
ANO X NUMERO

que conduziu o presldente
(:etú1io Vargas e sua comi
tiva. Recebff:un o Chefe do

Governo 0& !fn,,-:eYnlldo�es
lHlll,no7 da Rocna* do Pal'a
ná, Sllvi.. I'r.dros�. d" Rio'
Graná.. 110 Norte, Ernesto

Dornplles, do Rio Grande do

Sul, Irlneu DOl'IÚlaUSrn, de
Sa.utll. Catarina e r.ucas N.
Garei's, de São Paulo. O go
vel'fiudor de fiIinas é espera
do também ainda hoje nesta

Capital.

Chegou õnlem à Capilal paranaense o presidenle Gelulio
Cü"RiTmA, 1& (r.ierlii,)

..__""."",."'•.0"" """'''''''' ",-'''' ''''''''.. '''' ==m�=.""".n""__""_"""'_� """__.-""""'=."".,._._,....,""':"�""""�-'\""

ii'N,islUil.r-nt.;, "",,SI í 1,30 :n101'M.
aterrtsou em Cllritiba o aviá.. O'RGAO DOS uDIA.5RIOS ASSOCIADOS"

-- o M EN' S A G E I R O
BLUMENAU. (Santa Ca tarlna, SABADO,

D A S S E L V A S -

Prestes Maia reune
.

condições· para
derrotar Janjo Quadros em São Paulo
Em perigo a coligação que elegeQ (j atual' prefeito

CURITIBA, 18 (Meridional) - O governadcr 1\Iunh02: da
Roeha declarou que não se falará de política na reunião dos
guvernadoees, desautorizando desse modo as notícias de que
se encaminhará ao exame o esquema do, sr. Etelvino, no en
contro dos governadores da Bacia do Paraná, devendo versar

excluslvamente sobre problemas da região.
Em Curitiba, já se encontram os srs, Café Filho, Nereu

Ramos c CI; guveradores de Santa Catarina, sr- Jrlneu Bom.
hausen, e do Rio Grande do Sul.

As pessoas que se encontravam no aeroporto de éuritiba
passaram mementos de grande emo-ção. E' que o aparelho em

que viajavam o sr. Nereu Ramos e �ua esposa, acusou defei
to, obrigando o piloto a uma aterrissagem Irregular- O avião
desceu de "barriga", com seu trem de aterrissagem recolhido
deslisando sobre a grama molhada sem nenhum dana p,lX�
seus ocupantes. PRl'S. GETULIO VARGAS

o presidente da República,
dr- Getúlio Vargas, também
já segu u para Curitiba, a.

companhado de sua comitiva,
entre eles os ministros João
Goulart e J<:ão Cleonhns.

Na, ocasião do -embarque
no Aeroporto Santos Dumont,
recebeu uma delegação da
Mocidade Trabalhista de São
Paulo .e Associações dos :fun
cíonárics núhlícos federaís
qUe fizeram entrega de u�
memorial, no sentido de que
seja resolvida a situação' de
cerca de 400 tarefe 'ros da De
J.�gacia· Regional do Trabalho
em São=Paulo, que estão a�
meaçadoj, de exoneração em
face do decreto de 28.10.53.
O presidente Vargas preme,
teu providencias.

. , l II

em turíc eX1gem
a execução de Laure.nti Beria
Abala es muralhas do Kremlin o clamor contra o de(aido�àpar(eiro

.
__ '_Oh';. _. � . _

Bolchevistas

Moscou, 13 (DP) - o pro
-cesso do ex.rnlnístro Bería e
seus cúmplices Se desenvol
verá, provavelmente. em se-

gr.�do de justiça.
.

NESTE

D I A' R I O

RIO, 18 (Meridional) - A pro"

I
fins, inclusive pnra aguardar o

posito da isenção do Imposto di! ato do Senado Federal ?. que se

rend:>. de que gozam proC"550res,' refere o S\lpremO Tribunal Fede

jornnustns e autores, foram sus- Tal" � recomendo a vossa senhorfa
tados quaisquer procedimentos re- que, tendo Em vista o pronuncia
icrent"s à sua arrecadação. menta daquela Casa do Parlllrnen-
A respeito, dirigiu o sr-, Cezar to, o que reza o art. 6-i co. Cons

Prietto, diretor daquele tributo, o tituição Federal, e o venerando a

seguinte oficio-circular aos orgãos córdão do Tribunal Federal de

que lhe são subordinados: "Tenho Recursos, sej!:'.m sustados quais
em vista a decisão do exmo. sr. quer procedimentos referentes à
Ministro da f'azene.'a em despacho questão do lmpôsto de Renda so

exnrado no processo nr. 255.4711\53, bre a remuneração dos professo
e abaixo transcrito: 'Acuse-se o res, dos jornalistas e autores, em

l'ecebimento c, em seguida, cnca- consonancía, aliás. com os termos

minhe-se o processo à Divisão do do oficio-circular nr. 1192. de 30.

Imposto de Renda, para os devldos 4.52, desta Divisão".

SEIS M:IL;'!:OES DE POR
'fADORES DE BOCIO

Vl!:NDA DE:sn utAKIO
NA RNG1tAXATABIA.

PONTO cmr.

qUf", o s pla'nf"'-� 11tH! Iev ...q·.. �. n1.I·a

o nOIFo Ministério <ll'penrliam
ainda da aprovação prpsidencia}
a um organograma de sua auto'
ria; e por isso se limitava a ex-.

por as Iinhas gerais daquilo que.

Co-m relação ao bacio, que se·

rã tambem objeto de vigorosa

campanha profítáttca. o mlntstrrt

da Saud.c, que é autor de mínu
eloso estudo '."Jbre a materia, fez
rvvelacões imprn'.'sionantps.
-�\..S('is milhões de bral<il!'iros

- tornou' ,;e acham afeta-

dos por essa i errtvet mclêstla.
o boda endemíco .5tá díf'undtdo
em vastísalmaa rei;riões do país
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- ASSEMBI)E'IA GERAL i�xt�AÓR_�,;�A·'RIÀ:'

,-

dela, creio que a realização ',' EDITAL DECONVOCAÇÃ:(} .'" " .

previa. dos pleitos de senad,?- .

São convidados, pelo ntesente 'edih:íl; os senhores' aeíonfs-
res e deputados e da ;maiol'lu I. tas .desta. soc'edade, ã comparecer à Assembléia Geral E�tra
d�s. gov,ernos, �stac!uaIs, per- ordinári:t a se realizar no dia 31 de dezembro de 1953, as 14
mit indo a vei-if'ícacão da pos- horas.: na sede social à Rua 15 de novembro, Nr. 25, com a

síbtlldade de cada Part�do, e seguinte .

.

afastando da pugna de 5:J, nu- ORDEM DO DIA
.

-c,•
merosos i_nteresses eleitornis. ). __ Aumento do Capital social;
concorrera para que as fOI'. 2 __ Alteracão dos Estatutos sociais;
GUS pa rt ídáríus encontrem o 3 _ Outrcs assuntos de interesse social.
denominador comum de um Blumenau. 16 de dezembro de 1953.
nome equidistante em condi" PAULO FRITZSCHE - Díretor.
cões de. assumir a Presidericía �--�....--..;._--,-------------
da Reoúbl íca- E se não, eH- 1\ R E ( I e A-

.

f t:
contrnrern ,:;: choque das ur» f" '. .)

.

'" .J L
nas não destruirá a democra
cia brnsile 'ra-

BLUMENAU, 19-1,2-1953

A
uma' democracia que,

' entre
nós, já a esta altura, está
'hem: alícerçada".

fiI Renovação dos m�todos
�

A
.. '-T=--=E:-:::N.-=-('::.�>�Ã::-O�""

.....-

ie'�:�;;� �a�aO��;;!�çoJ: ��:
lítica nacional, o chefe ude

VENDE-SE um negócio de nista do Paraná passou a fa-
por' Freto de ecasíão e pô:r moo

secos e' mothàdos; Preço de lar dos métodos postos e111
tivo de mudanea, um D€ID monta- ocasião. - Ou aluga-se o mes: prática pelos partidos.
dó Bar, com lIeqllemu aeomoua- mo prédio. - Informaçõe,s a

_ Agora, () que cumpre aos
'jliei. ii1.tuadi,l DO 3alml

.

do Gar� Rua !tajai - 1;ieco Xapeco. partidos é sentir as Inquieta-
da; onmá ·fl'egue:r.la. 'l'ritar eo� ,_-_.... ções sociais da época, as di-
iS i'i'ópriet4rlo. à nu!;' Am�zlfnli1l V-

-

I: N' D' ·E····� e E ficilldades de vida, o proble-
.... :l.'ii?5, (ao lado da cme Garcia).

,
.;;

."3 ,�'.J .
ma humano ern toda a sua

"
,

'-1
Uma qtrítandinha por preço extensão e não pretender a-

�

N D
'ii' 't i'! .

-

R A bafar aquelas com soluções"" V I:
.

� .. 1 (;
.' de ocasião, sito a . ua ma-

reacionárias. Assim não bas,. �, L "" deu da Luz. _;;;_ Os interessa.

U t des poderão. colher melht>,r.es ta apenas procurar soluções
rgen' r.. D 1 de 'cunola. usar as mesmas

. ,

II 51
. infól'macõés com o 81". ame

f.ra.,ses.-de '20 anos atrás, poisWerner.'1"01' motivo de doença, uma
_,....__ ...__�_ isso importaria em manter a

hicicleta para sfml1{jrá, de fa-
PR O ('U'R A .. S E superficialidade do problema

'ln'ieacã{l alemã, c<impl!.'tamen� político, continuar a aridez
t(> nova, por p�eço excellcio- da paisagem de nossa vida
Dal. - Otima para presente .

d pública, quando boa parte4· t Um rapaz de menor ida e,de Natal. - Ver- e -tra ar na .

r dos expedientes partidários
Oficina de Ilvo l\'Ioes, fundos que saiba datííogra UI e se

se gasta discutindo demissões
,

1 I 'AI possível, saiba falar alemão,
fda Casa Radi{) � o rrn, � a-

Informações no Expresso de professores ou trans eren,

meda Rio Bl'à�çõ. Jo:nvilense Ltda•.· elas de coletores.

Nenhum perigo em 55
Finalizando SU<l entrevista,

disse {) coronel P. Soares:
- Assim. resumindo, acre

dito qlie a 'iniciativa Etelvino
encontrará obstáculos insupe
ráveis em seu proprio Estado
e não terá possibilidade de
alterar as composições partL
dárias já processadas na es

fera estadual. Ao contrário

VENDE-SE

1AMQORES' 'VAZiOS
Vende�se neste Jornal

==" lOIES' Ar VENDA

Um terreno com uma casa

de moradia, nova, rio lugar Vi
la Nova, própria para mora-

dia e negocio. .

Tratar no local: Rua Alri1i
rante Tamandará, 680 - es-

V'en�em-se �iv�rsos lote�, qtúna da Rua J'ÓÍnvile, ou com

Situaçao prev1legmda, proxl- o Dr. Abilio Ramos, em Ita-
mo ao centro. Preços vanta- jaí.

.

_ 1_tCH.>os. Facilita-se os pagan,:ten-I _

�. -'O�nfQrmações com o proprie- A t e n c ã o
tári-o Dr. Herbert Georg .� R· ,

15 de Novembro, :n3 - Fone
1531.

OrORENQ,
c �)

«) _.,., "o,.gm".. '" <}O>

�·t......nl""".

VENDE-SE um negócio de
secos e'mOlhados, Preço de o

casião. � Ou aluga-se o mes

mo prédio. _ Iúformações à
Rua Itajaí - Beco Xapecó, 70.
Tratar com o proprietário.

CENIRO Df
A UI O M O' V E I S

AutOIDfivebJ UsadGill
{'1ud.Dhóe8 UIlIUl6í1
()iíwí�nete. IhilulH

�=j_:ft. "

�;:���
v\;·W&\

'1';aOCA
VENDA
COMPRA

rrr
COii{j�IiS!onârlol\!.

CAMINHõES li'. W. D. (I'our
Wheel Drlye).

�tHATOlti�
.

ll·, .Bi;. :;t?!�!J,�
.Peça:! e"' eessol' OO�

..

l"ORD :- CHEVROLft

�,
- Linha �

, MOPAR 1
AUTO COMERCIAL
iMPORTADORA S. A.

BLUMENAU
Rua 15 de NovE'!mbrú, 983
"ACISA" - Fone 1324

Telegramas: VJo...,NDEMEENE

B

f
operação eficiente dos operá
rios Q_a firma na conclusao dI?
trecho e a bôa vQ.ntade sem

pre encontrada ná Direjtoria.
da Estrada de Ferro, Santa
Catarinà e da p#te daque}�s
qúe, pôr força das c�cun!itan�
cim:l, dependia Ó $Ucesso

. da

empl·eitlld�.

ti
feito' e o urefeito da capital,
aauele contará com o apoio
dê todas as forças democráti
cas, inclusive da UDN, con

c:q'rendo este apenas pelo
PDC e PSR

.

ORGANIZAÇÃO BtU-
l

� MENAUENSE LTDL
r
I

Tem para venda:
�

II 1 terreno no Bairro 4!a Garcia, i

ti SI Rua Engenheiro Odebrecht. Ii
os dema is. Cozinhe-os em pou-

II luedlll1}o 32 metros de trem. II
ca frgua em pan.ela coberta. III (lar ISO metros oe Fundo '1 Já que a n"Jssa conversa d_eII x li: li:

II hoje é sôbre vegetais, á recel-
II ]. terreno de 15 metro. por I

ta do dia não poderia ser ou
li :lI) 111) Bairro d41 Bom Retiro, I

d ��tA--' ,. tra senão ...
li com UlM casa e •. .,.. �........

SOUFFLE' DE BRO'COLQ
II x Jt X 11:3 ovos, separados; 112 xíca- III 1 bela casa resldenc!.a1 no &. II

ra de môlho branco, quente e
II co Tlmbó. eltunda num tí'rreno II

esp�ssQ; 1 xícara de brócolo,

I' dl;! lÍ6
metro! de trent. por "

cozido e picad::; 2 colheres
, 28 metroJl de fundo. Preço d. P

(sopa) de queijo Parmesão ra
li oca.lão, lI'acillts.Be pqament.o. ij lado.
U .li[ li :li! I' Bata as gemas e adicione-�sII 1 CIiIIII na Rua Baia, pouco a- II

ao môlho branco. ,Tunte obro:,
II lém (<> ponto final do onlbUíl II

colo e o queijo. Misture as
II ali ltOUPIlVfI, construlda ha pou-!I

claras batidas em pont-Q, de
H co tllmpo. ótimo local para fi neve. e Leve aa forno modera�II IJ.,r ,e re.staurant& ou outro ra- iI

do em fôrma untada com man
II ülO do negócio, l'acUita�s. no!l

teiga, Deixe cozinhar �urante
r'l pagamento.

.

II
50 minutos' Sirva bem ·quente., .

li: % li: II
.

Ir 1 Bungalow no Bairro da V... I
Esta receita dá pára 4 pessoas.

II lha. em estado de novo. Terro- J
F A ç A M S E"U S

I(.nu
de 240 m.ettoa qUluiràdoSl. fi

I A' N UNe I" O S
II O'Uma altuaçãó, 'II :ll:lI:% I NESTE JORNAL
11' 1 negocio do .ecolI 1\ l!!lo!.b4- II
II dai! na rua 15, bem !.nmLlAdo II I
II .' com bOI! treguesla.

'

II
II li: x l[ IIII niv"'l'lIoa terreno.!! .. euu .. III to<1oí; oa bairros dlll oi4&ü. I
� :li! li: x I'
II Dlve1'IIOJ!, lotes .. cud lia ilrll1a II
II <1. Camborh\. II
II x li: x I'U :.I ltngenholl de lerTa nO mu- III lÚc1pio de Iblrama a 11.5 qui- I

I' lometro:i da edação é!.ê J4II.ta- II
11.tor.

,.

II
II .

X lIt li: 11II 1 �l'a re.sldenc1al· com '11m. I

1 terreno de. 750' m2, nu ()4lltrb II
'II da cidade.

.

II

II
'

:I: Z :li! I:
II 1 .tecUlllrla. 1 fabrica d. 01110 II

'I de. sassafraz, 1 MerrarIa Qua- II
l dro 'de centro. 1 t,ébr1clll de IJ
H Pl'litli tllllcaruea com 2' 11lrT1I� II

'I Iria,; sTi(:ot" '!II reservÁ dil � ti
! !Il.llllll r.1nlloetl'oil IiduIt<lil. 1 'III Júld,. tw,en�ii. com 110.000.000 I
II fil"U:O!li {oUAIÚ'l'(I.-ía. tudo Idtu.a II
II ;}Ij !.lO munlciplo de '1'1114. II

'I % = :li! II
I, l""tfi. em Cu#Uba s1tuadOIl!1
ii fln aíverwa pontol! dll cidade. II
.1 'l'enlllloli (Ia granil.. .. dpi'" ,
lJ nlo:r12l1ç1!o. oUmo empl'lB;!IG 4. II
II capltJal. II

'I
x " x II

I CorutaIte-nem qUlUld. de- '11I trejar efetuar' �ualquel'

1, negoci() imoblliarlo:' I
ORGANIZAÇAO BLU- '11·

'I l\'IENAmPlISE LTDA .•. 11I .

)J,Qa 15 de Nõvettlbre I
1 '8'10, 1.8 lt..tdlU', ola I. ! .

i .
'(U16 1 riJ2. H

G
Deputado federal pel'J ESt3d'J

do Rio, o noyo titul.'E niio prrll'l
esquivar-se das deda"'8cões pOl,i.
ticas. Assim, sua entrevista gI

rou, tambem. em torn� dos mo

ti\"JS polith;(}'S de sUG JndirraçàlJ
para (} postü ministeri"ll.
Foi uma homen'ngl'l� :n ?SD

- explícou o SJ', Migl�21 CO'Jt:J
Filho, A ,ndicação te·; fc�ti: p;>r
esse partído, ao qual pe"rt:n�o
p(,� interPlfuio de! seu presidi'n
de almirante El'nani ,ia ATinwl
P�ixotO. E agora o gov('rnador
fluminense .deve esbu 'Satisfeito

por haver contemplado (: E�fa:}·)
do Rio com um' Ministério.

A POSSll:

A posse dI? ministro da Saude

está marcada, para o d:n 22 do

COlrellte. A l".l'l'imonh r�alizar'

se-á às 16 horas, n} Mínisterio'
da Educação. O carg., :lerá tranl"

mitído pelo titular em funç5.o,
ministro Antonio Ball:>in.).

O Ministério da Sau:le fun

cionará no 1;.0 e 6.) andru'9s d',

nova sede dQ Club de Em:;C'nt!a
ria. na. Avenida Rie Branec

• ->' •

J
b:r:h'.élm O

.

pulmão, de onde
extrairam a ,ponta de flexa,
a qual havia penetrado mais
'de um Palmo; Ag'ora, o la
vrador está passando bem.,

. -

Pessoa honesta e nrátlca para trabalhar em negócio de
Secos e Molhados. � paga-se bem.

Apresentar-se no Armazém Paulista, rup João Pessoa, nr.
1 e tratar com o sr. Oscar.
-.Il.,. .__

.

- __ .;__- -'-__-. _

SERVICO NAC., DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
pe:·.�')a'3 e,,�l'll'ccidas !lôr),' to.na- I Denar.lamento Rec, do Põrpná e

.. Sq.n, ta.:,Cata,rinaria rn rilcd:icarncntos corno a au-. tJ:.t _

r[),J�1Í�ina. terrarntctna, e�tl'\'p� lj BOLSAS DE ESTUDO PARA OPERARIOS'tomtcí na e outros, por contí'- 10' 01, . ", .' . ..H O J E - SABADO - às 8 HORAS \..�_ HOJE
prla, O abuso- que se vel'ific:o

..:

I'\A 111� UfTR'1 NORMA SHEARER, TYRONE POWER.. ANITA LOUISE,
ainda terminou o ar. Jioberva.J

"KS'" II riíiJ'} ln _w....

super e inesquecjv�l produçãOl da METRO!Fa,ria: em relação ri vellda .le Levo ao conhecin�;mto dos Srs. Industriais d� Sta. Cata-
..

M A R I A 4 N.':T· O lU I E T T Iantí-bíotícos sem receita méd;r,à r iria que se encontram abertas até o dia 24 do .mês corrente
'.

11 a A
é apenas com rela ção á penícüt- ;JS inscrições de candidates aos' seguintes cursos, d>l? aperfei- ,

A hi�tória, humana, de uma .. rainha que quis governar com
na que muitos julgam ainda. �"Fr- çoameI:-io mantidos pela Dívlsâo de Bolsas do Departamen, r! o coraçãQ'�.e. f';lÍ domi?ada pelas próprias emoções!

. ..

.'
vir para a cura de uma infini- (o NaCional do SENAI: ' .: Uma IustorIa pa:lpItante, p,rofundamente humana, :filmada:
dade de molestias, inclush'e (JS a) Formação e aperfeiçoamento para contramestres de

:i'Ia_l,
com o máximo realismo! ..... .

.

resfriados, sob os qua1s 'ela niio ção em aIg<?dâo.
'

." '. A história da. França, na época da revolução francesa, com.
tem nenhuma ação Mas o contr,) b} Curso de aJudante de tecelagem. " 'todru; as barbarIdades e horrores da Eástilha! .'
le desse ahuso é dificil, q1las.õ c} Aperfeiçoamento de contramestres de t�,!l�La,gelll, .

ESTE' FILME 80' SERA' EXIBIDO NO CINE RUSCU, de-
impossível, pois, como disse, de- O cahdidato deverá ser apresentado .' por Firma qUIte yido.a Ionga metragem que possue!. - A'comn. diveI'sos eom-

com o Sei1ai, t,81' idade entr'e 21 e 35 anos, ser reservista e dis- plementos. - Preços de costume.
-

.

pen'de mais da cQnsciencia dos
f' 3 4

' , .

farmacêuticoól. por de cInco fotogra las x �
.

" 'e' . ,-c' '

Aos aprovados nos exames de seleçã.(), sé);á,'Jjtfgá.urna bol- .

sa de Cr$ 1.500,00 (Um mil. e quinhent�s·c���eFi.>sfpor mês, II 0LUMEN 1\ �U�bem como as despesas de VIagem e habltaçao. ,·.n'.' e,.. .9. -.
.' -. ,,". Ji"i\-.Os exames de seleção serão reali�ados na 1.a qjlinzena

,

de janeiro n. vindouro e D embarque' d'Js aprovados para 'p 1'"" .4 -4 g:6R;o de Janeiro, onde serão realizados os ctirsos, dàí"-se-á na �'. lon�., • ..1. ,

2.a quinzena de fevereiro.
.

.... "... . ..

,

Os ír:teressados serã? aten�ido.s pela If1..sIJ�toria �e En- I II O J 'E - SABADO _ às 8 horas -' H O J E
S1110 do. SENAI. �m Flol'lanopolts, a rua Fehpe. I;)chm1dt, nr. GRANDIOSO 'PROGRAMA DUPLO!134. ate 24 do mes em curso.

.

1 VALENTINA CORTE"'E RI"II!\.RD GREFNE.

FLAUSINO MENDES Diretor Re ional, ) -
. '. "�, Uj - \. ., '.,

-�------'�"-'-'g_ A SOMBRA DA AGUIAPROCURA

AVISO AOS SUBSCRiTORES

I��i� ''f"",,;'_�'''' .. ' �"'�=-="."" ••".•.
"., :PE10:"r;�:�.'('nt(',7�' são

'- cO�lvidadós os senhores s�bscri.toresc
.. -.,'�.'_.;.·.•de ações da Sociedáde Anônilna acima m.encionaQ_a, para.'á> '

I
primeira .assembléia geral, que terá por fim a nomeação doS'

I·' :peritos que 4everão proceder a avaliação' dos bens e di;:eit.oá!··'
CO

..
r(!. qW! !odos os sl!bscritores pt'e_tendem r.<:Ulizar e integràl,i-

..

'

:d.<...... � � -'""'="'_� ...,....-
zar'o 'capüal subscl'lto na formaça.:J, da Soc.cdade, assembUila�1

-�--- .

----.-.-. _' ::.:__ esta a realizar-se no dia 30 de Dazembro 'p. futuro, peIas 95.
horas, 'nesta cidade de Blumenau, déste Estado de Santa Cata- .

riil?,' no' Escritório, da. firma individual Willy' SíeVíiI'�'à rua
15 de. Nov,em.bro nr· 1526.

.

Blumenau. 15 de dezembro de 1953,,

WILLY SIEVERT _

K

Um eletricista, um te rreiro, d9'is aprendize�1
duas moças para enrol amento de hobinas e

uma -moça com prática para escritório.
Apresentar-se a Eckert e Cia. U�.á. - Indus�

fria e Comércio. - Beco S. Joaquim, 125 (anti·
ga fábrica .Bernahrdt Irmãos.

EXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA.
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO
End, "releg.: Blumenau e Curitiba: - LIMOUSINES

AVISO AO PUBLICO
o "EXPRESSO BLUMENAU-CURITIBA", concessionário dos ser

viços de' transportes coleÜvos em LIlHOUSINES de LUXO entre

BLUMENAU e CURITIBA, VIA JARAGUA' e JOINVILLE, avisa

q�e a partir de 16 do corrente trafegará nos ,eguintes horáriol:

,

I Fábrica de Máquinas e Fundição "MORII!"

I Especializada em fabricações de balanças marca

"MORITZ", de 20, 30 e 40 quilos -'- Máquinas pára
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas.

- Oficina de estamparia e fundÍf,:ão -
Projetos, orçamentos e demais informaçÓtes na FáQ
b1'Í(:à:

Atua lTruguai, 30 - Itajai - Santa Catarina

Partidas de Blmnenau às 6,00 horas

Chegadas em Curitiba às 12,00
Partidas de Curitiba às 13,30 horas

Chegadas em Blumenau às 19,30 11ar'Iis

Ilervtço de DOMICILIO A DOMICn�IO

OFERECENDO CONFORTO' E SEGURANÇA
A � li n c 1 as:
BLtlMENAU: _ Rua 15 de Novembro, 313 (Hotel Huletl;)
Fone 1002. - CURITIBA: - Rua is de' Novembro, 22 � J,'onll �;34
A EMPREZA ÁCEITA VIAGENS ESPECIAIS

PARA SAlDAS A QUALQUJm HORA
EXPRESSO BLUMENAU - eURITrBA, LTilA.

... -,.----�-----
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ELA sabe qual é o melhor!

Quem não gabe -escolher � IlUO sabe
comprar I Escolha V. também o me

lhor, lendo todos os dias os anúncios.
UUI' anúncio sempre lhe traz notícias
de produtos, preços e lojas - e lhe
indica o caminho da melhor compra !
Nunca esqueça: um produto armn ..

dado assume a responsabilidade do

que promete, traz 8uas· qu,(.ili<indês ii..

público para que sejam comparadas
c não se esconde anônimo atrás de
um balcão, à, espera de um freguês
menos exigen te. O primeir. passo para.
uma boa compra é sempre a leÍtmôl
dus anúnclo.& I

.

ESTABELECIMEN'l'OS Jt'$E' nAUX S, A,.Comercial

A P R E S E N 'I' l\ M:

H o J E·O:':"" 'SABADO - às 4 Horas da tarde - B.();JE
Sensaeíonal matínês, apreselJtalldo: JOAN LESLiE .e

BERT WALKER, em

A f L O R DOS MARIDOS
)

A mais engraçada comédia familiar feita até ll!�je!
li historiá de Uill 'marinhelro que transformou o lar em .',

um vaso de guerra . ..,..._ "A .FLOR DOS MARIDOS", - um fil_ ,

me fé�to para agradar e'divertir qualquer platéia.
..

Acoml}. Fax J,orna!,' Desenhos, etc.

Uma desejável;;mull�er durant'e ()

perigosa das conspi�aqoras!
Uma' magnética aventura !laEf;ada no tempo· de CATARINA,

P4- 'l:ttJ.�ªIA! _:_ Um filme de gigántescar prollor<.jões!

2) ERROL FLYNN, OLIVIA DE HAVILLAND, em.

CAPITÃO BLOOD
Extraída do famoso Hvro de Rafael SabaLi.n1 e tránsporta._

..

da para':1; téJa, em toda a sua realidade, as aventuras do mais' ,

famoso pirata de todos os temnos - CAPITJiO BLOOD.· ',.

Condenado injustamente !lor- homens que descónhéciam in
teiramente qualquer ação humanitária, BLOOD só 'teve 'um
caminho a seg'uir: a vida aventureira de pirata, enquanto a:' ..

guardava· que um novo rei víesse reconhecer sua inócencia e.
livrá-IJ; da escravidão a qUe fôra. condenado, com s�u'S com
panheiros. - Aventuras emocionantes em pleno,' nUi:r daS.
Caralbas'. - SenSacionais allórdagens! - Um' dos maiores
filmes de aventuras de todos os tempos. - Cópia. inteiramen
te 'nova - HOJE, no Cine BlumeI)au - Sessão:nUPLA!

.

.
• •• illuqll. II Jacd�lIIde !I�' f

..

freJluUta�a ,eles IUleS remilll..1

oro ·E
,.

"

(Om..R_1I1l 11"1111)
. o moderno tratcimento dai ,,)

fu"çõ. feminina.
,.,_,. .,

Pr.f. '.fRGM. MllleGlha_ A
u. 1lft4,. fie;

, r
UIQUlhlG IUI. II

'

,CiUI lUlU

'Concertamos: ,

n��J;"igéradores DOJnéstlcos, Relrlgeração em Geral
:r:uáquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradore� de Pv,
Eilç$}r�a:�ifa�. Liquidific�dores etc... .

.'"
, 'R e f o r ln as - l' i n t II r-a II
.. '

,

'CASA DO A'M.�RICANO S/Á •.
'.

Secção Domestica

��---.r �,.-��, '�.
, '·li:ua 15 de Novembro, 473 t�l. !53l

.. NOSSA D�V.ISA E' SERVm ..

-����
....

��--�.��������

bSlm�léia Geral Extraordinária
, (2a. Convocação)

.

·Em con�ormidade com o. estatuido po ParagrafO' 2,0 do,
Artigo nr· 13 dos Estatutos, ficam convidados todos os associa
dos do GREMIO ESPORTIVO OLIMPICO para a Assembléia
Geral Extraordinária, em segunda convocacã-o a realizar-se
no d.ia 21 do corrente mês, com inicio às 20 hO!:é:s . ·em. 'sua
séde social; a Alameda Ri,Q. Branco. com a seguint-e

'

'. •.
>

ORDEM DO DIA '.,

lo.) Eleição para os membros do Conselho Deliberátivó
20.) Exposição da presidênCia sôbre os assuntoil'fln';nceí

ros e outros de geral interesse da Sociedade'
ao.) Assuntos Diversos.

'

NOTA:Caso nã<l haja número legal, a Assembléia fun;;'
cionará com qualquer numero de associados, em tevcéfra con,;.
v�)(!a:ção meia bora apÕE a hora nxada na' 'segunda convot:!a-
çao� .

. GEEMIO ESPORTIVO OLIMPICO'
..
l3ENJA1\UM MARGARIDA.:":'" Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I o�Q:�o nos "jn.it?ru:o� ASSOCiADOS"
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Redaçãa, Admimsti'ação e Oficinas: Rua São Paulo n,

3191 � Fone 1092 Cah:a l'i,siaÍ, 3ft
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Diretm'; l\lAURWIO
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XAVIER

Redatm:: RAUL FAGUNDE�

EXPEDIILN'i'E
A1'lsinatiU:!i.�:

ANUAL ... '" '"

SEMESTRAl,
"'''''
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SllCUItSA!S: mo: �= Rua. Rodrigo LIsboa, 12
= Fone 42-595& - SAO PAULO: Rua 'Z de Abril
n. 230 � 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4·4181

BELO HORIZONTE: - Rua Golás. 24 - FOR
'1'0 ALEGRE: - Rua. João lUontauri. 15 - CU.
RITIBA: - Rua. Dr. Murici, 708 - 2.0 andar -
R:tl:t 233, - JOINVILE: � Rua São Pedro, 92·

EINHElTLICHE KRIEGSWAl"FEN

REZEPTE
HASEI�NUSSHALBMONDE ,

100 gr. Butter, 150 gr. Zuçker, 1 Ei, 100 gr.1geriebene Haselnuess�, 300\ gr. '\Veizenmehl,

/.etwas Rum, Prise Salz, 1;4 'pk. Backpulver,
Marmelade, Schokoladenglasl1r.

-

Butter, Zucker, Ei schaumig ruehren, dann das
mit dem Backpulver gemischte und gesiebte Mehl,
dazutun, ebenfalls die Haselnuesse. Aus',allen Zutaten
einen knetbaren Teig bereiten und kalt \ st€11en. Den
Teig ausrollen, Halbmonde ausstechen und in guter
Mitt�lhitze ,lO - 15 Minut�n backel1. Nach doem Bac- Ikell Je zwel Halbmonde mlt Marmelade bestreichen
und zusammensetzen; Halb mit Schokoladenglasl1r
bezieh':'l1.

l..INZER LECKERLI
400 gr. lVIel1l, 200 gr. Zucker, 1 Ei, 200 gr,
Butter, 1 Pk. Vanillinzucker, Prise Salz, Mar
melade zum Bestreichen, Puderzucker, 1 TeeI.

I Backpulver,
Muerbeteig bereiten und kalt steHen. Den Teig

duenn ausroollen und fuer ein Gebaeckstueck zwei
kleine Platten ausstechen und aus einer Platte wie
derum dreí Loecher ausstechen. Au! gefettetem Ku
chnblech in Mittelhitze etwa 10 bis 15 Minuten bac
ken. Nach dem Backen die ganzenPlatteu mit Mar
melade bestreichen, die gelochten Plattell mit Pu
derzucker bestaeuben und darauf legeu. Das Gebaeck
sieht sehr gut aus< und schmeckt frisch am besten.

HUMOR
DIE SORGSAlVIE KOECHIN Hausfrau:

"Mnna, Sie muessen von jeder Gurke ein Stueckchen
abschneiden und kosten, ob sie auch bitter ist".

Koechin: "Ach nein, gna,e' Frau, bei die teu1'en
Zeiten schneid' ich nich ab, ich leck 'bei jeder bIoss
darueber hin, denn m'8rk Ích schon Bescheid".

�.

ntr a i deseja
Inl@res·sante declaraço=e.·� ����:�o�.:�s�!��l:��::�ec.���.ijI. a Imigração. que ínformou s

,I I C I O
III III

� Junto á missão João Alher-

U8 COnsue So In IZ �r.���::r:::;:��:�;,:��:;�;�::E
mente para suprlz- o "defí.-:it"
técnico elas nossas fábricas que
ape-lam, para nos eonstantemen
te: Só em 1953 chegaram ao Bra
si! 10JlüO pessoas ent re operários

m
RIO, 17 (Me:dd�) - O minis

tro João Alberto está na Euro

pa negcetando a vinda para o

Brasil de grandes industriais,
que_exigem técnicos especializa
dos. Enquanto isso. as es!wlas do
SENAC que' preparam operários
especializados; só podem atender

a 4Q%: da procura. das índustrlas du Ccmsalhn Nacional (h, Águas

I
d'a ordem de dez bilhões de cru-

já existentes e fi. instalação de e Energin'il, acrescentando que zeíros. •
novas fábl'ie:lS é dificultaclc! p2]O só em dez anos tnremos a st- O QUE INFORMA O SE-
z-aclonarnonto de energia elétr-í- tuacão do abastecimento "lfitri- CRETA.'RIO DO CNt
ca, segunda já decln.rou o diretor

.

('O norrnnltzndo. com despesa.') Sôbre () pluprta nte problema.
-=-....._-- - .--,_ ,-------

Se eac:lo o Alas a c:le
transformáveis em bases

•

eIS

._-.�.�----

Campos ele aviação
equers« em 24 hs.

fQ.l'madas r-rn vinte e quatro ho- de vista turtstlco, o aeroporto de
raso á Anchoragn é urna obra de. excep-
A de Ancroraze, uma das me- �ional conforto H!,)tel. z-estauran

Iohres cidades do Te'rítOJ:io, é te, barfS", salões, super-aquecidos
uma delas. Em tempo de paz. garagens subtérrarraas (refugias
luxo, conforto. bem estar dos em tempo d eguezra) estação d-e

passageiros; em tempo de guer- zagagem. O seu plano de eons
ru, grande base aérea artilhada trução esteve a cargo de proves
de modo, giga:ntesco, com refu- tos arquitetos e .engenhetroa de

gios subterraneos á prova de in- Washtngton e de New :York sob

vulnorabllídede, rodovlas de 1,0 a chefia do famoso arquiteto de

categorias de I.igação com outros New Yo;rk, sr, Ma.noel Bre

centros do Aleska. Sob :(]O P':Jl1to ne!".

RIO, 18 (Mer-id ) - Os obser- moso "trompolim:;lo 1\la<;l.a",
vador-cs rllilital'e.:. na bllfopa, sabem muito bem os orrservado
como na Amér-Ica. cem discutido res soviéticos, agora J:.L e urna

I
com argumentação assás jurll- aventura perígosísstma e, qui�;a.
ciosa os anseios da Bussía em Imprat icavel, Na prlmeíra fase
fazer uma cortina através o cha- de sua concepção, poder-ia ter
mado Tral!molii do Ala�!n.Ó: _ a sido um golpe cheio de posaibí-

JIJ_...........��== ..�===--= .........._ ....._..... rota ma.is Iavoravel, gréngn,Jir>a- -UGiades. A sua baragem destruiu
i.,.,.·,� ,->�,:�. mente pú�'31 '21. para u.na r-x-ur- aqueles malerícos anscícs, As

-------------------- ------ 'são de aurpr=sa (·;)I!tnl. c tenit.·- bases aéreas e navais norte-ame-

�o E U TS C H E SPA L1 E
rio das Américas. Por isso mesmo, rtcanas são uma segurança con-

ii'
tem a Russia 'feito seguidos prO'- tra qualquE'r inve'stida. inolllna-

I tC2tOS contra a cessão de tenas da.

I dinamarquesas na Groelalldia '[\ TURISMO E DEFESA

I K U Ii Z E B E R I C H T E
.....�.,no

Artico aos E.stados ,

Unitlos, As bases são uma garantia
�""��l I

para o estabey"c,1tl1l'nl'J CIP r�ases militar, mas os Estados Unidos,

I 2.650 STUNDENI-tILOlUETER lVIlT EINEM aereas E. navm,s. O 'olho ti ...\Tes- dentm do prinCipio do bem cs
co�" esta sem.pre at"nr)') o'1urlc� .,FLUGZEUG pa.rage'ns frias. no ,.;ec"llí'l';'''!O po tar do 'seu povo, eEta. prollioven-

1 WASHINGTON; 18 (UP) - Es wird berichtet, lar, áqllele cOillpdor apl'eo (udt' I do agora a instalação de moder-

dass Charles Heagler, Flieger der nordamerikanischen fi. Russia talvez m-dc'Uda r'p"tir nissimas estações aeroviárias cn:
Luftwaffe, Verf!'anf!"enen Samstag mit einem Duesen- a façanha trfliçõ('i.�·il l::' Peru1

I
torno do Territorio do Alaska, a

� �

H�rbor, até a'3 ilhas f1utl�ant.;s guisa de fOrm€11tar o grande tu-
jaeger konstruirt von der Fabrik Bell, mit eine1' Ge-

e movediças. já OCUPéH:'U, 1".;0" l'ií'mo alilÍ!.3, acertada propagand8
schwindigk€it von 2.650 Stundenkilometer alle Welt- amerícanQS d'J norte, ,.;tO un, (!;- Estas estações de pouso são ou-

I rekorde schlug. Diese Geschwindigkeit entspricht

pantalBhOpoaralOoKgremJin, CO foa- tnraSftaentUiStbaflse3ctaéoreass,trans-/zwei mal die des Schalls.
.

-��\� _III;
I SUCRE NACH VERSCHWVNDENEN TRANSPORT-

FLUGZEUG AUFGEGEBEN Modelos .t'lrt{3tkos, Pa- I
RIO, 18 (Meridional) - Das Luftschiffahrtsmi- • $<. I

.

t· 'b b k d d S h h d ra Cal'amehtos, Am-

At C dems erlUm gl t e anut, ass es as ue en nac em
. a a Jversários, Pr:meira Co-

am vergangenen Samstag zwischen Vitoria und Rio •

munhão; e Bahsmosverschwundellen Zivil-Flugzeug aufgegeben hat. Es IJ'fltOfl.:-�ACõES COM
) handelt sich um ein altes dreimotoriges Junker-Flug-· �

"

zeug, welches Fleisch von der Espiritosanter Haupt- SRA· M O II E R
� siadt nach Rio transportierte.

1
I PARIS, 18 (UP) - Die vierzehn Laender, Mit-
glieder des Nord-Atlantik Paktes beschlossen heute
-einen einheitlichen Typ Kriegsgewehre einzufuehren.
Ebe�o wurde beschlossen, dass von den Armen dieser
vierzehn Laender eín einheitliches geWaltig.es norda-,merikanisches Geschoss benutzt wird. Gross-Britanien
versuchte ein leichtes Gewehr, Kaliber 28, eÍnzufueh-

Iren, worueber der PremieI' grosses Reklame machte.

No momento em que receber- este Bilhete, õ. Batalllão.df't·
Guardas. em terceiro uniforme - acomllanhado da bandIL,de
música - conforme a praxe, e'3tá prestando: D,I} Palácio Tirá�
dentes as suas homenagens ao' Congresso, que .encerra a SUli.

I
sessão. legislativa. ,.' .

.

.'

����������� Verifico, porém, COIU tristeza,. que foi sombrioe:suooer..
............ O o "" • n .._ '" '! viente o trabalho legislativo:. prin.,cipalmente . na Câma.ra d�.Btp ....... ... "" .. v a .. DeputadOS. Retaliações, intrigas; éomissões de. inquerito p'il...

VA.BIZES Jt ULCEü�' 1'a tudo e contra todes. O velho hábito· da mentira; da fà1Si�·
dade ... e da vingança! Nada fez de.utile proveitoso·

'

Estão proximas aB eleições; O senhor deve, portanto; assu..
mil' desde já o comando do Partido '['raba:Ihista. BrastIeftôl
porque bem organizado, só ,êle poderá resolver a grave sitriâ-·
ção em que estamos mergulhados.

.

..

'

As velhacarias, (JS conchavos. po]iticos parUdá:ri{$ estãO'
em efervescência. O ParWto Comun:sta gozando oS nossos i'''�

I ros, está ganhando posição. Os eS!lertflI5, oS plutocratas dos v��

I' 1h. (;S partid
..

oS bur.gueses, já. estão'

nl\l,llo.I.
an

..

do .os.·. comunist....�.s.•_ VE'DlCO ESf'J:CtALlSTA --- cc,ntanto que possam vencer as ,elelçoes. ..

'

..
'

.'. J

VlliU"a Geral de HomeM HnUlél'M 1& Cl'1lultu I. Nãó me es_queço da velha. fraSe ge�liana �e ql!.e, no B�'!" • .

s11, como em toda a llurte, a Jntranquihdade e o paI} cotidía..
, aOUl"AVA SECA: • oU 11 ti U". 11 baI. ISLlJldJl:NAtJ

.,
no. E.'nãÜ' temos .Pão, p.ara..otJ:abalhador.; e o p.o.vo es.tá déSi�.�'��""'J".".:"::"':";3:i,_��""'''''''''':l',;o:...""-""""",,�,,,,;- ludido, completamente deSIludIdo.

. .

' ,

.
I

. Ainda ontem dizia ao Lourival Fontes, que veio presidir

Pe lo�). I'n d· I·OS l'U'ubu"(" I à Iw,lenidU.de d� .abertur2.' d.a sem.ana da. �lime.nt.a.ção; �hegó.u:_
.

"I ",,fi a hora de mobIlIzar as nossas forças. PreCIsamOS, desse mOd6,.
. .

d fI· .

d' , .
concentr.u todas as energias e a.ção para. vencer () futul'&

BELEM, 17 (Mer1d.) -I ponta e uma. exa 111 19o'- rlJleiío._ . � .

.

.

Foi realizada com êxito me- na. .
. ". Nuo 11odelllOS deixar .tud(i ISSO para depois ..• E devemoo

lindrosa operacão cirurgica
J.. O lavmdor fôra caçar! evit:lt �. derí'ot,a.que �os amt'.aç�.

.

. .

C
�

d·
.

'
, , ., t d I I

.

E I!>SO Sda mevitavel se nao houver, mudança de rumo.

Rua C':.r1os !1ischbie-.
na Santa asa .esta çapl- com un; amlg?: eu o : l�-! com um preparo pl'éviopal'ã as eleições de:$ de outubro, jlro�

- tal, no lavrador G:mtil Bar· gado ate a reglaO dos s11vl� j xim6. ..

.' .

ter, TI.U 41:\0
ra Nova ele 38 anos de ida-:- :colas, possivelmente os "U, r Certíli.'!lmo lHts lwras nicel'tas,

Telcfmle, 1 - :� - O - 1 de, prodedente da cidad-e rubus", �li. foi atacado, i BARRETO PINTO ,,'
A8 encomendas devem

,maranhense de Imperatriz. sendo atmgldo por duas se- p. S. - O depoimento na Câm::ira, de:Coriolan'o, de Góes
ser feitas sempre COlU

Foi-lhe aberto o pulmão, I t�s, no momento em que�,. causou a melhor ímpre.ssão, ,a tál pont:.:> que· irritou o o'aa�
antecedenda (mínima

I_'-'
'.. �. tirava para oalto, com aÍi- vogado adminislrat-'vo AILmar Baleeiro,.fantasiad:o. :ein.ph-

'.IIIIIIiIIIIIIIlillllllIIIIIIi!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII__IIiIIIilBIIIII IIIIIilII IilIIIIIIIiIIIIII_Illlõ.'" ,para dele ser retIrada uma nalidade de amendroiar o:=;
ritano. 'E Raimundo Padilha, qUi:! se confunc]ju todo, qúanâo

�=--------------------------�-------------
�d�s.G�illfuifur-� no �rlobno�m��aocnbrqw�éR�m����llia?;

Os soc.iall·stas tentato'm realizar ombro 'esquerdo e no hemi-
" torax direito, s'Bndo atingi-

d f· ':.1 d
do o pulmão. Trazid,? pura:

a «p.ásseoto a ome», sen'ao is .... Belém, no avião da FAB,
GASOLIN-GROSSBRAND IN MEXIKO foi êle operado. Os medicos

MEXIKO, 18 (UP) - Der Brand eines Gasolin- d k""\ r f
"

-I-t retiraram uma costela e a-

lagers in der Naehe diesel' Stadt zertoerte einen gros- pensa os,....o orças mi I ares (COncl��!�n:_�!:tra J�

sen TeU der Lagerinstallationen der Organisa.tion BELEM, 17 (M�rid') dos Bombeiros, que fez

I
Os animos estão serena- ..

_ I"pemex". Es verbrannten mehr aIs €ine Million Gal- Urgente _ Graves aconte. funcionar s'eus jatos da- dos, mas as tropas conti-. "lonen Gasolin. Acht Tanks wurden vou den Flammen

I cimentos estão ocorrendo gua, pondo a multidão em nuam isolando a Praça da 4.
.

erfasst, aber és gelang der Feuerwehr, vier weitere nesta capital, conforme pre- panico, em fuga precipita- Republica, fronteira ao
Tanks, zu.· retten. Auch in der Naehe errichtete Gross-

'

d 1 r Q t 1 G 1 d la Zvira.lnos, pois os socialistas a pe as
.

uas. uar e . enera a . 0-

lager l�onntoen vor denFlammen bewahrt werden. Ue- O
..

t'
.

.

A' t�taram cumprir a promes pnmeIro a ser a mgl' na erea.

r
ber die

U.
rsachen des Unglueks ist noch nichts be-

sa de realizar a "passeata do foi o proprio deputado --------,----
kannt geworden. .

da fome" 'c1p- qualquer ma- Cleo Bernardo, que se ne�

i"���neira, desre;peitandQ as de- gava sair do local. Varias Z' 'y--t/(,p, ti �1 IN CHILE SOLLEN NEVE KVPFERLAGER ENT- terminações do governo, disparos foram feitos, fa- .. 7
�1

1 DECKT WORDEN SEIN não ligando aos avisos ofi- recuar. � �
SANTIAGO DO CHILE, 18 (UP) - Der Berg- ciais que for<;lm distribuídos A cidade está intranquila,

�iRA'DIO
J�RAG�A LTDA.$werksminis\er gab bekannt, dass in der Provinz Ta- 'embora os comentários fa-

- Uma Voz AmIga em . l'-
alertando ao povo contra a Seu Lar .

�
rapaca Kup�rlager entdeckt worden seien, die auf d vorecam ao gover'no POl'S I

.

IabO'itação, que seria repeli 8. J
•

, 1510 Xc. - 198, 6mtrs. ,

200 MillioneIl Tonnen geschaetzt sind. Die chilenl'sche -

h 't d
.

d D" t d '1'energicament.e. ouve reI era os aVISOS e, lanamen e as aS '

Regierung sef,mit kanadischeu Finanzleuten in Ver- Não conseguindo fazer que suas ordens seriam I � 22 horas �
bíndung getr'eten, um 50 Millionen Dollar zur Schur-

a passeata pela manhã, na cumpridas.... .
." "''f!! '"

..;'���X"''JN��'''�''''�fung der neuen"Lager zu erhalten.
Praca do Relogio, 18m face �.." -- _'''_ '��&;1'

ZWEI VERDIENTE NORDAl\'IERIKANER VON I da proibição do governo, os

Comercio entre-.-,-n-e-ntina e Br'al."ilDER BRASItIANISCHEN . REGIERUNG I
socialistas pretenderam fa- s �I

zê-la a tarde na Praca da

A \I

d·,DEKORIERT I'.� Republica, desde ced; isola- 1m ort�ncia esse ..:aco·r o re- '.,'�.

WASHINGTON, 18 (UP) - Die brasilianische 1 da ��r tr�p.as da FAB, da g U 'M

Botschaft gab bekamrt, dass Botschaftel João Carlos I
PolIcla l\tllhtar e por ele-

I Muniz am kommenden Freitag zwei in Brasilien sehr, I men�os da polici�, civil, dei 1111 .

bekanní'8n Nordamerikanern Dekorationen ueberrei-I contmgente este maIS tard'e �'I e em seus asp·ecto;. pO ItlCOSchen wircI, Es wird mit dem Grosskreuz des "Kreuz I'!ngrossado por reforços dos
des Suedens" ausgezeichnet: Hel'shel Johnson, der bis Bombeiros e da Cavalaria. NOVA YORK mp) - Em "el na Amel,ica do Sul e YJ} americana á órbita 'o'Ôoviética, a'

k B 1 f d· V
. carta ao. diario, :'The' New York J mund�, int�j.ro. Esta atitude é cEI'.ando C'Jm um acordo en,vor urzen otsc 1a .ter e1' 'eremigten Staaten in A multidão, constituida IIlI'lIo'IiIiOidII IIG.....-in...."",·arbuny se destacada pelo rnll0\'acio l'ntel'.

.

�.. -fi!o&' "'" ... � maIor escala no futuro. AjustaRio de Janeiro waI', und mit dem Militaerverdienst- em sua lnaior parte d':! cu- rC·f"l'r ao comeroio entre a Ar- cambio comercial in1. ..'n>'o da Ae- .do o vínculo economico uum·n.
kreuz der Generalleutnanb Willis Crittenberger, riosos, foi se avolumando. gentina e o Brasil, á luz do cou- gentína cori, ,I Alemanha Ociden- tará a propaganda soviética jm
welcher die brasilianischen Truppen in Italien waeh- Quando o deputado Cleo venio qu� os dois �aÍses firma- tal". Ta aJastar a A1'gentina de seus

rend des z\veiten Weltkrieges kommandierte. jernartl.... ;'U.';""ente socia. raNm em, ��ostdo �hmlo "

POSrçAO HvIPORTANTE sócios norte-americano e ·eUf'J
.

"""'l! �.� . t" a OplllldO e vur Jllny,' 11 Im Assín'ala que em comparaçri() peu"h�a, �ego� fOlaplaud0� ,porlanciadestea��dor�ide em comosmoom�ci�oom9 E8..����������������������������������������;principalm'8nte por seus· seus a<'pect·,)s politicas inclua i'!" UU, e.a· Grã-Bretanha. o aeo"'-

1··
r.

I politica economíca, e não em do concertado com R URSS. é decorre lbO'll.OnarlOS, sene o en- .

suas detalhadas eláu'Sulas", Mais proporções moderadas e que portão intensa a expectativa do adiante diz que ,é faci! compre' conseg<linte. os EE. UU, e a Grd
ambi'2nte. O parlamentar a- ender o novo curso da Argentina Bretanha contimlUl·ã'J· ocupando
proximou-se das cordas de pois tem que lHl�car "abasieci- posição ímport?nte no comercio

isolamento' entendendo-se me·ntos baratos de nações que argentino. Ad,iante. diz Oarhu-

com as autoridades. Conhe-I e'stfw. dispostas. a comprar lhe,' �; T ••• • I. . � cadonas argentmas E enconh'a! Na eeonqmlll llOVlctlCU. o co ;

çoendo a dlsposlçao das mes- ram a RussÍa".··' t mel'!)io exterior de"empenha sem

mas, o deputado insurgiu-se Opinn. que o acordo com ,I pz'e êlm papel secund::u':'i e serve

e dirigiu-se ao povo, agi- URSS "reflete, úutmssim, o de- mais a. fim; .P'''litico·., que econl)

tando-o, com seus protestos, sejo argentin'o de indepéndenc,:a micos, J?epols d?- segunda �le�'
d ,�de um exportador particular ou ra mundial, os pactos eomerclaiscontra as or ens do gov.:r� de um grupo de exportador')",. constituiram um instrllmento de,

no.
C':lmo os Estado'oS Unidos e· a libErado de penetração cconorni-

DISPERSADOS A JATOS Gr1i-BrclanJm, para. assim 1'::a- .

ca. e de ,lliJminaI'ão politiea.DAGUA Iizar um comércio prospero com os

zenda curiosos e socialistas muitos p'aísos_ Dêste mOdL, a \
"A \3ig�íficaçiio �Ü' acordo 1'us-

A!!entina confia. aS.5egUrar a Ii- j so-argentino excluslVamente, na

Imediatamente entrou em
-

1herdade que lhe poderia dar, no ampliação de seu pOderio politico·ação a Cavalaria, logo se- momento do amadurecimento in- na Argentina, Os russos piacu�
guida por um carro tanque dustrial. uma posição formida� ram ligar ma.is a Republica sllI-

OAB PKRNAS: euro lIem o!lol'açl..
0l3YtH"SíAS. P&181\0 DE VEN'ffi'l:, COLIna,
"".�i!..aUANAt FISSURAS, COCEIRA NO ANÇ'S

fJOa&çAO, PULMõES. gINS, bItnG.c!, f'lGAD("

-OR� ARY lABORDA-

Prepare
fJ futura de
seu ti f h"
dando-lh« ,i

eBpecin1�zs.dos e suas ri?spectivO,s
famiU8.is. Maa não

.

compete, ao

ÚNI seleeíonar aqueles Imígran
tes ,qlle se apresentam nos con

sulados e que tendo boas condi
r.ões de saúde são aceitos. Disto
8e ex;p<Uea a sItuação dos. tndr so
iáveJs, que' !i\,!ID qualquer prorrs
ciio .siio' aceitos definitivamente

�. Entre esses imigrantes.. '110:"
Iuntâz-ios é ·Qlle.se encontram {):1 .

.de antecedentes (juviilosós qi+a
"em para, o BrásU· cob.rir vaZiá',
!leí:nográficos e· acabam fic(trit1:�
pelOS .centI'os. urbanos àdavamin,
a:in'da mais .0 prO�H'll,l!.l, -da mó
radia,,:dlz, aÍli<Ia., finalizand�, .iI:j:
�'msllíc Celso Dinl� .

.

RECEIOS
... A t�portigém :S:púrou que M�

.

fál)ricas pretendem
.

,,;y

mel
Vi t r
c/o

A

a n.o.•�,

MODAS

�UIIUUllmmHmUlUlmIUU,.mummuuummlmlmmIUllllllmmllflmmmlUmn'Ullm_,UUfmUIIJW ..:
= . S"f

I IJOENÇAS NERVOSA.S I.: MeWTiUS li
I Casa de Saúde Nossa �e..hol'a da Glol'la �I
� A88IS'1'DiCIA ME'DIC A P:E:RMANENTE A OARGO D& .l!:SP1:ClALll!iTü � I
I

"'ER"" AOS """'D'V08 E:rr8HN08

II:= BLXTIlICIDADE ME'DICA �< REPOUSO - DESIJS'TO.DCAÇOBS --ALVOO- ::
= Ll8110 - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· - ::

ª AV'DfIDA MUNHOZ D.A ROCHA N.124'l - Fone.IOU ª L
ª ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA, lê i

:: C U R I T I B A P A R A N 4' :: I= =1= :,

��lljIUII�IIIJjflltJllllltIUJII�IIIII'II'lllllJIIIJlflIIIJIIIIJII�III�II"l(�{f�II���lf.JIII� I.����������������������;������������������������������
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BLUl'.1ENAU,

ida
.'0 •.

oel
� Fizeram anos õntem:
- a menina Silvia, filha'do

sr. Relnold Althó'f; .

- a menina Maria Goretti,
filha do., casal Afonso ..Mj'!rce-
des Pereira;

,

_ a srta, Diedlend Kars
ten, filha do sr, Bruno e sra.

Irrngard Karsten; .

_ a sra. 'CharI-ota Poettger,
residente em Timbó;

.

_ a sra, Diamantina Ren
zi Moletti,. esposa do sr. An-
tonio M-oletti;. .

'

_ O sr. Egídio 'I'omboai. re-
sidenta em Gaspar, e :

_ o sr. Martins Beeka,' re,
s.derrte .ern ltoupavà Central.

_ Fazem .anos hÓje:< .

_ o jovem J{)sé M81üa Pas
soni; filhO do sr, Carlos Passo
ni'
'_ a menina Eldi Mái-ise, fi

lha do casal Salvador-Maud
Pereira; .

.

"

' .

posa do sr. Gustavo Brandes;
_ a sra, Silvia Brandes, es
- a sra. Paulina Kewitz,

esposá do sr. José K,ewitz, an-

-

'��-:-....:�.e..eec.�·

I Ugà e con7;it�{;d�""":h���á
I r io deste órgão; .

- a sl·a. Ursula Sehulze, e

posa do sr- Hartwi� Schulze.
- o menlno Ivo, filho do- sr

José e sra'" Herminià Carva
lho: .. .•

� o sr. F'Iavia AlleI)de, d
comercio local, e
- {1 sr. Arno

dente no bairro
Norte.
�
(ASIAMENTO! "

Rua 1-5 de Novembro,
.. Habitam a zona de <:0-

neste fim' de ano, anun
cia.n�o na emissora da Rio.
do Sul. .... , •.• ", ,', e.

Solicitem a .tabela.> de
preços ou a visita de. um

o

,

corretor, - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO
DO SUL � Sta, Catal-i:na.

Conselhos de beleza

Alimentos que dão vida e
saude aos c a b e los !MDRE' MARTINS

Distribuidor em Sta. Catartna
DAS

AFAMADAS CASIMlRAS

"N O BIS n� -

,.

Marca Fabril da melhor
casimira dO: Brasil

- x-

.1.1

2.0) Fazer lISO d,; alimentos
onde se encontra -; arsênico,
C0l110: carne de boi, vitela, ba
calhau, arroz, batatas, aspar
gos, espinafre, tâmaras, sal,
peixes, etc.
3.0) Preferir, ainda, certos

alimentos onde se encontram
fosfatos. como por exemplo:
m 'lho, pão integral, peixes,
crustaceos, carne bovina, ex
trato de carne fresca, leite,

I

u
PEII

ar
C

apresenta sempre a melhor'sugestão
arUgu! para HOMENSi

em

,�§,§�����'9>-,?��,?-"�';"��"§"-<:>:f;"Y--<;'�"'''�+''''�'')'.'!).�'''''-'''>''''''''''''�'''( I. J H I (A M E' D I (A HOMEOPAT1(A
.

_--- DR. MIf:CESLAU SZANIAWSKY --
MédIo6 do Hnspltal Noss� Senhora da l.�'t

f� Consultórto: Rna JOSE' BONIFACION. 92 -,,- 'fone 2()65

I ti
Besldeneia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 6>l9

ü U R ('I' I B A -'iP4,Ml'-IA' ,·
... '.y1,'

.

EspeGiaJidade� DOENÇAS NERVOSAS E ,ME.N'TAIS
.,

Doeneas , da pele: Eczemas, Furunculo�e, Coceír rs, MUII'

chas espinhas etc. - Glândulas. Falta de regras, Exces
i 'so, Flc)res Bra'ncas, Frieza sexual, Impotência, Estertlíúa

de, Desenvol.vímento físico e mental, etc. - Doenças crô
nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crô-

--- nlca - Hemorroidas, etc. --
A'l'ENÇAO: Consultas em Blurnenau nos dias 26 fi 30 dr
--- cada mês, no HOTEl. HOLETZ-

���������...��<ci;r-".,.,<&...,.��

lo uficioi de 15°'. sôbre os tClr�
.

�s aI3ma�aS:
- (onfecçõ'es Saragossy
- Camisas Tanhauser, Lemo, led e Banlan
- Cinlosl carteiras, e lindos estojos Dober e

Surman.
- Gravatas e lenços Duplex
- Pijamas e Robe de Chambre lemo
- Meias lobo, (enlauror TUao

fas,(.'IVARIG é também a piq
.

noi�o de sua Economia, E nofe:

- .

;:-:;-.:
....

e ainda: o Maior sortimento das Melhores
ras, Linbos e Tropicais.

CaSA PEITER
RUA 15 de NOVEMBRO 533

- -��.�-����-- -- ---�
=--

, "
",.'

�

'*"'-. � '_"

A "(EREALlSTA CATARINENlE" AVISAI A' SUA DISTINTA FREGU ESIA QUE· OS PEDIDOS OE BEBIDAS E CONSERVAS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS OE Nill[E ANO BOM' $0
"

MENTE SERÃO ENTREGUES A DOMICILIO QUANDO FEITOS ATE' O DIA 19 DO CORRENTE. DESSA DATA EM DIANTE TEREMOS O MA'XIMO PRAZER EM ATENDER A TODOS.E M NOSSOS BAtCÕES: A�
� R U A 1 5 DE N O V E M B R O H r, 81 O '.., .

'

,

agra detemos, a preferencia com que nos distinguirema
CEREAllSTA

AnfecJpadamenfe .

.
.

TELEFONE 1 3 O 6 RUA. 15 DE NOVEMBRO,· .

8 1 O
CATARINEN,SE
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PAGINA � )

(]ucJrany num
surpree dentes jà

:(onftando plenamente em suas possibilidades, esperam os dois times rea I izargrande pãirida amdnhã á tArde
Cotejo amistoso que vem, portivo Olímpico. dades quase. que pratica- fícíonados locais, mór�ente I

com uu: onze mais categorí- tora seu favor, elevad� dó-de,spectando bastante ínte- "i Doutra forma não pode- mente paralizadas, ante a a- agora _

2 um entusiasmo zado, nao podem ser: ,aP011-r se de otimismo quanto a ob- .

.... . .,

1
. -

d f t d h' t d t d favor-ito' b'·
.

-

d 1 do 1 1? como iam�:.s fulando em não g;(jstai: nada da atuação do
resse nos meios esportivos ria ser, pois o espetacu o a proxrmaçao as .es as e mu.or l�lpera nas o� es .e I � os �omo avorr os a. s::- t��913.o. e um r�su ta .0 a ,- T�u.r�nho, tan:tb-�..rn .0 np�so cc�ega �anoel }?ereira Junior, a-
da cidade, é o que travarão que nos estamos reportan- Natal e Ano Novo. ambos os clubes, CUjas di- lutos, Isto porque medirão i tamente expressivo," O qual tríbuiu ao a)!utatlor o TIS.ucesso do tnne .[cínvflease, taxandoamanhã à tarde na Houpa-! do é o ún.co marcado para Possuem bugrinos e gre- retorias estão trabalhando forças com um aq'V'erSário! nâo deixaria de constituir s;.b todos Os p,?nt:s de vista de arb-itragem facciosa prejudí.,

.

.J' oi!
.

d 'd d
.

,
' cial e outros ·bIChos·. .. . ,va Norte as representações (, domingo ern Blumenau, mistas credenciais de sóbra com' afinco, no sentido de igno' e to o respeito, ad- umbelo presente de fim dé "

.

-

.' Apupado tel,2gr,afiéa1l1ente',-po� 'torcedores brusquenses, o
principais do Guarani Fu-, o�de as

_

demais agremiá- para ofe.recer t;m .match d€ €m�resta� aos -l'e�pec.tivos versário est: �ue vai �t�ar (�o aos seus inúmeros ,aL· nosso colega do �ep,,:rtaIl},2Ut'J' m_édicQ;:.··aliáS -·esDqitivo dateból Clube e Grêmio Es- çoes estao com suas aÜV1- I bom quilate técnico aos a- conjuntos todo apolo Iinan-! em seus proprios domínios.. .cionados,
.

'.;. P�C-4 .defende�-s� ?lzepao que se.rnDre,'prim<u pela dívlsa�����������������������������N�_�������������c·e··l·ro·e·mor�"lpossl·v-el-,·�IN��m&���� P'W', B�.p·�J'ae,,��.,�O� ��Iae.��relail�,e��rtt��,��in&�_I: ·i""......"'"::fttr:::rr:r:z.... 'nr ��- dJ. v

• sar mesmo um seu clube .a-contcrrmr- os fatos.", .."sando com isto campanhas I certo" que há mu.to tempo I perada pelo público blume-, "A :-?rb.p{)S�to; um' venénos.s: de :CEdê �m '�iusqlle. comeu-ma's brflhantes dos

meS-j
não joga o Olímpico no ou- f nauense, amanhã, motiv?, tal1d� o fata,,,relembrol!' .uma tru,,!smissãt) do antigo cronistamós, na temporada de 1954.. tro lado do rio; ��f exi�.tir ]?éto: qual; acreditamos, bhrmeriauense.. l!um !)reho Palmetr-as x "Olím:!iYico, que dizia.

da mi d d- mais ou menos IstO: .

.

'
. '"

-"
.

:
, Jadíssemos qUe os alví- entra OS tricolores, qU'� con- grau e r;u�ero . 'e �orc�, o- .

"4-taca o OIímpic:J,· dorn inandó . o clube grenat . ve�cn [I
.rubros, . embora contando tam com tão importante fà- rEg afluirá aç>: temido ai- Palmeiras nor 4xO : . ". .• -Ó, .'.

•
'. -

. ".:' . ;ápão" do GilaranÍ.·· .... .r.: !,i[áS;, c+On1o" fari1.�s falando 110 M�néca, é: CGlTIO falar no

F
Maneça 'e falar na' cron .ea es!)ortiva dê Blumenau;

,

sempre-

I: Li-pera CI C.ío. Brosilefra de . umo em �f:.J:�����t�: ��! :������:e�eb����:�%�\sqYi�e�C���:�:q�, ",. , ..... .'

,

Acho inju�tifieavel esse "pressentimento" dos despeJrtis_F Ih 1
_ '''Og05 ·d.es'p. ,do SÇS:I tas de no.�sa Cr.daae.' mormente, e:_n,sf! sab:endó.. que os jornaisO a Otlt o S E de Blumenau, Jam:ilS negaram apoio as campanhas dos clubes..' . ,;;; .

; de Brusque. .

" .,

Até o presente momento· 1.0 lugar _ Cla. Brasileira tos; 2.0 lugar - Emprês_a I�- , .

Realmente faltou um poucó'(l·_.} cooperação' pJ!' ocasião do,vem a Companhia Brasileira de Fumo erp Folha - 10 pon-l dust�ial .Garcia. e Inqustna ultimo. c;el:tamem .
('sladual, quando, o repl'eSentullte' do Valede Fumo em Folha liderando tos; 2.0 lugar _ Emprêsa In- Textll Cm. Hermg .,.-- 30 pon- do HaJal er� o trIcoler brusquense. .

-

_, ..
.

os Los Jogos Desportivos do dustrial Garcia _ (j pont,=s; tos. �rínc'p::tlmente o noss} anúgo 'Manéca que 'chegou a es_SESI, CUjll disputa sómente 3,0 lugar _ Ind. Têxtil Cia, " RESULTADOS DO CAMPEO� parglr .em, d2�1asia ·.'iLlU hemestidade vendo,na c'r0l1ica do pl'i�f'ndará no próximo mês de ja- Hering _ 4 pontos.
.

NA'r.,Op DE XADREZ
,

n:€lro Jogo, somente as mancadas do TOl.ll�inhó contra o Amé_neiro. Totalizou a representa-
'

C A.MPEONATO DE CI- iNDIVIDUAL: rica e ressaltando apenas cs mél'it:s do· grêmio americanoção "fumante" 32 pontos, se-
'

, CLISMO 1.0 lugar - Heinrich van Esq�eceu o n?ss::l coleg-l _que foi o Tpurinho, el'nbóra· in-guindo-a da Empreza Indus- Masculino: Wickerin - Rodolfo Kander voluntanamente, lm,ed li que' §fonsinho interq·epta.>;se' a pe-trial Garcia e Ind. Textil Cia. Lo lugar _ Ind. Téxtil SIA - 6 vitqrjas� 2.0 lugar:- lota em um, lance, proporeL!_Hmdo a Z,abot que c'artegasse oHering, ambas com 30. Çia. Her:ng; 2.0 lugar _ Cia. Ernando Castellaes -. ,Çia. �r��o eRfUZIlasse sem aj')�las:.lo p:�ra M0>iirríann, e, que, .() A-'Apresentamos aqui os re- Brasileira de Fumo em Fo- Bras: F. Folha - 5 vttorras; e ICO .enaux, pErdeu, ,smao m!,l? ·um l�umero quasl idênti_sultàdos d:s ca'mpeonatos rea- lha _ 6 pontos. 3,.0 lugar --: Vido Schip:tp:�nn cos· de tentos. que perdeu o AmerIca, mormente aquele pelo-___ __!__
lizadcs -até a presente data; Feminino: - Ind. Henng --c- 4 vItorras; 1aç). de otaYlOh na trave q�e na volta sobrou para AdherbalP d com' referencia à disputa do 1.� lugar :__ Emprêsa In- 4.0 lugar __;_. Lui.z S. Mel!); �

ar um papm o p:Jra Simoes. '. ..• ." ,

er eu SO"mente' quatro J�ogos e empatou tres no ano 'rroféu Eficiêncna, bem como dustrial Garcia - 10 pontos; Emp.· Ind. GarcIa - 3 vIto- Is�o 'tlldo p:r�� não� foi nada· O pripc·p::.l, para nós, da
.

..

',. ..

.

.

"

os detalhes
.

das compe1ições 2.:; lugar _ Ind. Textíl Cia. rias; 5.0 lugar _ Curt W. LB�, e que o_Atlehc8 fo� a Joinvile, e,' éom 1l1éritos indiscu_C R
-

d St C t· levadas a .efeito pela ft,da do Héring - 9 pontos. Selbach e Edimrd Szymzack- tlVEI'l7trJu){e de volta o tJ!ulo perdid'), em '1951·· .em (urso O .

\ enaux,· campeao e, ,a. . a
.. ar.IA.a dia 12; sábad'): ! � 'Relojoaria Schwah' e Cia. Vamos pra outra e mao na massa!

CAMPEONATO DE ALTE- CAMPEONATO DE XADREZ Brasileira Fumo em Folha _.:,. __,. "

.
.

--o
_.üo-......,....---'.· -

. . '. _ I naux 2 x Pa'ssandú 0- Brus- 1.0 lugar - Cia. Brasi1eÚ:a 2' viÍuriàs.
.

'..� �'lao e �na vontQde."l1Qss<l, 1�1as, .a ccmcic;Iência é tremenda
.. Das mais sugestIvas e d,Íl- CAlVIPEAO INVICTO DE

que' 10-8 _ Atlético Renaux TISMO de 'Fumo em Folha �'J(j pou- éoloéaçãô Troféu Eficiência �ua�do se f:lla �m antIpat a de �l�uns ctQmstas para com aI-'çeis de �er superada, foi a PROFISSIONAIS DE SAN- I 7 x 'Tuol de Gaspar 2 - Brus- 1.0 lugar -- Emprêsa Indús- tos; 2.0 lugar � Ind, 'I;extil .. '1:0' lugar,--- Ernandn Cas�

'r'
�uns. cIube�. yeJ�m :.s, C! que verifIcamos I?a< tt'r�a�feir:a quan-

campanha cumprIda pelo Clu- TA CATARINA
I que' 5�9 _ AÚético Renaux tr'al Garcia -- lO, pont:::s; 2.0 Cia Hering - 6. pontos; 3.0 téllães __:_ C·a. Bras. Fumo F.::;- :lO o�_4 pr.nCJ.p�lS �Iarl(S de E!�n�a �atarll1a �a:ram a rua a-

be Atlético Carlos R�naux et;n Jo�o.s .

disputados em 1953:

17 x' Palmeiras O _ Brusqu.e; lugar - Cla. Brasileira de lugar - Emprêsa Indústria lha _ 10 pontos; 2.0 lugar _

'lUnCL n�o. os terl1l1110S das prmCIpaIS competIçoes espart:vas1953, quando conqwstou, va- OfiCIaIS (Campeonat) Esta-
13-9 _ Atlético Renaux 4 x Fumo em Folha - 6 pontos; Garc'a - 4 pontos. Vida SchilJmann _ Ind. He- de d�mll?;go. "

::. .., .

'
ri·os titulas oficiai!], culmi- dual de 52, da LBF e Estadual Olínmico 4 _ Blumenau' 20.9 3.0 lugar - Ind. Textil Cia. RESULTADOS PARCIAIS

ríng _ tr pontes; 3.0 lügar _ Ç> E.stado .. �e .Flor:ano�Jfls rasgou sua grande manchéte'-l131ndo com o de ffi:li;.>r .exl?res- de 53);
.

. .

-

_ Atléiico Renaux 5 x 'Vera Hering - 4 pontos.
I

1·:J ''lugar - Cia. Bra�ileii..a Luiz S� Melio _ Emo, Ind. :munc a_ndo a vitorIa do ,A_Uetlc:h �t;naltx e saudando .[)s cra-
sao em to<:!_a sua eXlstenCla, I) 1_3_1953 -::- cAtl;hco .

!l-�- Cruz 3 _:__ Brusque; 27-9 _ FEMININO de Fumo -em Fdha - 3"2 pon'7 Gnciá _. 4 pontos.' ;!ues tn:olo:es, .ta�andc-os de legitImas aZES "do futeból ded� Campeao. C�têlr:nense I.n- naux 2 x Estlv.{�ores (It:;]�ll) Atlético Renaux 1 x Paissandú
RESU�TADO DA RODADA �ant� C"tarma.

. � ", .,' ,'.'".' .

Vtcto de ProflSSlOnalS de HJ?3. 1 - Brusque; 8�� �
Atletlco

O _ Brusque; 25-10 --'- Atlé- '
. DO DIA '12112'53 .

O �orpal de .J�I!1vle abriU sna manche!!;! prmcIpal a_
Rebuscando _nosso arqu:vo ��naux 2 x .E:,t.vadores (It�- tico Renaux 9 x União de Ibi-

:._·IIIIIIIIIIIIUlllllilljlllUlllllllllllnlllllllllillllmHII!�I!,1�[lI�IlI!IIIII)I,IIJII_==::::_'_ 'F,ábrica.· 'de Art.1 Artex 3 x �3u.ncianctO Justa,. vitona do clube brllsquen.,se �no Esiadual detemds os s,egUlntes aponta- lar) O - HaJai: 15-3 - Atle-
rama 3 _ Brusque' 1-11 '- '.

d 3 J
1\

b t
-

d A t' R " x AII'ados d" '_- IUSTITUTO DE In . Hermg ; "A N t'
, " "b� b d " 1 t f

.

mem:os so re a a uaçao o -

lC? enaux v . '"

Atlético Renaux 7 x União 2 11 l.o tempo _ Ind. Hering 2
_

- o ICIa ,Jm ar e:u �lfl e ras garra aIS: "O�m otIétic9 Renau_x �m todos os se- LaJ�s. 2 - Brusque;; 22-.3 -

_ Preso GeL; 3-11 _ Atlético :: .. '"

x 1 _ G:als de Cordeiro e
Cc rlos Rena,-:� o tItt�}o"de, �am!)��o. Estadual d�, 1953.".,tores futebohstIcos do ano; AtlE;tIco Renau� 3 x Aliados

Renaux 7 x (Joaçaba) Cru- Olhos .. OuVo,IID.S 1I·!a.r. iZ,e.
'

.. Gar.ganta· ...

Aldinho paí.à Hering e Olim- E �<nossa. A Naça.o ,.umco dla�l() doVa!e ao IçaJal, limi_TITULO.S ÇqNQUISTADP? <I;ar=s) ��- Lajes; 12-4 ---:- 1"-- ze'ro A. C. 1 _ J"Jaçaba; 15-11 _ iii V n� �
pio para Artex. �ou-�� a abnr su� 12nmC-Ir:1 n1'll1chetç ?nunciand:>: 'TornelO_ Imcw da, LBF; vl-l tletlco Jt.enaux 2 x Amerlca

_ Atlético Renaux x Cruzei- .=

d
.

·0'·· _ Finál _ Emnate '3 tentós puas gua�rnçoes '�o C. N .. Amêrl�a c:rrerao ...

"c�-campeao de Asplrante.� .

eH F.,c;. 4 - Brusque; �!}-4 -:.!'-: 1'OS (W. O.) _ Brusqu,e; 22-11 _ .
OS r�. ;;::: G I d

.

Aldl 1" Mus emb3;xD porem, nq tIpo !4 ela soJtOU-.Q que tantoTitulares,' Campeonato Oflelal tletlco Renaux. 2. x AmeI'lc.t
_ "tle't'Jco Renaux 6 x Bae- __ ::1- .

oase. ,'11 10 ,par,a 9speravamos: "Levantou o Atlético Renallv·" "1 16 4 no .

-

T
' ::;: Herm'" e Waldenuro e P.nheI- S

.

- > .' -.

. '"-'"
,de 1953 da LBF e da FCF; F. C, 2 - .JomvJ e; -

,- pendi de Jaraguá 2 _. Brus-l= f· iii
=,

'"

A t abemos que nao e'falta de vatltude, ..) que. acontece po-.·Campeão d,e Profissionais. (In- Atlético Re_naux 4 x, !Upl 1
que· 29-11 _ Atlético Renaux :: r I.nln-o

.

(i'!llvare.. S ê I rO���dro: eXARTEX _. San- rém é que .. , todos n0,s .vivemos sob e5S� této e 'estamos sujei_'v. icto)_; Campeão de Aspll'an. - Gaspar; 'J-7 -. AtletJeo Re- ? x'Baene'11dl' O _ Jara,gll'á', ::; :::: \. t S-'l H'l'
,

. G é' hs aos cavacos do OfiCIO." .

",
.d d P 1 E C 1 -

-

- os, 1 va e 1 afiO, en 51<1, E' 't 1.-c·,· 'c' , .t. 1 .

. -t .."S (deper:den o. e um l:ecur- naux 2 x a meu·as '.
.,.� 6-1'2 A'cético Renaux 4 x A- :: -

"
",

,

.

-

Kl't k L'. p. h'
.'

W.l nlUI.O lJüurlsm·: ncs:;·", lna�, a ln:\ , SCUY,OS fIlhos des_sa encammhado pelo tncolor Blllmenau; 12-7 - Atletlco
,.. ""_�

-
- ....�_ ... = Fc::-mado pela Faculdade de Medicina dá'Unl- ª I '"

1 � . e. e
N Y:2, I()� e_rr?,) �: t� terra, e temos direito fi "ficar sa,tisfeito3" Gom uma vitó-a CBD sobre a d2cisão do T, Renaux 6 x Olímpico 2 - mer,�.1 F. C·.3 - Brusque;, :: versidade do -B,jo. de JaneH:o ..

'

..
. :::: I �,_m:r.r,o, E san ._caC}Q, 'na como essa.

. '. .... '.J. D, anulando a partida em Brusque; 26-7 - .:\.t1élicD Re- l:i-:�.--:- Atlético ReRna�lx.3 E Professor Catedrático de Biologia da EscOo- .::: bmPl: e Hartmann. .

CYRO GEVAERD
'

que foi vencedor do certamem llHllX 8 x Vera Cruz � :- BIll. X n.menca F. C. 2 - Jomvl- =: la Normal Pedro II ::
I

HERING - Schipmann, -. da R. � Aceitamos a censura do nosso colabol'adOl'ct,� aspirantes). !lWnnll; 2.3 - Alletlco Re- 1e.
.. .. .

::".= AssIstente do Professor David Sansofl :::: Formagi e Andrade; Al'i, Pa. ,Cy., uma vez que ela· é pr.occdente. Todavia, à .rehttiva ex-

.

TJtal de jogos OflCHllS dls- :: Chefe do SC1'viço-Otol"ino do Centro'Saúde de ª -bsi e Pedro; Arno, Lauro, AI- 1l1'cssãG. que demos à vitõria do "Carlos Renanx" 'não. tcm su.:!.putadcs elu'1953: :::: ::;·d nho e Cordeiro, ..... .. ,-

d' ,Blumenau, - orIgem -em queslao e SUl1llatla. �'rata-se, il.lSQ sim, de umaEm Brusqlle - 13 - Vitó- :: :::: Juiz .,-- José Pera, com boa falha do redator da !,Jágina, que não soube eSéolher a matériar'as 12 - Derrota 1. _::

F d H
'

.. :: atuação. de mais ex!}r�ssão para ,a manchéte do dia, O éal"las ífen:lux. Tentos - 56 - pró x 22 - ::

er.na", '

..
O. eusl

E VOLEIBOL MASCULINO. merece tanta consideração de nossa ;parte 'cmito qtÍ.a!quer GU-contra. Saldo:34.::
. '...... ::" Emprêsa Industrial Gar- tro clube da rcgião. Nem mais e nem m t!:11os. '"No interior - 11 - Vitó- :: :: eia 2 x Cía. Bras. Fumo em

rias 9 - Empates 2.
.

:: Diplomaqo pela FACULDADE NACIONAL :: Folha 1.
T.�ntos: 44 - pró x 16 - :: DE MEDICINA, da Universidade do Bnlsil" :: '

Sets - 20 a 18 - 1.0 sct
cOlltra. Sald'o: 28. ::

. Rio de Janeiro· _.__'..:. :; para Cia, Bras. Fum') em F>
Totaes: JOf!OS 24 - 21 vitó- ;:: Ex-fnt('rno efetivo do Servico de Otorrjnola� ::: lha; 15 a 11 - 2.0 set para

Irias -- 2 empates e 1 derrota. � l"ingn]ogía do Prof DI'. Raul David de San- o

::: Emp. Ind. G3rcia p 15 a 13 -

j 10 tentos pró e 38 é·élntra.:: �oiJ. Ex-assistente da Clinica "de Olhos Dr. :: 3.0 set pára Emp Ind. Garcia.
,JOGOS AMISTOSOS DISPU- Moura Brasil := .Jllize�' � Ronaldo Kretzsch. Atravé-il n'Jt[cias colhidas po.!' quanta. não fi�flr' ·definltivamen-11.1 - Atlético 5 X pal-

._

...._r..u...._ E mar fi :IIcinz Victor Ga.ertner interméd�o de f;'r:tes �n.{�réc. da-I te assentada f�; id:; de AdolfinloTADOS EM 1953 : Pl\ftA J)'AGNOS-ril'iú·E 'rRI\1'AJ\fENTl\ OAl'j :; _- Boa" atuação. ras de 1::.<10 cre dItos, lo! nossa i OU out.r·ü Ul'qucil'O de categoriam8irJs 4 - Em Brusque; 8-2
Mole«";a� DE' OLHor _ OU'VlhOC'

::: Guadros - GARCTA - Sie- l·,oportagenl intei.rada no dia', de ttlti. ·Estado·· 'ã cidade' de Brus'- Atlético 8 x Duque de Ca- - .iii .J J - U J
-

gel, Errch, Mamo, Nélio, Roé:" ontem que mais trêS jogado1'c:, i (lUe
.

,

xias 3 - Rio do Sul; 26-4 -
-

- tJcke, Búchler, 11el1, E'rt.co ,e foráffi con,vJcados para os trei·1- Ap'í:lramos tambem "'ue o ,:n-\0 T :3 o
..

2 J UADIZ'e G I'flIGHJ'IA =_-, Í-I.nns.
. .

. , . '1
1 e Ic; x pc:rano - o.

_ fi K
.. -'Ut �a� f

.

::: !j_.�, . _
...

. '.' ,: .

no';; p:r :paratód.os. do scratch cac I sup,:J;fl,vel \'AP.!'l.i��ho,�. por quesinviJe; 27-4 - Atlético 2 x -

Este Instituto fl:sJJeclallsado' está Magnifica- :;'1' "-FUMO ItM·OOr�IIA "::":Gar- iP·rinense _em Brusqu,;. SJ.o e!e:; 1 tõé�;(íe Qrd&irt.·par�ular, impo'.3-Caxias O - Jo'nvile; 24-5 - -

m'Qnt'" M"ntado e In"ta'lad" com Q ln�'. _.

W J F 1 I Julinno, Patr8cínio e Tião, todo:; I !ühilita(k, mesmJ de" deixar Flo-
A t lético 1 x Bonsucesso do � " � .. v '" �.� ::: I' rw.' a mor. '11 1rmann " l' ,' ..

Rio 1 _ Bru..c;que; 4-6 _ Atlé. ::: Moderna Apal'elhag",m par'1. todo e ::: Fuhrmann II, Dagobert) e
(O ,Pay�:;�du,. _

. , ,. :
. ! r�atlÓPolis. teritárá' junto ao pre-t· 7 C" -

Bl 2
._

'''ualqller 'l'ratarnen.to a.. ,sua =;:;'t;B>('rt.::ili. ':' ,p: """:f- -

.

".,

ISll1CD'te.
dll.F.OoF_,,'ma dispensaIC') x .."i' P�,,'lO umenau "Ir

-

_
A irrdi.caçãô'.'il.p úl.tin,�'.,) 'iu:,..rf.\.le.i do, i".-.úétrr,o._;I'Fd(f �elecfonado o que

- BIL;n'· nau; 7-9 - Atlético
.

f>specialldade ,.

I X Caxl'as de JOJ'llvl'le 2 _ VOLEIBOl. F�MI'NrNO J'O queremos crer, niiú 'será: ofi- (',iío- há
-

dúvitta, cririda' sério.s ,mTudo o seu lnstrument:�i foi Rec.:-ntemeute - ,,,-
.Brusque; 10-10 - Atlético 4 - 'Adquirido f: importado da Suíça Ch. Bras. 'de Fumo' etrl F:1- cializada, isto -·porgÜe . t'Olillít{t

I
h".'a�;)s .-.ií ':ll.h:llç���tecnica do

x T;radenv� 3 - Itajaí; 20-8 - .4.Jemaoha e Ametica di, Iha 2 x Em!) Ind. Gare'a Q; parte nos cOl�tivfs 'flpeQu',,; ,me�I'rJIj.··
,., -

- Atlético 'O X Caxias 1 - Jo- - -Norte' ;." Sets - 15 a 3 e 15 li 5. �------

ínvile; 11-10 - Atlético O
-

�;""""='- - .Iulzes - Ronaldo e Victor Jo.g.a·m 'am:' an'Cha- OS "selec,' "n:ldos:{ Palmeiras 2 - Blumenau.... G A' 8 I N E T f '0 E R A I O' X ::; emYJ boa H tuacão, '" .:
. ti, \liT tal dos jog(',� amistosos _

-.
,

. Quadros - FUMO EM FO-
d'sputados em 1953: �

_ .....
_

- LHA - Ivone. Maria, Ruth, cata' r.l·ner,ses e ·ltaJ!a",en··s·eEm Brusque - 3 - 1 vi- : AI'ARELBO MOD�RNO :3iEMENS PARA � Ronny, T,�1'27.inh3 e Claudia.
.

....

: .•.lóri::l. 1 derrota e 1 empate. - OIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS Dl>; OOEN- -

Tentos 11rós: 7 -_ Contra: ÇAS DA CABEÇA."· �

7 -- Saldó O. _
__••••

...::;;..

No interior - 3 - 6 vitó•.
rias e 2 derrotas. ::Tentos prós: 28 - Contra
15 - saldo 12.
Tota,es: Jogos fóra de Brus- _

que e nesta Cidade: ·10 - 6
vitórias, 3 derrótas e 1 empa- -

te· 31 tent�s pró e 20 contra. :a
TOTAL GERAL DOS JO

GOS EM 1953 - 34 - 27 vi_ -

tórias, 4 derrotas � 3 empa_
tes ..
] 24 tentos pró x 51 tentos.

centra - Saldo: 73 tentos.

prática inicial da seleçãp
catarinense

seu
. primeiro treino ' coletivo,

q\lÍnta-�'fEira 'Ps. tàrde' em Brusqué
regfstrando-se a vitôr ía do qua
dr-o cónsiderado titular, pai 8tu rá O D,im

uite:
ico contra o

- "
. -:',

derrotas,

':'"
.

tEntos' a .0: O reaparecímerrto de
tl\�ixeit�nha� bem como a' atuaeão
'(;0 arqL\CÚ'o 'Não. foi a .. grande SEn

sação
.

dá prática, assistida. por
um público numercsieslmo lace (131':l1l(,':l}; Pat rocínío, Tale,Ot ávíor-í

, Pctru'sky 2,' 'I'EIx' ii-í Julinhó -Aderbal (R�olf) enha e Jo:;ne f.(j�'am os !l,ItiIheil'osH ...mz.
'.'

BANCO IHDU'STRIA E (OME'RCiO DE SANt A s.
_ Matriz: I T h. J A r

Fundado em 2� Ué Fevereiro de 1$35

Capital .• ..

j�illldõ de Reilerva _- .� ....

Endereço Telel "INCO"
..... , .. Cr$ 50.000.000,00

40.000·000;00

90.000.000,00
Total do!'l depósitos em 3118:53, mais de 786',000.000,00
AGENCIAS li; ESCnnOfUOS NAS PRrNClPAIS PRAQ\S DO ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANgmO E CURlTmA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CON'fRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO· DA PRO

-�._- DUÇAO

E P A (, UE (O M ( H E O U E

(onvo(ados tambem
, .-

:
. patrbcin_io

e

COGNDC DE
alCAIRno
XaVIER

'9la� cheguu- brEVO t Prevwa se

i,."Cntraele. pois, túmandop Cogr.aC
de Alr:.atrÊ,o Xavier. A b.i5e de

$1catr;,o. balswnc de tatu. a\cac;w.l
fi 0üt:rQS "medH:.amentos de tr;.m·

� ....10<. " CognBC d<: Alcatr&ü
Xavier é IJ maiS segiJ.fO pr�V'f"n·
P'Y-O (.ontril iiS, molestias pul.ffiO-r

ná:es. Seja previdente': ter.h8 cm

COg,riRC Oe

VEND l\ llEl'I'l'l!: D....\RIO
NA ENGRAXilTAilu.-

.

, ,

PONTO ('fflfl

Amanhã à tarde, tendo por g-et;n.is," arquibancadas, !'e'.3pecti'
palCO o Estádio Agusto Bailr.r, va:mente ..
SPl'á rf'alizada' interessante mat('h
ü'eino entre os s�lecicinados cal 'l'
rinenses e de Itajaí. E' (·.;ta UnIa
hoa oportunidade para 'J sCl'atcÍl
estadual' acertar suas d.: versas
linhas, nesta rãs!! de prepn.rati
vos .IJam ,o Campeonato Brasileiro.
Saulzfnho e Antoninho, que ésta
varo sendo esperados até ontem
à noite, deverão p'articipar de.:;te I Rua Engenheiro _RqdoJto Fer� 1
enc·jntro.·

II
raz fi,O 89, -,-. Atravessa \

Um segundo cotejo levarão a I Bêeo depobl da ��a, Ma.rAnhAo. II
efeito as du�s

representações,)
da Alameda Rio Branco. !

.1;Qrça-feira próxima, na cidade de

It�iaí. Pilra Q espetáculo '-de 9.. A N UNe' lOSmanhã os ingressos serão cobra- '

dos à xaz.'ió de' Cr$ 5,00 C· 10.00, N

«Palo

Gabinete de fisiolerapi�

GARCIA --- Benta, Ama
Hilí'le, Maria, Maria Mello,
WaHy. ,

a

I
BASQUETEBOL

ê Empl'êsa Indústrial Garciu
:: 47 x Cia. Bras. Fumó FD1ha
ª 12. - Quadros - GARCIA
? - Seiler, NélÍ/l, Roepcke.,

Chico e Erich; FUMO EM FO-,
LHA'- Fuhrm:mn l. Fuhr
mann lI, Dagoberto, Walmor,
MOéller e Telles. .

,

Juizes - Ronaldo e'Garbe
com regular atuação.

8IS'fUlll ELF.'rmCO (para operaçf,es lit\m

sangue)
ONDAS·CURTAS (UltJ'aterm SJ.emcDJI·

modelo 52);
INFRA-VERIWELHO

AEROSOL (Aparelho in-
,h�z para nebulísação no trátamentO' das slnll

.IiUe� sem opel'ltção). Electro-eoagulaçiio.
.

Diafanoscopia etc•.
:.
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r osijo elo aconteci ento O por cenlo· d
.:

ah. na
,

N '

m ·I,·to,rl·na _I' E r S C· adDlinistr ção da peniciliua�i)'suuçso
_ ..

.. �a '" r.. . «» " Repressão· da consciencia dos fílrmaceutil!IJ�E,;
Em l3inal de regosífo pela com a presença de elevado cal da ecmemoraçao vlaJand�, .aqueta Cidade esta dependen_,'

madas superiores do solo.
RIO, (Me�idíonal) _ o VIl poucas vezes: fatais:

�

'da,' "',;

concíusâo e entrega do tre- número. de autoridades civis, em confortavel Iltortna da do .apenas de obras de reto, Durante a churrascada que .
�

d Ilda
-

d 1 lt I'
, .

it Congresso- Brasileiro de U�'oi{)g;q'l te, disse-nos aquele Urolo,gi.Sta, jácho da E.F.S.C. de Gasnar a mtl.tares e eclesiásticas de E.F.S.C., com eapaei ade }Ja- que e couso 1 çao o e o : se rea IZOU anos a ViSl a. ao �

F
1 t da C b

. -

1 t h d I aprovou; por unanimídade, pro·' ;'tO vem tornando um hâbíto ,"

Ilhota, a E.T.U.C., conceítua, Blumenau, Gaspar e Itajiaí, ra 60 passageiros, a qual co- (:l es ra • o rrrao e as o

I'
rec o. usaramd

"

aE�:,_vC,r�, ':".lsta,do médico Pereira Vianu, I uso 'de remedias sem' a' necsssa-
da. firma a quem foi conría- bem assim como, de represen, bríu o percurso em fáse ex- percurso todo em cerca de 45 cumprimentan o:a . ...,.)1..1. I'f P' I'

t I b t t
.

t oas d ãlretcr no, sentido de ser recomcrmada riu, Indicar-ão médíca. No caso,
d-i. sua construção, comemo- tantes das classes conserva. perlmen a , com as an e mmu ()6' nas pess e seus J '" -

• • • �

T. U o aecnteeímento com uma deras e da imprensa. Com- êxito. Antes da churraseada, os' presidente e' engenhelra resi- ao governo a protbiçãc da v=nda ] �a pelllC�!tn:. pn�,lO, ,esse abuso

festa de confraternização com pareceram, também, diretores convidados percorreram, de I�'dente, respectivamente ãrs; de antíbtotlcós Bem nrescrrção I e gener'dl,zac3, !,�l� e
_ corr-:nt:,

seus operários, no- final do e altos funcionários da Estra- Duas litorinas dêsse tipo" Iítorlna, tó'do o trecho, eons- 'Wilson RibeirO' Gonçalves e TI1�d:ca, em .face dos perig-os re- II que
"se ao penlcllcna.

_

nao fl_Zpl'

trecho eonetutdo, da de Ferro Santa Catàrina. brevemente estarão eíreulan- truido pela E.T.U�C.,. obser-I _Joã� da Rocha Mello,. os srs. J suítantes do abuso D') emprego bem, mal tamb.cm n.'l� faz", Iso-.
do normalmente até ItajaÍ, vando a apurada têeníea de Cahxto Fontes e Anfilc.q,ulo daqueles medicamentos. f"), porem, -cont.ínuou, e um grlli)

Essa festa, constante de su·1 Os convidados de Blume- eis que a conclusão do, trecho- eonstrncã» empregada pela I Nunes pIres, os quais, tam- CASOS FATAIS� I de erro. A pen íelltria quando n!i.e>

culenta churrascada, contou nau e Gaspar atingiram o 10- fel'roviário de Blumenau até mesma, que mais '�e, salienta bêm, disseram 00, iJ?lportan,.. A proposíto, ouvimos o,c dr, P8- índtcadá corno portunidade, pro-
va aos olhos dEs Itinerantes ela das obras eoneíutãas. reira Viana, quo disse renresen- vaca dívet-sos males; entre

.

Rev."ve ft cri-me do Ed.·fl·CI"O Iclamaç'a-o por sua aptícaeão em terre- Agrad.eceu � homenagem 'Q' tnr o uso Indíscrlmlnado dos an- quais as nle.rgias, as annfílaxras
UI no deu mais Ingratos, engenheíro 'Vilson R. Gonçal- ti�bioticos uma prática que ('5-1

e C) que se denomina de "penící-

P I-
· ., Alem dos; extensos e eleva. ves, o qual valeu-se da

opor-I
tudos recentemente ,realizados mo-resistencía". Trabalhos realí-

"

. ,r o u r a a Po Ic I·a car10ca '

dos eêrtes, o traçado da es: tunidade !lara destacar a co- n�s Esta.dos 'Unidoos proval'a_nl ,zad.os recentemente' nos Est�do$'
,

t�ada cruzav:1; terrenos alaga C ti 2 á lk!t F � d '" mais peragosas -e nar- Unidos provam os graves perrgos
, dUtOS, que exrgrram o empre-

( on 'nua na .a p g. ,ra , �er :l;__ '" "
.

�1O. !�J�!Jir�hO de seb�iã�!i!ã�ca. ,C<ió,1 � r'ua !!'��\�����1*y.:7ª NãO é possível a eXecução nos Estados
�i,\'���oa:!�!::�;�b:;:;�e:� [;�1:;S�oe�:1�J�����·:��!; ��:���;'t�F' ;;�;:c/on�� ��[�����i��z�� das bases do esquema Elelvino Lios
ra. dentro em tempo, ° único 1927. ° delegado solicitou que a em toda a extensão. Esse

tre-Icrtmincso que ainda psrma- A CARTA policía capixaba ouvisse o. eho, que se ecnstltuía num A batalha d!:!s urnas em 55 não destruirá' a democracia»
necE' impune: ;(J "Paulista" As nOV3S diligencias foram autor da carta e a mulher de- verdadeir() sorvedouro de « .. II

que na época fugiu ao cerco iniciadas devido a uma carta nunciada como amante de .:.nate�ai.s, apresenta aos olhcrj RIO, 18 (Meridional) _ O se a uma posição rigida, �t�e Mas em' todos (JS partidos se

policial, enquanto seus com- que o então delegad'1 d·� Vi- "Paul'sta", estabelecendo-se, dos vtaJantes, em su::s mar- I
vice-presidente da UDN do j deixasse aos outros a facll1- E,e?- menta u�TIa corr�nte cen-

pULiheil'Os Lindstone Caval- gilancia, sr. Brandão Filho, então, a sua identidade, gens, fort�s ondulaço.es. do Paraná, cOl'�nel Paula Soares, dade' qe manobrar �as suas! tnsta q1;le nao se deIxa levar
callli e Flavio Antun,es de recebeu de Vitoria, assinada NO SUL

_... teneno. E que o In_!lterlal Jo,ga em declarações· exclusivas, J costas. 'Acho perfeitamente' p�lo gnto dos desesperado�.
Mür�ds eram condenados pe- por Manuel Borges, que -ce- No seu dep-::,imento" Maria do .!_lara a formaçao< do l�lto, prestadas ao nosso reporter, I normal o nosso panorama po-l Essa corrente, e�cara com. �lr-
lo Teibunal do Jurl. conheceu nas fotografias pú- cQnfessou qUe "PaUlista" de. (la estratla, afundava e, 8ub- manifestou-se descrente da! lítio:>. Como .é ,n:3.tural, nele meza os prox}mos pleitos.'

,;_ DelegaCia de Vigilancia j blicad:s nos jorna's como ra o ncme de Roberto dos terralleamente, (leslizava pa,- exequibilidade do "esquema há os mortos., que não q�erem N,ãC! :moestima os se�s advex;
\'EIH de ser informada de que

1
sendo "U,uli'Gta" lUn jõvem ,Santos uara não envergonhar r.1 os lados, levantando. as ca· Etelvino Lins" no plano .està�

.

ser enterra.dDs, Os �palxona� sanos. E, t�mbem J?-a,.? Cünsl-

R. b: rto Santos. o "Paulista',' que nU chegara em compa- sua fam'lIia, que goza de pres- duál, manüestando seu pes� dos !}eSSotus que nao esque- de as prox1mas �1elçoes um

tem ;_ verdadeiro nome de nhia {k� Maria da Penha A. tígio no interior paulista. s:mismo com base em obser� cem os seus rancores, Os go� problema de vlda e morte,
Srhsiltião Guimarã,,,s, sendo lenrar. de 27 an:s, d8mésti_ Confel"sou que ele f';ra pre- Fel'IIIIC I"f�a'ÇO-es

,varões feitas na atual con- veJ;nistas de, todos os temp0s. capaz de abalar 2S bases de

S1 por um furto de 'a\ltomo- hlt';lura da Polít· ca nacional. que lutam pela sobrevivencia. {ConrJul na 2a. pagina letra A'

PRO"/ADA A EXISTENCIA DA
vel, cumprindo pena no Dis- Iniciand'J SUas declarações,

-

V �

trito Ft'de1'al, e qUe possivel. disse o udenista p9ranaense: � GURIOSO DE • UM'amente tpl'i3 se evadido para - Estou, no. momento, pra- '

SOCIEDADE TE'RRO,RIS1'A VMR
o norte do Paraná ou fronte'- AgradeceinOS e retr'buimos ticamer;te �fast�do da !}oUti-1CRIINÇ.ra d.:: Rio Grand:e do Sul. '.gs felicÍ[ações de Natal e Ano ca partIdária. Amda aSSlm, a-

�

101
Por sua VE'Z,. o delegaéJ.o de Novo que recebemos das se- campanha com intero�sse o '

Anaj:)Qlis c{)nfírm�u a passa- guintes pessoas e firmas: que se convencionou chamar B. HORIZONTE, 18 (Me� cialistas
. mo, 13 (Meridional). - ° delc- '#do' 2. idéia partidária, teria sido .

gem de "Paulista" pela cida- Dr. Volney CGlaço de Oli;.. b
�

"tsquenia Etelvino'" A sua ridional) _ -Reina ainda e-
gnóo Orest::.s Rodrigues, do Pri- levado ao suicídio por antigos cor- de, na qual era conhecido co- "pira, or..�sidente da Assem- idéia geral é nobre· e gener'?- ..

meiro Distrito policial de Niteroi religionários. Muitos c'epoimentos mo Sebastião Guimarães, a- bléia Legislativa do Estado; sa mas a sua possibil'dade de norm� e�pectatlva na capl
C:k'pois, d;. ouvir vários elementos autorizam :: conexão entre a mor- tendendo pela alcunha de Eloy de Oliveira e Familia; execução vai ser posta a pro- tal. lnlnelra em torno da três
da Coionia Iugoslavia. bem como te de Ivanic e outro patrIcia, "Bigode". Cia. T· Janer, de Monte Ale- va, na solução do caso est�- cr' ança, de duas cabeçás,de Petrópplis. encerrou o inqué- F'ranjo Tomic, ocorrido há tempos. As diligencias prosseguem, gre; GermanQ. Stein. S. A" de ?ual de P�r!1a�buco., Po�, quatro braços duas pernasrito illstaur:!do para, apurar n O inquérito provocou a e,,-istencía

I tendo a polícia carioca s,�lici- Joinv'le: Casa Buerger, Trans- mdo da teona a prãhca, nao .
'

'
" .

morte SU'1)eita de Branko Ivanic, no, Brasil da organização terroris- tado às congeneres do Sul portadora' Aurora Limitada, pcderia irradiar autoridade a e dOl� aparelh?s unnarlo.s.
cujo corpo foi encontrado na praia ta da VMRO, em franca atividade. providênc'as para deter o es- Laboratório "Odin" S. � A., propoJsitur4a de um esquema! A Criança esta com 4 dIas
de Grag03tá. F'icou, esclarecido entre os mebros da Colônia Iugos-

t tranguIador
do ancião De- Machado & Cia., desta cida- po;íti<;o cuja aplicação, na de vida e está passando

que se trata de um agente do PlIr- lava. mostenes Veiga, o milionário de, Escola Modelo de Taqui- propna casa por part.e do pr!?- bem. Num-erosos médicos
tido Comunista, que tendo ahjllra- do edifíeio Aclamaçã·:), grafia, de São Paulo, ponente, se torna lnexeqUl- .

'

vel, em favor de uma soIu- pedIatras, operadores, ge-

E errQ'
.

do O :Pro' o'"bre' ���s�J��:,ntenãla�t��:���� nicologistas e_o_u_t_r_o_s_e_s__p,_e_-..,.,':'-__,.......__,-----___,_..,...�:_--....,_-.-------_""',
. 'so na sua execução, justamente . '.' �. ,." __ '" ..

O arbo:,o Crime De a:x:ias ª::��!;'�{t��if� Ilgrediu O·· tio a tirôs ao
'enório Gavalcanti apontado nos autos cama maior responsavel �'��:ár����ti,"

fe-

ser despedido do emprego
RIO, 18 (Meridional)

'--1
suas ligações COln numer,:;sos que, segundo os depoinlenlos, Silva, o "Naval". pelo que, e Em seguida, passou o coro-

._-"-.
----

Finalmente; foram remetidos crimes ocorridos naquele I chutou a cabeça do policial atendendo ao que Soe contem nel Paula Soares� a f':cal'zar

FUBI·U 'O'
• •

Em estado g,avfla, -:a ,itl-ma'à, Justi�a os aut.os do proces- municip'o fluminense, entro':! I ass�ssinado. nos autcs, encontra-se o acu- .,8 ))csição da UDN, afirman- CriminOSO .. [ô'i ri lIí
s-J sobre a chacina de Duqu,= Os quais desbca as mortes de Maior responsável sado Wilson Tenorb incurso do:

d RIO, 18 (Meridional) liado na Travessa Caminha,. qUe faz, a 1 nha "Tijuca-Le-
d,' Caxias., da (IUal for'am vi- '. Manuel Lopes Martins, Oso- CJncluindo o seu extenso na" sanl'ões do art. 112, P;l-

- Hojé, em vista essas , ,

A d'.

I
- " l' • d "er""co mal's .. � Apr�::,?ntando ferimento trans 41, no Andarm. o ser me 1- bIon".. Há Lm!los., en1pregou

'l'lllas o delegado Albino 1m-I rio Ferreira Franco, Pauli; relatório, af'rmou o t','tulaI' da l'a'grafo 2.0 urso II e IV, e 121, rea H.' es, v uI, WJ -

l rto d posi f:xante na perna esquerda, cado, o motorista esclarecp:!U <',eu sobrinho, Julio Pachec::>
P,'>ratJ, enta-o t tular d',l dele- Lins, sub-d?legado JoaquÍlu 'I Delegacia de Caxias: cOInbinado com o art, 12, nrs. qlle nunca, o a.ce a,.

-

'd b 1 d f b 1 d d S'I d
"

� - - últlma pr,�duz o Dor a a, eu en- que ora a ea o por um so- a I "1, mora ar na rua

gacia daquele munící!)Ío::, e: f', s.<:an!J.::, Homero de Carva.
I

"Pela prova dos autos fi.. II e XXV, todos do Código L Ccao que
- assdumlUDnNa Queri'" trada, ontem, no Hospital de brinho, em frente ao prédio Leopoldo, 32, como motoris-

S�'U guarda-costas Arnaldo' lho, J,:sé Dantas e o, invest·,_ : cou claro e inscfismavelmen. Penal. O 'deputado Tenório I onvençao a. .,
...

pro'nto S�.c�rro. onde fl'cou 1- T P t d f !ren '-' 'V nr. 76, da rua Leopo do. ta de s:u c;rro. Acontece que
Bcreco· I gador "Vinte e Cinco", uH' te pr:vado que Wilson Teno- Cavalcanti é o mahr ,respon"l

,,:!U que o ar 1 o, ace a
. .- .

t d t' t A g Perdeu. o emprego ,-'-com a adml'ssa-o 0'0 n·"',vo em'-
I ' 1 1 t" te fluida d) política brasllel. ln erna o, o mo orls a u USe "

O delegl,ldo Frederici no-: E.=ja, Francisco Sevn:in<? i rio e o deputado Tenorio C1- ,<,ave !Ie Os sangrem os acon-
'd

-

'd _ I to Silva BarrDso, p,�rtuguês, A vítima é proprietaria do :pregado, Augusto passou a

meado �speciall11ent2 pelo co-' . So�:;e a morte de "Vl:Jt.e. e i v�lcanti for:�. �s autores dos tecimertl�Cs c1etO quFe ,CÜi1dam �s; f�r �2s�a(K�:1.°�d�a��c :m��r:�- J de 47 anos de idade, domici- auto�lGtação de chapa 5�24-11, observar que a feria dimi-
l'('nel Agenor Barcclcs Feio CtnC� , re!,salt.1 .a autond<J�e I dIsparos qu" HtImaram o de- presen cs au os. OL e � a Vl- I nuiu de maneira espantosa c

para proceder o inquérito, i [,'01 cml os de!)olmentos 1 "-'Ileg�d-J !mpa�ato e Armand� tima do pseudo' atentado,

I I S D t
. alem' disso, o auto coletivo

reuniu onkm os jan;<listas, ce��em�nt,e _ presta?os _l)elos I
Beleco ,_ ferJram.�grav�mentr� cuja lesponsabilidade,. apon�' Natal "nti Hcspita ,oi n ORlO Era eonstantelr.."nte danífica-

j',J.:rp.ndd--lhes entrecta de seu
dJlS Crnl1ll1'_SOS, ap,-,ntan�o o' ',!npder de l\Iorm::s Mala, a�l- tou "omo s?ndo da vltIma e j do, () que pumentava ainda

relatóri dos maisb .?xtenso.'5 � narlamental' �omo autor Jnt� .. ! xll éld�s p-=r Pe1ro Te,no��o 0:t�tl'a a qual forrl11�l�u os

'D.· 24 tarde ã
'. I 'mais, os preju'z:s . .Em fac!e

com 22° página� datilograf",' l�ctual do crJm�, alt·m do \'1-1 de Ollveua, Clcer0 T�norlO maw veementes proposlÍos de I

Ia � IéiIn treg.5 �.OS ,dessas irregularidades, o pro.
das, 110 qual aponta o deputa- I hpend10 do eadaver uma ','ez de Paula e Rafael Candldo da vingança. Somente Q referi-I

. g .., V _ prietário do lotação, ameaçou

Ú) t\,talieio Ti?n.or'_o fava1- Moveu ('e a criança
. ��í1��l��;a��a ��:ãti�aasd�r��: I ��� ��ã����h�'eze�� E�t��t����: �

:l�v�::��oi��ri�;ole�;E"" orla ::: ::�:'h::;:a:o"e n'�lpre.(entes aos. doentes põb,es ��:�;��k���Y),��'d;7.�
;:�i���le.ce�����a�i�;10���\��;:'�1 no necro 'e' rl·o do H G V �r;�:a oa J��l�t���a����m, ���;l Continúa a direcão do estabelecimento de sàúde, I ternidade entre os homens. i�' á������u eP�e;���o oàq��:,dOi" ultUTI'JS Ja recolhId·-s ii r mIE ou .3 demais,partIclPan-. '

O comércio e a indústria No dia 24 à tardeL terá' b
C��';�i de Detenção de Nit:r,oi, , .. • • L:J elo cnme em sua residen- HospItal Santo Antonio a rinho.

I cb, prq,prnndo-Ihes a fuga· receber novos donativos, blumenauenses não hesita-I Iugar no Hospital Santo
V'd d

'

,..j_� b l'
.

A t· d' t 'b
. -

d Na tarde de ontem, ao P:1s:"
,

I a llregressa 'RIO, lU (Me,ridíonall d�. l,O.anos de. idade .. fliha. de (; fornecendo-Ih,es, n,leios _e: em l)resentes, destina os rum em apOlar Lao e lSS1- n omo a IS rI mçao os
A

. _ f E· I
' sal' !leIa rua Le:poldo, " 11-

e, t'tular da Ddegach fie i Em consequ=ncia de grave Vlrgll;o FerreIra da S lva,

l'
recurso" para ess" ,mo s.. Natal dos doentes pobrzs ma campapha, por se tra- presentes aos doentes ,po- gusto inesperadamente, 'e,niD'll'f'<le de Caxia,::, cham:Jn(!o I. fl_isll'rbio nutritivo, com a- domicilia{ia à rua 4., quadra taúdo. o dé;putad;J acobertado

I
�o ". d' t b

.-

t' -

d
. '''le nosocom o cUJa tar de um €mpreen lmen ores; ocaSIaO em que es a- controu-SI::: c·:m Julio, Trava.·

o du.plo homicídio de "bru- i bundanl({ perda d::- agua, fale- 5, casa 18, em Marechal R?r- :'c!:J.5 ilnu.nida es parla.m2l1ta- Ciaquv
. , '. ' �

d ram v'olenta discussão ein
tul e covarde ehacina", inic:a.: ceu 110 Hospital Getúlio Var- mes. A;:-ós ter sido constata- Ires, sugenmos a V. eXCIa., da- campanha merltona e hu· louvavel e· digno de aplau- rão presentes as autorí a�

meio aos insultos, o sobr-inho
o seu rdatório revelando a I gas, onde há dias se achava do o óbito .:gelo éls�istente, ? 1�. Vf�llia, ".ej-ei solicita� _à I manítária foi acolhida pe- sos, capaz de proporcionar des locais e outras p'(!ssoas desonesto, não se conforman:�
vida pregr2ssa, historiando r.;;' iniernadJ, !] men· r Mal'1y, COl'!}O da Cl'lança fOl conduzl- Camara Fe�eral .perlTIlSSaO 1 1 co servadoras e 005 enfermós do Hospital convidadas, ocasião em, que

. ..

do oara o necrotéri,) do Hos- para processa.lo por haver a- as c asses_ n , do, com a demissã,), sacou·de

piti.a, o��e o velavam pessoas qucle p__arlamenta,r incidido

I
a p_opu1�çao �m geral com Santo Antonio momentos aquela casa de saude vNe- um revolver e tentou matar

da famlha. A cert� altura, n:'ls sançoes do art go 121, pa. mUlta SImpatia. de alegria e conforto espi- rá um dia festivo onde os o ti!J. Desfechou dois tiros'

porém, �conteceu o m�spera- ragra�o 2.0 urS. II e IV, e 121, Atendendo ao justo ape� ritual no dia em que toda corações tristes e amargu- contra o ex-patrão que :foi .â-

do: ?S clrCw1stantes v1ral!1 a combinado com? urt· 12'"n1'. 11 d di"g tes daquel:� a humanidade se prosterna rados' pelos sofrimentos so- tingido por um, dos
�

projetis
menma mex.2r c-om o pézmho 2, todos os COdlgO Penal ' <) os 1'1 en

't' lt d D f er-
.

flux ben:éfico
na perna esquerda, fugind,),

e imediatamente tomado de : an e o a ar '3' eus, nu� I
r ao o m o em seguida.

.

aiegria e de esp�rança, o seu

L
IIP

S h ILd d M- d
I ma sublime exaltação de da pai 'espiritual � o doce

avô pQ_<t-�e a gritar _qUt;. ela DIZa C D,al er e Iran a fé cristã, com os� corações afago da generosidade de a vít'ma

estav!l, Viva, que nao unha transbordantes de

felicida-\
mãos amigas, que soube-

morrido. '

di 'f' t d'
-

Distensão lnuscular Na Igreja clt) Carmo, no Rio de nas da Marinho, Mercante, casado de, ao mesmo tempo que ram gnl lCar as ra lçoe�
Cb2ntific:ados do ocorrido. Janeiro. realizou-se mlsst! de 7.0

I
com D. Olga Pinho. Rita de Cas- as almas comungam nos le· humanidade e os sent,

os médicos de plantão, drs, dia -por alma de D, Luiza Schn"i- sia, solteira; Bettinà Maria, viuva mesmos sentinlentos de SOe mentos de boa vontade en

José P:nto c Oscar Leite de der de Miranda. natural de Hajaí. de Erne:to Rodi; Vitor Emanoel, lidariedade _hun1ana 'e- fra- tre OS' homens.
Castro, acorreram ao necro- Santa Catarina ' funcionário públieo federal, casa-

téri," a fim de verificarem o D. Luiza fa!c'ceu a 3 d� corl"en-I do com D. Alice Díngee; Engenhei- ....IIIIIIIIIIIIII••••IlIII•••••••••IIIIIIIII•••IIIIIJ1!..·
que realmente se passava aU te, naqueh� capital, onde reslrlia. 1"0 'Libero Osvaldo, alto íuncioná

com relação ao corpo de M:lr- aos 32 anos de idnde. vitima de rio do Ministério da Viação e a

ly, Após O exame :Jeito no ca- colapso cardiaco. mas cercada de tual Presidente da Comissão Téc

daver, entretanlo, ficou pro. todÍ()s os .culdados médicos. bem

I
niea de Rádio, casado com D. Dja

vado, ao contrário do qUe se como de S,�lL5 'filhos, nor?". g€l1- nira F. de Azevedo; Celio Vivaldo,

supunha, que não se tri1tava ro e netos, que ali Se c!lconlra- inspetor di) Correios e Telégrafos,

de um caso de morte aparen. vamo

I
casado com D. Leonor Bensi e

te. Marly estava' l'ealnlente E.'templo de ,mãe vil"tuos� e n- Marina Corína, casada com Sebas

morta, O que s.e verificara mantíssima. inteiramente dedicada pão José ãe Mattos.

fôra apenas um :fenomeno na- aos afazeres do �ar, D. Lu.iza que I Deixa ainda uma irmã vitwa D,

tural, ulna distensão muscu- perdera seu marld,o Edelmlro OIa� I Alice Scheffer e nove netos, sen

lar a:;6s o passamento,. que voo em 1930, um filho menor Alol- ,do cinco menores,

fez cem que a menor, num sio, cm 1902 e um maior, Braulio, I
breve e último inovímento, e:n 193�, dei�a ainda os segu�nt�s I Ao seu enterramento compareceu

mexçi?se com, o pé. fllhos: Edelmlro, chefe de maqm- elevado número de pessoas antigas
e parente's. tendo sido seu féretro

coherto inteiramente de flores na

turais, que ela tanto admirou em

vida, incluid,.s, orquidet'(' provin,
das de ltajaí. seU torrão natáI-que
ela sempre dignificou e nunca

deixou de enaltecer.
A Igreja de Nossa Senhora dI:>

Carmo roi demasiadamente peque
na para receber o avultado

núme-I1'0 de pessoas amigas que ali f

o-Ir:lm presta'r-lhe ainda uma home"
'

[ nngem. rezando, pelO eterno e nle-
'

I :�cit10 descanso, de sua boníssima JQ,ma. IIlaiiillllillll..III1��..IIII....1I1If

sta

Visita
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TRIIORES

300jo de aumento para os
bancários em todo o país
Hro, 18 (1\!prld'ona]) -, ° baIl'l.U ';1':5, qu.; após váriaS! tC!'i'

1'(r1'';.,tro do Truhalllo não des-I tatiV;1,R Jl!lI'U um tlCord� amígfl\'r,;
l�,Hmti\i. nem confirmou u nrAicia � ccrn ar" buncal'ic9, in,,,trn-i1a:; [1':'
di� ({ue �eria cf!t8ndjdo aos

bun-\la in.tr�:"'lsigencia des"'�.� eln ru

(':I.J"if)� de todo .) pai� o aUH1pntr gocia.r, venl desde ent.:l.o .�Q n;f... �1·

'de :)0% há pouco concedido aos tendo numa atitude de C�pl!';:u'
hancários de São Paulo. No

ga-l
tiva,

}.inet.e do sr. J,aão C'.,ubrt, fei a .- Acho que <1 notic'a da ,',<'

1'rportag<'1ll informada de que Il tensão Do todo o pais do aumento

:mlniBtro de fato li'sta\'a estud,-,n-! de sala.,íos concedido aos blJ,ll'
do o assun:to e. cU',,;o fosse po�.;'-I pal'b'i; de São Paulo," na mtsEl (le

.

V·'I, tomaria eHSll. dc,ejsfó

I' 30%
- disse·nos o ,sr. Luiz M>

",' .

, gUora, presidente do Sindicato

PARECERES FAVORA -

I
dos Bancos - não é verdadejr3:.

, RAVEIS
,

Não aCl,"edito que o ministro de

A.r.(:;;ar d::!.s dcdu!'ações do mí-! Trabalho venha 3. tomar tal' 11-
. nisto', d'e que o assunto esta ;tiro' tliude, T<Jda.via, mantemo-nos na

.1", �m ú>iludos, apuramos que <le'- expectativa de qualquer Pl'o';i
,f,'to, o sr. João C'.ou!art já t,,;n! deneia para to'marmos a:.s merI;

.cQmG dec:dido a est''Ilsii_'J do uu- í uas dq direito na defew,.de nús

niem o O\)t!CLO 1''"1',,5 baneurjr>, C e I �os interesses.

São Paulo, à classe." em todo o,
. p;LÍs. em fU«(J dos parecf'r"�' f", --------;�=:;ii.p���ij��:���:::::\?í."....IIIIIIIII.-......-1IIa,voráveis do S!'. GilL,(!rto Croeakt

d'" &1., diretor do DN'T' O" C"�, \sult<;>f Ju'rídico CI:) Ministério do

'l'rabalho. e do Procurador GiJ

r:'11 da R"pub].lé-l, que eon"'iuel \
r!m legal aqutln, rd."?id:,- (,Q c'.

I"or,:'J com a Conl.:l � açao rl:>>;

Lei'", do Trabalho. I
,I

'SfN'HOn,ES
A (, lt r c U I, T o R E S

ll:XPECTA'l'IVA r;O�j
BANQUEm.os

A p�oposit() do assunio, a nOs-'

};:l, reportagem ouvlu bl.mbem 0""

.\Cl,t;amc;:; de. )�ccc,hcl' no*
,n. '�mess�' iiesü'!; afa
.lUH (IS Tr'ltore:,; Cana
'!(."1) � <"S -'Aflffmra agora
..

.

"'i.!i-O t!.";llcr llc1t_' 110-

�:u ','ano fie ".�f1t1a" a

pc�tações.
l:-IoIicitem·1l.c" uma dç·
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