PON'J'O CUJO
vo blurnenauense, dando-lhe o na .cabeceíra da. ponte sita no

ensejo) de conhecer de perto a lado da Itoupava Norte, esta-
O IPIRANGA rão funcionando vár.as barra,

"xibh;nn do ,�,nZe de T,,,:xeiJ+ 'SP à purfi a U11 apreço, sugesti,
nhs, contra o qual irão s:� bn , va prelil11ir�ar será; travada,
tel' os bllgrinus. Anteepandu- ,�.s(:()nhecendu-se ainda seu"

prdt ,tg(Jnistas.
C:,berá ao vencedor do en

centro prmetpat um" rlquissl-

com rod., da j'Jl'tuna. d
e completo servlç, dê

cas,

Ias
bar.
A partir das 13 horas o' lo

cal da fesül será transferldo

para o próprio estúdio do G ua

rWIÍ, onde h'l\pril tarnbern
dansns ao ar livre, atingindo
seu pónto culminante com ti

ANIJNCIElVI
NEsr.rE
n I A' n I O ramhem Florianópolis e

,• • / "" ' li' I
JiaJal vlsnara o IltlCIOnih
Além dos dois jogos que

1'a1'<1 em nossa cidade a 21
• .= 22 do corrente, o esqua
.râo ele prof.ssionnls do Na
.ríonal Atlético Clube deve
r;'j ex ibi r-se em outras loca ..

ildados do Estado.
Asim é que dois dias .1í1-

tes de seu primeiro cmll"

promisso e111 Blumenau, ti

qual :-:e dará fl'cllt'2 ao Olim·

pie», os rubro-negros de
Porto Alegre conf'rontarào
sua }Jo::;erosn equipe COTn a

do Bocaíúva de 1"101' anúpo-
1 i:--�l vice-campeào de S:3; is
tu i" na daLI de l!J deSI('1IÍl'P,S.

'I\üilhcnl Itajní visitará ()

tírne prepal'[leL! por l\lassi
nha· Na vizinha cidade

praiana o "ferrinho" batel'
se·ú com a representação de)
Tiradentes. 2.0 colucado no

cumpeonato da L. J . D., L:;
UI JI(I d :1 2;) de NtNernbi'J.

equipe mais cara e possuido:r:a DERROTADO

de vários dos cracks de maior

renome do associatton barriga •.
verdv-

"andado em lí dél t;'cvereil'u de Hl3ã

Capital •. ..

»"'lmdo de RFlServa ., •• ••

ít!:ntÍel'flçO 'teJ�,' "lNl�O"

• ., ., -Cr$ 50.000.000,00
40.000'000,00

Tivemos, sábado último, na can

cha do Grêmio Espcrtívo Otímpi
co, a segunda partida da série de
"melhor q", três- que está sendo

ôlsputada entre as equipes Iuvenís
de Bola ao .Cesto e VoJeiból, do
Gl'ilmio Esportivo Professor' Trin
dade e da Sociedade Recreativa e

Desportiva Ipíranga, da Itoupava
Sêca, S�gundo se esperava', a pele ..

i ,ia de Voleiból, foi vencida pelos
f rapuzes do G. E. Trindade, por 2 li

I o, A surpreza da tarde, entretanto,
füi e: fácil vitória obtida pelo 'Trin-
u(ade" na parttda de bola 'ao cesto,
partida esta que apresentava' os

ipiranguistas como favoritos abso ,

I
rutos. Este resultado foi realmente

; Inesperado, se levarmos em conta
a facilidade com !t qual o "five" da
estrelinha se impôs ao mesmo ad
versár-ío, há poucos dias, pelo 8CO

re de 34 ? 15, por ocasião da pri
meira partida realizada. na cancha
do 1piranga..Nessa� condições. não

I se pode apontar nenhum dos ad-
t versár-ios, contO favorito p.al'��. � pe�
]eja final, .cuja ó:_ta ainda não foi

fixada. Aguardemos, pois, o final.'
da disputa. "'A••�D!."'iIU!mDHi�l!!!�I:S!!H�Ilit�E:ElI:I':!m'��.l��-.;:!'�� �l;'_����.

.�--� .•_---------------- -

BANCO 'NDUr.STRIA E (OME'ReJO DE SAtnA CATARINA
As festividades a serempno

movidas pelo sírnpátleo gr-e-

Profissional
90.000.000,00

Total dos depósitos em 31 ;8;53, mais de '7JG, 000,000,00
AGENClAS E ESeIU'l'UJUOS NAS .l"fUNCU·I\IS I'RAÇ'\S ,1)0 ss

'l'1\1)0 OE SAN'rA CA'l'AIUNA, No RIO !)I!� JANI':LRO fI� cmUTmA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCa g CONTR.IBUA, Af�mlVI, PARA
o AUMENTO DAS PUSSIBlLIDADES DE l;'lNANCIAMEt'JTO DA PRO-

--- DUÇAO ----.

D e fi t ls t li S

H.,PROilST

P A () UE COM CHEQUEEMédicos

6 O F f fIlE'
.CLINIVÀ G�RAI, - CIRUR<G-IA

CONSUL'.rORIO: Rua 15 de Novembr·o, 595,
Fone 1550 --'-'. (acima da Farmácia Glória)
A�ENj)E . CHAMADOS PELOS FONES:

1196 e 1633

I te sequênCia· lijuc
resultad.8S. ne ativo

a
.E. Apes[tl' (k id' sio(C): pro�.

gr�t1jit,� o para 'a- n"ite do dia,
7, sábado últil11D, n::\o foi'
"disputéiciu na quadra situa
da em Itonp<l\ta Seca () en

CGntro cestobdlist'co e21Íre

I .T fi Il O

i
Clinieas Gerai e Operações no Hospital Sta. Isabél.

Especlalist.. em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado- Y'a Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pel::!.s Ondas ultr-assonicas.

H Ü H N E

ME' D·I C O

Doenças de Senhoras e OperltçÕes. Ralos X
Consultório,: Hospital Santa Catarina,
Consulta': Dás 9,30 ás 12 hOi'as e Das 15 ás 11 horas.
Residência Rua. Marechal Floriano PeiXoto, 253 �

.F'oDe 1258 (em fi'tmte ao- !Joipital Santa 1:;;1I.1ll>l).

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
,,?-'-�. CLJNWÀ OERAL-

El!peciálL",ta em Doenças de Oriança

I
CONSUL'fORI0: l·'loriano Peix'lü), 88 � 1. andar

Fone: 1197
RESIDF...NCIA: nua f'al'iiiba 1'10 - l!'one 1074

-----

DOEHÇAS DO CORAÇAO
DR. CARVALHO
(Electrocardiogral'ia) ..

Tratamento de lleutoSas - (Psicoterapia)
A.v. Rio Branco, 1} (Sobrado) - Ao lado do Vine Bu§ch

M.OIJES'flAS DE SENH.OitAS

DR. RENATO (AMARA
DO:€Nças lN�J,(RNAS

. .

'.

OPERAÇGES --- ONDAS CURTAS

Cowulltário: TravesSá 4 de Fev�.reiro. 3
.

Fones: 1433 e 1226

1�o Premio Um belo Vestido

I
.

ma tiiçá' úiíjsiva ;iO ato in'tU

guraI da ou!'!'! de vulto ernpr.e.,
t'u(lida I'PJo G()\'el'IlO dã Estado
ou seja, II magnífica ponte de

coneret (l cujn cnnstrucâo veio

BD enc21ÜI'O das aspirações,
prncípalrnentc, (hqlll?l('i! que

resicl.;;ill nu Itoupava Seca e

Iroupa va Norte·

íV(;1I4J1í1'íC;I. portanto, ri jOl'�
!];!cl:! su['i:d-pspnr·t.iva que �p iI.

Pl'OxitllU. uln Ü'I'IIO da qual é

t)'Isl�,lltt; uCClli uado 9 intf:l'e,::
se ,LI público citadino.

SSfiJ" ti j'õFim"\rú i'> hmoí tm,

.. lii'i;ím íW am�iLuvjbes d.. Tlp"

Represéntantés geri'ils dd K b M !lO:
sul do pais ...... • i

c L

. , �
....

nlVerSarl'O'

hn superior a (r$ lOO,ôO, três ValitlSOi prêmios, como motivo d·a.

. pas!agem do seu 1.0 aniversário de fundação.
dia 13de Novernbror no (ine

Blumemm acham-se exposfos nai vitrines de MODAS (HANEl e são

Os prêmios, que serão sorteados

os seguintes:

; •••• A ••

";r ,;

1.0 Premio Um casaco de pele

/
7

o Flórida, . agremiação
militanl>e da Segunda Divi
são da Liga Blutnenauense,
representado por seu time

principal de futebol, esteve
domingo, em Joinvile, onde
foi jogar com {} Ad-en\ar
Garcia, clube que pertence
à Divisão Extra da Liga
Joinvilense de Desportos. I'

OS ±ricolores do bairro da I
Fortaleza tomaram autenti� i
co· "banho de gaals", apesar 1
de reforçados' por· valores
de outros quadros locais.
Foram derrotados pé'lo alar
mante placard de 9 x ll"di-,
zendo estes números 'o que
na realidade foí {) intermu
nicipal amistoso do dia 8 em

.1oinvil'e, totalmente favorá
vel aos aderá-aristas.

lo Premio Um faihmr de Unno
.

';-' .

s

.Rua 11,Corretores
.

ULMER LAFfROtn
""""''>F'. 'It

CORRETOR
aÍÍl J4àTmhiu :N. 2 .�...,-. Bt;'f.JlíX:�Au.

�_"'_".M""",)".';'��'''''''''''''''''''''''''N�-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REMOT S AS PERSPECTIVAS
CO,NFLAGR/((AO MO�DIAL

Rainha do Clube Naulico América Pnla reli�ius3 em beneficio �alNuDca se Jó�e, entretanto, conliar na palavra �a Rnssia
...

GrBncle�espectativa em torno' c/e °OU t n a" � I' M t 'z
tiV�Odel��!>�:��')COnf� !�r�����I::���o �� "S:i��:lU !�:��:sei:o�l����lsô!:n:�!���:;" s��::n:rnaB�� ",'.:'

ti !lP S r ç fi' 3 nova nre'13 a ri agora, cessada a. luta na Coréia. ra é maíor. O senador atendau às accntuanoo ser pouco decente 3 ","

IL
.

c/ c/-c/
-

l 0c/ lU y � ��;e:Uj;o S:::���"'�O::�:l��:r��:� �r�:���;_�:s���o��:r::���d:� �:ed�r�:;re �p:zru���:��, ��; -'
>,,'

eseo·na 8 can I a ta prererI a I lVIa's uma vez a p-:.pulação A's 845 - missa campal I Bourk.e Hickenlooper, que êste m�- r�feren"I3' a mudança de _�mmta- �ta?os Urrídos se.,fllZ gl�ndê dl�-
católica blumenaucnse irá de_I na Pl'aç� da Matriz, com MS'S-! mento realiza uma tournêe por dI- çao dO. Bl'ln�o de _:Expo�t:lça� e .In::- '1101.'ao e�tre os dOI". grupos d� cia,

,

_ , , monstrar a sua boa vontade tencía do sr Governador do versos países Iatínccarrterícanos, e I portação, d isse nao se. eh de:tml- na, :. nua tem duvida em ,afirmar

.:rem se obscr:a.n�o geral m- r�kria, apoiando-a e prestí- 1 G�llf9rme já noiícia�os. 3:s r,.··
.

i .'
"

"

,
,

.

se acha neste Estlldo, procedente de ttva, e que o estabe1ecimNHo eon- qu·c· O .general Clli;mg Xai Chek

te, esse e espectatíva em torno giando-a por todos cs ll).CIOS, 'ilQuraçocs de votos sento fel- e� ap>J'� a�. l.mc(;�ttvas tque! Estad?r
":.. COlnltl;a't Logo afo� Montevidéu I Untlará seus finonciamentos a 11}11.- continua a marecer a confiança do.

�'! sensa�l0l!al concu.r�a que o passiveis, o que é um teste_' tas todos os domnígos à tarde, ;.!�an::, o e,ne lCl,? a C0!lS ru: come�"ra,Q, os e! elos exer,
"

'. :.' '---;--�-f go grww, principalmente,.para 1'. seu .país. Com raíacãc n recente'".

C.lIbe Náutico América pro-
. m�?ho evi?ente de que a fa. durante as domingueiras, Pelo ;--'" da nova_ Igreja MatrIz, cu nos, constantes de churrasc�. Em _prOSStlgUlnlCnto as suas ctc� t tender às' importações que m'Ui�o:« lei brasileira que nOS autortza a ex

moveu para a escolha da sua müta americana sempre enca- que se vê a srta Maria Iva J
jas obras vao obtendo todo o galinha assada e outras cornr- elaraeões, o senador Boul'ke aeres I

• -.' ,-c' �
..

-'='-=-0- •. 1 - ;: t '�1 não qulz
• ,';( �

..._ ".f' • 1 .... ..

t' dr o 1
-

d S'< d' b o t 't cão nlu"'dl"al te • })81SeS ínctustve o Bl'a�.H.í J)e�S:Janl p o,,;cu .0 nosso pe ! 4 eo,

R."rlh'l de lD53, o que pode se 1'011 com stmpat la os empreen- n
í

Pêra obteVe uma majoría apoio e ':;lm.va la a P'Pl! açao ns... era arma o uma �rra* CeU OU que, a Sl �a�a '."
1 ': . :. .,� 1 U' I . " entrn� �1l1 dct:llhes, assegurando no

.

_ _,'..
L local, n30 tardando o cha em ca nara a venda de bebidas, de a se norrnadaar, 'conSldl!rando- fazeI nos Es. __, os ru'·'".. -ro cn-

•
_ ,

, I dPi510j vot,°t _O�Le,a Rseg,uI?a que suntuoso templo será er- Íl'lvênd,). ainda rifas jotos 'ti- �e, na entanto, que nunca se

pOdel1:anto.
a oplnii<o gel'al �,o se-u pa{s. entanto ,que temos um gran�e re- '.

co {)c�( a, S1' a· ,enu' e, J� tr" guido para maior orgulho das 1'0 ao alvo c outr�s diverti- confiar na palavra da Rl!Ssia. Sô- é q"e DS C:ll)H.�i� ::;'''.�lcblares ore_ servatõrlO de óleos. e que es amos,

;...;.; .. ", ....•• , .. ;... J;ossmnd,:} ::>m�:í)S as �llndl�atas tradições rel'giosas do povo lnentos, hre '13 pnssibiUdades d� recente recem muito mais vante.g-ens pHn

r:;n�e �l�mfulzO �c�tdU�:tIS"�; desta cidade, trl:aças ao� se�s I A's 17 horas t-�rá lugar a ex� crise no� Es�ados_l!�dos, aP-limt01.\ o fl"IHlci:;,,,,ntu ile õbr",s de g!"m·

�'J.
q

h'-"� d' t qt eX('mpks de êl vlsmo e fc relI_l (Coul'lue n:.. 2,a lJii.gina. letra ii) que sera multo dlflCll seu apareci- de exten,,,<,,
,f"",ra ren lllcl fi. U:pU II en re

g'(] a
-'

as :�l:qll:af:���t::fOl'madOS, 3 c:���p���aB�:;i�j�rn�:��;:; IOutro aCI-d-ente de' aule'mov.I'-;;U��1!�:iI�� � c��cX�éRgã �� ���\��:gãd(j�f�:o�edt�salt I
. .'

' 1#

���e:�;��r�c�:rã��!i��;:: ;r�i;' �l�j::O;�fe��h���ac�:!n'o Ba-Irro de ó·II·['aupava Secarâ realisad'O 11m grande bail�, turno do segumte programa: I
!

H
'

Ol�
iii I '

.

. omenageara O JmpJCO' d.:���l �:<�laa�l���:�: m�t�7�:! �a��og�a l';J:�;�����d:(lP::l���
. ta.", que transformam a rua S, estaçao fel'rOV13rlU, o auklUlO-

O Governador Bornhausen �;���d,;i� r�����ade ��criid���I' ��� ��u��,ag�t; ná"n��l����id��
G ap';;-Sl1' dêste jornal já ter, por de, em eXCi2SS1Va vel�cldaoe,

di • r'�l\as vezes, advertido �.S pl'ocurandu tomar a dwntel:ra

autoridades competentes sô- I do carninhão, o fe .... t'r:m. gl'an-

br.z o f,�tll I de infelicidade, indo pro}ei'3I' ..
Há poucos dias, noticia- se o carro .contra· a (!�rca ,1,)

mos o desastre com um carro terr.eno do Palo Norte, del,'rn_
a.), Expresso Cllrit.iba-Blume-: bando-a, parando sobre a �-aJ--"
nau, que foi de encontro a um çada junto a um peste de lI,u'
muI'O cujas consequencias 1''''' m'nação pública, Por um t1'17.,
sulta;am :em fe:rimentos grá·, o autoJnove.l na,] foi 'espatifa,
ves no motorista. I co contra'o referido póste ou

Oatro desastre ocorreu (ln-! não ��ves.se colhido pessoas c;,up
lem, às 20,30 hol'w., em fren' transItavam. pela calçad� .,,1 ..

t� ao Restaurante Polo Norte,l quela hora. .

cujas prop'Jrçôes não

chegJ_1
O motorista do carro, cujl)

ram a ponto de se lamentar n,:me não' conseguimos apu
vít'l'U::'S, Ee,�l1ndo ,'''purou a r��- raro sofreu ligeiros :terimenlofi

portagem, qu::: esteve no local, ' no rosto, terido sido hospitaH
o caminhão de chapa m', 2-7L \ sado, As autcridades da Inspe-
09, de propriedade da Expor- toria de Transito compaNx';;"

S
D

AS
UMA

Srta. ZENUl. nEBr�LLO

ju.:;tiiicar ante o desusado mo- dimentos sociais do clube náu-
vl,IlLnt.:, dos cab:Js eleitorais, tico.

•

que vão arrecadando votos pu.
ra sufragar a cand'data prefe- A: escolha da candi�ata ao

rida. Com {1 reinicio' do inte- c :bH;ad.) t tulo de Ramha do
rt"ssante certame, os sócíos' do C. N. América constituirá, sem
simpático grêmio do alto da I dúvida,. um acont�cimento d:e
rua Quinze estão entusiasma- m:1.gna Importancla para a VI_

nos com a iniciativa da sua

di_j
da soci:11 do veterano e vito-

. rioso grêmio do sr. Sebastião

R I':.l d 2
Cruz, eis !)orque os sócios tu-

esu lauo a ii. apura.. do empenharão para que o cer

_ •
lam2 se revista do máximo ê-

çao para ramha da Soe. x:to, Isso atésta o moviment?
. d'2 votos que as quatro candl'

Desp Vasf� Verde datas estão obtendo, conforme
• U a a.!Juração realizada TI<} dia 8

d·:) ccrrente. realizada na séde
I do C· N. América. cujos r.esul_
} tado.,; for:.tm os seguintes:
. Maria Ivatli Pêra - 2,670

-- votos; Zenir Rebello - 2,260

1 \,,1103; Liselotte Bu-::,lcke-
1.150 votos;. Ruth Kielwllgen
-- 210 \lotos,

Waltraucl Urban - 2.850:
Elfí Sicvert - 2.600;

.

Cncilda Sculz - 1,250;
ll.tfaría de LOUl'dcs Pabst
1.050:
Linda GcislL·j" - 300;
Dietaling Lal'scn -- 401).

MAIS
.'

NOVA

ram 1'!/} local, tomando as PJ::0_
'videnc'as que o caso exigia,

Diante do fato" é necessá
rio que as autoridades comp-<'
tentes .tomem II sério ó probLe·
ma da' fiscallzac;áo do transita
em Itoupava Sêca, onde a .'l'<;'! ..

gurança da populaçiio ,,"8tá
em jog·�, com os incessantes a_

busos de moioristas inconsci
entes,

ade,;óes, que !loder�b ser su
bscritas na séde do clube, ou

com pess,1ss da diretoria.

SEU S

Por ccasião da visita OH'

('iiil que o sr, Governador do
Estado realisará a f..sta cida
,!c, no riia 14 do corrente, sa
bad::>, num gést,:) de simpatia
i! solid'ariedadi:! ao sr, lrineu

BDrnhausen, o simpático Gr,,\_
� lIio Esportivo· Olimpíco h,)·
m;::::nageará o ilustre homem
público e sua comitiva, com u'

ma churrascada, a realisar-sc
,.\.c, .U,30 horas daquele d'a, na
sua séde social, à Alameda Rio

IBranco·
A' essa homenagem ju:,:.ta (! I'l',!!'cc!ch ao sr, Irineu Bor

.

n!J.'lus.en, deverão comparecer Ias autoridades civis, militare>.'
�.: edesiastícas e pessoas convi" I -------....----------------------.......:-.---"-- ------�-

,bdas,
-

Essa será mna das inumel'ss
lwmenag�ns com que a popu
lação blumenauense prestará
::> ser, tributo de gratidã,:!, e rl'!

conhecimento pelo mü'to que
o governador Bornhausen vem

realhmndo em ben:�fjdo da co

letividade "do município,
Desejando o Grêmio ES1J>::r

tivo Olimnico contar COU} o

apoio Illoràl dos blumenau.:m
oes, para a churrascada do dia
H, estão à disposição das pes�
soas in teressada's as rstas de

._ Prepare "
•• futuro de

seu liIh

IOFOSC1L ADQUIRINDO
•

ARTIGOS N A

Ao t.e·,' conhecimento ri/} �"I_\rrj

10, o {,oh1is�ár:''} do 20.0 pP. <li

tigill->"; para o loea!. onde enC'lTI

trou r.Hversas c�l1·tas escritas 11<"k
sUÍt�ida. lima dss quais dirigida à

l:'oj!cia, 'N�:,la, di2�j(j. f:IH que dei·
:or�.va dentro dI' um movei fi fJuan
I in. II -, 1. C12 ct'tlZeil'G3, com r

quai íl(-\�r·r19. r.{"�r ]Ia n�i•.:1. ,ipO:;'flP
ga. do l\�H "�puJtanH'nf--'. r1i'e I'
contrntni'n com E llgêncin do sr.

AlvlU'O Oon1l',; pit.uadn fi. 1'118 Pu.

rire ,Tanual'Ío 8ft!}, elO lnhauma,
P'ldin. ainda flue nüo lhe !"li'es-
3"'nJ f1.orç'; n,'m VIOlas sol}!'e o i 11,
mulo r: que fizessem f\ 'ijtU tl,ier·
lona cemiterh de Inhauma, (ln

lado da sflpultul'ff. onde ja7. a. Fua

E'<:no-a., faleeida há. alguIl_q :1'

Encomendou , .

o p,rop::'lO "'A C -4. I"enterro e se suicidou apita
IgQoradas as razões de seu gesto I xv NÓVfMBRO

refriger"-nte, ..,m consequencia' apesar das va"ius cal'ü:s' qU\; E',; Ido qU(, veio a f;>.lc,ctt" 'crevcu, o mot!vo que o levou a

CONTRATOU O SEPUL· tomar essa atitud' f>xtl'°ma. Act-

TAMENTO mite-se que a difícil situação fi··
Enquanto isto, o sr. G-a;;iJio e {'

nanocira que ultimamente ate:'!

"cu filho dirigiam-s.:.· li toda; pr,q- ves �ra J)úis. c�e�?,ra a,o pont_o
-;:3. pRra Del Oa.stilno, nu. (l'3pí'r-arr- de ... "ndor a m:uolla dos· Tl\OV'''S

�!l. dI} alu.da clwe-arcm ali C(ml de sua resldl;nCia, t.:nha, eoucoI',

tempo para impedirem o anei".) rido para tal. Entrefanto', eilsc

1€ realizar o ",eu intento, Porém, e'-'ltrarrho silencio, ass.im como .j'

fato de na carta à Polícia pedir
que não lhe suhmetessem o ca

daval' aos axam', dos lc,gi ·tal'< I�
(ConcIlie na 2.a página letra F}

.

------- ------�-

RIO, 9 I'Mel'i':!.) --- De".le [>.1-

g-um tempo, fI'.' nl",nl1h'u !!ld"<f'n
ce, () IH'!Jtu(lg'('n:nio ('ndo' Bc'r
niu',líno de Aimeida. viuvo, d�

naCionalidade I).()' tug·ursa. rf'si
dütíle á rua 'l"tuduva, lU!. ('01

Del C�3tjlhi), vinha falando Ih:
lJngSua�i d.J' sua inti1l1.ida,dp Bohrf'
." idéia de suidd:OJ- que tiuha fi
xa n'a mente Arg'umentava en

�,j;o 1!\lÔ. pt·ra. rlf!. a mOl'tf� Bigni
fieav::r, n SlW. Hhcl'tllc;iio ·dos ill'l
meros sofrimentos <IUC . lhe impu
nha :>. víd::>. e qUE náo mais esta.
·m. d'!lpr'sto fJ. suportar, Dizia �,�

r81'\'0' d.o b.nto viv;;r [\ penar. En
t.r-rrtani.o� nin:guP�';J .::le",""!dil;. V!1.

';118 -n ·;,,'p.lhinl1'.r, t;iü f.�a.ilno ü TUC

toct�o, fBla.s:.e sobre aquelas �(',í
:?ias trag-ic3s {'Oln fi convicçZio d0

qüf"m �{,31m€'nlh" .fju.iza.sse r..a.li·
r:.ã--h�, Ontem, porem, ele proeu
�IJli s, :1]& vizfnhn., d. BpilL1,ln ;\.

'uml.'in.çoo Sill.-a., f- lhe rnt.'";oCU
'([na pn.rla, pr.ndo n: a par de fma

{jef-ir;fin Trlpfonou para o ,eu

cunl"Jado liastiío n,'zen<lc. ,,\11'
:norn. �:l. n_l'f!nrda EEhtciQ d,\"! �á.
eg, (H'I, f\T)j croi, c €'ln poucas P'l�
[&.\'1"'48 fez-lhe a m(l,mn: comuni
�a.qiit), Feito jBj,;}, entrcu pOTO o

4eu quarto c' aH ví'sthr s', a, ri,'or
"fln10killg", gm.val:t Inl'holr-ta

prfetn, '__''',PRtOS d" v..{'niz dr m,�;;'

ma, cor). Em segui..:l:L ('o(or'Oll "�'lo

bre I1ma eça, na :;:a1a de visitas
um .!:lixiio lllortun.rto que há. tem
�j(,3 h!c,,-'ia a.!ql.lirirlo ., aH, me,

'mo, inger':u uma glllnd:, qu:.mti
dad!' fl� venE'n'·[) :n;�tura(l::i. "11m

MOTIVOS TClNOTIAD08
. C:u'los Bernardino, qu ... era nrl

\Togado, formad<!" nn Portuf'al.
ni1.n ex.erc�ndo anui a, lllnfissão
,por nlio ter revaUdado o diploma
n;,o dedurou ant ..s de mat.ar-'fle,

\

F 1\ () A lVI SEUS
ANUNCIOS

NESTE JORNAL

orto a tiro ante
os olhos da noiva

00,'�ssa��ino; �(Eu sou um bandido»I'
'

RTO, 10 (i\[, lldloua]) --.-

VIO.! "OLf'AV 1I]\f no �INE?I!',

I
{aros. tiVeram que abrigar.»;; f(l ..

!€tita ('enã. ti ... :�:lngUt� Cl�fH·r;, ' ...
� ApÔH assi}itirerll a unia .:f:�SUú úre tuna luarq_uise notando (�iL.

nu rn:llh·llt�:1(t�i d" t\ontlngo, .no t tIe (·inFrflfl. FteI'llnndQ. Lrtl ·pcru· ttÚ()1 <lue o {le !(10�h(l-Citlo �on.U.
p.lll:r.a.ment.ú ,([l!' rtt.i" ,f:l"U�1 Jh.:' I panhia de sua, noiva" ,To:1ina :\;"l-: l1uava a p�l'Seg'lli-los, F, ':I:' ,,;;,,"

� :
u' aulio

.

COr,lei!"), lGnrl'J po:'

I
,�"Jf'll(l. tia_.., Nnv ti, d" 19 anD�, I moth'o, telllenci.� U1-..a possiv'!

��t.IJn:i, o fJ.]lldn ,;,1" d,� e;:ll,ninlt': J ';�lteira, dir'ig:ia-se à dlsa desl:<, I agres!>ão, rf'solveram enfl'cma:r
l' "cmendo Chi S11\'>I., solt",l'o. oe sltuada na rua Thlra, 11. Em" h •

.
, t ..

'"

2" d' T" r'
c, c uva e proosegult no "e"u', J

� :1.1IOS, ,01111Cl :an'}. a r,la :/'.'-"- (dadO momen:to, po[""ém, veriCice.- dn. casa de Jm3in,a.
glldo Cn f.rm!\ Henrique Monte. II'am qlH', a passos )"nto \ e pn.
tiln'H .,. 563, no .Jae:1l'é (' P!n]H l'--

! clIrand':) esconder-se de suas ,'�'-'

er'lll sé.li:'l à ru� Br"il1!i., C"Dl'.L:· ta..�. ::-egujrr-ús unI indiv"iduo. 1�r.�
rOI r,\tl tril:tanto, p.onlO ehove.::,q{" n. ,�r: r..-' Re;;tlinn1, ut"'·;:;inl, nA jovens .. '

"('II caminho, quando, pela" «1

Issa"'5S I�n I�O ..... _.ac'usa
tura�, da esqllinrL dn.quelas ru":'

_

k,rarl alcançados pelo estranL'·

(ndlvhluo, que, tl'mlo dito ,"pe·
nas "s palavras "eu sou um 1):(:,-

um aml�go da vlllltlliilma f�:;;;��0�:�0idt���:�b�:��:�����
mftdo o delito, o criminoso T'ü"

RrO, 10 r Mf;ridionall _ Pi'!'- SERIA SUICTDIO fl" em fuga, cnquanl'J 11. jov:�''',

mal1í cc o mÍs1f>l'ió sobre a T1h:'l'
em desespero, recl::>m!>vn por so-

te, >ir!. Rr·,l. A1he�i.i11" Maria dr O facultativo que atendeu d. corro, com o que acorrerãW U,

Alc,llcar Lima, de 25 anos, C:J .,,- Albertina em sua re 'dencia,
local inúmeras pessoas da. VlZ;'

da. mi<' ['esidia na rua S"nndr:' ,>u',-'peitoll, desdf> .o' in1cJ':. de (lU"
local inúmeras pessoas da v!z:;-

V� u' 10- t t 'nhan�a, foi, então providenciada
�q::; Clro nr. "', a!'ar amen (l '1 l'eferida spnhora th'!,cse lngc-

"

1'iO� rido ,'eneno. Os sintomÍts assim
uua ambulancia pO.ra �ocor,'e(' G

,,-, d I d :l' 'I �'Ítíma. Esta, entretanto. ao SN
�"o 1l1!l l'ug-:va (' (OlTlmgo u, ·ndi(,fl"'''''. A mCl't� e-a susp'i-

t,•
.

b I' H conduzida para. o H.P.S" v !? á
lT:i.O, uma am li :JnclfI do 0<' '�. DeI"",:, :l. vítima. ainda io-
"

I 1 P t s [
. falecer, em ccltsequench df�

pl:1, ((' toJn () .ocorl'o, Ol:'ll) -'em, niio se encontrava en[er-
li, i\;,da 1H11'(1 o mencionado !':n· ma, daí a dificuldade de ---e "R- ga��!�:/�0�e���1����:'e��;�n-��
d",T('t). ond', d_ Alhe!tina MH";-' darece,- o faf.o, a'não �er decor- neeroterio do Posto de ALS1",,<}1-
fole· .r:rhava enl esta.do g:ruvi:=sjena. rent,�· de unl pt..�cess:> ·violento.
O· ,

I' 1 cja. do. M�ifT,
..: l,'.cGICOS que a at"ll{ {'l'3m :-.r.- 06 parent<'B I'ecusal'am-!'e a

licitf;XU111 e:qllicaçõe', de seus pa-' da,. explLcações às autoridades O comissário Pompeu, di! ",,1'

rp!:1t.,.�, m1t.s. ninguem pôde 1'1'''-8' }JoHciais. O que redundDu em vko nJ- 19.(} D. p" ao tomm' co

tr.l'qu:1.lquer· infOT:ma,ção, que au- n�aiOr mhtél'io. O coronel Huio nhecimcnto. do ocorrido, encetou

l;n,;,·�',"e O diag-nóstico. Em ,,'-5+,,- Alencar Cn.bral. porém, na qua- imediata" providencias no senti

do glave, foi ela transp.II'((lrla :it?:tde d," amigo do eYposO da ví- do de S�� capturado o crímino

P" ,;, (] hospital, ondc, apôs ,m' :i'1la o en!!"-nh�b,) Afaua.lprL de �1)'. Eate, c:rr.forme' {lec1arou _;:ú
B1Jl0 1Jl{:"dicnda.. yc.io a 1'alecf'r _·"\lencar Filho, d("clarou â poli- :s;,ína em seu depohnenfo, é u:.:n

No boletim médico, havia uma ('ia que d, Albertina não llavi9 hoO\em de cor p<:.rda, forte. <le

lt:tN'rog-ae-üo sobt'c a ;'cau&'l- se suicidado, porque não pos uia 30 nnos presumiveis, trnjando

mc.rt;,;". Por este, m'Jti\':J foi ') I motivos para tanto_ Adiantou, '( no raomento< do cdm2. ca';çr,
c,'da--,'r rémo,'ido pa�a (> n�('!"j· ainda, que ela, tinna falecido em cin'za., blus?-o escuro e f'!ondu:t.in'

téI'io do Instituto· Méd,ico L" ..:::al. t:'JnseQuencia do um m.aJ súbit·.).. do 'a;::> braço UIll guarda-chuva.

rlua.ado lá chegaram, já. o enconf

tl"Ill"1l.1U morto. tendo ao' ind,) ()

copo a,fnrla �OTI1 l'.� si os ;fi) C01"1·O

'ivo' falidí-e�

RIO, 10 fMerid'onal) - Fa
-ep:od;J.I tlSSOU u tU<I'lUQ opuer
gem, 11 proposítJ dos inciden_
tes verificad-:lS, o:abado á noi
te no "High-Life", quando da
apuração do concurso. para
"!tainha do Cinema, promovi
d:> pela Associação Brasileira
de Cronistas Cinematograficos.
o vereador Paschoal Carks
lV!'agno, d'sse-nos ter se- envol.
vido no caso involuntariamen.
f:., ao estra:11Uir, como mem
bro da comb.;,ão li falta de um
l'eguIamentIJ,

NÃO TINHA REGU_

"SOU UM B.\:r'>fDIDO"

LAMENTO .

!
. NÃO TERIA ACEl'J�Ó .

- Eu compareci á festa - - Finalizando SW1S declara"
esclareceu Paschoal Carlos ções â rep'Jrtagem, o vereado;:,
Mag�o - para atepder a um Pasch:Jal Carlos Magnó dissc�
conVIte d? meu amIgo Alfredo nos que se soubesse o que iria
Pessoa, dIretor de Tur'ismo da acontecer não teria compare
Prefeitura. L�, tenho sido con cido, á fe;ta. "Aliás, acentuou.
vacada para mtegrar a mesa a depois de tudo roo que' houve�
puradora. eml?or� alhei(l; ao I

cra para a candid:::ta que con� ,

concUl:s,:), aquIescI, �e. prontc, segUiu maio!" votaç:áD. a atriz
Tod�vla, logo de mIC,.o estra_! Marly Sorei; nem ter aceitado
nhel a falta de um l'egulamen- a c.oroa de :rainha. Eu em seu
to, tenho manifestado essa.

eS-11ugar !ião aceitaria".
.

tranheza aos deml'lis {,o!npon�n FOr PROCLAMADA
tes da c?missão, �Cbllm()S o Ia O sr. Luiz Lalayette Stock- .'
to uma lrreguland'lue" e desse ler. diretor do Serviço de Cen
.modo, P'Gr porposta mmha l:e� sura, que presidlu a comissão
solveu-se faze-lo COlls,tar rja apuracWra d>:J' concurso para
ata, para que, �e futuro seja .Rainha do Cjnema,.�ambem fui
essa falta corrIgida. ·'ouvjdo pela nossa reportagem

CERTAME COMER-' Disse-nos.::> sr. Laiayeatte Sta-
CIAL ckeler que, como presidente da

Além da questão do regula- mesa, não opinara mandando
mento - prosseguiu - estia- apenas fazer constar da ata as
nhei tambem as bases do con. irregularidades'e sugestões a..
curso, por demais comercial. presentadas, Todsv'a, afirmOtl
Da forma por que se pr'1ces- o diretor do Serviço de Censu
sou, a escolha da rainhá ficlt á ra que os votos· contidos na
mercê -do d'nheiro, Ess'a ·for- urna' :liõ:ram computado� nor

mula é adotada no Baile das mahnente, e a triz Marly So
Atrizes. Mas com relação ás rel,- .candidata mais votada
atrizes a coisa é düerente.' A ·{Conclue na Z.a págIn:t Ietl'!1 D)'
eleita é apenas a rainha' do
baile, da festa em si; e nã-o de

sões sobrú (}. suce�!lO do BaUe todas as atrizes, Já n'o caso da

d,.> Desfile,
. rainha do cinema, atdbui-se

Oportunamente ,abord..aremos c p-:r valor do dinheiro' um ti-
tulo que, devendo ser osten_

Desfile no que ·dtz respeito aOs tado pela melhor' da classe,
Chapéus. uma vez que ÍlOj<:o cn deveria:ser" outorgadO tendo-se
mentamO's apena'" o que '�e rQ- elTI v'sta apenas o vaLor do Me
fere. exclusivamente. a .estiuos., rito. Essa é outra irregulari-
Antonio Karam locutor ecarre- dade qUe foi anotada pela co

gad,::> da ap.reseta:ção do Dr') ;file, missão, que a fez c,anstar tam
muito cotr:ibuiu para o. sucesso bem da ata, com uma indica
da autentica noitada artística pro- ção para que, de futuro. a.. e-o
porcionada à, �in,a �ociedade rio- leiçã? �a Rai,nha ,do Cinema e,(!r, emba,raçosa, O 01';;8:0 !'if.un,�
sulense, pOr mlcmhva do sr'. Lo- Brrualell'o seja Leito por um cionista "Diári'J da Manhã" d·z.
thar Pa.ul. . ! g�uP.o escoll;ido �e_ escr�tol'es, 'textualmenle que "pela prin' ,�'

]

.. tecmcos e )orna11st;ls llgados.
l-lra

Jl.1el'eCenl os n08'505 pan.i.bens a s t' t f' \ vez eUl v1nte '" !-l'C�C al'Co,' ;:;o'j-u.
. .

o asslIn os C nema iOgra leos

I
.

.

. "
.

3.S gracIosas ;�ven. que t(}lnar�m de modo a poder prevalecer: g,Ue'ilC'S. de,diferentes 1(l�laS, '1'0>-
parte 110 De&flle de Mod�s,. t�lll como se verifica nos demais

I
hoos votalam ,em candl,da.tús <!i

çando, c,om sua per�onahdll,dê _e 'paíse;s em concursos seIlL'?lhu'l fér�entes. �om 15:'0, a vida pOl'Lu
encanta, a �nesqueClvel :no.ltada tes, apenas O.valor do mér_ito 'fuesa .entl::<lv. em nova !':Jc,,", -',,-

de 7 de novemb.ro COrl·eute. , das candidatas. .

�

crr-scenta o jo:rn'l.i .

Noticias de Rio do Sul.

Grandioso desfile de modas
no Esporte Clube Concórdia

Il\1PLEf.,-1ENTOS

RIO DO SUL. 10 -- \) 'et" Lo· '�alg'Jdão Seridó.... :YIodelo jm-en\t
thar Paul, na qualidade de Dire_ foi a "'eguir apre!;eI�tll-do r..cI'

tor das LOjas Paul -_ 'l'ech�'J'1 E:lIen Baungarten. Dalva Mac;!
fi Cllnfecções - vcm 'de hr-illl.l�V Ib vem logo a seguir com tihl

mah uma vez, a di�tinta '·o,"iu· luod1-lo verdadeir;tmente difel'""
1ade riosule-nse. cem um H1ug- te e um' po';co, ,:f6I'u do comum,
uífic·) Desfile de Modas, para" não' só pelo desenho da estam
w.:rão 1953-1954. pa, ('lmO tambem pelo f,'ito d",
Por nfirua gentileza da ':';r"to- apresentar orig,�n8J co-rpete de

ria .do Club2 dos Turun�',' o <)';- lastcx que d',\,c.rá s«r. usa<1o �.YtJl

meira Ba.ile rea.1i-zado pe'\) <�:��""! �lçàs. HeJojsa Cunha :::urge COln
('J8 jo· ...eus e que tEm r ,Ir ,. L'd original modelo francês. de �l-I
-"c.e cs sulá,,!'; ,I" P�nrl'i.' hl1f,e gouãO Seridó, idea1 para 113.Ss"iO
Conc·::.rdia, sf'l'viu lamn"�l jlnru ou esporte, e' que impres io,,3.

ap, esent;u- o I' fpr'c!C) De ,rjl". 1)(';la Originalidade dos seus <n-

p··,la. O(·delll. ,;lf� Vi) t
�
.. p' q .-'Í' :;0 feites. em traC";,}iPl .. Cinz3,-c'huIu-

f.Nema" Ellen Bannu;",.. t0i1· com bo, a côr da. moda, com aplica'
[{tia e sobre-sala de s('da (';.!' !lões de "�'l'..l'ja".- fo-i nP1'e';!eutado
unnpada e organza lisa r{,s)J (.. por AneUse. Doi:; modelos eS

th'atnente Heloisa Cunha apre, vorte, com 'a prátiúa calc;a cam
a'11-l.!l, \!lna. original su.ia par" .s- PI'ida, fo.ram' apre.3ent.ados por
porte e pie-nique. Maravilhoso Traudi Schmidt' f' TIse Baung-:1.I'
conjunto de hlu�a c '"aia, spnl.!'-, !"m Lindo "e"tid':) de linno n:1

('<,jn última �de puro linho TU' {o. cOr v(!l'l:h!lh.'l, tom aplicações
f(.'i aprEsentado por '\Van" T",'i�' '", �'()tache ol'ane-o, foi que vi,
ger, Com o retorno vltol'Íoso da mo!! a seguir, com LaUrel,' l"ai.
"'[lia. .p!(s,';éc". .Mn.rJy Sehmldt (;N. RelolHa Cunlm surgiu dt�·

,,\e'lfilf\1I ("111 um h':lifW'110 ",\" pr,!s com cutt"o ol'Íg-inlll vi'\;;tido
'-"l"'r.�" f-m f-J:(-; ]lreln. 1'1''1'1-- de linho, bordad',) li 0111'0, " 'ot,),·

I d,' �"hfllidt r_prc�c"lÍ"
'.

umlí lin· cand3-!lf' o lr.ll>üenvhl córi.· elo,'

: da. saln "VIi':s'::;" em t.cclt.b j r(!- holsos. \-ValIy I{l'ieg<'l' ,rli, .. fila

I p:ca), Lmu'f't" F"igd surge nu com outro modelO' em linho, r'�m

I inh'':lI1Q com Um nevo ('onjunto pec;ucno enfeite bord:ldQ. I'ha_

I
� "aill-bl,:sa - sendo II "'aia di' �Hidl) "CtlTiol'a". tfllflc]11 (!fciM?;.O
11�v" trol;.'('cI nle�('lado.

comr;C"11t:Juann.\
em linhn hranco c' :pr,),

I fada por orlgi:na.l hlusa d.> 1 ti"o,· lo fnI aprpsp.n1aõo, ;1O!' 1',aue;;t<,-
linp, lIstad:!. Apare!:!: nOVall1t'ut(! Falgel.

' .

; Waily K:1'IegBl" des!i}llndo desta O Balle dos Turun.:.J!� prolou-
f feita com o t>ia afiln111da te"lldo fr�u-l5e animadls ;1mo a.tá no ri:(,1(àf'

<la. aurora. deixado os a.ssociados
e freq'uen"fadores 'do ESpo.r-tO!l
Clube CO!llcordia, aquel� sa

IÕe's. com a me1hoI' das in-:p"es·

COM TODOS os

��_V��.R,� ME_�ANIIADA AO ,ALCANCE DE TO�!!ISENHORES AGRICUVrORES!

'. \ APROVEITEM 'A OC,!\SLi\.O E ME-
. CANIZEM SUA LAVOURA ADQUI'

RINDO UM TRATOR

"'f A 'f E.R I.. O O"
.

POR APENAS CR$ 34,90n,OO,
NAO PERCA1lt TEMPO

DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VrnmA BRUNS S. A.

Esquina da Rua Padre .JacobsRua 15 de Novembro, 92�
-7---
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