
os e tementos eomunistcls
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BONN, 25 - Ainda um

e-I
mos' ai; beligerantes mail' Ú,!,)�

xernplo! Mais outro exemplo! tensivos da sua ultilt11l gué.r-
Somos recebidos aqui na Ale.

,
ra.'

."

manha, por toda parte, como Já visitei Col;oThia�, D�l!sseJ:
se a guerra nunca tivesse exís- dorf, Kre:f.eld. Através <te, t.(l�
tido entre ela e nós. Os ale, dos os contactos' que tiVéUÚ:>ló.
mães nos acolhem com uma verificamos que a, cl1aga 'na-'

confiança total, C'Om uma sim- eíonalísta, pelo menos :r:or e;q
patía unaníme, como se fora- quanto, está fechâda�"Na�':pQ'��

-.....���...............--...._----....,;,;.�........;....;....;.-------------;.... .... ....._.......". ........... ....._, .....-__.....__......... ..__�_.-....._ I ia a ferida a secreção puruleil
b da sua irmã brasileira;'. Na
linguagem de todos os hQ.fÍielíi:l
como d� todas as pmlh?re�'
com quem conv,ersamos�:.,�
observa a convicção de qlÍ'" a
Nova Alemanha rep)'e�en4t, I;l

colaboração. de todos ('15 'PU"
,vos Iivres, de todas as úa�5e�
amigas para o seu, ,réssurgi
mento, para o ressur�imentc
do s-eu povo e da sua econo,

mia. Evoluiu rapidamente Q

Reich dQ hirsuto la tenebroso
naeíonalismo ,hitlel'ista, .para
essas formas sadias de ativ.i:
dade internacional, que cón's-.
títuem â grandeza dI;'''pàises
corno a Inglaterra, ,OS Estado"
Unidos le o Canadá. .

:

Não nos podemos furtar,', a

um mov'msnto de adTilí:hi�ão
díanta de tudo quanto ouvlmcs
aqui cerca do papel: qt!€ as

materíae primas tropicais. .: �
sub-tropicaís do Brasil �'.' da
América Latina, 'Podem" de;

sempenhar no desanvolvimen'
to da economia do ,Reich. Sem
tomar uma maior postura .de
f'eitíceiros, os alemães sab\.'11i,
vinte vezes melhor do que 1)('�,
quanto lhes poderemos trazer
do Governo deixaria assim ao

sr. .reão Goulart oportunida
dte, de insistir no assunto, '11
fim de garantir melhor bas,e
p�p�lar, 'para as' prõxim.1!s::�
Ieiçôes.. " '"

•• <

ACÁO
. .

Não são conhecidos, �:1O cer

(Conclui na 2.a pagina lc'tra ,!jy

D A -

10 de Abril de 1954

forias as nettelas
8. sucessão paulista

.se prellcopam

RIO,- 9 '(Meridional) - Para o sr. F'lc res da Cunha a

exposícão do sr. Lourival Fontes e a nota do Itamaratí, Pou
(;0 c u quase nada veio influir no seu ponto d'2 vista sobre
o caso dcs presidentes Vargas e Peron. Salientou o SL FIo'
res da Cunha: .

"Sempre disse que o sr. Getulio Vargas estava Isento.
Aliás, do proprio depoímento do sr. João Neves se pode
depreender isto. Mas mesmo assim, foi categorico ')' gene,

,ral, reafirmando que não acredita em qualquer conivência
do sr, Getúlio Vargas· E disse:

"O que existe, isto sim, é agressão do general Peron,
Este documento merece ser estudado pelas autoridades bra,
síleíras, Acrescentou:

"Nada tenls» contra a bôa �nte argentina. Larrssnto
que tudo isto esteja acontecendo com prejuízo para as nos

sas bôas relações". O sr, Flores da Cunha está preparando
o discurso que deverá pronunciar IH Câmara bgo nos pri
meiros dias da próxima semana,

Quem denunciou deve positi;
var.

Eu não acredito. Acho mul
to forte demais - e sou ab
solutamente independente,
neutro. neste assunto", A"
j r tvetou a oportunidade pa
ra a' acar a delegação b1'asi
Je'ra à o,nferência d·" Carzr
cas, dizendo que a m!'sma foi
derrotada pela Arg.entina e

não quiz dar sua ópinião �O"
bre o pr,ajet3do bloco de ill_

tegração economica do pla�lO
do presidente Peron.
Ainda ,s:br'� a política es

tadual, foi indagad1:J 'Sobre
quais as causas das dificuld:r
des encontradas pelos situa�'
cionist3s em i:'� fixarem nUJ:1

nome para os Campos Elíse,')s.
E respondeu:

"�sso é devido, em gran:ie
parte, ao 'esquema pr>r el�s a

dotad'O, de n�s confu.1dir e

gallhar temp;., .Jlilta· lançar
, :candHiat-o ',�, 10m _', júnl:;.o; em

grande parte, por, e,xcesso de
gente. E' passiveI que a v-e1'

dade seja esta: estão t.::nriados

,'FLORIANOPOLIS ,:._ AgencIa Nossa reportagem., pur iSS0, pro-'" a enfrentar, E foram dois an:lS da fórmula 'de '1952, de que 1'e5u1tou de pânico". Disse ainda que

c�iercurio -' URGENTE) O curou,�'d<.:putado sr. Volney Co. debates ac;,lorados e acirradas 'hos a eleição do nobre e honrado de- prefere ter apenas um com-

assunto prmcipal dê todos os cir- laço .íé'>Oliveir3 nar3 '_'uvir-lhe a tilidades políticas es,es ou que 'ti- putado Protógens,Vieira". petido'r i3 qUE Se isso acoüte"

culos politicas, nesta semana, é a palavra sempre sincct!l e franca, ve a honra de presidir, a Assem- POPULISMO cer, "é qUe Deus está traba-

renovação Lta M::sa da Assembléia I
,ULTIMOS AP:R:ESTOS. bléia. Basta recordar a "batalha - "Voltarei sati",feito ao Ple- lhando por mim".

:qegislativa notadamente do C�l':-'
'EnlSonhlamos c: at.ual prealde�lr do Orçamento de 54", para se ter nário. Na qualidaôe de Secretário A' uma última pergunta 80-

g d P'
'

'd" t l'
' ,te do, Poder Leglslatríro alareiadlS" uma idéia do qUe foram êsses 'bre se sabia que peritos esta-

o e res! en e, a l'ea lzar·se a· .

t d' (Conclue na 2.:: págIna letra K) , (tJonclui na 2.a Pa5!laa LI'I::: J)
do corrente. ..

"Imo, pOl. es ava a .�roce e1' a dois periodos". "

-

tnudança, CO� o· auxlho de seus

, , ,,' , ,
eficientes funcionários' de Gabine-

la'.'.'":,:..... 'em c'o'n'lacto': co"m" 'os·
r ��.C�: V��:�:O::o���::cia:O;:: ;�L'��c p:�g�:�a s����t�o�ro:::

� :".:' ,

.

, .' �r;=.eg:� !�v�a�:�Uil�:.P:::l�: - "Até agor" não me fixei >;?m

,

.

b' I
.' nomes: tocbs os meus colegas es·

lea ',:"_'
rs e"s'la'd'ual·s' do'PIB �:l��S C�:m:.a'd�oV:p��en::.mz� tão em condições de ocupar o caro

,
",'" tr

. f go e terei a maior satisfação em

.

...,
'

.' , ,�. ,,' '.

.

:. :. III
-

• �:l:o0s_qU�iebo:::::s �e�':e�i:�:' s�fragar o nom� d�qu�Ie' que me-

,

,,, ,�"",-, ":�" 'mente. E entre um, !eL�tonema a 1110).' atendcr à,; conveniencias ',do

NOVI ',(flash» ',pelo Norte e' Nurdeste - ::i!�c:et�: O::::O�IO�uncionáriÓ �Z;:����IO'e:n s����a c�:���. ;.�=
, tendo, todavia, que ao PSD deve-

NÃO SOU CANDIDATO }oia caber a Presidencía, desde que RIO, {} (M.erid.) - A

Situa-I
coni o. sr. Prestes Maia. Os argumentar no sentido de "Imr

_ "Nãó sou candidato à Pre- o pleito s� fira sem o calor da lu-- ção de São Paulo continua es- pessedistas, como o 'sr. Ulis- l'eatameJ;ltJ. de re]açõ'�s" pa�'a'
sidencia", - foi dizendo de ime-', ta, porque sua bancada é a mais tacionária. Os nomes falados ses Guimarães, por exemplo, ficar b Dartido coiu aquela
diato, sorrk"ente e �portivo, ca- ,numerosa da Casa. Os 'demais mem faz·;om COm que as perspectivas corri quem falamos, declarou- Unha mantendo, sem' hostil!"

mo sempl'le. bros deverão ser escolhioos Eegun- s'"j21n as de dois lneses atrás, lnos que nenhum progresSQ, se zar c presidente da Republi�
aNe=ta Casa, mais do que em do o critério da proporcionalidade, com a volta dos nomes dos registrou nas conversações po' ca. "

qualquer outro lugar, impõe-se o para que todos os ,Pbrtidos se Ia- srs. Nilo'-Amaral e Renato, Cos líticas das ultimas horas. Recondução dó le�d�r,

rodizio nos cargos de direção, que çam rzpreselltar,na Mcsa'·. ta Lima, que agOl:a ,surgem Enquanto isso a bancada do E são á, paulistas" d'O PSP,

tal é o principio' e a essencia do E sorrindo concltÍiu seu pensa- disputandó evidencia no no- PSP na Camara luta com ,o segundo" informações" que' es�

regime democrático ,por que nos m;nto: - "Seria a repetição da ticiario ,político;' juntamente problema da sua linha em fa- tão descont·entes caIn a :pozsi�
guiamos"..

'

ce do governo. O sr. Deodoro bilidade de um recuo. da li7

PRP, ·::I�D�I:vr�S�.oo !�!ca:o� Denuocl'3�OS OS' Ii r'ma"o; IIJ'Jnnr �nr ��ia�����f:�� ���t���:a ����
(ConellJ6 n� 2.� ·p:l{�ietrÀ.BJ

próeeres de su:.s bancadas, para
' r (J I' u ti

'

.() sr. Getulio Vargas. Aos �h i
'

ft' '91;.1 'r'
'

mim �m honrosa e desvanecedora, .

.. pessepistas, seus leaderados,. vrmu�a para susyenue .

::����::Ç:te!�h;�:���' p,!�:e;::l
C fI' Dl e � t' , a' Is,' � a � 'e '1'�eDlol' I'413 �:.UG�it�1�av����;��:!a��ç�� .. as experienc�,as ,d�

l"ger'me. Entanto, fiO tomar co.. ,
'

, b . a retirada do PSP do Bloco r
nhecimento dl".::sas "demarches" .

" J

I
da Maioria. , bombas atomica5' e.

procurei aqueles dedicados cole- A noticia niais impl:),rtante
gas'- e, lhes fiz comhecer meu de· Pede !) pr'oÍnotol' div.ecrsas penas aOI\. acusados - qUe trouxe o sr· Deodoro de de bidro�enhr
sejO' de não pleitear. nem aceitar"

'

Mendonça de Perópolis foi () �

em hipótese alguma, a reeleição.� RIO, 9 (Merid.) -' O} gica e falsificação de doeu· cOllv.ite do presidente da ��- Naçóes
.

Ullidas,
.

NOVi! I'-'rr.!,l�, �

CANDI.DATURA DE LyTA, t"romotor Miranda Monte- mento público! Consta do pubhca p�ra que o sr
..Emll!o (UPI - "reperemsão politica

- 'Demals�, - prosseguIU o JO-, ,.. .' I,. Farah ace,tass� a preSldenclu que 'estão tendo as experiellcia�

vem "parlamentar - "das vêses
I

negro, da Decima PrÍlnelra
I processo que os' regIstres do LA.P.E.T.C .. A noticia pro da:, ]Jorntias de ,hidrogénio norte

anteriores, minha candidatura só- I Vara Criminal, denunciou o falsos foraln utilizados pe· vocou uma reuniãJ: da ban- am",iictma5, deu hoje carater de

mente surgiu, para venc,er, em �o-
•

sr, Samu'el Vayner e 'seus los delliunciantes para a cada, que se
_

encerr�u com urgencia à reunião da comissão de

mentos de luta, quando ao prln� ,'.
..;

J
'

M pratica de atos públicos e
uma declaraçao do sr, Arna [- d",feSR. Esta\'a prevista paca hoje

cipio da propor.'onalidade' parti- ,1n�aoS ose e. arco�, p�r .. :. . do Cel'deira, que disse: apenas uma se.são ordinária;' mas

dária, �e antepôs e de uma batalha crIn1.e de falSIdade ldeolo- aquLs1çao de vantagens dl- I
- Não nodemos aceitaI', <lntem, a' Inclia solicilcL! que se es

"iersas, pois contraír'aUl I de lnaneira- nenhuma ,o of,�_ tudasse imediatamente uma for!!!!;

núpcias e obtiveram cartei- \
recimento do governo.

' i;, para suspender todas ieslJerjen�

r '0 ai certifica Mas, por outro lad";)" o ca' das com bombas atômicas oU de.
ras pro ISS1 n

.se. so serviu para demonstrar que I hidnE[cnio, até que as Naçóes U:I,

dos de reservlsta e matrt- não há unidade da bancada t "ida;; cOI1,siglam um. acordo l'roí�

cuIa· das ações dos jornais p.essepista com relação ao I hr,rla definitivamente a fabricação
"Ultima Hora" e "Flan". rompimento do partido com o I e c uso des�es

1
., .- .,

governo'· Alguns chegaram ,a
'

te!.

RIO, 9 (Metid.) - A de-

�;m;��; f.;,::�;�rp��nt:: Recusou a Palôé retirar ª cena
dultéracáo dos documentos '

inc1us�� da lista dos passa- �
I

t
I

� I J
lO

�:��u!:ab;�;�:��mC:lahO�:m��:le��; geirós do navio Canárias, a- ! S P r I I C 3 S n
,

.

n "� D í) nl�.� �-,''', 111"0ataque ao prim�il'o ministro sir fim de' prOVarelYl que nas- U ti III ii � ij fi U -II
Winston Churchill, acusando·'O de I ceram no Brasil foi aceita .",

'

, __ ......'�,_

h�verc assinado o Acordo Atomic.o 1'" d'a rnn"el'ra Vara pt\R.rs, 9 (tip') .'--�, t t d
de Quebec, em 1943, com.o falecl- pe O J�IZ P - re anto reCUSOU aten e1' <lO

do presideÍlte dos Estados Unidos, Criminal. O promotor pede companhia cinemafogrãfi� pedÍ{r6',�'alegãnao·:'qi.ú�
_.

est
Fran�lin Roosevclt. sem informar o diversas penas aos. acusa· ca Pathe revelou que o infringia:· o prindpiõ.'da li�
Ga�ine}e Eritanico e obter sua au- dos. Afirma que ci sr. Sa- governo frances tentou con- berdade de inlor,i'ili:l:Ção:· En
torlZaÇaQ: 1 'V '. 1 do

.

dI"
" '

(éoneJul Z.a pâgllla letTa RI mue ayner va�eu-se segUlr e a que cortasse tretanto, os 'pl�efeitos po-
__;,;.;.;._ __._..;_,-__,__..;___�_ __;..;_� ..... falso rf!gistro para obter, um seu programa de atuali- liicais rios departamentos

VOLTARA' . O SR. JOÃO NEVES A CONTESTAR inClusive, vantagens nas dade, retirando a cena em do Rodano e Sena dil;igi.
compras de ações do jornal que o marechal Juin criti- :�am-se péssoalinente, :aos

RIO, 9 (MerÍ<t) _ Escreve o do pOi'qUo? 1),,�t"'l1de responder it "Ultima Hora". e "FLAN". cava o tratado da União 'donos de cinema5, dizénd6�

"Tribuna de Impresan" que ') sr. uma só vez os com�lltári05 e cri- Os acusados serão i.ntima- Européia de defesa, Con10

Ilhes
que' o governo agl"a:de�

Neves da Fontoura 1f�i "oUal: ao ticas e .deslllentíd�s oUciai:; ou nã', I dos para responder ao iu- se sabe, essas criticas de- ceda a retirada da cena em

assunto dos sr. Lounval Fonte:;. que ,seJam oferecIdu; �(l seu pro terrQgatorio em dia ainda raro lugar ao afastan1ento q'uestão. ,

'

,

vem ele sendo procurado para ofe-j"UllClllmento. � -

d
reCer contestação. Tem-se escusa-,'

�.

_" ,,' na.o marca o. "do marechal. A Pathé en-

C�DIDATO �RO'PRio DO PTB ;
O; CER TEZA DE VITO'RIA DOS

O PONTO DE VISTA·
DO PSD .

S. PAULO, 9 (Merid.) -

Elementos da direção do PSD
falando sobre' :IS novas de"
marches em CU1·SÓ. entre lCS

partidos !.lará o encontro no
candidato, CCIOlum dos parti
dos anti-ádemsrlstas, decla
raram que o ponto de vista in
flexível dê seu partido é o de
que, se :101.lV2.· composição
interparf.darjs, terá que se
faze-la tem torno di;! um nome

fora do grupo d, candidatos
aíé aqui lançados.

CANDIDATO PRO.

NENHUMA ALTERA
ADHE M A R 1ST A S

PRIO DO l:'TB
S. PAULO, :) �Merid.)

O dc�utado Cunha L.ma, a

naüsaudo a pú,üção do PTB, Isalientou que a tese de ma.or
penetração, quer na dreçã J

lparttd: ria, quer nc s direto'
ríos do interior do Estadn,
continúa a ser a do candlda,
to proprio, permanecendo c. In

maior-a, nesse caso, o nome

d,� sr. -Marrey ,Junior. Para o

parlamentar -mencíonado. se

a Coinissão de Reestrutura
ção súr desse cam.nho pode
rá occ.rrer o mesrnofenomcno
ele ,22 de maio, oq seja, en

quanto uma parte se dec de
por um, candidato, os demais
c':rreligionari'3s 'seguirão ou.

tros. Citou" principalmen' e, [I

feQomeno Hugo' Borghí, c':mo

candidato ,capaz de arrastar :)

eleitorado' petebista. na hipó_
tes'� de, não ser lançada uma

candidatura estritamente par-'
tidár:a.

GARCEZ CONFIRMA
pã"n� letra GI

DE OLIVEIRA

RIO, 9 (Merid.) - Em pa
lestra com a reportagem e in

dagado sc bre a questão da
Argenitna - o bloco ABC

(Argentlna, Brasil e Chile) -

aludiu o sr, Adhemar de Bsr
ros à denuncia do sr. João
N-;:ves da Fontoura:

I'rosseguenl (as
negoe i a çõ es
sobre a venda;
d'a «lIerovlasl)·

"A den(.mcia é incriveI, d�
uma gravidade excepcional.
Não, acompanhei,) é1ssun�o ' e

hoje, vi no· jQrnal as caretas

dv,s srs., Getúlio Vargas, B:l
tista Luzardo e João Neves.· RIO, ,H (Meridional'

Aproposito, das lloticia�.
veiculadas em torno. da
venda da· AerovÍ?5 Btasi1:,
apurou-se em. ·fontcg. auto

rizadas, que as negoc!aç:ões
.

ent:ré' os··seus atuai:r·pro;.,
prietál'iol> e o grupo nO.rte�
americaIio; com pàl�ticipa�
cuo do' sr: Lineu, Gomes,
presidente da Real T.ra'ns
porfês'�'Aéreos,

.

ai11dg·' não
foram· conc1uidos. O pr.e(,�o
do estudo é de cento e vin
te milhões de cruzeiros�
p�gos em dólares por .iodo
o acervo da empresa, ,res

ponsabilizando-se 05 'c.lm·

ln'adores, inclusiv.), pelo
passivo.

Volney: Não sou candidato à
presidência da .Assembléia

O NOVO PRESIDENTE

GelulioVargas leriaofereci· o
o IIPETC aos adhemarislas
NILO AMARAL E REN ATO COSTA os

- - - PARA A SUCESSÃO DE
NOMES 1JiAIS EM EVIDENÇIA
LUCA S GARCES - -- -,

--

"

: cidade·. por·
.

600
,,"

li o r desfi nos

"Truman sob nova '8cusaçaa

Acelerou. ao máximo a· corrida
atômica. com o apoio á, bomba H

WASHINGTON, 9 (UE) - O re-'

presentante, republicano Stirling
:Coie, pllzsid,ellte da C.omí,·"ão

Parlamentar ,,�e Energia 'Atomica,
revelou, em comunicado entregue
à imprensa que haviam se mani·
festado diVergellcia:; no seio do go

verno norte-americano quanto à o

oportunidade da produção de uma

bo�ba de' hidrogenio quancllo foi

'coplle'eído �i:'p- 194,9, que ,II: União
Soviética Possuia a bomba, com

'um' avanço d� varias anos com re-

, ,

ferencia à época prevista pelos "cl:- . ça haviam õe demol1stradlo i'avoi'a

entistas norte 'amerJcanos.

TRUMAN REPONSABILIZADQ

Eselat'eceu o ST. Cole que os' tra
balhós reiativo� à bomba de bidro

genio' havifUll sido interrompidos de,

setémbro de 1949 ao fim' de janei
ro de 1950, por ord�m do governo,

acrescentando que de suà parte ti
nIu sido um dios que "e opüserrun
.ao projeto de construção da men"

'cionada bomba, por '�"julgar que
·esse engenho colocava 'iim jogo a

segurança da humanidade. Pronun
cioU:-se contra' a fabricaçãl:> da
bomba a maioria dos membros da

Comissão de Energia Atoroica, bem
com os cientistas da comissão dos
conselheiros: a comissão parlamen�
tar e a' m?ior parte dos membros
do ConselJto Nacional de Seguran-

'Stirling Cole' acusa em seu co·

municado ; o presidente Truman de

ter dcixado passar a possibilidade
de ,por· fim à "loucura da eorridn
àrrnamentista nucliear";f decidindo
a �rodução da bomba be hidlroge-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'?

Grandícso,
.

colossal 'e fenomentál programa duplo. com
duas sensacionais fitas inéditas: .

, 1) A OBRA PRIMA DE CAVALCANTI NO BRASIL!�mmnmmlmmmmmmunUllllllllmlllllmllllllmlJJmllJlllllllllnUã CoUsiderada a maior produção do cinema brasíãeiro. _ A

�:- U O 'S P 'I T A L S A- O R O QUE ==_=
KINO films, _orgulhosamente apresenta a sua La 'produção

_ ri, scb a direção d'e Cavalcanti:
'

ª E ln R O d e i o ª, O (A N, 'T O DOM A R
_ __

:: = Um filn:ie DRAMAICO, SINCERO e HUlvrA.T1lO! Um m:.
'ª, ,§ me extra-ordinári<? com tudo o que voce deseja ..• Musica •• e
- Completamente reformado, com alas novas para cí; Rumar, '. Mel>::d1a... Romance e aventural U rnfilme dra-ª rúrgía -e clínica geral. Aparelho de raio X e :Materni� § mátíco cem por cento extraído da vida real e transportado3 dade, preços módicos- :: na tela pelo genial Cavalcanti. o maior diretor cinematogra-
::: ORIENTAÇÃO. das Irmãs da Divina Provdencía. = fico brasileiro! ',.

",
" _

.

::: DIREÇÃO: Dr. HEITOR BAGGIO -, OPERAÇõES =
, .,-, . ,ª EM GERAL ---- CLINICA DE ADULTOS E CRIAN_ ª 2) ALEC GUINESS, STANLEY HOLLOWY, SIm'-TEI

:: ÇAS _- PARTOS. :: JAMES, ALFIE BASS. no grande fllm� -ríe J. ARTRUR
-:: = RANK'

_"m!lInmlll!lmllmmllnHml�"HI!lmll!l!m!!!I!!!!!mml!!ml!!llImn� I
.

9 M 1ST E' R I O D A T O R R E:
E O cinema relatou com vivo realismo as "aventuras 'de

I celebres facinoras! Bandoleiros! Gangsters sem coração!
da das responsabilidades será Saltead'ores' famosos! Porem ante -os bandidos desta história

,
. . _

• os outros p["uco valem! .'da feita pela conussao que n I N&;} percam esta grandiosa fita pollcial hoje símultanea,
momento realiza um inque- mentel

ri�o .do Porto, �e _?rdem �.o, DOMINGO NO CINE BUSCH: KJRK .' DOUGLAS nomlnistro da Viação, e nao grande filme' anciosaniente aguardado 'p:r todos:' O RIO DA
pelo agitador Duque de As- AVENTURA! .--

sis, cujas atividades entre DOMINGO NO CINE BLUMENAU: RICHARD GRREE
os portuaríos, aliás, está sen NE e LEONORA AMAR, no filme em tecnicolor: O CAPI�
do também objeto.da aten- TÃO SCARLETT!

ção daquela comfssão. '-' OS ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S.A. COMER-

I
CIAL e o TEATRO CARLOS GOMES apresentarão breve O
TEATRO DO ESTUDANTE DO PARANA', que apresentará

.(,_-�;�"I,<'? .", '

",
a gosádíssímg comedía de OSCAR' VILDE:' "A IMPORTA..�_

1 CIA DE SE CHAMAR ERNESTO" _

'

{,
_

'

, '.

. -

K
---,..---�,,!"-,,,

�3ú�e SãO Francisco
Rua São Francisco, ,147 - Fones 2061 e 1043

C U R I T I B A ',-- P A R A, N A'

- C01\IPLETA1\1ENTE APARELHADO -
CIR.URGIA - MATERNIDADE ..:._ INTERNAÇÃO

RADIODIAGNOS'l'ICO - HADIOTERAPIA
ABERTA 'AOS SENHORJi1S MEDICOS',

A DIRETORIA.

mias, a SUa e a nossa, num roo prender nas redes' do seu an
busto feixe de interesses, ca, figo comercio internacional, ii
pai de' criar uma poderosa . rando- das ruas e dos espíritos
f:;rmentação de atividadés re'l o ca,daver do nacionalismo,
eíprocas.

'

que p rovocou todas as sinis
tras atrocidades, da part� dos
fanáticos dessa forma estúpi
da d:3 patríotísmo- O homem
da caverna l1jaciona'll-s,ocialis
ta, aqui, está morto. Ele pa,
rece que remonta a um fun
d2 tenebroso d·e historia pri
mitiva. A neva Alemanha re
nasce banhada no amor e na
sol ídarfedade das nações ea

pazes de produzir a paz.

A guerra, entre eles e nós,
parece que ocorreu faz,duzen,
tos anos. Os americanos e os

ingleses que devastaram to
das estas cidades C'JID bombar
detrs aereas, são adversarias
em quem nínguem mais pen
sa. Para não se envenenar nas
recordações do mal' que já
passou, a Alemanna �: deixa

.Ó»
Um Bm."e' Sorveteria:à,,'pra

'Ç<l Salgado Filho, 9.
Uma casa C'Jm dois pavio'

mentes, à rua Barão do Rio
Branco: 28. t�,ti�

,
Tratar :com o proprietário,

nos endereços acima.

.',

e mediante modica comissão, S€rá imeci\a11unente aten
dido. - R. Tsajo, 12 - End. São Jorge --:-'-'- Sala 4, ou
R. Tenente Silveira, 16, Edificio Parthnen; Sala 103 -
F L O R I A N'O P O � I'S.

" ,_

TORNEIRO .. MECANICO
.

�
Pre(;'isa ,de um bom térneí-

1'0, na Fabrica de Maquinas
e Fundição MORITZ" Rua

JJl'ugai, 30 ,Itajaí, Tratar com

'o sr- Edmundo. Moritz na mes

!fia.

, devoram a saúde
.

cfe seu filh,,!

Seu filho corre e brim:!! o dia "todó , ;. e, à noite, quando �

�an�aço é, grande, êle repousa � dorme. Mas, quer nas"horas
em .que . êle brincas 'quer nas hora!!' em que êle, ,dorme,
miJhares d� pequenos inimigos de sua saúde trabalham- s.ilen�
ciosamente-. " São os vermes, que gempr� ,..".. momento
ap�s momento � movimentam-se para tirar d� seu ol"ga�
nismo (I alimento que deveria dar..:lhe mais fôrça e ânimo.
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defe:qdê-loe
Livre-o dos vermes, dando-lh� LICOR DE CACAU XA�
VIER -:-- um vermífugo de ação moderada

_ que deve
�el' tomado por tôdas' as crianças em idade. escolar./

VfIlla aqui Q qu@ e º
LICOR DE CACAU XAVUlll

Completamente inofánsivo poro o organismó, ii <I} único Que:
pode' ;'"r tomado em qualquer época, sem dieta ou ;w;:g;ntel
Ds gõdo agradável, nõo contém óleo e não irrita o

'

intes�ino infantil. El1'Ipr'ilgodo no Brasil há mais de SO
anos, dàva ser normalmente fornado' por tôdas 0$

crianças a partir de 2 anos. Consulte seu médico
e peço-Iha que lhe fale sôbrg as quahdades do Licor
de Cacau Xavier.

•

LICOR. I>oE CACAU XAVIER
'o vermífugo de confiança da mõe brasileira!

Hotl'l (1,9 rel\evo,

ESTABELECIMENtOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
- A.P-RESESTAM: -

'': >.;

".:;" "-' ..

( I N E BuseH
,
H o J E - gABADO - às 4 HORAS �'HOJE _ Matinêe

STEPHEN MAC' NÁLLY, COLEEN GRAY, no time de. aven.
turas, em TECNICOLOR; ..., .

rlechas Da Ving.ançá
(APACHE DRUMS) ,_ "

..,'

1!m4 sensacional fil�e �. �venturas e!ll. rnagnífteo. tecni�o
lor{, desenroladó no terrítórío dos Indíos Apaches, a tribo
mais temida do Oeste americano! ':. -.

'Pm 'sensacional filme cheío de ação e emoções. com STE
PHEN MAC NALLY e COLEEN GRAY, nos princ,'pais pa
peis, vivendo um bélo romance!!

---�.

HOJE SABADO HOJE - SIMULTANEAMENTE

( I N E B'U S ( H - às 8
(INE - BLUMENAU às

horas I
8r30 ',horas

-. !

',-

Geral' do PSP no Estado, terei ne- se", a fúria colérica dos que for
cessidadé de entregar-me, inteira- rnularn 'juizos apressados e julgam
mente ao tr�balhO de arregimen- os outros por si mesmos".
tação partidária. para que o' po- QUESTÃO DOS MUNICIPIOS'·
putísmo' catartnense, sob a díreção � Perguntamos ao deputado Vol
fi�me e segura do CeI, Lopes' Vi- ney qual. no seu ver. a resolução
eira, se faça' representar condíg-: que tomou 'de maior repercussão no
namente e com 'maior 'número pos- -EstadO. "

'

sive� d�, rnandatártos nas Casas do - "A q�estão dos Municípios,
Congress!l e nesta Assembléia. E.- respondeu de pronto.
tou convencido de' q_ue a prernên- __:_ "Tomei a peito. como causa
ctá eh tempo 'e a'fazeres, não 'pér- minha, a defesa íntranstgente dos
mitern a concí�i;lçiio dos dois ear- anseios populares nesta qUestã-o.
gos. E m;?u desejo, tambem. fazer" Em memoravet jornada pelo então
me ouvir 'én'í plenãi:io •. tão sÓ como vastísstino .tritinicipio de' Chapedó;
deputado. maíc' à 'vontààe; para es- I onCt� -prOferi 22 discursos,' proml!-bater por completá' certas 'duvidas ti soIeneménte ao povo' daqÜciã
suscitadas perant� ii. _?pinião PÚbli-1 prõ;perá comuna, qüé ántes -de '31
ca, por alguns cldadaos que ingló- de dezemórcí' de 1953 envidaria- os
"rlamente pretendem tirar proveito! maiores' estorços,' no, �entido de ver
politiCo-eleitoral, atassalhando ':lI con6I'etiiàdãs 'tão j'ustis .'" aspiia
reputação e a horira álheia".' ções. A luta que se ti'ãvou,

-

como
Mais adiante, afirmou o deputa- todos r�cordam. foi das mais ár

do Volney, após gos,tosa gargalha" duas e apaixonante. dividhido os
óa. quando lhe, dissemos quê- al- deputaao's' em campos

-

, -diaÍÍl�traI
guri, políticos estava!!" contando os mente opostos. Foi-me pussivE!1; :en

d.ias de s�a �ermaneriéia na

che'-I tanto, com as armas da Constitui
fia do leglslativo: ção e do Regimento Interno nas
- "Eles que nilo góstaram 'de mãos esbat�r a contenda para re�

minha atuaç�o cômo, 'pr���e��e, I �oivé"la de ":�onfot'midadi>, c'?'tr!', :'0perdoem-me e tenham paClenCla. l deseJo popular. O resllltai:to 'ai 'es-.
mas t:rão dé ouvIr- e aturar-me; o I tá: -Foram criados os 'municípios e
�:�t,O do

,�mo
no plenário da

,�a-l' '��S preefitos já... est�o �m.I?�,sados,
"

PRECALÇOS' DA PRESIDENCIA' .

-, 'Deixo a Presidencia com a �J,.'certeza de have!' cumprido o meu
- d�ver e co!'re'spondido à e..'-"Peetáti·· riam f:!zendo um_' lev:antam--e'n�
va 'popular, �em sempre foi' pos- to

-

na Secretaria da' FiÍzen'da,,5�véI _
no aceso entrechoque di" in' pa�'a C�l1.\Jtatar' soe -:lici't{v,e-" ''outeres:es' de grupos e facções partí- nãó desvio' de- veri:ías'cno"seu

dáriãs, contentar a gregos e troia- governa, o sr. Adhemar" (Ie-
nos. Mesmo porqu�, na CO!ltingen- Bal'ros re-spondeu:'

'
,"

ci" de, dirimir dúvidas ou interpre" - "Quem esti' faz€ndÓ" :isso-

'I
tal' textos regi!üentaís e' constitu- que tenha' muito cuidado: V-a�
cionaisJ houve senlpre a parcela. mos "'\ter' 'deptüs, qt!e�··�tem.:rta;q
-'ou grupo qué' se:'p�'eí�ndeu- lesado rinIr:!' l1al'a V'2uder. Tenho co·
e acoimou, por·'lsso, as delibera- pia de tudo _e sei 'tambenfque
çÓ€'.S presidenNais. de- Medusas. 'u- estão falsificando a- farinha
nilaterais � até, 110 ardor da in- para vender. Ténh;) copias de
dignação. taxaram-nns de "vendi" tudo e sei tambem que 'estão
doas". falsificando, Os documentos,
Ai sim. cumpre ao homem públi- pois importaram até ,peritos

co 'o dever de suportar. com a elTI :l;alsificação -e até a iniii.hà
fleugma. que eu Chamaria de "das- asisnatura já falsificaram".,

, �. c
-

'PROFESSORES
. �

S, PAULO. 'li (Meridional)
- O governador 'Lucas �Gài'
cez, falandJ à itnpreni:iá, rei_
terou suas declârasões' 'de não
coordenar JIS forças políticas
nem Darticipar 'de

-

ent.ênêH_
m·2ntes relacionados com"':'a
sucessão estadual.

' ;

Indagado sobre se ainda hã
via possibilidade ,de ser· eséo�
lhidó um candidá.to' ele' t!6n_
ciliação que é.ónc;�rrería 't '-ào
pleito apoiadó pelas cC(Í':ôClil"
tes ehamadas,

.

si tuacjonista�,
respondeu i::í governador Gn'i'
c-ez:

." -

-
"

,":' .;: .

"De acordo com o que'me
tem sido comunicado "p_elos
representantes d>�s vários' par
tidos, os quais estão proces
sando .entendimentos nesse
sentido, pode s,e prever que
ainda' não está afastada a pDs'.
sibilidade 'de um candid.ã!O
que mereça ó apoio da maio'
ria dos partidos. Mas, éo1r).o'
disse,- -esti;:,u,'" .afastado 'desses
entendimentos, Só' os 'lead:ers
paitidarios é que pod,em fal,ar
sobre o a'�sunto, pois não iri.-
ter'Vir�i nQ caSo.

'
"

,

'Não hilverá modificação
:ff()J -governó' ",:_

,

'S. PAULO, H (l\'Ieridionàn
..:._,. Jornais naulistané:s: fufói-�
lnaram que -os' secretários de
governo, de Justiça oe da Saú�
de. deveriam deixar os postos
sábado próximo. Estamos au

torizados a informar qu-e não
haverá modificação do secre-'
tariado, dr), sr. Lucas N. Gar
çez, pelo menos 110 momento.

"

H. E, C. AZEVEDO

Mudaram-se para a :rua Cuia"
'bá, 114, atraz do Hospital Sta.
.Isabel.

. I ·

niente escolhidos (s nomes

qp.e deverão ser 'jndicados pa"
ra _ constituir.. '�._c'::mis,São que
se encarregârií: dos -'estudõs
para

-

a r-eorganização dos se:
viços de saúde d'o IAPI, Vl

gando ,proporcionar aos asso-

,'ciaads daquela .autarquia uma

,',rUE!lh9r assistimcia médica,

l
-

Concertamos: .. - "
-

Refrigcl'adorel!l Domésticos. 'Reir.igél'ação em Geral
ll'fáqninas de lavar, FQgões e�é�rict1s. Mjlirai10res �I'l p6,
."-�ntlerlldeh'IlÍ!{ 'J.>bitihIfn�adorew�t��'·:'".:>""'-::···�''":'-''''::- "':"',' - :',:�.....

, ..

R n f €) r m a'-s .;_. P I fi t tt I' 'li ,
'

-

CASA DO AMERICANO' S/A.
Secçi,& pomestlca

Rua 15 de Novembró. 4'23 tei. tSS!
" NOSSA DIVISA E' SERVIa •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



pro
prejuize do! 'patrões

tr,::i� <llgun'Í.· " I que não passa- de dernagog s F'rancisco Galo letnbrou que o que há a impressão d� que se dores a uma ação decisiva." O

A Federação entende que os desenfreada. O presidente do presidente da Bepublica, em prepara um. movimento gre- sr. Julio de Freitas MsUaran

empregados devem ser bem in Sindicato da Industría de Be- discurso profz.r ído á semana vista de ambito geral, tendo disse que o ministro da Fazen ..

formado,s da verdade e da Im;
,
bídas friscu que na sua índus, passada, em São Paulo afir- em vista os constantes bole- da ccnhecs bem a situação e

posibilidad,2 de ser óoncretí., tria já houve congelamento mou qua não atenderia as elas tins que são espalhados
.

nas não acredít a que .1) sr, Os'val ,

zada a idéia (30 congelamento por telef';n,e, enquanto o sr. ses eccnornicas, sem;) Intuito fabricas sobre '::l. salarto-mlní- do Aranha concorde com, es

portanto de soluc..":i':nar graves mo e -? congelamento dos pre- sas medidas 'sem base mi rea

. problemas, O orado.r revelou ços, conclamando os trabalha' Jídade nacional.

Os industriais cariocas dís,
cutíram, na reníão desta sema

. na da. Federação das Indus
trias, !;J, grande numero de pro
jetos de carater trabalhista
que transitam pelo Congresso
Nacional Irf,.cl!aImente, o sr:

RAUL. FAGUNDE�c" Julio de Lima tratou da lei I ....

fi
.,.

I·I�
. ,

,'. B xe B DI" Nr" I ����;:r.:1��1:�e!�� aSsassma OS mae e InU pelo
.',' AssJDaturu: I �;�!io: �:t��i�������s s: ·.pe·r.v.e·PSD lO'a lanu' roo ,.

•.•• ••• ••• .,.... ••• Cr$, 150,00 'tro das empresas. O Serviço

I".
C".r$'" ....,00

Juridico da Federação vai es,
.• •..• ov tudar o assunto,'

qr$ 1.00 O sr; Alvaro Ferreira
.

da . RIO; 9 (Merid.) - O su�, declarou que .Jurema o tinha

Costa deu uma relaçãu-de.rnats burbío' de Campo Grande foi � abandonad'o. Mas, como alí já

sucinú;;AIs; RIO:.� Rua Rodrigo LÍSboa, UI de 20 projetas, alguns já na palco, ontem, à noite, de ím, era conhecida a agressão,

_ Fmi.ee 4�-59.53 _ ·SAO PAULO.' .'0_8 ,'·-,d·e "'b";'l Seriado, todos fazendo eonces- D·
.. Ih

I..
.

..

_......,. l..... sões aos trabalhadores, sob os pressíonante cena de sangue, criarra exrgiu- e que desse

'n� 230 � 1.0' andar - Fones: 4-U'7'Z'� 4-U81·. mais variados aspectos e mo- na qual foram assassinadas conta de sua filha. Sem: qual'

I
BELO HORIZONTE: - Rua Gotá5. 24 - POR- tivos, desde anistia geral a par mãe e filho, esfaqueados por 'quer reação, o malandro saiu,

'.l'0 A�EGRE: _; Ena J"oão Montaurl. 15 .....,.. on, gamento de horas não- traba- ,um Indivíduo de péssimos an- para voltar, à noite, cerca

". .

.
. lhadas efetivamente (como o

.'.

J
'. RP'lBA: ;,._ .Ku" Dr...Murici, '108 - Z.o·andar � projeto qUe manda pagar o *ecedehtes.. " das 21 horas, Interpelado;

Sala 233· "':"'::S.(HNVILE: ...,.. Rua São Pedro, 92. salário de porta a porta) e ou r Ladrão, kaconhefro; respondeu.' com evasivas, o

tros. A matería mereceu ateu- cafetão, ete., que não satisfez a mãe da jrr
ção especial dos presentes, fi'" Claudémiro F

'

da .vem, Discutiram, então, ten,
cando deliberado a realização

erreira

O EU"'I S·· C H' E SP n' 'L J E
de uma sessão espeeval, com a Siiva, vulgo "Perverso", de- do ele ofendido Doriaíra.

.I! ....•........ ,........ ..,: .....,... .... .
'.

.

. ...
.

t' presença dos presidentes" e di pois de infelicitar Jurema Foi quando Helio Tobias

.

.

f
retores sindicais, para um am, Mendes, de 22 anos, filha de Mendes, de 27 anos, filho de.

I
plo exame do problema;já'

;

...
" ....

.. qU,8 tais exames, ":pr')jetos, na Danaira Mend'es, de 44 imos, Donaira, sai uem defesa da •

I
1< U it Z

F:U:Z::G
I

::U:S:N
.. .

J E;:�:� =��t:�;o:r� ;r:,=:�:!.:>o;::\: 2:: �=:�:'::���:{;5� Àg�utl·n9ça-n de forças poc:as"" leve' I s'omeg"I"'e'.. ... '.. .. .... ge;;'! a��;c����o�o�::�tlfilà� de certo tempo, exigiu que a g�if�va para sua irmãzinha li I
.

ti J; ,�, _'_ ..•.. ..

eírier
.. �!:����·i�C��) Su::�:�����ing�:�g�� .[ ��b��·���� �ss��;��iocLa!�l�,f�:I:::u:e !ro:!�:::=� ';Pé���;'I!lb�:�:;rd: �:;��s'P��:l!:�-

depol·s, daspequenas eleJaço-.es de oulub·r·o"B_.c:_29" wurde, als sich unerwartet eine Automattuer mo, sendo que ati que. se_ reve ! s>" agrediu-a a facadas pro- Nessa altura" o "Perverso"
,

1 1....
..,

.

B"
.

b
. lou na reunrao a comIssao es- .,'.' ...

'Ne.1Clle zUm 'Oro enauswurf dient oeffnete durch

I pecial designada pela gover': :duzindo-lhe vários ferimen�· sacou ·de uma faca, desf.erm-,
dÉm entstand-ellell Luitzug aus dem Fiugz�ug ins no para estudar o c0ng�lamen .';os pela, corpo, isto ha dhlS, do três golpes no rapaz. Ven- .Investl-oaça-. ampla. e'm lAdos os setores da. op"lo,-a-o

.

pu"bl.-lIIa
Freie gerissên .. J;ffi Moment des Urifalles üeberq'uerte I to d,ts preçes, e que nao se Para fugir à respor�,abi1--d<:t 4: o filho esvaindo"se em u U "

die,B-29in einer Hoehe von 3.000 Meter deu Golf �l��e�n:�c�':n���t;,,� �rg�€,��� de do crime, o malandr,o, 11Ú� sangue, Donaira, acercou-se,' GOIANIA, S (Meridional) mocrata sincero, estou cer- gar á escolha de um 110me

von, MtexÍkq.
'.

conCluir seu trabalho nesses ma bicic1-zta, c>�nduziu ao reoebendo mortal facada. Aos -.
O Ministro da Saúde, sr. to d� qu_e é preciw uma !n-I q.ue mer'eç� a absoluta �Ol:-

proximo.> 30 dias. ',Os pres,en- hospital de Itaguaí, ond'e sua gritos da vítima. saiu do bar- Miguel Couto Filho, duran- vesbgaçao ampla em toaes I flança de �odos os brasllcl

tes, p,ela p�lavra aos srs. AI- vtima ··está internada. Além racão lV[an:el Paula, de 22 .,te sua estad
..

a nesta capital, os setores da opinião publi-I ros".varo FranCISco da Costa,Ju,'
.

d h

li'J Lima, Francisco Galo, Jou :de ladrão, maconheiro ,e �a� anos, genro da mulher, que conce eu a "Folha .de ca, para que se possa c c-

bert Fontes, afirmaram que à: fetão; deve"se .esclarecer 'que ·al{ s,e recolhera rara não se. Goiás", uma entrevista 50- ------b-------H-·d-----�-�--�-
idéia <1), congelamento é ab" "Perverso" já �cumpl,"iu , .eois I

e��olver erq, questão dl� f�� bre importantes assuntos Com a omba de I rogenio . ,

surda, tendo em vista as con-
anos de l'eclusão na Pelllten- lnllla. Ao Salr para o terreI' <lo seu Ministério, além de

Udiçôes cambiais -EIT! vigor, a- .
.

ma n vau u e r r' Jlém dos aumentos constantes ciária do Distrito Federal. ,1'0, onde d':senrcIara a cena, ferir assuntos politicos do O
de salarios por decisão da Jus Amor de mãe .'. l,e, per�ebendo a gravidade da momento,

tiça do .Trabalho, os novos irn OnteIh, à hora do almoço, sltuaçao, Manoel apanhou um - "E' meu hábito - di::;

post'Js e taxas; as majorações l' t
.

·peâaço d.e p.au e investiu can- se o titular da Saude - pa- d'esIru i:r ,-B, o m u o d' ode fretes, etc" tudo sem con- 'o de mquen e apareceu. na ca- - :i

5a de Donaira e, cinicamente, Conclui na. '2; .. 3. pág. letl'a ,B. i'a b€ln encmninhar OS pr:;
blemus d'e sau::e, visitar em
companhia dos técnicos do GENEBRA, (UP) - "A por por terra o "blufI" a

meU Ministério as regiôes bomba de hidrogenio deve trás do qual o Kremlin po�

a serem observadas, Foi ho- ser proibida pois o homen� de estar Gcultando sua pro�

je escolhida a data lesta vi- não está á altura, no mo· palada concorrencia pe\a
sita a, Goiás para a inaugu mento atual, de controlar superioridade rnilitar, por

'ração do Hospital para Psi- os seus efeitos d-estruid�r�s I meio, das �rJ;nas atomicas e

ccpatas, qUe recebeu a ho- declarou, numa entreV1SLa de hldrogemo.
menagem do sgoianos (i� ser concedida à "France Pres·l Dos alardes sobre sua ab

paraninfada com o nome do se", o professor japone3 lsoluta capacidade de igua
,Profesor Adauto Botelho, Masao Tsuzuki, que recen- i

lar em qualauer terreno os

um dos mais opercsos dos tem'ente examinou cs pes- Estados Uni,'1os no toca1lte
nossos dentistas especiali- cadores japoneses atingidos ás armas mil'it�res dest;ui
zacos, que há muitos anos por cinzas ra�io-ativas; l doras, o Kremlin subitamen
vem :-ervindo ao antigo Mi- quando da explosao termo- 'te mudou de tema e adver
nistédo da EduCâÇão e Sáu- nucleal de }-.;: de inarço. ..! te o povo· russo de' queuma
de,

,

.

i.
ne�trUlçao ; guára, agôra, poderi;�L su-

O Esquema Etelvmo NAÇOES UNIDAS, �ova .p;:.r a destriução do Mun-
A pal'estra deriva, a se- I::rque {INS) _ (Por Pler!e do

.. ..

. gllir, para assuntos

PJliti-,.
J. Huss) - As impressio-

'
.

cos, Inquirido sobre a su- nantes provas com a bomba F
.

A ç A M SEU S

c�!são presidencial, assim de hidrogenio, no Pacifico, A N UNe lOS

,se manIfestou o professor

I
evldent'm.nte deitaram N E S T E 3 O R N A L

1:��:!��r�:L�;;�r�:!��� nuebranu·o· 'Cal'"eçado desde agora, Porem eu ti
acr8dito que ele esteja pre-
so ás próximas eleições pa-
ra as Camaras Federais e

Estaduais e para Governa
dor do Estado. Serão certa

mente e_:ses elementos poli··
ticos que poderão decidir, l' "

('m tempo oportuno, o grau ')
s.;,-....-+-...,.-��-of*-

de proplema da sucessão do

I
.(_

president'e Getulio Var-

Jgas",
Interrogado com via o

"Estquem'a Et�lvino", r',:os

pondeu o titular. da Sau

de:
- "Eu creio que acabei

de responder a esta pergun-

. '.
' ,.

ç. \ <,

RedlSçãch, JKd,ndmstraçãO e Oficinas: Rua São "Paulo B.

.
. ... 31�1 . .-. F9ue 1092 - Caixa P.a8tal•. 38.

�i " ........;
.". '.' DIMO:r:, MAURICIO XAVIEB,

ATTEN'rAT AUF PRAESIDENTEN
.

' ..•.•.• MANAGUA, 8 (UP) _ Mit Maschinengéwehre
bewa,fínete. Vag�bunden beabsichtigten' aui einer
Strasse 30 Kil4Ineter noerdlich der Hauptstadt Ni

karaguas qen Praesid�nten Anastado Somoza zu tde

ten� Bei .dfesseI)., 'Attentat kam es zu einem Feuerge-,
f:ch,t, ,:vohei zwei Angehoerig� der Le�bwache und:
em KWd .:ge!oe�etl .wurden. Der Praesldent !k\01fl.nt'e

l'unverletz.t ·seme Relse fortootzen,
"
-- -- __ .__ _.'

,

,'. G R O, S SES
.

J{ O N Z E R T·.
I'i �u Gunsten des. �eubaus der katholischeri Pian-kirche

,

, m Blumenau. . , .
.

.

.

'Die'
.

. SOCIEDADE DRAlVIA'TICo.-MUSICAL
'.

"CARLO. GOMES"
in Blumenau veranstaltet heute Sonnabe�d, dero 10.

April, um, 20,30 .Uhr, in ihren Raeumen .cin 'grosses
K'onzert, desseri Reinertrag fuer den NeubaU der ka-.!
tholischeri Piarrldrche bestimmt isto .'.'

,

...� �s gelangeÍl zuni Vortrag ausser DarbiettlDg'en
vóil.L. v. Beethoven, F;, Schubert und Carlos Gomes,
die erstmalige Auffuehrung in Suedamerika des Kon
zerts' fuer Klavier und Orchester iIi F. MalI vou Karl

Stam,itz, gespleli: von 'der erst' 9�jaefuigen Reny' Cu�
nha, Barbo�, Schuelerin von Herrrr Prot Oleh Ga

brusseWycz des Koriservatoriums "Clll't Hering". Wir

wuens��e:w der "Socie4a.de Dramát�co Musical Carlos J
Gomes

.

und Herrn Du'lgen�en Hemz Geycr cinen

tI g�zen Er�oIg, ein v�nes Ha:us und der kath. Pfarrei .

emen zurnedene11.. Remertrag.
.

..

..

.

.�

. . ,Alte Musik- urid Sangesfreunde aús, Blumenaul
Ita:jaí; Geburts?rt , d�r Klavierkue?-stlerin_;

-

Indaial, 1Brusque und Tlmbo' smd aufs herzhchste. emgeladen, ..

.'
P r o g I' a m m f o 1 g e :. I

AgnuS: 'Dei de'G, Bizet �..
. .. Orquestra

AndaimeS! (POesia) Ie S. Arturis _\ recitada pela alu-
na do CoI. Sagra-da Família, Leopoldina Do1:ores Vilã

Ouverttire . "Egmont" de L. y. Beethoven - 'orquestra
SànctUf� dé F. Schubert. , ..... ;; côro masculino
Reconhecimento da TelTat (Olav Trygvason) de Edv.

Grieg ; ;� . "
. �. ... .,. .'. éôro e orquestra

2.a e 3.a pârte' dÓI CONCERTO'EM FA; MAIOR de
Karl Stamifz, pâra piap.o com aC01:npanhamento .

de orquestra, interpretado por REN'i CUNHAI�A�;S0SA, alu�1.a. do Cóns'ervatório .. "Curt He-

rmg '. professor OIeh Gabrussewy�. .'. I
'.

tNTERVALO
.

I

Mareiw All;i Turca da Sonata em Lá maior de W. A.

.

Mozart ... ; .. .., ... .;.. .,. ..�. !OTquestra
Ouve,rtura:, :'<Maritana" -de M.'.V. Wallace :.. orquestra
Fanfazin dá Opera. "II Guarany" de Carlos . Gomes

; .. ; �: ... ... ... ..' .,.
. �. .... orquestra

HinO, '<cíul�s Gom�" de Heinz Geyer·........;. solo •.. ,

I
'.'

.... :. .... cÔro e orquestral
, �

A-;-; E T I T I
............ ;, ..... ".. ..",." I
B RAT Jt. O L L MO PS. /

8 fti��he '�eringe•.Salz, . Ge'W'uerzkoerner, . Fett \.
zum Btaten, li saure Gurken, geriebene Semmel .

. 30 gr. Mehl.
.

'.
..

,

'.
Heringe ausnehm:en, waschen; entgraeteri, sal-I. zen, Je i&inc:: Heripgshaêlfte mit einer der Laenge'

In�ch �urchgeschllltteneJi Gurke zusammenrollen.·und

mlt emem IIolzspan ader Zaluistocher zusammenhal

. t.<:u.· Ger:i:ebeue .. Semmel rriit MehI' V1ermisc_heu, darin
dIe Herlngsrollen, waelzen und in heissein Fettbad
rundherum kn.:uspi·jg braun br�ten. Noch heiss in.eine
aus deu Gewuerien hergeste1lte.Marinade geben. 1
- 2, 'rage darúi liegen lassen. Dazu Kartoffel' unl Ge
muesesalat ;cidel� Brot reichel1';'

clclelajs
melhores marcas

•... Os melhores Preços
As

.:.::, ..:P �i����=ô··' c'c"
As maior.es facUidades na compra

Ofer�cem as lojas PROSDOCl:MO
. : . ..

Prossiga
.....

. referin�o.
'.

rosdocJmo
Prosdocimo Sociedade . Anonima
Rua 15 de Novembro, 900 Blumenau

.\

Novo.
.

pretextd agitadores p a . r a

paralisar. u porlo. do Rio de : Janeiro
Sabofagem no trabalho sobre enquadralDento de servidores
RIO, 8 (Merid.) - O eu- no momento para provocar

quadramento dos servidores I uma nova greve do pessoal
da Administração do Porto portual'io contra as traba
feito· por uma comissão de lhos extraordinarios.

quatro. engenheiros, é 'Ü no- .. Os portuarios, segundo
vo pretextoque o conhecido }:>roclamava o proprio agita�
agitador e :naconheiro �u- i dor como bandeira de ulti

que de ASSIS tem em mIra
.

ma greve que fez desenca-

dear no porto com os maiE
sérios prejuizos para o po
vo e para a propria econo

mia nacional, queriam que
se proced'8sse imediatamen
te ao enquadramento. Aten

.

dida a reivindicFi.ção, fei tos
os estudos por uma comis
são de quatro engenheiros
do porto, vem agora Duque
de Assis· buscar na sua in
comensuravel e doentia
vaidade um novo pretexto
para agitar a classe p::lrtna
ria e caUSar no\,(,s transtor
nos ao porto e prejuízos ao

povo e ao país. E esse pre
texto _ inconcebivelmeníte
!absurdo -'-- é de qUe o '.m

quadramento não pode ser

aprovado, pelo simpl'es fato

ÇIe não ter sido ele. Duqut,�
!=le .

Assis, e alguns dos seus

lugares-tenentes que ülte-

gram uma "comissão de en

quadramento" arranjada pe
lo agitador dentro da União
dos Servidores do Por�o ---'

sociedade que domina a fer
ro e fogo - sido solicitados
a "colaborar" nos trabalhos
dos engenI'leiros designados
pelo superintend'8nte do
Porto do Rio de Janeiro.

Alega Duque de Assis a

criação de novos cargos qUe
diz serem desnecessários,
sem se ater ao fato de que,

justamente para apurar de·
nuncias formuladas por e1€

Duque de Asis naquele sen-

'. tido, e tambem para apurar
as suas atividades de agita�
dor dentro do.Porto, >existe;

'(qo-ncJui na 2�8l pagina I,.6tC:t E)
.

�. . .'"
.
..'

';}
,

-:---.'

HUMOR

,;� ,,'cWi-e korinten Sie i-tur. bei
NaQhbarll só schlecht machen ?" ,

.

, '�Sie erzaehlt mir auch immer. Schlechtesvon
den Ihrigen; da ItlUsste ich mich doch

.

mal revan-
chierel1.".

.

"'.
-

..

'�'--

�:c:ÚSie;.kIagen wegen fríst16s�r Entlassung? SiEi
duel"fén: abel� Ihren Chef doch Uicht einen Esel nennen.
Dasi kOennel'.l Sie sich doch lenken".

"Schoen, ich wel"de es, fuir denken".

evitar um resfriado t�r e

Cogn� de Alcátr50 X"yltr.
qUe. '.tua como �vr:litl.,. da;,
1nfÚç6ea' bfOru:ulcu •

. puitnOlllU'es. deiwiretanclo -
fortalecendo <ia.6ri1oe

.

respiratórios. Anticatariiol.

IIOIpectorpu " ,.,dativo da t.oIIel .

..

_.�--,

,",OLII&-n CO/ll. UM ··!'Im..
""".s 10M! !)

'.,

CO"""'" Dl �CAfItloD_

UM PRODuTo 00 .., ..,
..

' ....
.

UB.ºl\nQ"I� \lG9B ,�ç,ç., Ufl�I"I;-L

20
..

] t oe

com

ANDRE' MARTINS
HORIZONTAIS:

1 Parte que liga a cabeça ao corpo; base - 2 Indolente;
casal - 3 Casamento; forma apostl'::!fada de uma; receptacu'
10 - 4 A parte mais dura da madeira da arvore; vazio - 5
MaTh�ircso - 6 Feminino de leão; guarnição - 7 Prelado;

letra; viajar - 8 Prefixo de ar; divida não paga d.eliberadae

mente - 9 Aqueles; conforto (pl.).
VERTICAIS:

1 Mola; ') primeiro homem - 2 A parte do navio por
onde os mastros passam, ínlio assentar-se na carlinga; pois
não - 3 Catedral; beirar - 4 Selvagem; cantor da Tupi -
5 NOffi'';! de homem; corpo de bombeir.::ls -.6 Venha cá; imun
dar - 7 Nome de homem; famoso "crack" da seleção brasi
leira - 8 Oonversa; rei de Bazan - 9 Deus mitologico; [:1"

lecimento - 10 Vender garrotes ao ano; maneiras.

ta, por qu'e, como 'dIsse; so

mente as pequenas eleições
nos Estados poderão agluti
par as forças novas que vi
rão decidir sobre o proble
ma. Naturalmente, como de 9

Distr1buldor em Sta. C.t.tarm.
D A 8

AFAMADAS CASIMmAS

"NOBIS"
Marca Fabril da melhor

casimira do Brasil

-x-
Linhos e aviamentoa

!,)ll.rl All'ail'l.tea
·..,..·X -

RUII xv. 1360 � Cx. POlltal. JBS

BLUMENAU

..•DIA 15 DE MARCO
7

INICiO DA ESTRONDOSA LIQUIDAÇÃO DE ANIVERSA'RIO DA

Casa Buerger
. DESCONTOS DE 10 a 50% EM TODOS OS ARTIGOS

'.

E' UMA LIQUIDAÇÃO DIFERENTE. DE TODOS OS TEMPOS

(ASA BUERGER LIDA.

Rua 15 de Novembro, 50S .. ..

�' '.' _ :-�_
_ �-L.

_/
. - .�- �-�---- �- - - -

l �_ _ •••••• ..-....-- "-__t ]
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e
W'

d
r-ão era sufic'eriternento forte

a Sa II e para 'sup; rtar todo 'J 13<';;0 das
roupas que deviam vestir!

0.-; 11, ..mens tarnoeru tívvrarn
S{ li quinhâo nê. ejlte d iz rcsce.,

o ,1,' mndas antH!lgif'l1i�as.
Colar-inhos apertado , e grava;
tas rncornodas eram �I causa

de' multas dísturbtos circula,
tovI JS c desconforto. Uma his,
turna j, rosa afirma que o as'

pcc.o sadio efaces rosadas dos
soldados dos rc g m zntos de e

.Ite ,,;c expl icavam pelo fato
de serem forçados a usar cola
rinhos apertados. A p:squlsa
m,ódErna mostrou que peças de
vestuarío apertadas corno es.,

tas, assim como as ligas e cin
tos qUE! ainda se vecm em mui
.os horriéns b""l vestidos, po-,
dem causar ínconveinctes se
rios 'Dura a suude,

O -calçado é outro setor em

que o eremento anti-Irigienico
ainda não desapareceu. Sapa
tos de bico fino. que compri
mem. os dedos e tendem a de
fJrmar o pé, datam de vários
séculos e ainda Se usam, O sal
to alto da mesma forma, é u.,

ma moda consagrada pelo tem
po e que ccnstíurt parigo, pa,
ra a saude, Em 1789, um rné;

questão de elegancia, mas

tambern de saúde, As estatís
t.icas mostram que duas ve

zes mais, mulheres tem de
feitus nos pés em. relacão
aos homens, E porque? -Is
so é cevido. não há dúvida,
ao uso do sapato feminin0,
verd3deira tortura quando
não é bem adaptado ao pé.
Mas isso nào é tudo: o salto
n,uito alto e as formas im-

esp. sa do H"

Imann ;
- a sra. Gení Petermann, - Acham-se -em festas os

esposa dJ sr. Valerro Leopoldo seguintes lares:
.

Petermann;
, r - do sr, Manoel" Correa e

- o menino Otavio, filho I sra. Anna Corres, com o nas

do sr. Reinhold e sra. Irene cimento de Um menino; .

Rausch; - tio sr. Alfonso Fischer e

:�r;-��<�' sra, Renate Fischer. com o

;;"��'o menino João Augusto, nascímento de uma menina;
filho do sr. Benjamim Jerg'2; - do sr. Henrique Gebien

- o sr, Lorenz Brodersen. e sra, Eulanda Gebi.en, com o

residente nesta cidade, e nascimento de um menino;
- o sr. J,oão Eíortanl, re, - d'1' sr. Renato da'Vetga e

sidents em Arrozeira. sra. Erica da Veiga, com o

nascimento de um menino, e

- do sr. Paulo Kumm e

Sl'3. Anna Krumm, com o nas

cimento de u mmenino.
- No Cartorío de Registro

- Esses nascimentos ocor
Civil. desta ctdade.v.realízar- .

rera na Secção de Materi1Í�
se-iio hoje, os seguintes censor

_______� � _,,_
dade do I{,?spital "Santa I5a�

dos péS b'\i��E){. srs Majer
forçando os museu los Iorn-I V. Akiersztajz, Benedito Ro�

bares, lança a barriga parti I berto, Heleào Lessa de' Vas
a frente e a consequencia ] concellos. Martin Wasserle,
€' uma alteração geral dê. ( Heinz H�ld, Albert Sailer, Va�

!}osir�ão do corpo. dos crgfio511..!1'iO Ammann, Evald,!) Doer

internos do andar, da ele- ner, Ivo Ern.2sto Lípp, Chrís;
gancía. I h,mo de L" � Paix Gelbert.

Anatol., France dizia qltc! JoãO' Guimarães ·Silva, João

[) sapato de salto alto era' Jorge da Silva. Gabriel Mar'

um dos grandes recursos fe- tin; Rochlf Vazquez; Mario

mininos, pois desr2cava as WOÍsy, João Grdque, José

curvas do corpo. Mas voce Nito e Maíses Saltzmann;

poderá notar perf'aitamente sras, Eva Erat e Hild'a Lis

qL'e essas curvas quanuo e- boa Ral1Kls,

xistem, não desap:H'ecern PRErEno DO DIA
pelo mo de salto alt.). Não,
amiga. não estamos contra CAUSAS DA SURDEZ

o sapato de salto <lHo; acha- Além das moléstías de ou-

mó-lo até indisp211sável à vida, eJ.."istem outras causa,;

el-egzncia de mn traje de -da surd-ez: obstrução do na

passeio. de baile. Mas voce
I riz, sinusites, inflamação das

deve alterná-lo sempre que amidalas, vegeta<;óles adenói-

p:.:ssivel, CGm sapato de sa des, infecções crônJcas dos deu

to baixo, para proporcionar teso sífilis. tuberculose, dia

repouso áOS seus pés e ao betes, perturbações circulató·

seu corpo. E quando for 0- rias e ,ºutras,

brigada a 'usar sapato' de Quando sent'l' perturba
salto alto, que ele seja bem çõ�s no ouvido consulte um

a:'aptado aos pés, flexivc:l, especialista, 111,,$ não estra

cômodo. nhe Se êle aconselhar que pw

cure médicos de outras "s� .

pecialidades. - 8NES.

IúTRAL DO DIA

. . .

ADiai
flNIVERSA'RIOS cícs:

I do sr , João Valhate, in-

I
dustrtár ío residente nol bair-
ro de Ponta Aguda, com a

a menina Veroni, fi_o srta. Clara Lazaro Quilntino.

l.ha. do sr. Alvi�.o Stricker, [filha do sr, Luiz e sra, Adalgi
residente em VIla Itoupava; za Quíntino, e

- a sra. Cesta Maul, es, _ do sr. Harold Lucas, co�

]!osa do sr, Harrí Mau!; mercíárío residente em Ihíra-
a sra. Lina Krueger, es- ma, com a srta. Thusne'Ida

pOSJ dos!'. Ricardo .Krueger; Baehr, filha do sr • Carlos e
- a 'sr'a. Joanna Wittmann, sra. Hu1da Baehr.

Rodolpho wu- NAS(IMEIITOS

- Fazem anos hoje:

CAS,AMENTOS

problema

CONSERTO
DE REtOS lOS

Rua São Pauro, 3343 -.
ITOUPAVA SECA

(Ao lado da Farroacia Pfau)

por Haga Swami
10 de Abril

Os planetas requerem ml1i�
ta calma e prudencia.

Os nascidos nesta data

Pod,em obter fárr;ta e Ío,rtmÍa
graças aos 'dons diplom,aticos
e capa'cidad.es para a5sunt>Ds
relativos á navegação marití-

OFICINA
ESPEClALISADA

as outras, para C0111penSar
Z.a pa�na l��ra D� i�30 joga a cabeça para trás

- SERVIÇO RApmO - ma.

SEU MUNDO
,

FABRltA DE 'MAQUINA!
E fUN 10 'MOIHIl
.. �De�

EDMUNDO MORITZ
Rua U:rngmü, 39
Caixa P06tal, '14-

'Í'eleirama5� «Morit:t
lTAJiU' .

n FabriMçãlJ ds
-

balança1l 'Ma!'- II
II "a "Moritz" de 20, 30 40 J[gll. "
II -1(- .... U
II Boropall de Pressão & �uc.çlio ;!
II 1114. \I
n Bomba. Inglêsa!l 1 11* II
II -x- li
\I Eixo! Par", Serras Cuculares II
II --x_ II
II Furadeira horizontàl' P!l� II

montagem em armação li
de madeira II

II Ferragem ps;: Tupla, Monta- II
II gero em armação de. madeira II
II --x-- II
(! Ferragens Completas -- Sena� li
I! Fita :\
ti -x_ II
II Pl.alnas si1nples -- 50 centi- II

. metro;; de largura, -.' II
ti --� . II
1\ Cilindros para Padarias, moen- li

- .II das. para cana e Drllgall CDm- II
.

i1 p�etall ,para areIa OI,! "pedr�- II
II gu1ho i!
II -x- .11
II Oficina, fundiçãD G estamparia II
II -x- II
li Projétos, orçamentom 6 dJeIJUÜI ff
II 1nionna�e\!l!lJ1 fábrica II

riàDWS dize.r, �O:����ti��dC� I
� "ln����IJilli!Hln"!fenUUIJliU�t�ln,rnmÜtÜ�llIlIlil�11111IIIIIIIIInllnml�mnUm��m����

nor.mitorio classico_ Cada §
-
-

-

-

-
-
-

-
.-
-
-
-
.,.

""
�
�

ê ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESI�TOXICAÇõ'tS
� ALCOOLISMO - TR. ATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -
� Avenida Munnoz da R acha Nl·. 124'1 - Telefone ur. :4 O ;) 5
5 ENDERE ço TELEGRAFICO:

1��CmU�R�lmTmlmBmwâmrnmm�

ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA

- "PSIQUIATRA
RA'DlO.JARAGUA LTDA.
- Uma, 'Vóz Aniiga"'em

Seu Lar
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Sal.

(co-

_"_,_" DR. MECESLAU SZANIAWSKY-
Médleó do Hospital Nossa Senhora da Las

Con..ult6rio: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - 1mbe 2665
Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

. "," " ,
, C tI'R I T I B A _.PARANA"

, Especial1dad�: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

"boer,.ças da pele: Eczemas, Furunculo.5e, Coceír ts, Man'
ehas espinhas etc .

...:.... Glândulas. Falta de regras, Exces.
so, Flores Bra'ncas, Frieza sexual, Impotência" ,Esterilida'
de, p.esen'VolviIrtento �lsicü e mental, etc. - Doe�ç�s erõ
nicas em geral: Réumatismc, Varizes, ASma, Ma1anB erõ-

,
" _____;,... nicá::'_'_ Hemorroi!1as, etc. ---

ATENÇAO: Consultas 'em Blnmenau nos dias 26 a 3. de
_ cada mês, no HOTEL HOLE'l'Z --

,���4���������
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PalmeirasI

em Joinvi le

Um excelente programa foi
..elaborado pelos dír+gentes do

Moto local, çuja programa
ção" que abaixo transcrev',,'
mos, deíxa ar��ever um ex

tr'àordinário sucesso para

das negociações, que vem se

processando el�lre os dirrgeri
tes de ambos os. clubes, para
a realização do match.

O Campeão do Centenário
I

terá que se defrontar com o

Vasto Verde, 110 domingo de

.Pascoa, daí duvidarmcs que

teiramerite favorável, o que,
importa em dizer, terão Os ra

pazes da Baixada de "fazer
das tripas o' coração" par). -e,
vitar uma' derrota' nada .agra,

: R�.E"Mf·O
, C:li�d:�::::' hÚl'� ',�\�::� 250

�Chanche mag'nifica te(ão IPremies: 1.0 lugar, Cr$" .. 1., "

:!;;:.�;�l�g�t�, t;;r�O��:O���:l� \Ii. Vi Ié Ia aM. :S i Iveiro 'I
'ta t?t�i' d�' ffr�à' e�mpanhia

'

: A' n�b de �1aicr sensação Silveira, p�: "casté�o de prôo"

IO:mereial Schrad�r.' 2ura nos catar-rnerises, no de- em ssnsarlcnal duelo, portan,
.", A's ,,15,aO ",horas � 'Classe 'correr desta semana, foi a e7'- to, com 0.5 representantes gau-

. "
'

petacular ,cxeabllitação 'dos ch(}S. '. e, "':. ,;.. , ,'- ",-. , ,"

'componentes 'do
,
"double- Com este' 'feito, os "azes"

skiff" '��tarin'2nse, na Lagoa barriga'verdes asseguraram o

Rodrigo de Fr,eita�, ao tríun- ,dire:t:J 'd� íntervír numa 1-21'

farem sobre a guarnição do cera el!,minatória,' a qual in"

El-k Grande él:o Sul, na se

gunda el minatória deste, ttpo
de barco, para o Campeonato
Sui-Amerícano de Remo.
'E,sta prova, como divulga"

mos; f,)i- l�vada a efeito na

manhã dt qtlinta-feira, na Ca

pital' do país, vencendó-a a

dupla Valmor Viléla'lVhinoel
3 .

_-".,

,p:a

;tI:LETICO
'"

dicará o "doüble'scull" qire

representará a Confederação
Brasileira de Desportes nc
Certame 'Continental. Esta 1prova desenrnlar-se-á na raia

dimpica da Lagoa Rudr igo
,de Freitas, amanhã pela ma

nhã.

to" I
Ataques me!lO� nosrtívos - Do

Flol'esta� Tupi e CHLmpico, COUl 9!
tentos.
DEFESA MKNUS VASADA - A I

do Palmeiras, 5 vezes. I
Defes:l mais vasadn - A do'

GuaranI. lfJ vezes,

ARTILJ;IEIROS - Michel do Gua
raní, lidera a lista dos ""bombar
deadores"; com 8 terrtos - S�
gueru-no Moringa com 6, Schip
pmann, Filipinho e Acart, com 5,

Valdemar e Américo. com 4; AIt·

. gusto. Sadinha, René, VUtitz -e IAlbano, com, 3; M"ngard:>., Luizi
nho. Egon Nilson e 'Jonas. corrt 2�

Heino, Niunho, Tieo; Nadinho, Ie:
gel', Zico,: Baiano. Gessncr, Correa

\Guarani), Urubú, ,China, Correa
" ,

(Floresta), Chico '(V, Vel'deJ,-Ciri-,
lo, Mass, Ninha, :iNana,' Alais, Sa-'
bia 'e ROl?,ndo, oom 1 goals ape
nas.

"A!nigos da Donça'l - Osvaldu
(V.Verdel. Chico (V. Cruz) e Aloi
fio IGuarani) sãô .artilheh:{Is nega
tivos, pois mar(!�ram contra suas

próprias reã�s.
Expulsões - Vel'ner IV. Cruz),

duas vezes - Ieger, Arlindo, Chi
co (v. Cruz)� Américo e Fe,rnan ..

do. lima vez.

Juizes que apitaram -" Fral1d�-'
co OUo Bothm, 6 vezes - Vilson lSilva, 5 vezeJ - Amaro Julio Ben
to e Rob�rto Paulo de Lima, 3 .....c· '

dos Santos,

'-
.. "

'- Matriz:
de Fevereitó de 1935

e
-

•• ;. ,,' ..

Dentistas

ORA. DE BORBA -KAESTNERRUTH
Cl.rurg iâ-Dentsta

Consultas diárias das:- 8 às 12, horas e

das:14
.

às 18 horas.
ODONTOPEDRIATRIA: - Terças e Sexta.feíras
.Conaultoalo: - Rua 15 de Nrvembro, 1502
---' BLUMENAU-....--

'-T' . •

H. t>ROBSI
(""'IRURGIAO DENTISTA ..

AO LADO DOS CORREios E 'l'ELEGRAFOS
A'�DA RIO BRANCO N. 8

Cirurgião' Dentista
Rua 15' de Novembro - 1392 - 1,.0 andar

Rai';J X - Fonê i694·

EGON GREUfL.
. RAIO X

CLINICA DENTARIA -

CIRURGIA BUCAL - PRO'TESE
Rua 15 de Novembro 1166 - Predio Foto Hugo

BLUMENAU - SANTA CATARINA

DI.· ( A R L O S
CLINICA GERAL � CIRURGIA
HOSPITAL ""t,\ NTA ISABEL"

.

A.'!'ENI:Hl: CHA.�IA.DOS pELOS FONES:
lUIS e 163:1

DR� O. R. KRUEGER
1\'1 E' D I C O

Doença!!! de Senhoras e Opertsçõl'll'l. Ib_t-nlJ :x
Consultório: Hl)!;pltal Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas fi Das 15 3'1' l'l hora!ll.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
{"one L258 (em frente ao HOlJpital Santa Isabel�.
- �'-'''''''_''''''_,---,,---_.;...............__......_----�-

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
-- CLINICA GERAL-

Especialista em Doença:! de Crl�mç!!l
. CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. anliar

Fone: ,1-197
,. ,

�J!:SmENCIA: Rua Paraíba 1'70' - Fone 1074

DOENÇAS DO. CORAÇÃO
DR. CARVAI.HO
(Electrecardtograffa )

A�T. Rio Branco, 5 (Sobrado) . Ao lado do Cíne Busch
'Iratamento de neurosas - (Psicoterapia)

M01.ESTIAS DE SENfIORA�

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTm�NAS'

OPJ;RAÇOES O!IDAS CURTAS
Consultério: TravC!JS& 4 de Fevereiro, 3

Fones:' 1433 e 1226

DR' GEHARDT HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 ][2 às 17 hs.

BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

- w .. DRS. TAVARES e HEUSI ....
Rua 15 Novembro, 1.135 - 1'0 andar

Consultoria - 1232
Telefones Dr. Tavares - 1461

Dr. Heusi - 1677

INSTI fUlO Df RA<OJUM
- DR. A. OD'EBRECwr. -

&adJuterapla - .&alos-X - Flslo'1erapla - Metabo.
llamo - RESIDF.NCIA: Ru '1 de Setembro.

'"'ELEFONE, ' 14�1 ,

CUNICA DE OLHOS.
ouvmos - NARIZ � E iGARGANTA � DO

DR WILSON SANTHIAGO
"'m!:!!!� 4!a J'lul!!1!!Il,!!e :ile Med!e!�,M U!ÜTef!�!!l!l!l! �t! B!�
CONSULTAS: HOl'ár!o, da!!! HHil! 12 heras � d!!!JI H
ás 18 horas, - CONSULTO'RIO: Junto ao 80..
pital Santa Isabel

Advogado�
DRB NUNO DA GAMA LOBO D�EÇA

, ADVOGADO
ATENDE CHAIHADO§ PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., l1H6 - 2.0 anda!' � BLU1\!F:NAU

o R. ADEMAR LUZ'
AnVOGADO

Atende em quaisquer comarca rIo Estado.
Residência: - Rua Paranâ, 8 - Fone 160�

I Escritório: - Ru", 15 de Novembro, 340 - Fone, !61H

: DR. .J O Ã O
A D V o G A D' o

Icrltórlo oe t't'l!!ihlênda ;;'1"ua XV do No'\'emb!'3,
LUMENAU Telefone, 15G6.

, ' .

FONE - 15-1}

DR. HERRE RI GEOiG
ADVOGADO

ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ

Corretores
ULMt� LAfFRONT
CO RB.ETO 8

RtI.� Ih,ranblo N. 2 BLUMENAU

.

MASSAGENS MEDICINAIS
. ,

.
.. (Diploma Alemão)

VELHA -:.. Bêco Porto União, 55
23S;, 3às.. 5a5.,· 6as. feiras das 15 às 18 hO:!"8g

DECORAÇóES MEUSI
Eng.o. Lu!z Procópio GOHlE:; Decorador: Rubens H€U5i
Engenharia. Cálculos. Projttcs. Construções. Topografia.

-

Decoraçóes, PUb�cidades. Repl'esentaçoos. Cerâmicas. �n(!-'
..

tores. Móvels Funcionais. Revistas estra!!!geiras
15 de novembro - 13'7� C. te1.: 1687 - B1urnenau'_ S.C,
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RIO, '9 (Meridional) - O sena- portante proposfçâo, ção bastante oportuna e rrecesaá- se , assever-armo qu� o projeto de
dor Atilio Vivacqua apresentou, há O senador Sá Tinoco (P. S. 0'1' ria na luta contra a miséria, em larga amplitude nacional se imi
dias. no Senado 'F"deral,; impor' Estado do Rio) assim se manifes- fúvor da dignidade da espécie nu- punha. pois o que até agora exís
tante projeto de lei, que cria o =: "Trata.-se•.realmente. de �m mana.

. i te. Deste sentido. são Jnlclat.ívns
Serviço Nacional' de Assi�tencia à proJeto de lnest�ã"el valor socrat O sr. Vivaldo Lima (PTB Ame- i esparsas, isoladas. sem grande slg
Velhice. Por esse projeto' fica o que vem �elh�rar .s.e:r!l�ivelment., zonas). rnanlrestou-se igualmente I nificação social. O proj;'to vem
ref"rido Serviço jurisdicionada ao a nossa Iegãstaçãc socíal, Estou de de acordo com o pensamento de' suprir essa falha, é profundamen
Ministério da Saúde, destínando-se acordo com ele", seus colegas. declarando, apenas, te rristão e se enquadra perfeita
a 'proteger e dignificar a velhictl. O senador Oton Madel' (U.D.N. esperar que esse Serviço se eu- mente. no espírito da Doutrina So
assegurando" nas zonas urbanas e; Paraná), ccneuttaeo ir respeito, de-: quadre, caso vingue a Reforma Ad- riaI da Igreja.
rUl'1!is, às pessoas ido5a�, como ric-' cjarou ; ;�Num país onde só se pco- ministrativa, ao Ministério ':1'1 Pre- Outros senadores também
ver fundamental do Estado e direi- tege gent� válida, não vejo por vidéncia Social. pronunciaram rom simpatia a 1'e5-
t') assegura"';, 'ao homem, condi-' que me opôr a, uma proposição. que O Cônego CIcero de ·Vaseonc",- 'peito de:sa matéri� de excelente
çõ::s de preservação: contra a mi- vem justamente amparar os velhos 105 (PSD Alagoas) completou o conteúdo social, chja aprovação
séri\k-' Dispõe. ainda o projeta,

I!
e os' ínvãIidos, que estão mesmo pensamento do senados amazonen" torna "utêntica realidade.

num de seUs numerosos artigos, merecendo' a proteção do Estado".
que os homens maiores de 65 anOs O $r: ·Prisco dos Santos (UDN

;i:�;;�ªJ.J�:�� I���i���� '�'<T a I�I
�lI!lf!t�_I!!I!Ill��!IiIl_!!!l:I!l_!II°ill:!lll..�fljUi!!�'�:.__'11:!I:Il!�!!!!-IIlí:.�I�I!!N!IlJ!IIi�III�.�rA!IIEII!III!�lrlll:.A••EIIII�.qIRIUlllil�.:.dIllSllla.R.:IIII·a.AIIIPIII·Il.�."I�l!IaIllCIIII·IOllb.S.'.1 ,���*�t��� ,g�7���t������} IIR lNr:a

As perspectivas de êxitc
em torno do grande Baile
Carlos Gomles, promoverá
no próximo dia 20, duran
te I) qual será coroada a

su.i Rainha, srta. Jurandir
Marques Vieira, sao as
mais favoraveis, acredí-

RIO. !J [Meridional) - Violento I alguns de "casse-têtes", de borra

conflito verificou-se na tarde de' cha, invadiram .a E.T.N" arcam.
ontem, entre alunos do Cojegio

I
bando a porta dos fundos. Em se

Militar e da Escola Técnica Naclo- guida. rumaram para as salas de

naL Cerca de 300 estudantes da- aula, entrando em luta corporal
quele educandario militar. armados com os alunos locais.

I O diretor da Escola Téenica Na-

Ramos" 1 c�J'r.í.l, proressor Heitor Calmon.

I juntamente com professores e

inspetores, tomou todas as provi
dencias necessárias, mas não con

segutu impedir que cerca de trmta

t;�fldo·se mesmo que esse
aconteclmento social exce
derá a todas espectatívas,
superando mesmo tudo o

que o público blumenau
ense já viu e assistiu na·

quele aristocrático e sim
pático gremio.

Na organisaçâo do pro
grama d cs festejos com que
se comemorará o magno a

contecimento, a comissão
dirigida inteligentcmente
pe 1,) sr. Antonio Reinert,
não tem poupado esforços

loded. Beneficente "H ilspital Beatriz

alunos sai:sem feridas.

III _

ume aç a o

Prepara
, futuro da
seu filbI

IOFOSCAL

EMPRElA fORÇA E LUZ SANTA CAlHARIHA S.A.
BLUMENAU

Aviso de Interrupção de Energia Elé1rica
A "FORÇALUZ" comunica que no DOMINGO - dia 11

dI' I\BHIL corrente, das 7 às 11 horas, não haverá energia e
lêl rica nas linhas de distribuição que servem ·0 seguinte tre
cho:

RUA JOÃO PESSOA (da Churrascaria Rancho Alegre
até () negccíanta Emilio Fischer), por motivo de serviços de
mudr nca de postes para o n::vo alinhamento.

Blurnenau, !) de abril de 1954.
EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATHARINA S.A.

Molotov: segurança
global na Asia

,Washington, 9 (UP) - O
sr. Molotov provavelmente
proporá em Genebra um pac
to de segurança para o con"

juntJ, do Extremo Oriente. E
isto o que se �spera nesta ca-

I jiítal, ao que parece, em con-

,
�ENHORES

A.GRICULTORES

Acabumos de receber no

va remessa dCi3tes afa�
mados Tratores Cana
t{cn5c5 -- adquira agora
o vosso trator pelo novo

piano de vendas a presta.
çiies.

Solicitem-nos uma de

monstração sem compro
misso.

se.

Esc1ljrec:eu. nos ainda, que. cer

ca das 12 horas, verificando que
alunos do .educandario militar a

glomeravam-se nos fundos da ETN

Eleito p�ra a �resi�gnciH
.

na
'ssvcia�ao �a França 80 Rrast

Y ã o
.

ser reorganizados
serviços médicos do I.
"Aceitas· pelo pres. as principais reivindicacães do memorial.

. .

Combates na

meridional.
fronteira

de Israel

RIO, 9 (lIiIeridir:nal) - Fa, médicos. Ficaram eles de in. nião no
Ianôo on;em à nossa repor; dicar os nomes para a cons-! Médicos daquela
tagern, o chefe do' gabinete tituiço da comissão encarrega- para apreciarem a resposta·' _.

da presldencia do Instituto de da dos estudos, que é o pas, do sr. Afonso César ao rnemo-
.

Aposentadoria -e Pensões dos So ínic'al e fundamental aa ria1 que lhe endereçaram.c,
Jndustríár.os declarou não pretendida reorganízação dos Nessa reunião p. rem, IS

.

ser exato. que o presidente serviços de saúde. A presi, pr'esldcnciu do sr.
-

Horta
daquela autarquia tenha se dencia do Instituto está pois bosa, nada se cobseuíu
manifestado contrário- à acei- apenas aguardando aquela

I
dir em face dos prolonsa

taçã:, das reivindicações con- indicação.
.

debates. Assim, deverá .

ser'.
tidas num memorial que lhe I Nova reunião dos .marcada uma nova reunião.'
foi end-Ereçado pelos médicos I médicos par a a próxima semana,
visando corrigir írregularí;

1
Os médicos do IAPI reali- . qual se espera sejam :fín31

dades e dar maior efíctencla zaram ante-ontem uma reu- _(Conclul na 2.a .páglna lena .U

&::JS serviços de saúde daque-

��)fl��st��!��, "�<;e����e�te?�:11Droleslau fi li flJ li alIJO" di Indl',fe do seu Gabinete, aceitou 1 U gU' li l: Uu U ti

�!;ç���:li��!:��t��:� I contra 3J'l �rll�o-RS �)'\ C"munl:s'laríal, que sao: constituição de r � � ir
uma comissão para estudar a i II IU'�

.

reorgarszação dos serviços

II
.

'.

médicos as pessoas para 05 NOVA ELH
cargos de chefia, lem cernis- D I, 9 (UP)
sbo, naqueles serviços. e, au-. - Soube-se de fonte auto
tonomia para os mesmos", f rizada que hoje de manhã

Dependendo dos próprOS Iinteressados
__:. O movimento - finali-! N S T F

zou o chefe do gabinete do E A O L fi A
presidente do IAPI - não é,
da direçã';l' do Instituto, é d'JS A NU.N C I E 1\1

JERUSALEM. 9 (DP) - Noticia
sc que forças dos exercites Israé
Iíta e egipcio travaram tres com

bates na fronteira meridional de
Israél durante a noite passada. O

-governo israélita acusou os solda
'dos regulares do Egito de terem a

�cado as força,> judaic.as ..

Manifesta-se o Senado favoravel
5o'cial a Velhice"

a Assistencia
a- reporlagem vários parlamentares sobre a iniciativa do senador Alílio Vivácqua

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



mo

F'Irruarurn os dO':!Utl�t'�ltlU.:" �)

rnírristro João Ch�opll·J..� c Q

cr. Marcos Jo�é Konder' Rcls,
rep�2�cnta!lte I.):\Quele Ei;ta�
do,

o MEffSA6EIIO
ANO X BLUMENAU, (Santa Catarina) -

SALVAREM
Afirmou o*� ex-comandante
da 2�a R_ M, em São Paulo

SÃO P,\ULO, t� OIt'ridional) ._ o {;'cncra,l Floriano Lima Urayllcr,
(�iSCill'�a·!do ao transmlt ír o comanuo da Segunda Região Militar ao :_;e
neral "." rrur Costa. da Silva, afirmou (._ue o Exen·ito não é um cabo de
chicotl! e a etn não cOln�H;te intcrferlr nas qucõ:tu-c-s internas do país,
afetas ao puder ctvít. nem se sujClta .a expto raçõe s de quatquar ordem,
mesrno �_l.a:Hlo atravessamos situação como hoje CD)' dia.

�

j! cuntuuu que llã�.... llá .... menor posslbiliclade Õ(' sub levar os homens
le fa.rda, poãs eles pensam c agem. em &,cral .. como c dadão cívíl, nonue
rarulo as CO:OSC�lle.H·taS dos seus atos,

F:nal:7.a�::.do oi:�c rfHt' o Exercito não é uma IU'ISS.t maleável flue
procurn... artaptar se ;1.')1) mo ldes que se anrcsentam as diversas eírcuns
canetas que a v;<]a. dita,

d� gra ode s iyntficação
c!Aro désta cidBde

o clúrn hluruenuucnsa L:_t�J, hl.)J';, cut r car-inho e desveto do
cm fc,:,t').s C(l111 a pa�;:;'ag-nl do 60 o ranela c estímacto sacerdote pelos
é. ruvcrearro de e acerdócio de F�tel prontemas Tl'Hl10....0 t. t.IJ Cl1.3Hl.O cm
Bed'-' Koch, nato EhIH.iIJ Koc!: Blurucnau.
:.;ra�cido a 23 de �Jiil'l!,) C0 18�:;.1 O Fr.:� Beda I{och • tamb.sm
cm Nurcrnbet'g, na TI 11"U1W., Ale- lTIUSlCO. escritor c grande pregador,
I lanha, í nlclcu seu!) e ....Hld(}� sa-ce�'

, cujos merttos o tem elevado pcran.'
dotats ni crd _ '11 rrnnclscnnn, aos \ te o conceíto da ophuão pubhc 1
13 de Maio de lS!> L 'Xtl mC<:'ITlO a11') ; b1UJ'l:l1aUense. Dentre as virtudes
veiu ao Br"':iI1, onde fez seus e,51 u- I que dísttnguem a tra per..5onalida
(IJS de f1lü:olh e t"ClIQgia na Bma,) (Conclui na ;;.:1 pãgtna letra G)
t ·tido se ordr 1� .ido sacerdote em

1900, naquel-j Estddo. Depois de :

imciar 'lUa carreira no ctéro b1'asI-1
1ei1'o, trabalhou com V:11'1�S inter I
1 upções em Blumenau, onde tem Iprcsta�o. releva�tes s�niços á cau-1sa religIosa B a sociedade iocat,

F'undou dh'�r as escolns, dando um I
ruagníftco exemplo ele operostdade ;
c Interesse pelo prosre �D eolettvo �
Ú? Bhrmonau, convtndo vessalzar I '-- _

a a tivídade salutar c pr<.ficua

PdO! C
• -

1'i"ftnlra ade�envohl,l1ento do cnolHO no g.,- ons plfaçaO �U
hurbio do Gr,LCI.3., onde Frei Beda !

Koch, semp!'" gl'allgeOtl as �lmpn-1 GENEBRA, 12 (Ur, -- O IJ,j' \!Jcndo-; e a (1ue 's I'."<1,;'" ' ,

t1ns �"I'ais d!1 pomllação católica l,,'stro das Relações Extel'iJttls

1
das descnlpenh' m a��-Ill!1

<h1qucle-bDlrro.- Cnn.·Htuiu tambem I da União Soviética, Vpcile:,'O;; 11a unificação daquel� II,lÍ".
a11 a Igrcjo. de Nossa _Senhora da �:ro:',Jtov, cOlndcnou hojt:, p.!"ati� O leadcr saviétic..J, ;�dv
Glorla c a E �'ol'] Sfio �losé, cujos canlent:e, tt morte. '1.S ! ünVeL'Bu,- talnbenl, que o pacto .)('.
.ç:nl.preendlllJp.nto-;; r:ve�anl () parti-' çõ;-s de paz sobre a Coréia 0- r un'ça do .5u!1t:.:Jte da .At'E:\,

l:�h� corregu {:ae tcrmtna num },i..so menor <lo tlUe uma lLSCl!la.
foi (I que sobrcu d:t .ma.j e st.oxn re nresa de Parnjruln ..L ltc-oentiantu a uar-
ra.gem a agua Inundou uma area de mats de vinte (4Ui1(.ll!l�trQS1 até
escoar se rumo a vaies r.J..:ds &!.1.!-'tatlos. O runuu da re-lll'C-a. de Pumpu...

lha esta sendo agora. ol}Jet,) de pesqutsas dos garotos d�4S '\ ízínnancas,
entregues a cote ta de oluctns estranhos quando não consegnem apa
nhnr :t mão o.s peixes que sobraram '.! qne tetmam em sonrevtver nos

poços ela rejrresa vnzta.

grupar as

se um dO\S
pOJ: que todas as tr ntatívas e�

tão sendo feitas n"}. -ellf.:-l!o ele

qus o sr. Porfirío da paz SB!') o

candidato à- více-governançs
chapa com o sr, '\Yla!1iwi!' Tole
do Piiá. E informa....a; se que o

�(gu
t]lle

1

I ao Banco evitar
OI

nC81xes separados
adquiridos 500 1l1i1hões

J'llH! �3e

no P..tlacif' dflS NaçõG��
cl'..:adc CO iH H 11;1,rticipa·!ü,....

RIO, 12 (Merid·) - Ate;]� dir._-t-riü. aprovada e autori- prazo, scmpr(' que P(Jss·\,cl. a r.'prcscnlalllcs jr; iS n<:'<;õ', .

c;endo a novo rcqL'?rlmen:0 z�da p:lo Conselho de Adm;. fim de cobrir.s� de prejuízos

I
" '''"I ." , ,,�, _l.: senador ll'ncastl'o Gui. nIstr-C3J, ,} preVIa consulta: e poder fazer :face aos seus

O n,m�1 o ltlS�O. decl«�u. -

marf. :S, o Banco NacIOnal do verbal feita ao ministro da I etlCarg::s; êSS,2S encaixes vuI- "Na� Cl�cunstunc18l'. '1tu"'-;, ['

Desenvolvimento EcOnOmlCQ lt�aZCll{la por um dos :;'.2US dL tosos são d::terminados pela (,,.ga.:llZ,H;�·<) das Nal}ues 1J'!\J'd,,�

jll�or!:n�u qu;:; ad9uiriu 500 retores: a operação rendeu 6 falta de SinCl'1l1,jzação l�O crUé privou-se da capacidade de a

mtlhoes de cruze.ros de

LC_1 por
cento de juros, {!!1l dóla- rio dos empréstinl! s com. fi- tU&1.' como ol'ganÍzacàJ mtCnHl

iras do Tesour.., a prl'lZO de res, qUe ,,= ncham à disposi. nalidade espec'a1, rl::r;fetia- cirmal imp'll'ciul, c Já nl, l)od·�·
quntro me.:)!;:'}, por proposta (:.1 ção �lo Banco . .Mediante_ en_ mente compreensível diulre; 'xmcp�' funçõ,>s objetivas \10 :1-

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

I
t'-ndal1cnto co�n a CarteIra do; dl magnlludo dos empr.�en(U- ju"tc do p'Lolc!1Hl corc:I)'·/'.

" �a�m�:rlfo ..1""$ m'lifa"'!lt' Cãmbio, sCl-ão utiliz�dos na menta;, Além disso, uma sé-: O. Oe�(�c'll e h:�'\-�� 0: g-hb a
"iJ �,",3e1",n � �u'" ii h �.",l dpfcsu elos 1]'. Esas valores n10- (Conclue 03 Z,a P::'iW'1i letrlO 61 )'C'[J]Izfl:;ao di) plelçOCf3 11\,rI'3, f,U')

custará 800 mUhões �é;��l;�� �!��r11-�alq��1' a��!: k-e--v-e-�-f";;�,-o'-'",-\IIl------
--

RIO, 12 IMcr'diotw!) co dC\',2 evitar c\-cntuais en. João n .. ll'!J{iJ li
Custara 800 milhões de cru-

caixes p1.1l'alizados, sobr,:tud'J
z;it'os ú U,'i::ío U H1.1I11l'1l!O de (juundJ c.,tej<1 !ln obrigaçã9
quinz(' por CCJÜO "obre cs \':n. d png:'-lr jL'i'03 sobre ':JS mes
cinwntGs dos n:iiitarc3 previs- mos, Estando o Ba"c com
to !h.lo CQrj'go de \'<1ntagens de um de�h)Slto ú disposição S'.l-
� ('ncirne_ :.�:" e qll� , . 31', Gc'i'n_ perior 2 U111 b'lláo de cruzei_ F'� i\LEGI"i.E. 1� (:�rl�.'id.. . -Il'al�.; 1 V(:lrg_l� pr:..am'_,! eu onte'l!. ros nD B�1lPq d Brasil, que; D,'yulgu stJ" {ln!! (1 eon'nf"!l "�j"y Aplaud,iull t .. �' .2.1 itu:l{:.. a.s.:J��,:tl�t.t.; �:', Z nob' f) da Co-L:J, para! )h� n.2�::' ''''f'n;j� � por cento de I ::ial TPl' "�o ':U:ll ]",-11'1' i" � I' ,- pelo antigo mrlt;'entó; pc";:;,, .l'_Ia da Coréia dS! Norte, 'lU !.qi.
!_;

,

'"11 11t-, �l p:'�l"tír da cor-i juros - é óbvo qUe dev,erú. l!líssã.l rixccuU�'a !l!) psr) i. ." o pt""'sideltt: do PSD ..;'\.l.l::;no ..

rCl�t:: r!l';�, I : l' ('urar o�,cr:<f:õ s a CUl'�O pmp;;� 1 cp.) cl':'são IUS
' r t':1> ',)lIsta, ctepufad � ,"itor I"<>II':" (m' da posição

--_ --------'----- ---------

I p')líti _RS d' &t.," capitul, f2i ,1"1 I víou ao coronel Marcial Tprr3 deixou poucas e,:pet'pno;.w; 01"
--------------_'- ....;J.'______ "'ladO' 'S.G �"i..·G pelo pr' S·lÍ l.-'�'" h,; Ulll tc}p.gran13. cnl 'tu\� cla'�sifr" ch('·.....--ar a urn acoI"_�.O 'J.1.tatjJ J

r�n�f�lil �ORQ�P9f1 fim GOoeJ1ra I ��::��l��� aA,��:;���t�, ", ���:·�;:l!������·.atitudc eomo "a:t'\',) e

����)�:��n(�i!�r:;�na L,��':t

UUU(H�U O�Ut)UVUU lJUi b U M,'1rcial Te'Ia C5t:1 uU)'Cn"d JWI -_",.,�:__-------__--.,....--------.----.."..-..,.,.�

Ô oeCla]r,3{�u�_O. �g sr. Dulles 11��l�:���:'r';:�:��J.�::;,r;:: InJif:n;c:�6t�e;e'em:
GE::'>Y':!:J3R.\. �

r -j"O:<'P ';\�esl.' -"r'zo esp"-·
.. ,e' �

I

A C
" _t_. U - -, l,l. U -

pl1l'ç..�T{\!�'liti[". J.L>�(> qll"� ,,_1.'1.),

tCi.1lb()U �Ensac:::io aqui :;. d-=�
t cialmente a parte ern que l,orlia �rl1:mhl'. r�cl,''''C'u r, .-1'. OS a'" azes':::;:'dcâo fEita únlcm pe�o I

--�.�-

,P'ra<l1i B:>t'C< lo" fHle o '1�_"'_J0 .I.
�', � ..:t:'árlo de E:'Jtn�lo Norte- f �Z'lU·Tii �I conFhl(·...rtç�O ti'"! r_..:(';'Hl

__� •

� n'1�·r!CFno. Foste!' D�"l�les}' Diretor"..,J:. fnl ,..,f>.c:lV1 .... 1 ,11-,"..�(Ll firo,
..t.

•
• r-.:ia ao D�' Cf rn'l-" T" f4'\.j,;'';'n!..:reCDtallJ �>q�u cnl110 Slg- �

/\.TITTTf11:; "n1:�-:;'pJ\'T
'1:f;c- ndo qce a Indd-Clüna

P ALEC"'-B 1'] I)Í'! I'; l

? it0 Ó ne'��s:::!r:a p ..;(ra a {�C- Inft'nna o
.. �Di:1ri:J

:esu cL,. f3U��:3 e c.Ta Á'\.':ia} qUI' l�p�t.l.'1do Cf,.·� nô. Pil" lll�,:)

!:l,,,,�!�O \ l·d�.. r�i :'jC�·C-SCell1.as- políticos o PSD :\.-:.·n_r.n '�.'l •

._ ..t

vai re�c,n.3r à t-ttp.-Hlrvl\�. 'r�l
!:,f; c. U�:l CS;::i c! {��fesa s�l"ia

sunto y J) à hnHn �l'l't f!l'"'e ,�1

r"�llto TIl;:;jS diHc:L se t0]" 1'P.CU1:11 dOlO f'" 0""\" j" n"

a Lldo China ca:sse em Frpncü;c,) E]'I)c!111d<J d' Rocha

111.[\(3 ccrrlltnjr:;1n--:, F011tes .T....ão Nevü� d-: 't'��..t·f'i1)·qp.�n I'a lato

1
� �hal):a. UP C�"f,r1id3lns i'� }"'.':-r "�1:1 c� SE'S c- eCl.ar,Jn1 que e

dislll0 ert.cdoxJ iI C\\n1�ll"1 Fi _;:_
:-l'f:c.l mostrar f'rmesa nas

j,t:3üciac;ões, quando um

'.los prIncipais aliad0S ado-
I

j a uma tal atitude, E a Iimpressão entre algumas. Sr. FOSTER DULLES

delega�ões aliadas fo! tãJ J t
penosa, que a deleg;;:c;ão I Dulles afirmava que a dc� 1

1101'1 e":lmel'icana jtt1O'ou I fesa do suéste asiático se-

melhar fazer uma decl:ra- 1 l'á muito mais difícil

ção especial altas horas da tI Indo-China.

de letras do Tesouro

"FEROCm,\DE
COMUM

A mai(:!' p:::rt· do dj>icu"�o fie

lIrolotot, se rey"s:iu de u n tém

fa_rni1i�:u;; por 0:111 lJr.a3 � taqll!_�
{is I"Íações Unidas fr'.1';.:!nl lh� 111113

POUCO

12 (up) - Ado1f;)

que
os aliados '\'cncess�nl a Alenla
nha. segundo Hcrmaun Goerln::i'

(-,O

El

do lInIlndo a('ha-$I� 8'
ff'tamentt' ll(a(lR ii. ..it
('u!acão do iornal, A ]\TA
{;AO é u único .trgão d�
cirt'ulaeáo di5da que pe-
netra na maioria dos ]ft

res do Vale do Itajaí.
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SEgundo nos eomunícou, ontem a

nrdb, o sr, Bruno Uaclebrand, por
teÍêgi'lin1.a que recebeu de Porto A-
1,,-:1'e, fuieceu ás i'1 horas de on

í.cm, naquelã cidade, o dr, WàItcr
Euchi, pr:siô�ntc do Conselho Be- .

Em pleno desenvolvimento, Vende-se. Preço de ocasrao,gional de Engenharia e Arquítetu-
,ra da s.a F..egião. com séde na ca-

moIvo da venda será cientificado ao interessado pessoalmen,
I te.pítê.l gancha.

Informações Rua Ararangua 254 _ Blumenau.o extinto era Hlho de tradícío-

�---;;;;;;;;_;;ãi_;;_;g ;;_;:;;m__iiiiiiiii_iiii_�.nal familia do Rio Grande do Sul I tJ
e já hã longos anos vinha exercerr-]

j do ti. presidencia daquele Conselho. I; Não só naquele estado vizinho,'
mas tambem em Santa Catarina,
mantinha o dr. Walter Bue'hl UIn

grande círcuICl de amizades, Hã
pouceo meses visitou ele esta cidn
de. sendo alvo néssa ocasião de
urna homenagem por p;:rte do Ro-'

tarv Clube local.
Assocíando-se ao pezar da dísttnta

I Í,amília enlutada, êste ,jornal envia-
I
1.::le votos de sentidas condolên,

I .

,
Clas.

� ,

iAcha-se né�tõ de/ade o: ma tor

(Cv;rtuóso» ele BáfltJó 'in elo mune/o

,

l

I dê ue pÍ"ovidenC'ias
I deras da aplicação
I sos, como as oóncorrencías
j públicas e o registro tios CUD-

, ,,", "

I tratos, exigem mais temno
ESTABELECIMENTOS JnS:E," DAUX S. A. Comercial" do que O previsto".� d�t�l'lni-,," . ____; A P R, E .s � :-; "" A 1\1: __-.:.""', nam um flu�uo t.ell1p01.'8nO de

_
,

'

.

-, " i recursos Inaror "do que a de.
i manda dirata, E.<;Si defasagem
está sendo cOJ,:l'igida e não re

: presenta urna diférença rnaíor
. de ,4 a 6 meses. Daí, � l'M-";�i..
, denda da A(hninisti"�Çã'ô, 'ifó:
; Banco; \� qli� t\à, .Jég:�là�ã:!.
, OU� feg;� 'I) Êl\lllCO, não h'á cUs
'positl'vo que lhe 101'11€ def-eso

E' a favorita aa; França. 'e',agol'a, conqtústal'á (. �ubiic6 de: aplicar �s sobras oc�,DmlisBlumenau! . i dos enCaixes em operaçrres de
bela jo'\iem 1m mais belo i momento, que !-he propjcio�la(\l-

lucro e se revistam .de gál'an.
\ tias sólidns, t!Ult1o sejam, no

\
t:M;'), as Le::tàs do Tesouro.

ás ti 'horas
as 3,30 horas

MI "
{A Moça sem VEJU}
l"J:oib ;"até 18 anos!

VENDA DES....J.i, nU.IÚ{i'
NA ENGKAXtt.'!>i;_�L.":I

F'{}'N'l'O Cmtl'i

lllatrJbUidor em sta. CAt&rlJIa
D A s.

AFAMADAS CASIMmA8

."MOBISn
cótri

l\!arca. Fabril da melliOf

tiÃsbnira do BrasIl

- X-

Linho!! e aViamento.
pari' Altaiatea

OFORENO

O PROF. JACOB THOMAS E' ARTISTA EXCLUSI'V'O DAS "EfliISSORAS
CIADAS" -----

êllllllllUmmmllllUIlIIIIHlllllunmlllllmmUlllllíllllllllllllllllmmll§
NÃO V Ar A f 1 O R I A ti O P O li S
Quando precisar dc qualquer informações, ou de

encamirihàr do,cUlUfm:os a repartições publicas ou ira
br d'e qualquer Dutro interesse, inclusive compra de

::.: obj'etos, dirija-seá

AG'EN(I!
:: e mediante n10dica Cüffilssao, s,erá imed'atamente aten.
-

dido. - R. Tsaj{), 12 - End. São Jorge - Sala 4, ou
R. Tenente Silveira, 1.6, Edificio Parthn.en, Sala 103 -

§ F L O R I A N O P O L I S. -

._.�!!!!i!i_.-if!!i!•.!!i!i!ji!iili-!iiJ!!!jii!\!i!"-il!iii!ij_.�•.".I. iuüiiijfillilliilUimU!ID!UUJIIUUUUlUUUJ{ul'UUlnUUillmUmmuu�

tratamento

das funções
femininas

I'
-'--

Através das ondas sonoras
da Radio CIUD2 de Blumenau,
os radio-ouv:ntes tiveram o
feliz ensejo de ouvir audições
do r.J ;!avel ç densagradó '''yiX'
tuose" do bandolín, professor
Jacob Thomas, cujo ,'.'!spetacu
lo Im,diofonicO deixou a me-

•

Fórmul" do

PrGf. fM!Klndo'
��s

.€ill que 'se suspende o trabalho por ue.en11 n�çáo l-z�al.
3 _ Peça.do vestuario - Fixar. 4: - U�al1ara.-!':2. ;) - Suhxo
fem. ,(indica coletividade) . - Escola, ::supenor de !nfan.�a
ria - Concedes, fi .......: Fastios - Muliidao. 7 - .PrefIxo (slg.
igualda(12) - Sedimentb. - TrFurei· 8 - EspeclC de macaco

- L�vante - Letra gre-

Francisco, 147 - Fonea 2061 e 1043
,_' �,I .

-- P A�R ANA'
. -- C.,)lUPLETAMENTE'APARELHADO -
CIRURGIA - MATERNIDADE - ,IN'l;'ERNAÇAO

RADIODLtI"GNOSTICO - RADIOTERAPIA.

ÀBER'rA. AOS SENHORES l\JEDICOS

BLUlUENAU, 13-5=1954 �

EDITAL DE PROTES1'O
�.r,;,lt·l"(f�,'='i·��I'F;"'� _
.

�,.,

Fao·saber ao sr. HELMU'l'H JOAO IlUGMANN, estabe ..

1ef'ido ia rua São Paul::. do bairro Jj!)upava Sêca, desta 'cida
de que- pelo Banco do Brasil SIA" Agêncía local, foi aP:r:e�
sentada a êste cartório, para ser pl'ote:stada,' por falta, de pa
gamenü, a dunlicata que .aceitou no valer de Cr$ 1.064,00,
de n.o ia .188; emissão da firma l'iniucd, Spadarl. & Cia.,
de·SáoPnult.:; vencida em 28 de Ievcrüro, do corrente ano.

N�I havendo cneontrado. nas dilíg'�llCiç.s lJrOced'idus, o

respilí1('avel iiltitHtiô, inUtilO-d 'para, dentro do prazo 1,�gal, a

cÕi'ú.palJiéé·t"" fiéstiEi éartótiô, afim de pagar éssa duplicata ou
dar ás 'jazões :p'1:!r que não o faz, sob pana de protesto, na fór-
ma da EL

,

31umenau, ern 13 de maio de 1954.
Paulo Kiopfel - 'tabelião Interino

6REMIO ESPOaTl VO OUMPI(O
.

. 'Convocação
'São convidados os senhor-es sócios deste Grémio. para a

ASSElVÍBLE'IA GERAL ORDINA'RIA a realizar-se no dia
, 20 de l11aio de 1954 às 20 hr ras, na séde social, sita à Alame
da Rio Bi·ál'1co. à fim de deIíberarcm sobre a seguinte ordem
do dia!

_".

1) - Apr-esentação, discUssão e aprovação das contas da
diretória e narecer do Conselhc Fiscal referente
ao exercido -1953;54.

2) - Eleiçâo de 1\3 dos Membros do Conselho Delíbera;
ttvo,

3) - Assuntos diversos de Interesso social.
O:aSERVAÇÃO: Si não houver número, será feita se

gundá Ctinvocaçâh para o dia 24 de maio de 1954 às 20 horas.
Em caso de não havei' igualmenta número Ieg al na segunda
convocação, a ASSEMBLE'IA funcil:nará em terceira convo
cação meia hora após, coai qualquer número de associados.

(AIXA NACIONAL DE CAPITAUZACÃO S. A·
7

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO Cr5 3,000,000,00
S é d e:

"Rua 7 de Abril, 252 4.0 andar - Tel. 36.7004
SAO PAULO

SORTEIO REALIZADO EM
30 de Abril de 1954

Comb'nacões Sorteadas
Plano de' 30 e 21 anos

WBW SMO ZCS AUB
CUZ :eAH OCR HQS

Plano de 12 anos

BDT YAA XDA
QMB ROH PVP

Todos os títulos contemnlados serão
LIQUIDADOS IMEDIÃTAMENTE

o oróxímo sortaío d,: amort ízação será realizado em nos.
sa séde-no dia 31 de Maio n. f. às 16.30 11s.

No dia imediato ao sorteio, os resultados serão publica
dos nos J::rnais:
"DIARIO DE S PAULO" e "O ESTADO DE S PAULO"

PEQUENA INDUSTRIA

RELOJOARIA CENTRAL
HAROLDO REGUSE

BLUMENAU - S. C. - Rua F�orimo Peixoto, 89
Caixa Postal, 439 - T,:lefor;e, 1638

JOIAS - RELO'GIOS - ADORNOS

rios e Btnn, Hannover e Dres
'dcn, -na Alemanha, e na famo-

i'�J. Aca(kmia Santa Cecilia,
de Roma o not"vel concert.s
ta de bandol n já se arresen
tau ás' mais cultas platéias da
Europa, inclusive na BBC d,:!
Londres, para cn('\o." teve outro

do-se 1-' pn!'::ss:Jr Thomas en·

cantado com a simpatica aco
Ih da que ;eve por parte do
público daquela cidade.
Na visita que o professtl.'

.T,'cob Thomas fez ontem á re

cLç'ão deste jornal, informou
que já tem assentadtl, o con-

MERCURIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

Ih"
'.

.

. bons ofícios d� S. Excia.

Jasveco I para com seu povo, satisfa-

� i zendo plenamente a con-
. ....

I
fianca que a vontade �o-

preendimento tomado a: berana dêsse mesmo povo
peíto pelo Prefeito Thiesen, I lhe delegou em elegendo-o
pois e_ntend�m q?e sua e-

para d espínhosc cargo, É
xecuçao sera mais um pas- Q que dfz .respelto ao setor
so dado em. prol' de, uma; da Educação Pública.
mais rápida . do! .

.

I Entendendo S. Excia.

i que a Escóla é a foda dos
: homens do futuro, dos con

I tinuadores da óbra dos (l- cadações _._ foram ernpre-

'li tuais soldados da Nação,' gados no -setor dos serviços
: de cada _cidadão em parti-! de, �tilidade púb12ca, uma

· cular nao tem descurado media anual de 40 por cen

i de errtregar à' criança o I 10 e nos" serviços de educa- ádministração geral (venci- grfcola
! professor competente, a es- � ç�o p*,blic�, .�:a média

.

a- men�os dos_!unci0r.:t�l�i_<?� .; e. ços
cóla bem instalada suprida I ""'f'jffyijfJ�""��'PFJ.r· ,.'�•• :-. .c

..

-:;'"
-

'.'
."

do material did;itido que as \ -:-
.

. , .
.

. � -modernas normas d'c íns- \
r

trucâo determinam, para o 1
'perfeito alcance do ent> i

· dímenío e dos rudimento I

, ela cultura que são neee.s» i
·

rios para a fcrrnacâr, [!r

estudante prhnário� Af,,?ir:"
é que o Município d3 Itu-

· poranga conta com vinte e

três escolas primárias
franco funcionamentc.. d"'·
tribuidas nÓS lugares ..

interior onde 11 popi-
' __

-

estudantil reclama fi <, - ..

tência do .. professor.

1950

267.950,40

514:546,30Por ocasião de nOSfsa

vi-Ireclamos
da população

ci-ljam,
a construção de pon

sita a' cidade de Itupoean- tadina e rural, nós diversos tes, pontilhões e boeíros,
ga, onde acompanhamos o setores de atividades que que vêm proporcionando,
desenrolar das festividades compreendem o ambiente assim, uma maior facilida
eomemnrativas da Inaugu- de trabalho ítupcranguen de para o tráfego, que se

Tacão da nova IgrejiaJ Ma- se. tem mostrado Intensivo." O
tri� de Santo Estevão, cuja AQUISIÇÃO DE

).1cportagem completa dá- MOTONIVELADORA
lUOS em outro local desta Procurando proporcionar
mesma edição, tivemos o ao homem do campo e ao

grato el1(>ejo de entrevistar industrial madeireiro os

S. Excia, o sr, João Carlos meios com que pudessem
'I'hiesen, DD. Prefeito {la..! ccntar para o escoamento

qrcele próspero Municipio. rápido e facil de sua produ-
Cordial e sãmpaticamente 'I ção p3T3. os centros de con

cativante, entreteve-nas a- sumo, foi S. Excia. delíne
c;nele homem núbfico em

I ando
G traccdo c' e novas

Ionga e emigávcl palestra, estradas de ugaçao entre a
�

-

," 'd ' tpres ..anuo-uos arencrosamen i se
..e e as 3011a-s prcnutc-

t ': prontas respóstas r!>
v�'-I r2�:;:-', !\ rr:nr:::i�iQ, o prog:es

} �f1S perguntas �_�J'C" '::�l"ih".•�) o::) C�=-:::_2 SE:r\;-:(,�J S� mostra

fDl"lnuIi...rn--;n S!)h:':'8 sua ati- -I r!o:�-:;�_) �_va:�taja:L.), mar-
. l'"!l:nistrcçâc. C!::! d8::; I)2\�ue�10s r2c�rSC3

CRIAÇ.iiO L�O �J1JI'4.1fC!PID :�a i.\'Lur:ie:paJ.idEde, C3.re11-

o Municipio de Ituporun- �0, C:-C_!;:'J, !:� r2-r�14"- D:''' ·pl- l
t.�a foi criado C1-_1 dezzmbr � c:: as a c:.:c "' j �si"- E"=l"��El;:1·' •.
"�o e 1948, tendo o pleito pa- Já no ano d::> 1931, porem, ;
ia o pr€€:lc���rnellto do car- ,�1ec=r::'iJ::�, !_):JrCE..::1:o, CtD:S �
1;0 de governador da CJ- --�-;. :.: fl-� ;::01."'2[110, lc ;;:�O�.l �i �
muna S2 feri=�o (ln 11 de ?,':: it: Thicsen a aquisi- i
S2. .embro (�:) c n ; St guinte, ./i.:: c;e um i "-10 oziivelado- :

cr.tpossando-sc é, :�A do 11:125.. '.1 f 'lE' .... ··0 substituir "�'1- r
! __

'o ..' . ",-,1 ."'J ... ;..J .... L"_ I!,; r..t� �
mo mês o titular eleito. in- :"l,:«3J.Dcnte o rude e mo- �

1951 738.829,40.

1952

1953

1954

.aflOS
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CLINICA GERAL, DE ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório: - Itounava Sêca 'BLUl\fENAU ª

.��, Horár-ioz 8 às 12 horas- .:_ - .

',. ',', ,§
Residencia: rua, Presidente Getulio Vargas, 143

ª ' '.-' =r: - ,Telefoll'ê: 1".1 ti f5 __ '� _ .:" -;. �Jª
:;lllUlJml!IIHUmutIIIUl�UlmI1IIII1IiIlUmlllnlmlllll�m�iUflmnmmí?

Evoluçao �DS prüÇDs do ' âfe
Instrução 10, da' SUMOC,' 'e CDU·
sequencias Perspectivas' d'o

futuro 1
dos ��8ÇOS e suas cü�eqUencias.

,
Intcialmantc, o prcsíderrte do

IUO, 12 (Mt>l'id6orrali -- ° PIC-'! IBC fez um hístortco da 'evolu
sid(ut" 'cio Instituto Bru<jileirü ! çüú 'dos preços, a. partir ,de 1929,
do Café, sr, J�ão Pacheco '" cha-l comparando-os com os preços. de
ves, pionunciou ontem uma l outrds :p�"Odutos americanos e

conferencia perante os alunes ao

l'
ilud;ando .s�às palaV-l'as, com

curso de aperfeiçoamento da grurícos. ExpliCOU que 0;3 preços
:E43cola de Administração da ,baixOs do cafi motívou o �ban
"Funilac;iio G"'t��o Vargas", a-j do;o das lavouras, reduz�ndo-se
bordando 0:3 dlVfrl::�S asp:C,iOS I

a produção mursãíal. Chcg.ando

ido problema do caie e especial- aos dials de hoje, apreciou o

mente os relativos à eVOIUçá?; eonterencísta os eleitos, dá gea
------------ ------ da. de j�lho 'de 195�, caracterí....

\/ERMELHO "·3
gtiriH. SU':>

,

'

t, '.
,

presença fui ussínala ..

zamlo bem a, posição .estatísti.ca
do café brasileiro c! explíccu 'O

mecanismo da, política. do Brasil

da pelo assassíuato � 'de vários Ii- nesse :setor, 3. quaJ nenhum, as-

pecto íntervencíontata teve:lla c-

bracht; Frei Gasnar
Frei Rufino .Ucter.

í'o da igreja ortodoxa russa )" _'

pete 11. nomeação de Varnava pa

bispado de Tobol!'ld, 2:11

ao'

a Crêdéto, em relação, ao café, ���
clarecendo que, ela visava ao 1108-

gratuito �l mãe da 'menina, que.j so balanço 'de p",.gamcl1'l(",': a-ô:;
! desesperado, f'l' suícidcu. 11'08130$ cafeicultores.

Elm 1950, estu personagem do I
.

Neste morncnto, �,o Ras}Jutin', Aconteceu, entretanto, que al
I c.1'1'o1' cubtcrr àneo da Hu,;:o;5a, Vr rmelho teta. f:Il}- IlHW garras o

i gumas dificuldades surgiram !'.

sovlétícu 1 eve um de seus pou- ínfc1i7, prdmaz da. Polonia" Car- �)orque" os, ulSSagiO:5 Entre Nova.

cos momentos (II;, pubficídade . Ideal Stefano Tu verás brevemen-. Iorque e Sa�lt� aumentaram, Ie

SentDu-sú ii pl'eddênein. 'da C':m- te '('umo este prf�c(pc, da Igreja vando 10 governo. a modificar QS

ferência, Sindical 'Pura a Dufesa Calólica, que. se ueha, .dcsapare- bases de fin.1l.:t1ci':lmento do 1l'r'!l
da Paz, reunida naquela data csdo desde jo passa.do mês de duto,

,i outubrov. vai ser objeto de juuls Estudou o presidente do lBC'
Em 1.952 o Rascput í.n Vel1IlC- R do. car- as cousequencías do aumento di))

café: 110S Estado's Unidos, com a

conhecída reação COl1t-r3. o B.!lL

fABR;C! DE MAQUINAS E FUNDiÇÃO· MORITZ lll����::co:�n��::�iz:�:�e ;!o�:.
De EDMUNDO MORITZ .'. 'j tores, como a ,Coknnbia. o Míoxi-

Rua ·Uruguai.:ro - Caixa Postal, 74 -Telegr·; "l\IORITZ": I co, c os- situailos ria Afríca onde
ITAJAI

<" " ,.

I' '.'"
----

,..,
,

I' _'C intf'ntllifiea aquela cultura.: e
FalJl:i('3��o de Balanças de 20, ', 30 e �1I ks. -'-:. ,Bombas Illglesas tle '" ", : .' '" =-.':': c,

, '

] t j4 _ Eixo para. senas eírcutares - FuradeÍras 'horiúllltais 'llà�

I
no Brasil. onde o JWélQO bom .I>S-'

ra montagem em armação de ruadetra - Ferragens completa" -

tá constitttilldo einoIUç3.o, para L1

Serra fitá - Pfatna.s símnles, 50 cent, de largura - Cilindros :pa-" ".", .

ra padarfas, moendas para cana e dragas conípleta.s paTa' areia e
t

aumento, da' pl'odu!;.ão', com o n-:

pt'dreg-ulhos - Oficina de htn{li�ão e "st;.�míiàrÍa·"·· Proj'etõs,' Of� I liI'ó"-�eit'âmélitõ" '''d'é'--i1<)'Vãi!i terf'ai'

ç�lnentns e {h'loais illfornlarÜt'S na F.íhric3. !
110 norte do Pat".a.ná.

A PJlO N T A

ENTRE 61

}'I\.
\�.

De ferro redondo flnilfll'l!llt'f
aCàbild.:lS ,

c,

O' li. C'-H I 'J'"A
--�..._ �--...__ ....._---�-:..� �

,

IJ!Uil�IZ"·'tJ ",�
'Est�111Pt1(:lO, e�t'<!nh"d�, f.ôm 9. 'il,<'l�,"':
ld$ PdTü �ilo

. '.V"

Da õfamil«;l .. mi!fC:,j I, P.L 'il�l(;!fÍ�do'�B�!
Motor G. E; norte-americanodi 1;6H.f".

�R<�:�
, A:itomdtico', rcguldao por Th�lInl)�t<?>

.

to norle-dmCtiC:âf10, rr-an:d RANC�

'RUA '15 DE NÔVEMBRO Dr. 808 ....... BlUMENAU
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lute 01
1!.�, Alameda R!!) Branuo, L;;11.:..L
n12 lor e:s-:pre3são, para os �et!s G.

deptos, o elenco local U80 esb:

diGpo,Sto Ür c€-d�r a }Jahlln. da vi
tÓl'1t.!" aos bruequenaca, c �;;strn

::,"!!!dn, rnuíto de II ru pode·:..;e t;;;

pcrur do cot.ejo que, Ga)YO imp. c·'
o1in.2.pícCI,. ]?.:rtm,- "íd'.',s de última nora, se.rá, eon-

o PaÍSall'dú de uma
I rola.dn flor Sah'a,'\or Ll']]W;; dü:"

rC<luilitaçfuo, que, olrí ida S�tlltos,

TLiNí(l�� m�Dl(�r�HõMEÕPArlêI)f��
I___ DR_MECESLAU SZANIAWSKY _- i

l'rlécico do Hu.Witlll No5..<;» Senhora da 'Luz t
Consultórto: Rua JOS'L' EONIFACIO N. 92 - lfvnc

Z661'11· Residenéia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. (;29
C U R I T 1:3 A - PARANl.'

: �spt,>cialjçlade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
Doertças da pele: Eczemas, lruTunculo.;c, Coceír is, Man-

· chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falia de regras, EXI:es
.� 80, nores Br�ncas. Fr!c.za sexual, Impotência, EsterUida' íf
de, Desenvoívíniento flS1CO e mental, e,;c. - Doenças crô �: nícas em geral: Reurnatrsmo, V,u:j�.e.q, Asma, Malária ero'lI
'. _'--- Inca - Hemorr-cldas. etc. ---- .

· .\.'l'ENQAO: ·t)llJlSliltas em Biumenau DOS, diall 26 a !fEl ih
.

.:....;___,_,., cada mês, no nOTEL HOLETZ -
�"'l""",���,!,��"",'t'.""'�""-<'��...�..�....(>_..."...t_"'.>".........-<!';.�r"'_�"".x;.......v",,�......��

JAr pÊRnkrE' A' D1V�Sii'{) D! HO�RA l)d1 UG��.
BLUMEHJUENS.E O ti NilO

YJEIRlt BRUNS

Renaux. embora. cora-endo o pr
rigo d" apanhar por- larga mar

g€m de pontos, combateram com

valentia ·e acabaram por pm.lJr-r

R.Esin,uc.'.IO. l·mS'l'Z !$l-:;><TIlJO, I'ELO I'I!ESIDElS'TE
DA EN'!.'1 'lAür;

Acaba. .de confít-mar se a

llC-j iia<,;ão
:1 Primeira Divtsâo dessa

ticia que divulgdmw, em ma i-s bcncméarta Liga Blumeriaue nse
UO! "furo'" de reportagem. na Ce Futebol, para a participação
[dição 'dest.e jornal, C'J d.:a 9 d0 no certame oficial do i_l.110

dé pouco: 3-:d, passaram-,se .
:11- re'l'ngi'�3ilO . da SOciEdade

OI) : 1954 em curso" daquela. cai.ego
Dcs- Tia de í'utabol .

o

guns dias: deu se o reverso da, r,orÜva .e Recreativa Uni�f) na Certos da aceitação deste
. ,.

.
medalha. dsto· é, surpriendeu o', Divisão Prlnci'!>al da Liga Blu- dído; subscrevemo-ncs Om 1';:+'�i!!'<�milii""",HIE!l!-�!!íll��It\Im:,o:r.- m4Jiif4lk;;4w...&i"';;;;;WiltlWÃJDl!BaJ.IB!W· Onze "mllíouúrto" 'com uma per- menaueuse de Futebol. cuja pro- terados Pl'Otrstos de alta estí-:

1'0GECI"
,f!0Xmancc' de �ára felicidade, ba- si.:l.encla, 'Í'Í>....ça-feira à noite, in- ma e ccnsldoração. CI dialmen-

i.' , tendo o "vtsvb" por 2x1. tr írou-se doss t=a-mcs c;,). .()fí:!'o· te, Erwin The,'lacltcl', Prt siden-
.

Quauclo o- 'PlibJico esperava por: que lhe encaminhou a Diretoria te. - Gerhard Doner,
.

.

um novo e renhido €m:b,ate, do-
\ d,) clube tímboense. o qual trans- rio.

mingo últ ímo, acrrtaram em
cervr rnus abaixo: Icheio os tricol':n·rs, que fi'7,e'"am I "111110. Sr. Sebaetíão C'i uz - Na nota Oficial de ontem, bai-, Ido bando alví-ve.�d(; "�'3to ". "8- '.M. D. Pl'l",idenh da Liga, Biu' XOU o $1-, SelJasUãe Cruz a Rcso- I

pato", arr-azando-c C0J11 o eSCOl c J menaucnse de Futebol. -- Btn-; Iucão que dá o alví-rubro t.im-
de O a O.

menau - Santa Caí az-ina. --

i bnensc, da data 'Je 11
Senhor ·F._p.siJent':: � Damo�s: mês em diante, como clube 10-1fórmula a.o presc'ni I t;)_�ícjo, pi'. i galmenle inscrito n.a, Dh-isü.J d;"!

OS RUSSOS E O MUNDIAL I

1'a exaraI' � :;D;,?:� :pelÍ��,G de.Fi- .

HOlU'a do futebol blumenaucnse'l

I De Joinvile
CrS 22.110,00 de renda �o I hlki@ ganlm pele 4mé�kao futebol joim:ilense vive, de,:;o parsado, no estádi.o do São ifar.do sua reJ)r'lSentaçã,} sobre o

uns tempos ;par'a cá, ,a Í:j,se mais: Luiz. cotado, agora, 'de magnftí I Caxias, 110 ma!)3 empolgante co-

brilhante de toda. sua gloriosa! co alambrado, foi uisputado o

I
teji} da tarde.

.

,
.•

. I '

!:liistória, quer técnica, qu'cr - fi- 'I\lxneio lnído, o qual teve a 1.0 jogo - Crudas 2 x Ipirau- nE BASQUETE NO BRASILnanceiramente, POd(il·OS��. e:aui-j' presenciá,10 gI'ande massa de ga de S, Franci.fjco 1. 2.0 jogo: II
.

D .

p€s participarão <lste ano do torcedores e rcnJeu a

eSLupcn-IAméroica
3 ,x Operál'io 2 (decj-

.

Can)peonato oficial da .ag'Jra LI- II da. qU:J.:ntia de Cr$ 22.110.00. são pJ!" :penaltis). 3.0 jogo: São �iOSCOU, 1.2 CUP)- A Russia jga .Joinvilense '.:le Futebol den- Luiz 3 x Atlético de"8, Francis" nao pensa� pelo menos no
.

mo,-

I
'

.. 1 t' b dA· -otre as quais s�rgem as do Amé- I Após uma série de partidas I
co 0_ 4.0 jogo: América 1 x Ca-. men o, � an onar a. ssocmça

'.
. .

t
.

.

O
-' Am." 1 Intel'I'\aclOn:!l. de Bask�t·Ball. ,

J:lca e CaXias como favorJtas pa-' cUJos resul ad(;s forneCernDs I XLa.S . a·o· Jogo:
..

�rlCa. .

" _.' .• . !lra a conquista do título máxL- mais abaixo, sagrou-se o Amé: j São Luiz O. Funcionara...'l1. como' A FcrJcraç",)._ S0'1;1e{/ca Ide Bcp- i
.

.

.

_
. <',.,' -n k€t-EaTI .ainda. tem esperança de Imo da presente temporada, I :rlCa cam'pEao· da r"sla maugu- 1 Ju,zes Arthur ..<.-aul0 Lange, Be- ,'.' . I

.

9"
-'

". 1 d t :"1 t·
.

d'L C F 'c' M' a participar dú Campeonato 1'>1U11-'u',J IDes eril curso uOilliU- ra o ce;!' anlC J01UVl ('use. nutl- ue I'.), mnpos c' ',�an ISCê) 11:.
,

."
'

.'
. . :.

.

.'

" " dial -desse desporlo, a realiza.!'·se
'

).,�@m'�!nm�Jnju:!m.mmm�m;,)8,mr;�UUi'!!li!m�!'m�d�m��t.liUAm!tmmmmm�'i'*m��· ..

r=
.

pXÔXimUltl�nt{') no Brasil.
E . .

.

'.l'a1 dec1ara!,lÜ.{) foi feita. Jjc la

� MENTAiS

I ..CASA DES'AUDE NOSSA SENHORA DA GLORiA
= ASSlSTíl:NCIA MÉDICA PERl\-IANENrE A CAJ;tGO DE ESPECIALISTAS
5 ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

e_E:- ELETRICIDADE ]l.iÉDICA - REPOUSO - DES IN70XICAÇõES

i
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS'

=1Avenida Munhoz da Rocha Nr. 1247 - Telefouf' nr. 3 O 5 ;) -

I· ENDERECO TELEGRAFICQ; "PSIQUIATRA i
C U R I T I B A - P 1\ R A N A' �..��.ti:.I'j;!fl:'WtU.a1Il.flt'JUln.\&n�Uill;J!UU'Ul·ut"Ui�iJlll..;'3;y�n;l1101':'-'l!'l"'sH:!n.:!-."��"'_HJ_"#r)f;.'i:UY' uUI.�t�iIJJIIUa

s'}u· 1i111� corr" � hnuch. tt dJa h,�l .�. e. Il Uu,18 Cf·llnde 9

eaORlIçO é };!'ranneo. t\J.e rH]·{)U�iJ. -e t1fJ:"m�. Mf!:l••plflr tIa, h-·ras

(Im 'iUI) (.;� I.Irin;·s_ '1 }1'J" n�3 hll!·:H.� �m 'lJIJU ê.B dhrme,
nüit'H�re�.. dfll. pe-que.ll)� inioti/.!,n� d{" to;ll.' s ... ü e Ir,dJ ll'lt1iH slh�n�
eiIlRtUllCtlle ••• !:jOiO uS \TBI"JIles•. qui; ue1l\prt' - l1il.t;.pato

apf'lI mOlllo'lt(J _ movimenlRm·gO para tirar 11., fi U o]"g:1 ...

niF.IDo. O u.'im.">nto qU-H IPe': ria dnr·lhe m'li"t fÚfl;a fi Ali' mO.
�_aba ::. vocé. que t= !iU;l mãe G i' csclar·�·�idF. Ildeu(HLJ-o�
Lh'Tt.'-o d08 '·(jru.t"ls. l.i.ltyJo·lha LI(;Ok UE Ci,,(':A � XA ..

VIER _ um \rermHHgo df, a�'!lo m()dtH'�da qUtJ (leVA

iII.r- lomi\do por [ôdag P.8 CrlftT)l(ft!'i p{TJ Idade (u:coJar.Segunda Divisão

ecorre
festival

MmlOl. E BONS J060S H9�Vt EM SAUO MORTE •
'

CompletQmel'tc inofensivo para o organism..,. é o

único que pode se' lomado em qualquer épocn.
16m disto ou purgallteJ De gõstoagrodé:vel,
nôo contém óLeo e não irrita Q infesJíno
Infantil. Empregado no Brasil hó moi, de
50 anr)'.

Transcorreu' de f;Drma a ccr

:responde;:' inteil'am€nte ii, expEc
tativa. da numExosa.

i t .·1� J r,
.'

lH35

�' .. �

'f<�l1.,L Telegr.: "I�CO"

f�!,C� .30.000.000.00
;'�I'$ ,W.OOO.OOO,OO

�lô. 000.000,00
Cr$ 879.000.0CO,OO

na

I
-,

xada
d�l;:;{ala'h!'o�; L::,;� ·J,)'irnHh.:r�� cOHirola:r�tl!)tt ccrn -d':"'}.'l,<.ado lWli primeiros 'tr'::k'J8

COJe'l'PDstt'il
(jlV' fj";1m do lado fj"Illdade o;; joga',-,_'n','.

das -equipe:5 su- g-e;ra;s do ciStádb ul"i-1 UOl'o. A(:,. {jUC fO-llWS infol'l!ludo:s,l,de Gremio ESll0rlivo 0- providel1cluriío 03 dn'igentes do

1limpico, �1l1 ·cada. se',muna, José ,Conirariando 'os dt'::l!"Jo>J (lo
I
OJimpicO, C'm hrev�, :t comp!'a

pupilos nO I técnico, O' ''õTlsnio desenvoh'eu se ,d� pelotas próprias lHU'" tr{!i:l','"
Bran- I nornwlmenteo no cspuc;o de quin·' c jogos l1otUD10S, afim de olue

·11r;;.ti- ze, minutos apen"-s, se·nd,)· SUB" E'eja cumprÚlo ii risca e rigoro
l�emso, '.a �eguil', pois. a b;,la

.

ul i- ; samente (} programa de tl'õ;n:l
h3ada. sobre a qual fôra l"i"l'h.:da ime;nt'O dos t.imes prcparados p:Jl'
iínü< P1'3nClL, retomou SU:; .;0)'

I
J.;og<!. Pi:r:.l.

�

! Ind!cadnr rrotissional
üe atts tas

DRA. RUTH DE BORBA KAESTNER
C!!'urgiã,.-Dent1sta

.cO!!�U1t;t5 !liãria:;, da!l;- :) às 1.:? horas '!
t(af>:lt! às 18 huras,

OIJON'l'OPEDIATRIA � Te!'l,'as e Sextas-feiras
Consulto!' o: - Rua 15 de N-(}vembro, 1502
-BLUl\'IBNI\U�

.H.
CIRURGL1l0 DEN'nS'L�

AO LADO DOS CORREIOS .E TJlLEGRAFO�
A.LAJ\.'lEDA RIO BRANCO N. 8

Cirurgião Dentista
de Novembi-o - 139;2 - 1.0 andar

R[�i-; X - Fone 16fH.

D R. E G OM GREUEL
CmURGIAO DENTIS'l'A

RAIO X
Rua 15 de Novembro. 1166

1.0 Anelar' - F:tU�DIO: FOTO HUGO

Rua 15 de Novembro nr. 592 1.0 Andar _ N- 3 alies
da Farmacla Sanitas (ex-EI1.hgerl - BLUMENAUEXAl\'I[ES DE SANGUE, UI:ii\-A. FEZES, ESCAR_
f..O, SECREÇõES, URODIAGj>JOSTICO DA GRA-

VIDEZ, CULTm1AS. ETC.
ATENDE TODQS OS DIAS 1.1TEIS

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

Médieoç
n R. (A R lOS G O f f E R J E'

CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL ,'.qA NTA ISABEL"

,í.1.'ENIH: CHAMADOS J:"ELOS FONES;
1196. r; 1633

DR� O. R. KRUE6ER
lU E' D I C O

Doenças de Senhoras e f)pel'"a�Ões. RalO$ X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 noras e Das 15 áo; 1'7 horas.
Re,;idência. Rua l\I:ucchal Floriano Peixoto, 253 -
FOh1e l258 �em frente ao Hospital Santa Isabel):,

DR. fHMO DUARH PEREIRA
-- CL!NICA GERAL --

gSl)e�iaUsta Ilm Doenças de Criança
;·:üNSl_n�TORIO. Floriano Peix<Jto, 38 _-- L. II.lldsr

Fone: 1197
i{ESIDENCL-A.: Rua, Paraíba 170 - Fone 1074

Dj]· COR')A""j r.\, . \,Al.?
DR, CARVALHO
(Electro.cardwgrafia)

Av. Rio nl'anco, 5 (Sobrado) , Ao 1Iul0 do Cine Busch
T!'at��mento de n'Cllfosas - (Psicoterapia)

....�,----_.__ . ---------------�--------
.l\10LESTIAS DE S.ENRORAb
DR. RENATO (AMARA

DOENÇAS fii'I'tt�iNAS
OPr.:RAÇÕES O!:f'"OAS CURTAS

.'êlnsU1ttriO: Travessa 4. de l".e...·'ll!'Cl.ro, 3
FOD{'!'>" 1433 e infi.

DR' GEHARDT H�OMADA
Espeeial;sta .cm alta Cin.lrgia e docnç:;s de Senhoras

Consultas no Hospital Santa C;;1.i1rlna
Das 9 às 11 e dóIs 15 1:2 às 17 113.

BLUlHENAU - .uOSpn';\L SAN'.!.'A {:ATAi1INA
IN S T I TIl TO OLHOS

Ouvitbs'N<lriz e Garganta
- - - DIU. TAVA;US e HEUll ow .. �

Rua 15 Novembro, 1.135 - 1·0 andar
ConsulLr·o - 12;;2

Tdeíones Dl'. Tavares - 1461
Dr. Heusi - ] 6;'7

íNsn fUTO Dt RADIUM
--- ORo A. OD�BREC� --

t.tJ,.dloterapla - Ralos ..X - Fl!!'u'te!":lpia - Meta'h-e
liSlD& - �ESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15

.....ELE.F·ONK ,"-4!

(UNiU� ut UlHO),
..Ilvmos _'.NA.!.uz - E GARGANTA - DO

OP ViI! ,é-o()N SANTHIAG()
üll.íeJ1te dI; lI'lI.ealda.de de M"õie1na. da Univerul(l"tl. I'h. BrasIl

CONSUI,TAS; I1orári;l, da� H) às 12 bora$ fi das U
I:I.s lli lloras. - C()r�SüLTO'.l:UO: Junto &0 fio,.
),.lltal ;3"nia [�3beJ

:- J ?;j.:f)Ft Cl'.�,�1!; �If:(\>:; :."_'1�;�!, �r.,1._'��i�;� C{)�I!�\f(Cli§
t. .!...!..:\. 15 UE ;"_;O·�Ç., 1!{;6 - ::: .. ú anc!.1!.· -�� . .K;�_!p:.;�Er�;_4.U

A. D V O G A 1.."', n,
'Uende em qu:usquel' �'lIi'a r,.: •. (\. !Z:;\<l�_]'�.
Residência: - Rua Pf:raJlâ. �ç ç'--� F�'!f:;2' �(H}�

";snrlh)rlo: - Ru" 1� dI! Novembro. :no .-. F •. �!"', :!.6Wi'
�--";�--·""""'-'-----'----.----- ....oa�_.",",_ .- __...."" ," ..... __._-

OR. JOÃO
ADvnHr.�f:'

..�:i�it;! r�f� ...� l'esJdéli(�ia arua Y.l: \ Hf l�':..'� .l�V�("!� I)��
l.UMENA.lJ Teleí'on�. 15íHl

:. FONE .__ . l�-:·l

AO Y O G i\ n. .,.
'ESCRITORIO� HOTEL llOLf.l:T7', - l'frl·P&f!?N·!Pii

c () R R l� 'f' v ;;

RUel Maranhão N. � RLIT��N."\)

HllMAR lOEHRER
l\'1.t\SSAGENS .MEiHCINAlS

(Diploma' Alemão)
VELHA - .Bêco. i'ortó

...Ülliã6. 55
2HS., .I:} n:s 13

Eng,o Luiz Procópio Gomes
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dêsse número de fiéis é' al
[me. admira e que pro

+ca infindo contentarnen- .
trabalharam, dia c n,;. te, �ar:l aterxler a tudo e ri tO:l.os?

to. T ; Furam v:l'd:.::.(!",il'oo herôes, que merecem não sêments

I \ a.gl:'aded;'1�ento do Y';gáric, mas {le todos aqueles que

II A, Igreja inauzurad.s com-I i trvaram presentes a· resta, Gracas a ótima organizacão eh i i�,,' F,·ci 5;l"e";') " l<' "'1'
r�

o _

'ó. ..I. I'. -

J, t" ;.';;� ..... '-...i.., r v -.J.j.!._ I..-- .Â, ""t.-

I porta 4.500 pessoas c'e pé e i ',festa. e a cooj-eraçãe de tanta gente de bôa vontade, tudo

I
I 'i' 1'r·:-'1n. rn:J�';cer!ta!l�lo {)- I d d

. _.

t' r �. 1 t f " , .1· ....00 sent.sdas sendo mes- r correu bem, es e I} macio a e o rrm. .....0 ues a orma -"H .� ,.' •. � Pr-ovincial dos �.,.",
v '-' _, .:l'-C.) -.3v J 'Ç

I I �c.:� J;_ -::.. ..L.... li 1", _! ..... J.../. -t1.1-

'mo considerada por S. Ex· I pcssíveã que num logar, rela:J�am�ntc pequeno: c?m.o 1- II ;::.c:L'YlCS: U'":.1 pa"n:� de An
ela Revma DvJoaquím D !,Ituporanga, s� �ludesse consegmr uma renda lUlUld:l uel r- ,"n'" ('0;8 -ln Santo ;lp�a

....... • -... _..L..

I .

'). .. .. i "J'-"_ ._t.. 1 t.Á1=:!:..J II ...... .,l;.,. �

" ,.

1
ma s dz ,...ilO míl CI."iI.U'HrGS,

1''.:"; J ex-Vigár'...> de ID..FJo-de Ol.iveír'a, PD, Ah:,-ebí;Sp)
, Quct'cmos extender os nossos .f gradeclmentos

iam_, vang i, Fre:i
-

lVhinr:::.d.:
.

Metropolitano, como ,3 bem a todos que viera� de longe e de perto :!_lara assís, Luzcrrna, 'de .Joacaba: Freimaior que 'conhece de' Kr- 'tir a esta fe�;a, Em prImeiro Jogar- o nesse resneítosc a-I
.

Port�'
quidíocese, pelo espàgo :dis- gradecímento a Sua Excja Bevma, D, Joaquii'1l de OH-

poriivel, .

' veira DD. Areebísp» Metrollolitan� de Floriano�101:s, que
I

se dígncu "\1 r consagrar a Igreja Matriz, animando cem a .

roquia.CHEGADA DE S,. E,K- sua presença veneranda os festejos do começo até o fim.
.

, Agra{lecemos a 'todos. os revdos Padres que vieram abri
lhantar com a sua :pre�ença as cerimônias grandtesas tIl

ISagração da Igreja, do altar e todas as missas solenes. A
todo o bom puvo d,e nossa Paróquia: e de outras, presentes
nestes dias, a nessa gratidão, I Revm�.

I quirn D, de Oliveira, Im,Que Deus Nosso Senhor, :pela intercessão, do glorioso �
t t

- '"

I Arcebispo MetrOIJol;itano,mar yr Santo Es evao, To! clito padroeiro de noss-, suntuo,

Funciuna numa das torres da nova lureja Matrizl���:,!����arc�;��2�� :���':�: :';E:i�����E�:;:���:r���= ··\��i'�ft��;;':f�Y.!f��;
de lIuporanga um relógio construido· em Laieslpróx�a a Ituporanga�!-.

-------' via. Rio do Sul-Blumenau,

Constru ido em Lajes. pe- I valho Fontes, havend., dêS-I para
o mecanismo lhe foi inteligentes da e;:lt:ão L,,;, IUma

_I
� r malarer "�1�rlo sr. Frederico Einecke, o! te consórcio muitos filh�s, oferecido pela casa Fer- jes.

! Ou � �. �.. g�

I k d M k dt '

D O 1"
.

f Na Igreja Matl�iz Santo Es-
.relógio da torre d:l lVIat.riz entre êles Antonio Einac e, nan O' ac ra , (�2

.

es�
.

re 0&,'10 a q,ue. nos re c- , -

t I 1h t:0\'30 ra)u ;1111 qua ro

s<.acer_l,cl
,,�.:! Santo Es:,rváo, POSSt.;,2 atual escrivão do registro terro, antece�sora da fIrma rimos fOI adq�ll'ldo el? "

E d cl'S Cuma história bem interes- civil de Lajes. Frederico, Hoepke & Cla, Nenhuma 1921 pela Igr�a MatriZ de dotes, com uma frequ-::nc'u de .

st.a O e ta. a' t;J..� r,.111I f· d "d f 't O G E t t apr:xilradamel1tc .30,000 .fIl-, Os:mte, que rnn'occ ser CJl1- então, residia nas imedía- peça 01 a qUln a el a. 6.sp<:r.' n retan o, com o
mas.

Itmb aos nos,i':'S leitores. O
I 'Iões d3 Pr3ça da Matriz, si.ste,ma de. engrenage�1s, d�c_rrer dos anos, o \reló-.. '

as:unto' já foi abord::,do em em prédio mais tarde de- destll1ado a lIgar os vanes glO começou a falhar, de! N?s dOffi1l1O'os, são rczflda3; A Igreja MatrIz de Itu"A Pátrii'�, de Florianópo-I molLo. Ajudado por Car- orgãos, foi por ele imagina� módo que parecia impres- 3 .�ISS<lS .na :tyIaftrlz'll?em -ire.
poranga foi construída por

.

I... d f·t t' 1 E 19"1 F 'G q\',,_ntadas, Ha aml laS, mo-Iis, pelo extinto depu'ado i
vallu .i' onies, montou uma o e elo.

, a�e. m u ireI :ra- rando numa distancia de :!O 11"rei Gabriél e inaugurada,lnjeano Major Otueili,) Cos-' moçL:=!sta ierraria - a pri- I Quando �e aproxImava bnel o· ccmprou para a

I-I ' e m1931 por S Excia Rev-.. '; I'
. , r J tA , 't

-,

'1\1 t,· ,

S lt G Km. que nunca faltam a 111,8- ".t�, l:} dm "'. de noyembro ::ne:ra qu� ex:stm em La- Cl�,: :.rmo a T�O�S_ ru?ao úo greJa.l.V a :IZ ae a �_ .ran- sa. As capelas .,são v:sitadas ma" o sr. Arcebispo Metro.de 1.931, ten' o
..lamb.el? , _

o leso
. ' r��o�:?. O '\ 19aTlO mando� .le, mas t; ,!e qu� pa?"ar por I �1�nsal!n:nt,e, h.,.:�ndJ L 2 ,U pohtano, perman;!C'ando"GUia �ETran?:- {�,:r;�:(lO I ,j\�&quet,� l�mp? co Vi- c nsuwr ao lado da Velha ��llcl;.u na 4 .•1 ]lago "te 3 Cl ,1� ue JUlb"a.

por longos anos G'�mo o
por FreI Aurell::1 �)t:'liZ[T.l gano ,13 Paroc;uia o P. An- M,triz, uma torre de ma- I maior temp'4o loca1i:hdofeito alus:;'i;_) ao caso (. ln sua j ta!11o Ll1;Z teve!:: d9 Cal'- '_:2ip, em cujo frontãf) ce-

I dentro do triângulo queedição c'e 1.0 cl'J CDI\·Cllte.' v,,1h-;. Cltl!? C2S?jm'a muito via ser colocado o relógio,

I
formam as estraoas. SantoEis o que s:� c'_nh 1.'111 "';j';C<'f n,) frodão da :;(:- A incredulidade do povo Amaro-Lajes e Lajes-B1u-tôrno do relógio (;:1 IHa,lr;r TvI:'1t'"z um rc16gio de rel�ti.va ,à prestabilidade do

I menau, Com o- correr dosNascido na Alemanh:; I _'rYe::-tia �Jú'!)lic3.. S,bedor reloglO' ,;:ra .grande, O as-
anos, porém, a Igreja foi seFrederico Einc"'ekc veio u'n· ;, c!",e-jo (t} Padre Antonio, sunto C'} dIa, pO,r muno
ternanclo pequenada criança residü: no Dra-, �:�le'.:l.;:?, com grande ::Ul'- t�mpo, ,era "o reloglO do ,se,u comportar o numero sem-,::il ,est�belec,?nd�-sc C'J],í I ':'l'?::a d:JiU0�:" pron�i�lcoU-,1 ::,'eCienc�. Quando ,0 Vl��- pr,� crescente de fiéis, nas-seus paiS 11-'.1. C.'pItal para- I se a C01l3',rmr o r91og10. 1

1 !.) telmln�u a cOl:strlH�:'l.O cendo daí a idéia' de :m-naense. Com a lcbde d!. 3D I O�n);1;;n-Fe neste mister d,a t?rre, a' ll1credull�ad� a-
menta-la ou construir[h.:JS, iransferÍu -Se para! j'.'J'� hOi'JS \'agas, exeCI1- mgm o auge. ParecIa Slm-
nova,Lajes, on:e pOLIe,:) tempCl: :.",.-1.. !) ;' pr:r21ho' c:::mforms ?lesment� impossivel u.m po
Freidepois contraiu matrimô-I "S de-",! ';:' do Pa:'re. Gas- )Ye fet-reno ter capacIdade

nio CODl l\laria ElisJ. fill13.l: ;J ',es1'? labor um aDO: dp 1ara construir mn engenho
adotiva d'2 Aurdio d�' Cai"i U337 a 1, 3J8, à material ão COmlJlicudo. Os comen-

, . "
. '; i: a !:J�..;i, M tários se sucediam, porem,

...�-- _.__..,�--,_.#_._�--,--- - ------
� artista não se imporbva,
?Tosseguindo Em sua óbra,
T'Jrn:.inado o relógio em

�GiDpJetJ sigilo. do qual é
'(l jJ3rtidpe sÓTf�ente o Pa-
'Te Antonio, num::! noite
::olol.' li o n·t.:s' J o cngenho�
:0 n1ccanisP1Q no frontão

o Ilagrante fixa o "nstan te em que o prefeito João Carlos 'I'htesen saudava' sua Excia, Revrna, D. J!:aquim D,
de Otíveíra, DD, Arcebispo Metropolitano. Na foto vemmos ainda, da direita para a esquerda: Padre �If;e.do . .Jun,
kes, eertmcr-; árfu. nue acom nanhou o sr. Arceb'spo rra ce rímonía de sagração. E' ainda pKfessor do semmario Ar
quideoccsaul) d:e Brusque; Ped 70 l\1eurer; Monsenhor Pasch oal Gomes Librel?tto, visitado! ,dioces�no d� Laje_:> e
gadnr ofie: al do tríduo; Frei Sítvérí« Pcecker, cura da Catedral de Lajes; sr, EmIlIano Sai Fre! AchIlles,
gá�:io__d_)._,l\_'I_a_t�iz.�ue... s� !_�t.lg_U_r_l1v_a_e, _1��::_�ai.nÍ�!:..o�_�_��lí�o Amam. (Exe�l�:(��_ pa_r_a_"_A_�ação"� .. ._,_..

Ultrapassou toda e qual-I dos maiores

quer expectativa os feste-] país.
jos programados pela Igr1e-1 O tempo, que nôs
ja Católica de Ituporanga, I precedentes mostrava-se a

em homenagem ao trans-! meaçadcr, melhorou total
curso de seu vigésimo quin- mente, não permitindo que
to aniversaflo d� existência o brilho das. festividades
e inauguração de sua nova fosse 'empanado.
Matriz de Santo Estevão, Dirigido sabiamente com

templo 'esforço dedicação pelos

Frei Achilles Kloccl,ner, vigdrio da matriz de Santo Es
tcvã.G e lleroico Franciscanu que conseguiu levar de ven

('irla :< cemcln:::;ifl íla I�'ri\.li\ em atl(�llll.s dois anos.

II

viveu seus

durante

lGRln��IMENiO 00 "Gf�m

rh da
entrou

inicio
'ão à construó'w,
A igreja têm 52 m· de

ccmpr1menb J, em par' e,
'�7 m de hrgura, noutra
'�r rtp ?fJ }"l, S21'1 coJunas, 2
torres de 52 m de altura. O
':!:tü� é o gótico, moderni-

Na manhã. seguinte, ioda 7'i:do. A fachada é enorme
p:;�,ulação foi surpreendi- ''''''edindo 28 m ele largura �'a ��lln n!�,.vigGrantes panca- 10 m de altura. A impressã') i':;s rio 1'2lógio do "seu Ei- � imponent-::!. E, senl duvi-::·.H:ke", -la, uma doS melheres plan : '.
Foi um sucoso, Um ac'.:;n- !as que o snr, GrõmIich' 8- ttecimellto ,impor�ante IX3 :.abor�u,!vida da localidade e o mo- El.'tl C:UvIA: S. EXCl:A.. REVinA. D. JQA(:).UIl\-I D, DE OLI-' I

desto ferreriro, triunfante, VEIRA, NUl\'IA DAS OCASIÕES El\I QU.E DEIXAVA Foram oeúpados:" nesta Ivia to:as as ironias trans- HOSPITAL E SE DIP.IGIA PARA A IGREJA. construção, 1 milhão (;e.rformarem-se num côro de ti):1os, ,27 mil 'telltas de IelofJios à capacidade a à in- NA FOTO VARIOS SACERn9rr�s QUE ES'l'IVER.Al\l PRE- barro, Vitrais arti$tic-os,tehgencia do "s<eu Frederi- SENTES A'S FESTIVIDADEI:i, "ENDO-SE EM pRllI'IEmo r num valor total de Cr$1l

t- ,

I
' PLANO FREI ACHILLES E FREI ARTHUR, RESPECTIVA-liDO 000 00 f 'd"

.

�co - e� ?.? notave artIs·- MENTE, ATUAL E EX-VIGA'RlO DA Mr\TR.I7,. (Exclusivo
'

'.' or�ecl os, pe� ItR n,1 Op111I\10 dos homens.. p:ll'll "A N:�çãtl't), Ia. conheCida vldl'uçal'lu !t-}

>: ças e engrenagens, aeer..
::cu o r :::gUlcldo:;: J o pe"l(lU
') e c locO'l.1 um rnarte12te
'11--> i� h ·ra de bater as ha-
-'8 (;:-sc::rregava
'aR no sino.
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