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Austreges!Io de Athayde
SE EU FOSSE o diretor da

f
uma delegação de alunos à

Escola Técnica Nacional teria Escola Técnica ou iria eu rnes

enviado uma grande coroa de mo falar aos meninos.
flores e representacões de to-

-

Há tantas reflexões a fazer,
dos os cursos para honrar a suscitadas por '�:;;se episódio
pobre criança morta. de íncornprensão. E só aOS

Se eu fosse comandante do mais velhos, com a exper ien.,

Colégio lVl:ilil ar, teria enviado cia e a responsabilidade. }D_
dem formular os conceitos que
é preciso transmitir nestas 110_

r ras,

o
SUL

DIRETOR e comandnnte
devem sabei- como trea.r o co

ração dos jovens e se nã'l, pos.,
suem esss dom, nã-o estão an,
tos,a exercer a missão de edu
cadores.
Porque o coração lU1SC2 pri�

metro e as suas razões são

sempre as melhores.
Busquem as causas da graru

de desventura €111 que se en-.

centr-am Os d'Jis colégios e juro
por Deus que vem mui lo mais
da defíci;:l}cia dr.s p:d!'i_ (; dos
mestres. San El�..s Ú;-i pt,1ip&dos.

I
Al

Dez ções livres no clol
de segurança contra ekllll!

I
jI;EM ínti�l';

1
n,s pt, f:'sSOl'cg.

I
PS ao (·(,H:�L"lel1 c:-:; (1::t

__ Ú��ll����
,l101'a1 do S('U t raba lh.: Nao,

I
dHO maio; do CrU'" fi cíencia,

___� ��_��
quando lhe.:; cumpr-ia ltilT1131·
tumhom Q CJralPI'.

DECLARAÇÃO DULLES-EDEN: EM RISCO A fJAZ NO SUDESTE D1\ A muito , causara surpresa
- - - l\.S11\, COM A AGltESSliO A' INDOCHINA - - - psi" comentarto Q tatvoz !1-"'-:

im!ig'l1ClH com êl(',
NãJ Ob.�t"llb flqui f'iea, na

espenane« de que, D:'J1Sando
bem no assunto rioloJ'U'u, con
cluam eomígo os J11C��11'[,S (IUe
Iludi! s� passa na vida escolar
que não seja também de sua,
l'" sponsnbllídade.

de tropas nc rte-arrser-lcnnas
terrestres na Asia,'

,

A aliança - disseram
não se estenderá para o I1D1'-

Pediu o prémier da
Auslralia leis' espe
ciais ao Parlamento UM DEVER DE HONRA ICAlUBERft.?)." 14 I\.'P, - o

primeiro Ministro ela Austrália.
sr, Robert Menzíes, pediu hoje
ao Parlament,"' leis i'E']leeÍa.',s, que

obriguem. as testemunhas a di:'
zer, perante uma. comissão es

pecial' de Inqu érIto, tudo quanto
saibam a respeíto 'le atividades
(CO'nclui na 2.a Pagina LPI1[l, J)

o prub lemn da sucessão ao governo muníctpat, em certo s eircu

los politicos, está sendo olhado com muita reserva, admitind,,-,e' mes-

11.0 que o assunto seja prematuro, não passando de méras t·!)!�jt.-a('ü("s
os nomes aventados para, Inreg rar a. chapa ondal (lá UnN.. Os l)r{,=
p ríos lideres lldellistas Ioca ís dec!inanl. em se mar • .!.ff!!1C�ll' :-;i1hre :t

questão dos candlrtatos, cabendo á convenção muníclpnt .. lu }i,artido,
a reunir-se brevemente. estudar sobre a. sua. escolha.

Blumenau sempre contou com homens de ação, na sua eOlljuntll
ra. politico eeonnmtea. e sncínl, sob cuja égide do tl':.bal!to produtivo,
O municipio ostenta, com orgulhO, as suas gloriosas tradi<:;;es dp. pro

g r êsso t!inam!('o. marcnanu« na vanguarda das deluaÍ:-; comunas il0 Es ...

taüo,

O parrtmonío moral e cívtco {le homens da. tempera \h:. li"l'ederieo

Busch _J01' .. de Fed<:'l'ic" C::H'lo� Allende. de Ingo Hering, iI€" CI't'hard

Neufert ou de .>\ rmy Ba.umgarten, eonsttt.uí uma bandeira, para as

campanhas pn}jüeas que 'i ..._!- vtstumbram no cenário mnmetnnt. São

nomes dignos e uonraüos, que se identificam com os llt'stinns dü mu

rríctpto f} a' felieid:u!(' do povo blulnenauense4

Ningueln poderá contestar que o sr, Frederico Bu.sch Junior não

tenha bastante erecenetats para ser um bom eandídato ao governo
do nlllnieIpio, eOll'<!, .. !amlwm llinguem oytla..rá afinna�' .. 'l�!� "os" <fel,ll,us
nomes apontados como candidatos sejam destituídos de predica.doli'
ou capazes de merecer a confiança do etettorado btumenauense, Sã&

todos homens que. pelas suas tradições de trabalho construttvo e

uma parcela <lo seu esforço, da sua.

em pról do desenvoh'inlcnio e prugrésso d:lt

déssas candtdntnrus

radiações de grande poder I
c?:e p�netração. O :'ea(l1t:âo 'I('orado Odo raio X", como e conhe- U I
-cldo, veln revolucionando o RIO, 14 (Merfd.) - Os leaders sustentam!';] a candidatura do sr., transportada para o campo da

tratamento do cancer e os da UDN nacional estão extrema- Prestes Maia: Desde a ,primeira hO-1 mas�a. popular. onde o purtído não

resul ta ::"':8 obtidos são ani- ment,� aborrecidos com o compOl'-1 r,n, os udenIst:ls pauhHas foram podera concorreI' "".cd.o em ;teor'"

lamento dos seus correligionários' aconselhados a s� aproximarem o dos políticos,
madores". 'd Ide São Paulo que consideram fra- i quanto possi\'el ao gO\'2rna or do ISOI,ADOS OS llUBNISTAS

Outra terapeutica excep- cassados, em face da suceosão do' Estado, não assumindo grandes res- Aos paulbta,;, tiblltp do lallça�

cional de poder anti-cance- sr, Luc!!S Nogueira Garcez e do ponsabilidades com nomes. A luta m.:>nto ('U candidat.ura do sr. NilO

.. ( desfecho qu.e teve o caso da cs- I en1 São Paulo. de acordo COJU o Aln::u·nl. feita a sua int!?ira r.r·velia,
rosa' e a 'bomba de cDbaI- colha do candidato a S<2r ap�i"do I €"tado-maior udenista deveria ser

'to". Tr"ata-s'ê de un. deter- pelas forças situacionistas, No cpi-

'l
fi mesma do PSD:C;;" p'rB e do gO"

rni.nado sóI de cobalto que, sodio, 03 udenistas ficaram i501a- vernador, de modo a impedir a Vi-I'<'los, depois de vãs e improfícuas toria do sr. Adhemar de Barros,

Itl tentativ�.s de pola�izar a situação, com a formação de uma compac'" I

\ ta frente politica, i

_

_ _ OS DOIS TEMPOS \

Do' PT B''''' No !
SUCESSORIOS I' os udenlstas de 85'0 Paulo, no

! af" de conquistar o governo, ainda

i que de modo indireto, m;;s moral-

D O J t a J. a"."
'

mente em face eh eleitorado,
F.:ceitaraD1 as razões da UDN
cional: l.a a suces.s:ão presid.encial

partido
pelo djretorio nacional
quanto à secessse do sr. Garcez

será jogada elll dois nlomentos dis

(Ag: Nac.) _ Conferenciando COln os dirigen- ! tintos: aI eom a derrota do sr.

do jnterio�' do Estado. esteve nos Adhemp,r ele Berros ser,; um

'"i
a

",-Koppenheimer demitido

comunista u dos
. - '.

sabias dos EE. Unidos
gente comunista feria feito junto

I
mosa carh no pr;;"idente Roose

á sua pe,soa para obter informa'" "elt sobre a viabilidade da explo
�ões de ordenl 'cientifica p:n� con- sf10 atorrâc:t abriu caminho ás e:r..

ta da União Soviética; 51 ter se

O-I
periencias da- técniCa norte-amel'i,,'

posta 'energicamente, em 1949, ao Cana e. pOl.' fim (l fabricação da

,ê'Gsenvolvimento dos trabalhos

re-l
mais mortifera arma c:e guerra da

lacionados com a bomba de hidro- Humanidade, Depois da guerra, Ro

gen;o.
' . bert Oppenheimer continuou na

. O profess01' Robert Oppenheimer direção do mais Ínlportante centro

foi a principal figura da equipe de de pesquisas atomicas dos Esta

cientisfa,s norte,,'americanos que a- do:; Unidos, até que. por motivo,

.
tuaram juntamel1ve com varias sa- nunca revelados até agora, se l'fas
hios �uropeu" na fabricac:ão das tau do posto. permanecendo, po1'

pi'imeiras bOl11bás atomicas. A te�J rêm, na Comissão de' Enorgia A

ta do laboratorio de Los Alamos, tomica. que é o orgão supremo da

Oppenheúner Cf.ll1Cretizou os" cal;- administração norte-americana pa,,'

cuIas matematicos e os estudos teo- ra os assuntos nucleares.

ricos de Niels Bohr, 'Lise Meitnel', INQUERITOS NO

!iI"rmi e' Einstein, cuja fa- (Conclui na �-,I páglnll leÚ'a I)

sr. Adhernar de B:U'!:íiS

os udenisías aparecem crnTIO ele4
mentos isolado$, sem nenh�lma palo
ticipacão na solução politica ins�

pirada pelos C�nnpos Elisios e C01U

o apoio das maiores forças pOliti
('n� do Estnd9_ O de"íino dos ude

ni�ül':·. 1.0 I apotar o sr. Prestes

l\inia: 2.01 nl?:rchar conl o sr . .Tanio

Quadros, Nessas condições, tudo- in
dica que a segunda aliernativa s'e-'

rá a pnferida já que eles mesmo

concorúml que o sr. Prestes Maia
é homem de pouca capacidade e�

leitol'al. enquanto <;) sr, ;Tanio Qu.a�
dros. numa luta de ealnpo raso. se ..

ra capaz de sobrevivrjr aos de..lnais"

QUATRO CAN;JIDATOS
Com o lunc:amento da candidatu

ra do 51', Nilo Amaral, parece ter

s" cDmpletado o" quadro politico
da suceõsãO' que até ,!) presente mD�

mento está assim organizado:
PSD PTB. Nilo Amaml: PTS, Hu�

c!\!l Eorghi; PSP, Adihemar de

Barros. e' PSB e possiveh-nente
UDN.•Taniú Qtl;ldros,

da Comissão de Energia Atómica

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASSEMBLEIA GERAL EXTARORDINARIA
Segunda- Convocação

São convocados' os Senhores Acionistas da EMPREZA
FORÇA E LUZ SANTA CATHARINA S. A., para uma AS-'
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, que deverá reali
zar-se, na séde social, à Alameda Duque de Caxias nr. 63,
desta cidade de Blumenau, pelas quatorze e trinta (14,30)
horas do dia vinte e oito (28) do corrente mês de abril, afim
de discutir e deliberar sôbre o aumento do capital social t'
consequente reforma do artigo 5,0 dos Estatutos Sociais.
OBSERVAÇÃO: Chama-se a atenção dos Senhores Acionistas E-:M� ,

para o disposto no artigo 38 dos Estatutos S>JCiais em vigor. •

Blumenau, 1.0 de abril de 1954.
GUILHERME RENAUX - Diretor-Prestdente,
INGO HERING - Dlr-etc r-Vice-Prestdente. 4". ...,,' �

IUDO DEEKE _ Diretor-Gerente. RIO:,.!.4 (MerIdIOnal, �,::n?t{o
o Paz-tido Llb€Ttadm' cti.n,ra (J

� ���:�:����i, 730,

,

LOTES A VENDA Cooperativa de Crédito Agrícola e Popular de I����rc:; �i�;�l:�"í;��qu:��sríe;��
V E fi D E ai S E [ll'r:�:à..s!o��veX;:�te l(l�� !Timbó _ Resp Lida TIM B O' :rmtadoiS �uf,onomi!.�t� hai[tr:os ill'!' .",,,,,,,,r ,

'I
construção no bairro de POR-'

". gres�ar,am �o par�ldo e de :15-
1
_,.. ',1. .."."

"', ,
ta Aguda. ASSElUBLE'IA GERAL ORDINARIA aumru ,,0 cfJr):promkso para rrm-

.H·Aoch:.eta ma! ea Jndian", de Informaeêes com Arno Bee- 2.a Convocação da mesta, Iegtslaturu apresentaz
f.lO 1:.rP, com S!de--car originat tu- ker, Rua. Bolívia. 73 _ 'Pon- O Pres!d'e�te da Cooperativa de Crédito Ag:ríc?l� e PO-'I

o novo projeto ddvorcíata. O �r.
!':b em perfeitas condições, acei-I ta Aglu)a - Nêsta. pular de Trmbo - Resp. Lida" usando das atribuições que NelSOn apresentou ao partíde I

'" e
� âquín '" lhe confere o art. 36, letra C dos estatutos em vigôr, convo- pruposta. para l'e" fizr,çã,o de· TT'

zanuo-se m troca. ma 1 a ti-

A "INTERMEDIA'RIA" ca aos srs, Associados para uma SEGUNDA reunião da As- p],ebis'cito, constando-se que a

�:;o cilindradas, de preferene1a sembléia Geral Ordínarta, ás 9 horas, na séde social, á Avent, m:'l.inria di) eleítorado é favQl'a-

�·3awa". Negócio urgente. ,,10'1' e OFERECE OS SEGUINTES da Getuli{) Vargas, s!nr"o(it���i�ôdjjI�:m a seguinte ve1 ao divorcio. Entretanto c

�:rahl' com Fridolin. na Oficina pr, não se; decikliu, sendo- esse o

, .,

NEGOCIOS ltRGENTES
1.0 - Leitura, discussão e votacão do balanço geral, o.roblema mais �ra.v.., 'n.. 1(.<� nÚ·j',

llifax P!'eisig, funl:los da LlWarlJct conta Lucros e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e demais .'
_

"

.,!.J
documentos referentes ao exercício de 1953.

I"
srtuação n.o mom ...nto par a :>

;Blumenauense, cu com J. Gr,r.- "'.-

t· 1
-

do VENDE-SE', Bungalnw de 2.0 - Eleição do, Conselho Fiscal 1)_ara 1954. d'eputado baíano, '�

igahrEs, nes e jornar, no penou
material 7x9 com 6 reparti- 3.0 - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

-

iila; tat'd.e, - Keões, inclusive varanda, anexo NOTA IMPORTANTE : Esta segunda r.eunião funcionará
construido mais uma casa e e deliberá validamente com qualquer número de associados
ranch.os de madeira, 660 m2 comparecentes.
de terreno, ótimo ponto resl- Timb6, 12 de abril de 1954.
dencial, livre de enchente, pro JULIO ;JACOBSEN - Diretor-Presidente.
ximo á Rua São, Paulo. Preço I[ - 1- lt- I - l[ - X- • - ao - 2. - .a. - S_ 1

de ocasião Cr$ 230.000,00.
VENDE-SE: 15 morg.os de

terreno em Badenfurt, fazen
de frente com a estrada prin�
cipal, com ótimo e permànente
ribeirão, livre de Enchente.
Preç.() de oportunidade Cr$ "

100.000,00 a vista.
VENDE-SE: Automóvel Pre

fect em perfeito estado de con

servaçãq. Cr$ 50.000,00 a vis
ta, faz-se tambem facilitações
de pagamento.

VENDE-SE Automóvel
OPEL CAPITAEN bem COl1-

1 servado. Preço Cr$ 70.000,00.
VENDE-SE: Automovel

STANDARD ano 47. Preço.
45,000,00, faz-se tambem con
dicôes suaveis.

-

COIvIPRArSE: Automóvrel
IJal-a serviço jespecializado a de 40 acima, preferencia Che-
�. .

ser ensinado vl'olet ou Ford. Paga-se a vis.
,t'ubl"ICa de Artefados de �or;;: ta, Inútil ofertas exageradas.
l'âcha, l'lIa São Paulo' 219" I COMPRA·SE: um ou mais J U N T A' C O M E R (I A- 1 DOIlotes para construção de mo-

�='�t� �'-lI'-D--I:-f-t:-- radias. �ó interessa preços de ( E R t I' D A- O' ·, ! �1 a;; .. J � ji oportumdade. I '.

co����:ad�Es�n�:ql�:S��
!

CERTIFICO ,em virtude do despacho do sennClr PresÍ-
l.'m terreno no JARDIM nanual

� dente da Junta Comercial, exarado no requerimento sob nú-

.BIJU!�NAU, a Rua Thomé 'Infc;;naçóes �ero seiscentos ,e sessenta e um (661), datado de vinte e n',?-
$�r�ga. :rnedindo 17,5 de frente Rua 15 de Novembro no;;e (29) de n:arç;) do c?rrente au}! dos senhores A, Schma1z
nmi 41 metros de fundo: Pre� 1334 _ Fone 1689.

'
.

I e A· W':'Illstem,. respectl);amente, dl!-,etor-presidente e dir,et?r
1,;"0 Cr$ 80.OOU,OO.. __-o

- _ - _.._-_ gerf?ute da Soc!edade Mutua Catarm':mse de Seguros GeraIs,
Diversos iotes de ten'llI a A L U 6 A SE) resldentes na cldade de Blumenau, neste Estado, que dos do-

:Uua São Bento e Rua Zendron
.. cument�s arquivados nesta" Junta C?9mercial !"ia Estado, cons-

I (hl'cia), próprio para Resi- ta um DIARIO OFICIAL da Umao, s'cb numero 63, de 18

{�encia, preços de ocasião, me-I Apartamento para moralia ou
de março .de 1954, em que transcreve () decreto 3�,127, de 27

'ii'- d 20:x'0 . .' "

de fevereIro dJ; corrente ano, que aprova modifIcação dos
�..: '" •

• I esentono, com JardIm, na. Rua. .estatutos da "SOCIEDADE MU'TUA CATARINENSE' DE
t' E 11 1 R O D r: Nereu Ramos nas altos do novo S�GUROS GERA�S", arquiva�o sob nÚplero 7.768:., em ses_

� i1 J;;; consu�t<.}rio do Dr, Camara, s,':-o de 1.0 d� abrIl de 1954. E 9 que ha co.m relaçao a';) pe-
.

A UI O M O' V E I S
Qldo do suphcant�, pelo qu·e, eu Edua�do �Icolich Se.crt;!tário

: . da Jun�a_

ComerCIaI d� .Estado, m,andeI �atIlografar. a presen_

TORNEIRO., MECANICO te c.erhdao, Que confen. subcrevl e asslDO a·os' treis (3) dias'
1* ÀutomõT6W Und..

I
do mês de abril do ãnO de mil novecentos e cinquenta '::! qua-Cam1nh6e. 1JlSad� lié tro (1954)

.)ttWonety U.ad*l �
Preclsa de um bom tornet- SECRETARIA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

F b' d lU
• DE SANTA CATARINA,-

'!' R O C A t 1'0,
na a rwa e akIumas: EM FLORIANOPOLIS, 3 de Abril de 1954

V .... N D '" - I
e Fundição MORITZ, Rua

EDUARDO NICOL� no "�;�
! Urugai. 30 ltajaí, Tratar com ICH - Secretário

!l',f.,.,.,., C O II[ P.R �

II
I) sr. Edmundo �Ioritz na mes- ,Firma do Tab:_Hercilio Luz Filho Deodoro, 5 - FpJlis.

�";�:\,.�.�
,

FIrma no Tabeha-o Hugo Ramos - Avenida Graça Ara_ma. nha, ESPLANADA - RIO.

! �A==���;� D. (J'otn1j' D. M A R K I N D U fT�R-:-I-:-A--:S:--V-A-H-[--D]-E-K-S-.-A.i Wheel Drive)
WRATORES: L. H. B. � �n Deutscbland wrfuegbar j

Assembléia geral ordinárb

'i 'f'�a:ll e Ace3l!onollt' I verkauft. EdftaJ de Convocação-
� i'ORD - CHEVROLQ j E. Sch'W12rtfeg)er J

f! - L�1i I Rua 15 de Nov. lBíJ2.
!!t,.':

.

U O P A R
.

���. :AUTO COMERCIAI>
1.

m-r ·IMPORTADORA. S. A.
t":'. BLUMENAU
[; Rua 15 de Novembrn. 981
r uACISA" - Fone 1324
í 'l'elegramas: Vp.NDEMEENE I

Pelo presente ficam convidados Os senhares acionistas
d::s�a. S:Jcieda?e para co�parecerem à assembléia geral or
dmana a l"ealIzar..se no dia 28 do corrente às 9 horas. numa
das salas da Soci�dade Esportiva Ipiranga. afim de delibera�
rem sobre a segUinte ' �

ORDEM DO DIA
1) Balanç(} e document)'�s referente ao txercício de 1953
2) ELeição do Conselho Fiscal. semertt"" 'lU. tr, ..·.) 00 'é_.l«ngel-

3} Outros assuntos &8 interesse social. Iro sob a l'esjJO,nsabllidade

Alameda Duque de Caxias B1umenau, 12 de Abril de 1954. lmstltuiçoe,s clertÜb,;.a.>; uas

1��'2l!�
10n BRUNO VAHLDIEK - Diretor Geral cretarlas ,ae Ag;;:lCUItU!'a. 10 "'._

.IRMASCi<:1:' MUõoUlço�tt' �
I J

----------'---< lVlínistério da AgrJcultura, cujo.>;

fi L 11 U �
.. I · tecnlcos deverao tel' liUol''',... ·

I
�oe8 sobre -as pí'agasl It,lh;:n.�.:t...> \: I

• \!' de espiões. A C'JID1SSao enl apl-e-. CONGRESSO Encerrando o programa de ativi- �rvas aa.mlut!a... qde '
..H" ..·üe.'u <01" tt A!'DU115 de eaça, ezpor- � <;0 deverá investigar as revela· f Por duns vezes, o professor Opp,,- dades ".0 nosso pais, Oppenheimer tOdos OS pat8é'S J>.üuUto.H'tS u<'� te, revólveres, pisto- çõe", feitas 'Por um diplOlll!l::t3. nheimer d:apõs perante comissões pronunclOU uma conf".l'�nc�� em

I
,,".o.q, tr16v e. UliiPOr uO eqUj,'painebLU

"�>_",<,:,:,,::,,,,,Q.i::�...,. Lo. .....ci::1J. ..""'Ç..:.!:::..:.,....,. Uç a-

J', marca, COMPRAM-SE

'!
Australia. ncano: a �un'el1"a para reforçar calizou dlv:ersas questões ligadas as

NA oS argumentos de uma corrente de pesquisas cientificas e ao desen-
1II05tra.s# 1.suple'f.h�.ut.�.u.,,(Ü< u.::- ll",d'

.

'ta.
' ba,rlu:; úa .L>.;;:;,::,. Y.:

1! :ongressts s que se batiam pelo volvimento da
.

energia atômica, a-
.

(!!Ir31 Pesca e (!!IÇS � I VENDA Dl!'!STI!: Dl&JllO aumeI?'to de v�rbas destinadas às proveitando a oportunidad!e para
,co. .L<""UJH�"U<U· d .odos o. ór·

, U�U � " .; I pesqUlsas atomlCas. Mostrotl,-se ta- t.ran;m1itir impressões sobre as vi- ,gãos de .fomenta f,'; eJ::perim<>nLã
,

_ BLUMENAU _

í';� I
NA ENGRAXATAaJA

.

't'ora"",l, nessa ocasião, à montagem sitas que realizara aos diV",.rsos Ccn ,taçaa que aprcs';l1,tem ""-8 f.J:LtX.·

� Hall 15 de NOT., 13.1 '. ?e novas instala�ões atomicas, a tros cientillcos brasileiros, 'mas reunlões (ia Counssao ! "..,.

� (. PONTO cme
11m de conservar a margem de nica !io Tr,ígo, informes so!)r� �

L"��_",�'i progre$so que os Estados Unidos inci�encja de, pl'agas, <loeA"'''�' ...•"", ..�_'
.

possuiam ""obre todos 'os demais ti ervas 'ueninhas que ocori-e� LIa"
:i1mmmmmmmmumnmmummnmUUlUummmUJmnUllfllIllJl". concorrentes no campo nuclear.
= = '

O ultimo comparecimento de Rp-
lavouras de trIgo, avauan •.o!J, :"' ..

�

C SIS
. ._, =

b rt O h
'

C pOSsl'vel, os prejuizos' , causadvs 1_� I . [� cy;�,';"IERRENOS' =_=:_ª la�ion:t-:� :::;:ra:O i��;�:::ç�:; ta Ind::Jchina, antes qlle a a- denuo. a. cada. um (l.,,sses xa.o-

= I'!; em torno ('a infiltração comunis- la�lça pOssa vigorar ness.e país. .re:;"

f� ta nos centros de trabalhos atomi-
Ate ag?ra, a França acolheu' .'

_ C't d eOl� ,f,rreza a "internacionali_ 11. Sugerir aos Estabelecimcll

� COMPRAMOS E 'VENDE"'10S EM TODO'S OS ==
()os. 1 a o pelo Cimté de AtivÍda- za"ao d tos expelirilentais que,

' 'J'unta- .

,�...
. 'n des Ante-Americanas, () cientista

< � a guerra na Indochi_

I�

pr,.:Tn1OS DA In
. - na mente �"m os r.sultactus de expe-

� V.l.'I.J.. C ADE :: foi ouvido e interrogado pelos se� A pro o t I' l'lmel'ltos de adubação � de corre-
Z'I _ Ul;ido:res durante dUas horas e meia J? s a a Jan�". segunde.
S Antes de realizar qualquer neg6cio imobiliário, _ a portas fechadas, e do seu depoi-,

,as al.ltol'ldadt!s norte-aruerica_ .:ao L'", Sala, dtvlUlgU-l1l tam-'

I��_: '''ORGANIZArÃO ·Bü:�ÊÜUENSE no!" r:�"��:2?.���:.':;..., Ro- �r��.ª�;fj;;l�a,o,:oJutP,;[��s�e ·:3�����s�:�:;:'��:iit���:�i�;
::. .•

t :: I bert .Oppenheimer aceitou uma sltuaçã
"

• .

corda com as recomendàçõe.s dó
nua 15 de Novembro, 870 -1.0 and. Sala 5 = conVlte do Conselho Nacional d'e

,,O maIS p'9rlgosa S;N.P.A., a fim de> Se tentttr a

T I f 1 - .... 2
-

p" rE!clamasse uma ação mais rá_ co.rrel"l"ão- .dó� dados. n"m' n.� I�� C e one: a. =

I
!!sqUlsaS para VIsitar Q Brasil e . pld3. se pederia :fazer um a-

...", fi ...", V"

f; Onde se rcnlh:àm os melhores negócios de imóveis E ,aqui realizar uma série de' conflE!.' auste especial qUe se conver-
resultados de campo..

.

.

�, .::: rendas sobre os progressos da ci-, tesst!, mais tarde, em acordo
'Sala de Sessões, 27 4e março!td:;mMidUíimmIIDnnuummndmmmmímiU.lli.&Ü1ill��iiillilli.iillii:".'9 e",d�:nQ tnundo mod.ernQ. {:crmll.nentef

. (Iii! 19� ','

, -��-- _,-- .. _-_ .. .-,..-:.�----

IMOBIUA'RIA B RUSQUENSE LTDA.
Oferece (JS seguintes imóVtli$:

p- � ..
'

_.�._......�
/";1 NA A'\IENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, n.o

;1Or1 __: prédio edif;cado sôbre terreno ci1.500 m2 - Procurar
C;,... Brattig' no Banco Inco;

B,l Na rua 1.0 de janeiro - terreno c!10 m- de frente,
::<6 ambos os Iados, por Cr$ 25.000,00;

C) Na Rua Siqueira Campos - com 72 metros de fren-:
� "" 3;3 vm 'lado, 56 outro, por Cr$ 300.000,00;

D) Na lilltrada de Florianópolis - frente 40 metros, e
i'l-ü em nmbos os lados com .João Klann. Pre.:;o Cr$ 25.000,00.

]�) Na Praia de Gravatá - com 30 de frente, 200 de
1nnd()s :p()dendo�se dividir em 15 Iotes, Bem na Praia. Preço
(""$ 50.000,00.

FI Na Praia de Piçarras - Iates a partir de Cr$ 9.000,00
em urestaeôes 01.1 à vlsta, no Jardim Rio lVlar.

'

'''Confie seus negocias a Imobiliária Brusquense Ltda. Pro
curar os Sl'S' Tasso ou Pazziuí. Praça Salgado Filho n.o 4 -
Um5qUfo'.
tA»":'''';<:i:''''�'''''''-''''''--''''-'''''----__'_-_''_ _

ATEH(ÁO
r

Aluga-se ou vende.se em Salto do Norte (Blumenau) u

:.n" casa cnrnerctal ou residencial, situada no melhor ponto
deste bairro, melhores informações no Hotel Alameda em

J::Julllenau.
���.�-----------------�------------------�----------

I ve��-� �m� p�OP:ie�ad� com

I umaeasa tipo chalé com todos 09
,

i
confortos, na Rua :H de Maio N.o
85, trounava NOl'te. Os enlle:reç .....
dos p ravor- dirigir ao proprieta1io
Orado Fagundes. no local.

�p':ll' !UO� tvo de muda.nca 1 m

liím·mU·orio. uma sala de jantar
\L' uma casa de rnadetra á Rua

;rta.jái: ---Beco Xapecó.
�ri',r,tar com o sr. JuJ.io Genne-r

VENDE-SE
Um terreno na rUa Anúon1o

2endrou, medindo 100:xl00,
gramado e 8.000 pés dê ai.
)tlim e �2 arvores fr�teiras de
;il:!21eates já :frutificando e ma.

'!leit·a para uma casa, tudo
p,,:!!.)\ preço de Cr$ 42.000,00.
:lnforraacões com Gaspar I. de
SAmll, que tem outros xwgó.
dI"" de; ocasião- na rua Anto
fiin Zeudron, GARCIA.

V E N D E 1\'1-8 E

3 POLTRONAS
(novas)

Telefone 1508 A

l' n. E ,C I S A 1\'[-8 E

1 OPERA'RIOS

OfiCIAIS DE ALFAIATE
Precisa-se

Mercado de Automoveis
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

.

La, Convocação
Não se podendo realizar a assembléia geral extraordi

nária convocada para o dia' catorze (14) do corrente mês;
por se haver extraviado o aviso de convocação a ser publi
cado pelo Diário Oficial do ]i:stad·:J., são novamente convo
cados os Snrs. acíonistas para a assembléla geral extraor
dinária que deverá realizar-se na séde social, à rua 1:; de
Novembro nr. 487, pelas 15 horas do dia vint.e e oito do" mês
em. curso' (Abril). afim' de delibera,rem sobre a' seguinte

ORDEM DO mA
.

1) Aumento do capital social e consequente alteração
artigo. 5.0 dos estatutos sociais.

2') Assuntos diversos de Interesse social.
Blum.enau, 9 de abril de 1954.

ALFRED FR.ESHEL - Diretor_Presidente·

EMPREIA FORCA E LUZ SANTA (ATHARINA S.A
r

Btum enau

-após absorver as emana

ções do radio, emite-as S'Oh
·'nova forma capaz de im

"pedir a multiplicação das
.celulas cancerosas, e que
'existem no mundd atual

de MACH'DIE WELT SCHOENERl
Nã,:> percam' hoje no Cine ;Blumenati.!

CID. TELEFONICI
CITIRINENSE CI N E

(CAROPE
St�ANTONro

o

caraéteristi
cas e escrever o seu�relató
rio até o fim da Semana
Santa, esclarecelldo o fa"to..

Solicitamos aos nossos prezados assinan
tes mandarem buscar oGUlA TELEFONI(O, em

nosso escrilario, à rua 15 de Novembro1 no

periodo das 1 as 12 horas e das 14 as 18 horas.
.A SERENCIA

4" 'devendO! serem tomadas
medidas ;necessárias pÍl\ra qU'Ol
as mesmas sejam multiplicàdas,
em órgãos ofi>ciais. em '. camp;,S
de cooperação ou de culturàs fis

calizadas;
&, Suger.ir aos estabelecimen'

tos -experimenta.is editar;' e divll!

gar C'.Jffiunicados aos agriculto
res pe sua região, .informat>do- ,

os dos r.esultados experimentaif Isobre 'variedades, épocas de plap

tio: adubação e prátilCas cu'"u-1
rau�; .

7. 'Continuar. nos (stal.,eJed·
'ffi'lntos experím�z:tai:;, 3. .t'! JH·

cação da. pur�2a. vel'ietal tia,,; a

lliQstras d� semenles de tI',6'ú
que lhes forem remetidas pe,u

d,e fom�ntci lnLer",,;:.a,·serviços
,dos;

. _. "_,
S. Ser proibida a ....._::-u.a<J'

no paJs, 'u,. pJ#.n:as e :;emeL.le�
dos generos J::H:.!'DU'lS, .o.VlailJHt.; �

Odo.stenla 09 interuIt..�, a. ,.u.... p'�
UU',átJ ..
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Técnica
no Ano

i 20'. sugerir ftOS or g-l.' IH cnrn pt'

tentes desta Comíssão Técnica
do Trigo que devam '.JU desejam
a.preserrtar- dados estatísticos. u

sarem G processo . da. "amostra-

FILIAIS NO ESTADO DE S. PAULO
Adamantina - Americana - Ampere - Arara

(,uara _ Baur'ú - Bebedouro - Biriguí - Botu

catú _ Bragança Paulista - Caüalaridia - Campi
n�5 ._ Catanduva - Conceição (Campinas)

Consolação (S. Paulo) - Franca - Garça - Jabo

ticabal - Lapa IS.Paulo) - Lins - MariHa - 0-

Jimpia- O. Cruz - Ourinhos - Paraíso (S. P.) -

PinhEiros \S.P.l - Piracicaba - Preso Prudente -

Ribeirfío Preto - Rio Claro - Santos - São Car

los _ S�lto - Sta. Cecilia (SP) _ Santa Efige·'
r.h·- São João da Bôa Vista - S. José do Rio

Fret0 São Manoel Sorocahil - Ta

rrab i - Taquaritinga - Taubaté - Tupã - Vali

nuos - Valparaiso - Votuporanga.

na Zona. Norte: Bandeit-antes C!

Frontana.
No Estado de Minas GQ'ab:

Kê·

FILIAIS EM OUTROS ESTADOS

Apuearana - Blumenau - Cambé - Campo

Grande CorueHo Procopio - Cllritiba

Londrina - Mandaguarl - Martngâ - Para-

naguá - Poços de C�ldtlS - Porto Alegre

- R:cife - Rio de Janeiro - Salvador -

Cidade Alta - Vitoria.

AT IV O
�'\ - DISPONIVEL

-i , C A 1 X A

J::n1 moeda corrente

Em dEp6�ilo no Banco tio Brasil ..

Em dep. il urdem d� Sup. da M)eda e do Crédito

Em ou tl'!1S l.,r;pécies ." ...

B - REALIZAVET,
L:. tr:'5 (l) Tesouro Nacional

l·�Jnpl'é�ti!'nc·s em C Corrente

Frrlpré�timn� H.ipotccúTlfls ...

Títlllo( Descontados

Letras a Receber dr- C.f'l'J)]Jria
AgÊncjas no Pa is . .. .,. ".

Correspondentes 110 País, ... ... ". . ..

Agências' no l:�xtcrior ... . .. . . ..

Correspond,:ntes P') E>: teriú.i' ... .., '"

Outros valores enl mccda extrangetra . .

Capital fi realizar . .. ,.. . ..

outros cl"i:ditos ..

Inlúveis . .. ... '"

'rJtu!os e valores mobiliúrios:

I.pólices e Obrigaçõe, Federai;; 110 "alar nominal

de Cr$ �4.4S'!.Ooq,9� ..
,
depositndas np ;Ela,nco do

Dl'usil S. A.. li' ordem da Supertntendeneía da

1\1""da e do Cl'éc,;to ." ... .,. .,. ... . .....

s
1.
..póltoís, Ohriga(�ões Federats. incl.usive �epósito
de Cr$ 1.000.000.00, na Delegacia Fiscal, Decre-

(O Lei 9.602

Apótíces Esh�duais

Apól lces Municipais
Acües e ])ebenlures

c - IMOBILIZADO
E�1ifídos de uso do B:'U1CO

r�'rb\�ejs e Ut.ensílios

Material d� e,:pedienle

D - Im!'aJLTADOS PENDENTES
JU1".QS c descontos .,-

1:,,)1,) °t�)" ... .,. ... . ..

D(;l·p-e-c·tlS GErais e outr-as contas ... .., •.. . ....

E - CONTAS Df: COMPENSAÇÃO
v::!,U'I?5: era garantia . ..... ..,

Valor-es em custódia ... _.. ..'

Titulos a receber de CiAlhei�. . ..

outras Coutas (Contas de Ordem)

PASSIVO
F - NÃO EXIGI'I'EL

Capital '" .

Aumento de capital . ..

FunÔ3 de Reserva Legal ....
... . ... _ .

Fundo de Reserva ... ... ... ... ... . ..

Fundo de Previsão ... ... ... ... ... .,.

Outras res"rvas ... ".

G - EXIGIVEL
DEPOSITOS

à vista e a curto prazo:
de Poderes Públicos

'

de Autarquias .,. � ..

em C!'C Sem Limite

ern c,e Limrtadas ...

cu C;C Populares ...

om C:C Sem ;furos '"

em C'C de Aviso ...

Outros depósttos

a pra.zo.:
de: Poderes, Públicos .

de Autarquias
de diversos

11 prazo fixo .,. . ..

de aví so prévio. . ..

Outros depócitas
Letras ;. prêmio .,.

OUTRAS RESPONSABILIDADES

fJ}Jriga<;'ões düvel"sas ....
Letr'as a :Pagal" ... ..,

L': tras Hipotecãrias . .

Agências 'no Pais ., .,. ... ... ..,.

Correspondentes no Pais

,�l(ênCias no Exterior ... .,. .,. ... ... . ..

C(Jj'l'e'pondentos no Exterior . .. . .. . ..

Ordens de Pagamento e outros créditos . ..

Fundo rle Res!?ate das Partes Benefieiárias

I)i\'idcúdps' n p.ugar
"

. '

fI - RESlJLTADOS PENDENTES
Cnnras d � resultadcs .. : ... ... .,. . .....

J - CON'l't\S DE COMPENSACAO
n(·n'{1��it:'_H1ÍUS de valores �nl gar. e em custódia

DeDü::dt:'lutes de títulos em coheauça:
<la P,tís

.

do Exterior

GUU''lõ c'rl11tns (Contas t:J:! Ordem ".

S . .E ou O.'

São Paulo, 5 de Abril de 1954

ia) ;rOSE', DA SILVA GORDO. Diretor-President>"

tal LEONIDAS GARCIA ROSA, Diretor-Vice-Pre<;.

ta) T. QUART!M BARBOSA, Diretor-Superintendente
(aa) ROBERTO F. AMARAL e

,JOSE' A. DA SlltVA. GORDo, Di:!)tot'e�-Qtrénbt

123.0ü9Ul44,10
19Ci.986.159,50
38 .461 . 049,00
21 .3121.472,00 384.829'.524,60 .

2;;0. 587 . 4(;6.10

1 .634 . 659 .050,30
52.809.665.80
361. 711.980,30
31. 496.715,80

17.201.876.00

50 . 722.500,00
13·L 425.758,90, :2.533 615.013,20

aai .132,80

29.332.35:',70

4..175.912,30
!J .142.992,30
---c

6C .403.513,80 103.054.774,10

38.880.048,90 2.675. 88!}. 969,00

102.805.516,20
12.232.616,00
6 . 490 . 344,20
673.158,30 122.201-- 63-1,70

1.169.317,20
511.606,20

26.113.472,10 27.794.395,50

547.734.EM,30
605.304.330,20
856.748.238.20
523.. 969.851,00 2.533.757.253,70
----� - ------.t---

5.744.463.777,50

200.000.000,00

100.000.000,00 300·. OO�. 000,00·
40.000.000,00
100.000.000,00
I . OO(.�. 000,00

441. 000 . 000,00

13.146.567,00
751.739,40

905'.117.024,10

in . 551. 237,00
602.140,738,10
83.840.241,40
14.297.461,10
52.220.354,90 1 6911. 1l65. 363.00

17.000.000,00.
23.867,50 -

247 .973 . 023,20
80.742.464,80

345.7311.355,50

2.043.804.718,50

304.224,424,00
sn. 013.092.50

50.333.357,30
130.793.287,40
9.440.752.80
I esi , 142,20 2.G[lG.170.774.70

B3.535 749,10

1 151"' 03!l .164,50

79B. 340.521,80
58.407.716,40 85C.748.233,20

523.96!l.851,O[l 2.533.757.. 253,70
____·1_�------

5.744.463.777,50

(a) Ah'GELO ORESTES BARBUY

C�llta.'ol.Qt· - cne S�. m. 1l.741t

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Unser Wunsdl iSI >sichlbor5�

Erholung ohoe Sonnenbrcnd,
Derum', Ve rvvôhnte Hour cil

rnõhlidl an die Sonne ge
wõhnen und ímmer wieder
ma NIVEA-Creme oder
NIVEA·Ullre-OI schürzen, quarto de··· d Dr m i r

Muitas vezes parece-nos mos do'mobilíeír., sem en

que só há uma fOrfla de rtquece-íos em, nenhum to

arrumar um quarto de que pessoal, Entretanto,
dormir, é colocar os mó-, pode haver tanta fantasia

veis clássicos que recebe-I nª arrumação de 4IIl dormi-

o

j-": dícaçôes sobre os vidas

�l, tudes das pessoas.

r i.i PAGINA ,;r-
- i--------- �--����__ r� �� -.r ..�..-- � ������ �� ��������� �����������������������.���--���--���

;�����:��:�t;�As., .. n,.·<u.e· ·l'ai,Gm';r:;lE;:�:::::u
r.raía a aprender sôbre o carater V dade d mã

.

d' t d ..

y Assim a forma do;:,:p(}]!agar

ej
gi'dez form�8mo; e em forma, Os noduloso ' ; mãos celebres por uma. razão ou'" a. ao. an ícam von a e <.1.€

p a qualidade de uma pessoa ob ttnportantissima: se ele é um de, e.sp·atula. capacidade de !1�rh,i"l' q jornal submeteu �08 �eih)' por outra:
conduzir a termo a prôprra mís-

�'.'rvando a forma dos seu,S de-
' .

'

" são (Eisenhower)
pouco curvo para, trás indica. ea- ��l'P�O j!>ql �t!a.lquer mOªfl'••",� k':G��ni, _J!mP.1P, pra-q�' de "in" 1) Nódulos, :pequenos revelam I' '.

- " •

" 's e1 dos seus nodules", ratp.r adaptavel; se ii 'd'iT,e�t{) ri� E -lUJSiJ:'!l :para os ol1fro,s 4edQs, e terpretaqãil" sobre s-ete pll.teB 'de ;rapidez iI,e ,p_eci..io; as J)''intus I
3) P.:Jlegar robusto:

Assim escreveu o jornal ingie,5 _----'__

'

'_ ção e um pouco de ,fanatismo

'''rhe Peopíe" cícando o livro de (Al'cebi5po de Canterbury).
r -ryl Butchinson, uma especta-

4) Dedos lon,!?;os, po1,egar Iar�

1" -ta no Interpretar- não a tradí-
go: carater firme -e; i'ique,za de

r ;i1nal li�a da vida a do, amor
ídéías ,(Elísabeth TI).

t r c., mas a estrutura de toda, a
5) A 'forma quadrada das

'r.'� ão do putso para tírar dela
mãos revela um homem que sa

be o que. quer da: 'v}da. (Mmtdce

1
Chevallcr).

,

6) Dedo mínimb ii'geiramente
eurvo : forte senso do 'dever (Du

que de Erlímburgoi.
'

7) Dedo indice

cif.!ntifícos

Ruth SílvIa de Mirandíl SaUes
As :t:�oos pexd�m:"�e '

neutras. .',

Ent�e ví4ros e VO:1;es ,
..

e passos aten1os, a nenhuma vontade,
as' faces cI€sCem do seu próprio desenho
e Se cobrem, se controhiin; se aconselham
devolvidas 'ao espelho.

'

Nenhum ,m·oment) após o sono
Nenhum êxtase súbito
nem raiva.

"
"

Os risos se apertam, torcem-se nos, Iàbíos
trazidos ao momento, .-

'
"

Os .gestos mal escondem 'O. adeus
preso entre cs dedos.

.

Só os olhares �aminham e 5':;! buscam,
plencs

'

.-'
-

in..'lUbstituíveis .. ,

-Ó.I
CONSERTO

DE RflOGlOS
OFICINA
ESPECIALISl\DA

Rua São Paulo, 3343 �

ITOUPAVA SECA
lAo Iado da Farmada t:>iliul

DieRlrbe
des
Sommers:

.

MIVEÂ-braun

SERVIÇO

'�.fí!h\....

..
�

lo·i IB

"PARA AS DONAS DE

ConCi!:rSamos:, '.' _

. Refrigeradores Domésticos, ReirJnraQão em G�rlll
Máquinas �e lavar, Foiões elétr�co!?t Áspirad,oJ'ea de fot,
Enceradeira�. LiquidificadoreS' etc. , .

,

'

Reformas - "PJntllr ••
CASA DO AMERICANQ S/A':

.,

.

Se(lçio DOD1estft.l�
Causas da, prisão
de ventre

(Tradu.;ão de YVONISE M.)

"MENTIRAS E VERDADES"

ENTRE as regras higlenicas mais Importantes para con

servar a saúde é o descanço um assunto prtmordí al. "Fazem
:falta ';iito horas'de sono como mínmo para as pessoas normais?

_ Falso, Não existe regra fixa para a prcscriçâo .do SO�

no. Não existem duas pessoas que necessitem o mesmo, nume.,
TO de horas para dormir. Enquanto umas requerem ate nove

horas de sono para sentirem-se bem, outras bastam cinco ou

menos ainda.

OS CÃES NÃO devem ccmer muita carne crua, pos is

so lhes acarreta muitas enfermidades. E5!,Jec,almente se ex,

põem à contraírem hidrofobia?
_ E' um antigo Erro, destruido p,=la crença. A raiva dos

cães não depende de sua alimentação nem aparece em for

ma ,expontan€a. Para Iívrá-l.: s de contagio, deve-se evita r

que $,3 juntem à outros cães],

Bna 15. de NqTembro.,: 4'13 cei. U••
• NO�SA DIVISA J!i' SERYDl •

"DOENÇAS NERVOSAS, E ,MENTAIS
CASA DESAUDE NOSSA SENHORA PA GLORIA.'

., ",
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ESCRITOIIO TOPOGRAflCO, ,,(!IAiliHEMSE Blusas de lã
Casacos
Manlõs ·e

•

roxuno

Levantamentos

Loteamentos

- Preços

nos úlJJ!:!1: s mQct(;!os, em, moderníssimos' desenhos, e ...

por pnsços ainda antigos - visto que foram contratados

Que o Presidente da LBF f;U-, tato, mas que, a .ínauguração de,

geriu .a�;indicaçâo' de Leléco Pa..' f",eus, r�fletoi1i;s ,seja àillda ,�f st.e
ra a arbitragem do, c classíco mês, li b'oat'!l'.', " ;,

.brusquense, é fato, mas que o

Qiretor do Depártamente d:el Ar
tenha

eonccrdádo com 'a mesma, é boa

to.,
'

,Que o, Francisco Otto

deseja prosseguir ná sua cárrei-
1'80', d eãrbitro, é fain, mae. que

te�ha voritáde, de atuar
tó: Centrai, é' bi!ato.

oi!;

':���

Como faca economia
Com�o uso de KOtYNO�!

IHIERCBMBIOlUCRftTlVO
,

'

, Àurélid .sáda
"

no. 'H.etornaram da "Cidade Bor !
Continua evoluÍl1do, e muito, o riso corri significati"i:o empate, o Ifutebo,l de JoinvHe, um dos mais qual não premiou, cm absoluto I

o eompromtsso com o TJnião' }e adtantados, scnão o maís adi!u:- ',i'!lia' supremacía técnica dentroda i
1;'imbó não, preocupe seus dilj,'i-,.

I. , f tado centro esportívo
gentes, é boato.

Após est e comprornísso, ajus-
tou suas linhas, O' onze arner-í- i

cano, para bater-se com Q díseu- I

tido 'elenco, carióca do ]'hd"1.8i· ,

reíra 'A.C.. 'A tão decantada!
classe e malabraísmo dos jogaao
res guanabarínos não chegou, a

prevalecei', desta feita, sobre o

,bem mais modesto padrão. u,e jo
go, posto om prática, por um

de seus mais estupendos trtun

fns no terreno desportrvo, ao '

Que o Osni está, com a embaí

xaáa. ,dO Flàmengo; ria Alemanha,
é fato, mas que pQfFa aprEnder

Que o Palmeiras é lider

Tormeio E:lt:tra, é fato, mas que

:.-

Limpai teffesca,,, perturng,
Torna meus dentes divino�!

, t·:
I

: '" ,- ,..,'",
OOM8ATE A9 CAA'E9,�;,

, ': , "I"

PERf:UMA o�HA�t��:,:"
��,�QE MurroM�t9:,J

.

� I
J
I
I

.*

I há cerca de 17 dias, estiveram

'" 'd"" I P O,i em Curitiba, para defrontar ,0
rellen ,O' CU � S time do Palestra Itália, uma das

da· oRze ,lIorestido, i expressões do, sôceer araucarle.

que perdell íI.",·' 5 Roais centra 1

d'ulmi'nar a

-p,or 5'x' O.
, Seguindo

turma madurctrcnse

os passos de seu

grande rival, 'J Caxias clube que,

conta com o mais dispendioso
de todos os plantéis dejogadores

e.§'portiya ainda estâ vi- que com tanto, acerto 'Vinha ort

,entamdo o conjunto esme.raldi·,existentes em nosso' Esta'do, tam

dí t d eláesíco bem soube representar- condíg-
no, Il,0ucos las an es o I' ,

'

namanto o' futebol "cá de casa",
Recreativa União, cuja rep,!'<csen da tarde 'do, dia, 11, dcscoritente

, , '
.

. impondo dura goleada ao pa·'
taç�o "':i(xté-bolistiéa .passoü espe- com certos acontecimentos, dei-

,pElo Iestra_ Itália, n�, quinta-feira da

s;';ina'l1a' passada, por 4 x o e eJIl
patando na, tarde do dia 11, sem

brando com o i�presi'Jnánté tri
unfp: ela Sociedade Desportiva e

domingo

o

nos 'd'Jmi-nios, des- preparo do time, que, com sua

moral bastante abatida, sofreu
abertura de oonfagem, com

Os alví-rubros reservaram a desmoralizante revés.
, '-, D''e'talhes te'cnícos do match: ,cor.iUba F.C., na Captf a.l dI)

todos aqueles qu,'e vem acompa- ",
U·- 2 O te t' s Paraná.

nhando com interesse as pertpé 1.0' tempo: mao x , '!l ° 'R:- ·-t d '·t ine.
"

,de Albano 18' Chico _ Final; U-' i ,�.l.� con�Ul", a.s •.e. me:l ..os

eras do Tornjeio, Ed.;-a, a maior
ls d gavCls, CUJ aSlgnlflCaç::o com·'

'ib�mba" .(la 'sétima ,rodada do nião 5 x 1, goa marca 'JS por
prova uma vez mais, o elevado

d'd rt h d Albano', Alban.o, FiedIe!' e Men-
alu � 'J ce, ame, giLn an o· o índice técnico do futebol que, se

match pe10,"'incrivel 'maTcadór, garda, na órde-m,
pratica, no momento·, em Join-

de 5 x 1, dep<ris de desenvolver, Corrêa, no tempo inici1al, chu-
Vil0. T€'n',i,e a melhoraI' muito

uma performanc,e qU€1 ultr,apas-l' to� .para fora, uma. penali.dadH
..

_
mais ,a,inda, já que as agremia-

sou à toda.. e qualquer- expecta·', maXlm,a, favoravel aos locaIS. '.-

I
ções rubra e alvi"n"'gra vem in-

tiva maiS otímistll:: Arbitrou o match, corretamen·
tEnsificando cada vez mais n

Is'to' ,�ignifíca qu,,e os timboen-, I te,
o sr., Am.aI') JuU,O'.,Be�to. Ren. 'd�

..'
-intercambio com clubes ,e preso

ses, que iniciaram' a sé.l'ie de, da esplety11da em rlmbo; Cr$
tigio de outras J'cgiõcs do país.

seus COIDPI:o'missos çom, o pé es-'; 5.�80,OO. Equipes: Este contato díréto e conth1U0

querd'J, perlde-nd') �JD "s�a ca- i ÚNIÃO - Penz, Curt e Do,n-
co moutros centros d'e indiscuti

sa"\ para O< ',\fasto 'Verde, ,'estão 'ne,r; RoIando Erne,'" e Gessnfr;
\'el prOjeção n'J c8nárjQ esportivn

d®ididos ná,o. só a justificar sua Amético, AI\'il1, Chico, l'vfenga,r- ,brasileiro, só va,ntagens pOd,}
inclusão. na dilsputa:da competi· da e Albano. porporcionar ao "sóccex" jo,jnvi"
ção' que chega agora à sua fa- FLORESTA - Cali, Hub'êrto lenge. Lá' á ,existe um 'estããío
se final, comó tambem lutal." com Henrique; Darcio· e

iluminado, possibilitando :J. l".-ali

todos os recursos de ;qUei dispõem Tule; Luizinho-" Corrêa, Urubú, zação de. jogqS noturnOs Em

pa.ra; assegu:rar a, primeira' .. c·Jlo-· Wittitz Cl Walc1.emar. qualquer dia da: semana, bem

cação, a· quàI, por· enquanto\' eg- Anol'malidadçs; Wittitz e Ro"
como fi prÚ'grall1sção jll1intel'\'u,

tá inais para: ó 'Pali.neir.as" latido, aoo 33 minutos GoJo period.Q ps de gran'des esp�tácllJos pebü-
Quanto· ao FIOl'e�ta, sua dcr�. derradeÚo, por tel'em se desen- Usticos.
ro� foi total.' Ao que nos' tendido: foram punidos ciOm a

iri:!:6rmàiam,: a técn�,co' Alvaro', I éxpulsão, do gramàdo..'.

i7-li;

Vilela, e
Estava assentado- para. ônteln

I
[I "esporte náutico catarin'.!nE'!, I' �ha, ria Lago� Rodrlg'r,

ii. tarde. o regresso ,de Valmor e;sseguIQU, sua participação na 'a:<

Viléla e Manoel Silve,ira, a Fio· p.l'ova de "double�skiff" do pró" r.irigerit3's.do Martirie i rrpj,a

�i.anopoÚs. Como se sabe, a.valo- � l':íT'aIri festiva recepçã.)· aos mi;.}"

rosa dupla de l'emadores do C. I !�O, ao tr.iunfar, em duas dois bdosos atlêtas, qu� viajà-

�. Francisco 1vfartil1elli', repre-' I ires 'eliminatórias Santa Catarina f",r

�e,nt.a..'1d<J com raro brilhanUsrnC :ten:íu, sob�õ a

-

BANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE"
- Matriz: 1 T A J A I -

1935 "INCO"Fundado em

Capital .. ' .•.••

Fundo d(!, Reserva

• lôda

;r;ipidamente passivei os reflu1."'

res d apraçBl de espOl'ti'oS do Gre'

mpico>,Oli l"iiovosEtosospópõ mio

mio Ei'lPort.ivo, Olímpico, pois só

assi!n1 poderemOs l"ecepcio'nar
com majs' frequencia as' delega'

ções ele outros estados que co�-Itnmam visitar San;ta Catan

na.

Que sejam inaug'll'udos o mais

• f' 6's f O r o '

• Ctlel.

melhores' marcas
',Os melhores,Precos,

,

, .

'"

a noite, �em· JoinvUe
_ .. d iI!"""_""

Indicador Profissional
ü

e nt lst e s
.

ORA. RUTH DE BORBA KAEStNERt . Oirurgíã-Dent'sta
I,
Consultas diárias .das:- 8 às 12 horas e

das:H às 18 horas.
i ODONTOPEDIATRIA - Tercas e Sextas_feiras

CODSUltO;{O: - Rua 15 de -N'(lvembro, 1502
---BLUMENA.U�__

H. PROSS}
{..'!RURGl.AO DENTrS'l ..�

I AO LADO DOS CORREIOS E 'l.'ll!LEGRAFOS

11·l A' AI..MIEDA lHO BRANCO N. 3
I ,�------------�-------------=------�-------------
, I

�

V�"'I.n", C' e ..

!l(1
..

\ t Dr. Il vK • �AK iA
I 1

\
Cirurg:âo Dentista

Rua 15 de Novembro - 139:d - Lo andar
Raio X - Fone 1694·

EGON GREUEL
RAIO X

CLINICA DENTARI4 -
CIRURGIA BUCAL -i PItO'TESE

Rua 15 de Novembro 1166 - Predío Foto Hugo
BLUlVJ:ENAU - SANTA CATARINA

LABORATORiO DE ANALISES (lINICAS.
E L l I' N e E R

Rua 15 de Novembro nr. 5D2 1.0 Andar � N:s altos
da Farmacia Sanitas (ex.Ellinger ) - BLUMENAU
EXAMES DE SANGUE, URINA, l"EZES, ESCAR.
RO, SECREÇõES, URODIAGNOSTICO DA GRA-

.

VÍDEZ, CULTURAS. ETC.
ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS _'-

Médicos
( A R L O S G O f F E R J E'D R.

CLINICA GEnAL - CIRURGIA
HOSPITAL <u,)A NTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS l"ELOS FONES:
1196 e 1633

M E' ..D I C O
Doença!! de Senhoras e Operlí�õt:s. RaIu X·
Consultório: Hospital Santa C'ltar�na. .

Consulta: Das 9,30 ás :12 horas e Das 15 álq 1'7 horas.
ReSidênciá Rua Mareéhal Floriano Peixoto. 253 -
Fone i!58 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
-- CLINICA GERAL -

li!!'llleclaUl'lta em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 �. 1. andar

Fone: 1197
,RESIDENCIA: Rua Paraíba. 170 - Fone 10'14

DOEN(AS DO CORAÇAO
DR. CARVALHO
(Eleetrocardlogré.üa)

Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) . Ao lado do Clne Bnsch
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)

MOLESTIAS DE SÉNHORA�
DR. RENATO CAMARA

DOENÇAS INTERNAS
i OPIi:RAÇOES -- ONDAS CURTAS

l
Consultério: Travessa 4, de Fevereir�. 3

Fone� 1433 e 1221

Especlal:sta .em alia Cirurgia e doenças de �enhoras
Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 1!2 às 17 hs.

BLUl\fENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA -

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos'Nariz e Garganta

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

Consult.çrio - 1232
'l'.elefOI1l'g 'Dr" Tavares - 1461

Dr. Reusi _ 1677I
I iNSTITUTO OE RADIUM

._ DR. A. ODEBRECWt: -
IIbdluteltapla - Raios-X - V1sJO'lt�rapia - Meta.....
lüm. - RESIDENCIA: Rua'7 de Setembro. 11

""ELEFONE, 1441

CUNICA DE OLHOS,
ouvmos - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR WILSON SANTHIAGO
umtente lia FAculdade de Medlcfns dIA UnlveflldAde •• BrUII

CONSULTAS: Horário, das 16 às 12 horas e dali U
ás 18 horas. - CONSUL'.rO'RID: Junto ao Boa
pltal Santa Isabel

I

Advoqados
DR. NUNO DA GAMA lOBO DfEÇA

A D V, O G AD O ,

ATENDE CHAMADOS· PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

D R. A D E M A R L U l'
AnVOGADO

Atende em qU:lJsquer COlllarCa do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 160%

1':scI'itõrio: - Rw': 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601
--

' .,...

DR.. JOÃO BORBAD
�.

t
ADVOGADO

.crltórlo e residência ãrua XV de Novembro, "1
LUMENAU_ Telefone. 1560

FONE - 15-!1

An VO G A D ()
. �!ilCRITORIO: HOTEL HOLETZ BLUMENA.'O

Correfores
UlMtR 'AFH�ONT
COIÍ'RETOK

Rua IbranhiQ N. 2 BLUlLMNAU
>� .�--.--._-.......,.._--------

H I L M A R . Z O E 'H R E R
MASSAGENS MEDICINAIS

(Diplóma Alemão)
VELHA' - BêcQ Porto União, 55

2a8., 3as., 5as., 6as. f:eiras· das 15 às 18 horas

DECORACÕES MEUSI
Eng.o Luiz Procópio Gomes

'
-

-

Dceorndor:' Rubens Heusi
Engenharia. Cálculos. Pl'ojétos" COJls}l:'uçües, Topografia.
Decorações. Publicidades. Repl'ê'senteçt>oo. C,erlimicas. nene-o,.

tóres. Móveis. Funcionais. Revistas estrangeira$
15 dé novembro....., ;1..374 C. tel.: 1687, -:- Blmn.enau· - S.'C·,· ..

,
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econtecimento

Mil'itares
Q,taque à

CorDiição da Rainha do Carlos Gomes

torno

&:Ii�l'"

I ome tneior
cio grande

Cada dia que passa toma jWieira," ! da sírnpatíca sociedade, no
maior vulto. o interesSe e e3� Conforme temoo noticiado louvavel intuito de proporc'o,
J.,,·t:.tiva dos sóei.í s da Socíe., amplamente, a comíssã, de nar aos sócios uma ncítada de
dade Drurnátlco-Musical "Car- festejo;:: da S.U.M. Carlos Go- arfe ,? Iegancía digna de no

!')>; GfL1:(.'."· em torno da sua mes, dirigida pelo sr. Anto- ta.
Iésta d.� ,(:1:". a real'sar.se TI)

I
nio Reinert, tem se esmerado .Para 'tanto, a referida co

pt'óxim � dÍo\ 20. ocasião cm na daboraçã:J d') programa missão contratou o famoso e

que ";('�'á ('<'I.'oada a sua Rai , i f('s�ivo, cujo esforço vem sen., pojrular conjunte da Radio
I na, srti. .Iurund.r Murques : do secundado peta dtretcr ía Nac onal, "Chiquinho '::! sua

..:.. -- - - -- -
--- -� - - --- - - -. orquestra", dirigida pel!)· não

rnerros famoso maestro "Sim
patia", e composta de 18 fi
guras, entre as quais se des
tacam ': s conhecidos artistas
de radio "Lenço", Abel Fer
reira e Pedroca,
Para dar maior cunha de

beleza e elegancia ao espetacu,
lo da coroação, foram convi
dadas as Rainhas de Curitiba,

ruo. 14 (Merid.) - Os generais nerat Canrobert: Florianopolis, Joínvílle, Jara-'
CUll'obert Pereira da Costa e Jua-'I "Acredito que o titular da Pas- guá do Sul, Itajaí, Brusque e
rtZ Tavora. em entrevista cotetí- ta manterá a atítuoe, de neutralí- São Francisco do Sul, as quais,
va à imprensa, realizada hoje pe la ' dacle ". em correjo O::lm as princezas
m.rnhã na E,cola ds Guerra. con-I Finalmente foi indagado ao ge,' do Carlos Gomes, procederão
finnBram "completo acordo nos !' neral .Juarez Tavora se aceitaria a a coroação da Rainha JUl'an_
P'"-,(05 de viste" de ambos na pta- s.ua indicação como candidato adir M. Vieira. RIO, lo{ (Merid.) - Dezoito alu
td. i ma, campanha c objetivos da presidencia da República pelo es-' Nota de espeíal destaque, nos da' Escola Tecnica Nacional, en
"(:!'c!zada Democrática". da qual jquema Etelvina Lins, Repetindo a que muito concorrerá para o

tre os feridos e '�implicados na

: :,(> candidatos, l""spectivamente. a ,resjJosta dada em entrevistas nu" brjlhanttsmy da festa, ssrâ luta :rava�� contra as al�nos' do
prc.sídencíu e vtce-presídencía do terí or-cs. o gen-r rul declarou que a presença do governador Irí; Colegfo Ml�tar, fora:"', OUVidos, o�-
C!lIIJe l\'lilitar. "ail1d� é cedo para enrrentar o neu Bornhausen e sua esposa,

I t�m. sob r�g?roso s�gllo, na Dfví-
"0 geuerr.l Canrobsrt e eu problema. pois está muito ataraõo Que vírão acompanhados de sao de Pcltela Tecmc!l, Em suas

(li .<> (I geuer-al Juarez Tavora nas su-;s atuais funções, mas que altas uersonal'dades do go- declarações, os jovens relataram
, ""mO!; em completo e perfeito a- estudará no seu devido tempo". Es verno -estadua"L as ocorrencias da luta, salientandd
c: ,,,10 e enfrentamos, confiantes, a, tiveram presentes à entnavísta o A reserva de mesas para o o fato de que. a frente dos alunos
e!";"ões do Club·"! Militar-. Indaga- marechal Mascarenhas de Morais e 1 grande baile de gala do dia &;) Colegio Militar, quando da ín
,;ü,. "obre a cotncídencía dos pontas o deputado Nereu Ramos. 'I (Conclui na 2,3. pagina letra C) vasão dz E.N.T., encontravam-se

Ca nrODurt fi J narez �üSSUelll
IlHiSIBOS pontos �e vista

Jovens

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

ficiais, um coronel e um capitão.
Na manhã de ontem, fo� ouvido,

lambam, o aluno da E,T.N ... Bruno
Cunha Lopes, o qual, conforme de>

nuncía' recebida pelo coronel Ma

l�?el C;;tvlalcanti Proença, através
de um telefonema anonimo. co

nhecia a identidade do agresor de
Antonio dia Fonseca Lu-

Cunha Lopes. foi localiza
do e conduzido á Dívãsão de Polí-«
cía Tecnica. nas primeiras horas da
manhã de ontem. numa díligE!Ucià
efetuada pelo proprio ceI. Proença
aluno da Escola Tecnica (lue

Entre as declarações dos alunos

da E.T.N., saííentarn-se os detalhes

fornecidos pelo aestudante do cur-:

so de química, José Ronorio dos

Santos Filho. Dtsse o depoente que
em vírtuóa de estar trajando 'um

guarda-pó. na ocasíão da luta, foi

tomado eomo funcionario da -esco

la e não ,como estudante, motivo

pelo qual não foi agredido. Decla
rou o aluno José Honorio que se

encontrava nos fundos da. Escola

Tecnica quando chegaram os alunos

do Colegío Militar. Precediam os

'tambem porque, mais tarde, reco

nheceu-o entre os oficiais da co-

f..' vlsta entre ambos, se tambern

;-i;�."dticari;: compreensão quanto à
� ii: :t(�ã('i política c: '} pais, apressou'
.

'_ l'�il l'e:-ip::�ndel:" o general Canro ..

1. d: Cumo decorreu o Concêrtg Orfeônico
em beneficio

.

das obras da Matriz
·�.,yão posso I'e�pJnder porque não

di 'pnr�10� d� politica. Declarou
r:::.:'; (} �;eI1L"ral que de positivo a ..

r,Ena� foram tr3.1:ndas 3.s:-untns d.e
lq;:presse do Cluhe e cID e13:3�e.

!"';:;unt"d,) aí.,da ;'ohr" a po,ição I Preceáido que fora de am
;' .. Mini"tc'l d" Gu,rra com refe-I pIa publicidade, auxiliada pe
rene;" ao pleitD. m,l11ifestou o ",e- la imprensa ,decorr,zu conl

I T�rja fi cicnlisfa O�P'llbeimer
lig��ÕgS gnm OS cow.unistas

plen) êxito: o festival litero- luna do abalizado
musical, levado a efeito pela Oleh Gabrussewicz" prof,;!ssor
Comissão Construt:ra da nova de piano d� Conservatório'.
matriz d,= Bltimenau, no Au- A 'renda, que' reverterá to
ditório do Teatro Carlos Go- ,talment·� ,"m benefi:cio da
mes, no dia 11. construção da nova igreja, foi
Esteve o festival de aproximadamente quinze

mente ao encargo da S, ...ci,�da- m'I cruzeiros.
de DramátioJ-Musicál "Carlos A O.m:ssão O:ms:rutora,Gomes" e do Cçnservatório por nosso intermédio, ve)n.
de .Musica "Curt Hering",. que agradecer, de público, a tedos
não mediram esforços para ti

que, de qualquer maneirã,
rar o máximo de r,es�lltado de contribuíram rara o feliz êxi_
suas execuções.' .

to da emprêsã, qm�, a!.zm
Foram. realm:nb aprese�ta i SUa utHidade prática, propc;>r

d.as pelas de, a�!o valor arhs-, cionou a todos que a ela esti
tIco, e�1tre muslC,:s e ?:.ros, SO-' veram pr,?sentes, uma nJitad9.
bressamdo, pc!') medltIsmo de de alto sabo' r arfst'co.

'

sua 9prefiêntaçãêl, o Concerto.
em Fá Menor, de Karl Stamitz, I

--,,--

para piano e acompanhamento IM 'tde orqu·:st�a, vendo-se ao pia-' Q' O Uno uma criança de nove anos, ,

a gentil menina Reni Cunha I .

.

M ", notu"l

= ;':': :': 1 K
. C e s �:FA.ÇAM .ti.

RIO, 14 (Mllridio.na.l) -

Catete €stá obstando' fortemel1te
�onl;.ra a caru:t.idatV:t'a do sr, Sa-·
muel Dua.t'te, f101J.ador d� Paraí
ba,' traba1hando favoravelmente
ao sr. Assis Chateaubriand, i:1-

f·jt·mando ainda qlOO o candída.
to de mitra corrente ser'a o in
dust1'lal pari.tiI:Jall.o· r<si'_'[énte em

São Paulo, f'r. João- Cav.alcanti

Arruda, que alem de resolver ()

problema das simpri.tias P(}puln.
roes co,ntribuiria com muito cli
nll.el:tl;) pai'a o- fir.\:l.:tciamento da

eleição do PTB lOcal.

Tambem um coronel em traje ci

da E.T.N., detido como informan

-:e ativa nv.s .ocorrencia1', por un-..

vil foI reconhecido" tomando par- João Cleudino de Oliveira e Cruz,
rapazes varios �oldados armados solicitando providencias no sen

dirigirem cJ;a'm.ando-o de capitã?,_ e I tido: de qúe o tenente .Jorge Alber
travam-se. tambem, um caprtao I toa Franco Bandeira não conceda.
que os incitava, Embora o oficial

entrevi�tas á imprensa, c.:mforme
,estívesSle em traje "ivil. foi identi
ficado por' José Ronorio dos Sano'

tos, pelo fàto de os alunos a ele se

ce fuzis ou mosquetões, quebra!l
do ft coronhadas as vidraças .

da

port�. A frente c:�s alunos, encon

encontra prest�ndo serviço militar,

O INSTRUMENTO DO CRIME

Foi Únda. ouviclO ontein, o alu-

Leonardo de Azev'2do Branco,

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

'vVASi-iiNGTON, 14· lU. tería ligações com elemen
,J.) __ O govern'1 ele Eise·- tos cümunistas. Frizam que
'Jll0\':cr mostra-se hoje em- foi o pr:::prio Oppenheimer
pcnhado (,ln que sejam ju1-' quem, num golpe hábil, di
i:adas, o mais depÍ'essa pos-, vulgou em primeira mão
sivcl, as acusações que pe-! as medidas contra ele to
:;a1l1 ::::OI)J'ê o cl!', Oppenhei-! macIas, ganhando assim e�

t!H: I' éilltigo dil"dol" dos tra- i 1101'me v:;mtagem, E' que
b:J1h( ,: (1.,; que resultou a! is::;o permitiu" que se orga
b�l11ba atômica. I nizasse uma pod'erosa cam-

aS t!W1W oficiais se 1110S-! pa:1.ha de propaganda em

tram muito contrariados I' seu favor, que provavel
::om a publicidade que ti-. mente contará com o apoio
'Jérmn ('ssas acusações, se", dus cientistas em geraL
!�un:::o 1:IS qLui� o cientista

.

o
A N UNe lOS -- Crime de lDorte

N E S T E J O R N A L l As primdras h�ras de ontem, ve-

I

['
rificou se um crime de morte no

-

interior de um barracão localizado
.-----=------------�=-=---------------------------------------------------- no lnorro do Turano.

'lo Tial'ull �;J���{t�������
I��III[IIR

o Amigo No
De Loucura

no morro do' Jurano flue o tenente Bandeira tenha con

cedido a entr�vista ás escondidas,
ro, que. ali tamb::m residiam, pois faleceu. burlando. naturalment=. a vigilan-

O PRIMEIRO ACESSO

I
O assassino, foi perseguid�. sen- cia dllS lluioridladcs da Base d.e

DE LOUCUR A do localizado pelo seu irmao, em t Santa Cruz, Por outro lado acredl-

aproximadamen- I ta Q:ue '0 mÍ1ústro Nero Moura to-

','tÓHICO; (APltA�
POI! ·ixee,L.É � C I li.

.

A c�na de sangue ó,-,senrolou-se
na modesta residencia do carpintei
ro João Francisco da Silva. dela

sendo prot�,!!,onistas o seu irmão
Luiz Francisco da Silva, de 30 a

nos,s olteiro, e seu amigo, Luiz Go

me� da Penha, de 30 anos, soltei�

transportado para o Hospital
Pronto Socorro. onde foi medicado
em fac>� dos ferimentos' que r,ece

bera no quebra-quebra.
Naquele no'ocomio ele ficou in

ternado, ã espera de um exame de
.

sanidad$ mental. Entretanto, a

proveitou um c'1�scuido dos
fermeiros e fugiu, tomando
ignorado.
Posteriormente. apareceu

residencia do irmão. que o acolheu.
A sua familia pensava interna-lo
num hospital psiquiatrico, pois ele
não proc�dia como um homem
normal.

GRITOS LANCINANTES .

. . Na madrugada de ontem, todos
dormiam no barracão de José Fran·'
cisco, quando foram ouvidos gritos
lancinantes, Luiz Gomes da Penha

despertou emitindo gritos da socor�

1'0. Dizia que o h�viam esfa

queado.
J'osé Francisco e seu filho

no

«Preparada a

destramento dos alemães
uso de Q:,rnas atômicas

Alemanhõ para participar da defesa da frente europeiõ»
BONN, 1-! (UE') Ú d'd" l',' manicas que fCll'l1"urút> parte- do Ocidente. e () r�(): _ IE:vldeltt€nle'!l.te _

Defesa da "\!ema111m O.'id:·,,1:'1 pr.�?etad,o �xército EUl'D�eu. I "'l'amb€tn 1!!!!lpeJ:'amos qpe qUH.� te:á qUE' .ser fo-rnecido. ).Jp.los Es-
pediu hoje qu� o futu"') o': ·roil �

11l'eOBlan.ll., o eX"t!ilto ":'l". ['e" ! do o Exercito Europeu fOr r e<!.- ta\l.os Umdos". .

"lemão seja ad'�strado no mHC' gunda guerra mundial a quem 111dade, 03 soldados ('"1U�l'üuS (le _ . ..

d ,. .

. . " . - _ Ve.rsoes que CIrculam reItera,...10 e arr:1a:_..! ai.rrn1Icas. talE 'C'ürf'lf' ,") chancel '.i:.' K'...ll1c.a.d ...L\.ucna! e1" orlgeJ.l1 a}!er.c.a seraO' adestrad.Jf1
r

•

() canhão de 260 miPmitI'Js que t:-nc.omendou o rea.!'mamento a1:E' no- uso das arn�as atomicas pois I dal'lltm�e: ,elnbol1a seu1. oonflrma-
for ' I t

.

,-:
� .

f- I' i I ...ão OfICIal '8..'Jseguranl que uma
res.

ns Çd:-; no,' e-:;meI'jeHIlC.S - mao, aSSlfn a 'JU !lume. €·n, (''C. acl\'lI.tnos que {) valor Idellsas ar-I" I. Ambos tentaram desarmá [O.ocupação. tüm neste país, vi·'ta ,exclusiva i't "U, p, ": f" "t· 't d
• pa.rte substancial das armas que .

d d
.

d ·t
-'

mas lcana mu� o 11ml.� o .,,'" -:t' er'
o conseguln o epolS e mm o es-

AR'l'ILfIAHIA ATOMICA - Soubemos da chegada do os soldados do lJaÍs on'd" e"t,::n
serao er: re�ues ao novo ex, �lJ forço '.l com risco de vida. Luiz'

:N'ão 01:.",I,Hlt9. di!'oÕr" '1"" airl'b

I
(!al,búo atomico do exerdto nor-

- .

1
to aleqx180 Já se "encontram nos

estava alncinac'b. Não conhecianao soubessem ma.ll€�i.a-"ttG', t d Estados .

llÜO fry,ra i'l1formado "C a a;'liihll' te-amfrÍCano [t, A'emanha. Oe; 400 MIL COlVIBATENTES
vas;os .a.rmazens ',05 ,

seus proprios parent-�s. Enquanto
rife atom.ica figura ê,ntre ,lO' 'e· � dental e ouvimos com benepláci A Atemanha cstá. d

únild.os ,na zona francesa, a 0-

[procuravam
socorrer a vitima,

.

,
. pr.ep�!."a P-

este do Ren-O. Mas Blank decla- crl'ml'nOBO oe �prov�'tou par-"mas com que os r,,".:·.-io·· .""". to, tal con,') ....€·mos tudo quP se '

t d f' d'j' _ U � •

para m egrar na. ,��sa I} '- CI!-
r-ou que não tem informa(:ão que gil'. .equiparão as d'3Ze d:vi,'õ'; '2C,'''- d,,""lll", .[>. reforçar a' dpfesas do dente 400.000 so-l.dados de infan" ti"confirme :8.·11 vr.rilue-ll, Luiz Gomes da Penha logotar.ia, um:?, força aérea f,ática

tie 80.000 l1on:rens e t�m2,. ·!".Y:'l"-
força terr<e•.,tre de 12 diviRões li'e'

na .armad ade 20.(j(i(j oome'''L'f, t.
rã t'onstituida plxr <1 ,clivi!';ôe;; d',
tanqU\�s 2 d(� tanques l'f"\'es c· �

correram em seu auxilio, acenden
do as lampadas apr<zssadamente. Vi
ramo então, Luiz Francisco arma

d:> com um� faca gotejando sangue.
Luiz Gomes contorcia-se em do-

f)utrun di't'1só.as
parcialmente
qU'íls.

Restruluração do diretorio
r. S. D. riosulense

ruo DO SUL, 14 - E'1l someiro, Lédio Alcantara; 2.')
:'lW séd� própria. situada à

I ies';l..lre-ro,
Cr's�iano Knoll;

riU Coelho NetJ. nesta cida- D21e!;'ado do Diretoria junta
i;". peranlc elevado númera. ao Cartório Eleitoral, dr. Ma
,I.' np3SO:1S. realizou_se, d:J. rio M�fra. Io-JIembros: Ver'=a
ltlí'lg() úlfinlo. (1':-1 11 (lo <ln- ("dare.,; dr. Orlando Bertoli
,; "h" fi :;n1ll,ciacla rf'u'Oião.8 Raulino João R�sar; dr. Jai�
"'1'" Partido S.,dal Dcmücl'át;� me DJl'i(!,atti, clr. Pedr) Ca
('n, para c.':i?olha das c'mpo- "i11carli, "Val1.er Probst. Curt
,,":11(,8 do DíreUH'jr) lVTL!!!ic·iJlul r:;�J'mel', Alfr·:.do dos Santos,
d) ru'/2rido P;,rtidll, Leopoldo Cordeiro, Pedro A_

Yt>1ino dos Sant.:s, Silvi·: Pel-
lizetti. Aristeu D'jotal=-vi,
'Wanc\elino PI::ter3. Anloni·)
.![asche!]"weng. Alfredo Dal_
favo, Ivo Rib&S Reis. Jacã
He;:kmann, Osvaldo Claudino
(103 S-ntos, Wi1ly Odoríc'Á
PauJo Pscheic1t Willi Helmufh,
Mario OHvi'"; R-:,uelato. Dan
te Tomio, Leandr0 Dellagius
tina, Nelson Oliveira e Luiz
]?íazera.

Esferas rugnas àe cj'êdjll'J
culam que a!$ IOl.'Cf!!! r','ie�di;;
tarií.o com uns 1.500 tanque""
que a lnalo!." parte do ·a.rmampll
Blank admit·,

to OlÍ<:ía,'( das rlivi",õ,"'i ,•.•.-,.,. �
,

cas serâ fornf'ci'::o rr�lt .�� I�f-ltnrl(V
Unidos.

(:O��l pet'feitu 0ntenàimel�h�
··,.;'al, rtne:13S uma chapa ::'Ol

�, 'l'eferld:t r � lo,,; preselltes, a

inl·tl é [l se,,i'llint,,: Pl'e::dd'::!lltp.
�:;;.:.'lnund: M' �'l' Sobrinhe·' Lo
\_'['-''2_pres!denf.p, Otacilio Ma
. '-do; 2,0 vice_presidente, dr,

l\ldnD, �Villkl' .Goertn�r: 1.0
S,'cret',tl')ln, J1Jse JoaqUIm de
1:ma Xavier: 2.0 tsecretário,
l!e.rmelino Làl'gllra; 1,0 t-��

- "Desde a ,\'l'l)e�ra quo n. A
lemanha não t€�:n p "rnlis�h" pa
ra fabricar arnla.. - observou
BI&ll,r. -- U;Ll minl.�,·, \(1", ci·�"n.
"nerg s�ria. neCeSS'!:J.r!"'l n�:·"a nuf"

nossa jl'1.duatria. PUd"SflC cel.a,'·
em condições de: cOIl!'ltrni" (Qui
pn,mento pesa.do, Temos flu.e 'de-o
pender, portant;), doo pai�eR que
p';)5SUem armas no mllmlento a

tual. Os outros Pall'ts da Co-nm",i
dade Europeia de Défesa nos

abasteuerão C� o. que pUde�er.n.IIII"ii,,"illI"""II":I"""II""II..rl"lIiiiijiiiiiliilillillliiiliiiii�iiiiilll

Acabamos de receber no·
va 1"emessa destes afa
mados Tra tores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo - novo

plano de vendas a presta':'
�ões.

Solicitem-nos wn8 de
monstração sem compro
misso•.
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RIO, 1! (l\�erjd') - Pro:. i me·nt:. dl�·:��. Getúlio Var
segue a íntrrga e confusao gas nao estil querendo, com
- dec1axou na manhã de I esse aumento de diárias,
hoje à imprensa o general comprar as classes armadas
Zenobie da Costa, ao ser I (COlUllne na �.... pagw& letra DJ

. interrogado a proposifo da

noticia de um vespertino de
{rue ·ele estaria em desacôr
do C0111 o governo 110 caso

(.; as atividades políticas do
ex-minàstro, João Goulaet e

tarnbem a respeito dos ven
cimentos dos militares.
Disse ainda o chefe do

Exército ser absurda e sem

nenhum fundamento a no

tícia. Assegurou que sua

unrca 'preocupação "é tra
baJlhar pelo Exército fiafim
de bem servi-lo e aos seus

camaradas". Dedurou o ti
tular da pasta da Guerra

que sobre o sr..João Goulart
nunca lhe foi falado coisa
alguma, .quer pelo : presi
derrte da Repúbficu, quer
}lOr outra autorítlade.

RIO, 17 (Mertd.) - Ccu
testando as noticias de que
tería desaconselhado o sr .

Getúlio Vargas 'a conceder
aumento de 15 por cento'
sobre as diárias da, guar
nições militares o Ministro
da Marinha declarou à re

portagem;·
� • ., ,.C';,. '5A nctíeia "., f.!

mente destituída

,

I

�

===

,���? as maos
- i:��� �����d��. ü-;: I·_-_

....._................_.....""""'_.....

""""""""""""'.....,--�·i'""""..;..,.-O-'R-GAO DOS
.

uDIA'BIOS
io Varga5 encaminhou

aO! .1Hinis1ro ·«a' Fazend!!.
o' esquema precollÍzadv
nela COFAP para a rea,

�'zaçã{} do congelamento
dos preços. O trabalho
do orgão dos preços já
se acha mesmo há alguns
dias nas mãos do sr. Os
valdo A:ranha, cujo pro,
nunljj�m:eint:o li :respeito
está sendo aguardado
csm grande interesse.

-

ANO X

IHAUGUR4f)A A fAORI ..

rÃ NACIONAL DE
PENICILINA

SÃO

compareceu e assim ll. vE.l'niza.

geln foí inaugurada com a p ..,e

Bcnça de um simple.!; oficial de

gabInete do Ministério da Edu·

cação,

erra
.;, o general 'não. quis entrar ·'·'n

._ .comentários sobre o golpe de Es

lado. e quando 1) reporte!' Inda,
.

gou s'�'tJ.re Um possrvel sentido

anti':pcronisl:à no movímem,u
l;es:p.oÍldeu odiplomaticam<nte qm

o Paraguai não t�Qll o menor b·

tE:raBse em flr:JsUDzar as', na�!õ�;;

Justiça

RIO., .17' (lVIeridion\lp zeirus p; relidos na falencla

E�n OfICIO qUe acaha de ·d!ri-! Banco Central Braailelrn.
glr ao sr. Osvaldo Aranha -

.

�

informa o vespert'no "UHi- O· depósito desta v.rítosa Ira,

ma Hnra '
- o general Z�i1o_ '::-f)l'�àhcia - esclarece rqv('_

bio da Costa solícita. os bons le Jornal. - representa quasi
ofícios do "Ministro da FaZ211- a .ctal dade fias ecrm:mias do
da 11.:, sentido de autortzar o Exercío que ia; naqucte ban;

co .por ordem de uma das ad,
ministraçGes;·. mHi;iiai>.�$;' al1t��·,
rtorss, Era diretor do Banco
Centr-al Braàf�hiro, naquela

----�--�------------------�--��----�---

RIO; 17 1],1êrid,) _-- Há p:'u
co () Mi,nistro. da .Justíça em

sensacional enttevísta ah'''i�J;''''
duraine-nte as oposicões. 1 ela,

.mando a·presença d3 -UDN. Hou�
ve fl}rt�s reaçõ ?�,

eou na mesma. ,A.goJra o "(.';'1"·
reio da Mauhâ.", ezn etFtorial in
titulado "Oonde Estão Os Parti

'dos?" afirma que há oposição e.

que
'

o que não há são os partidos.
Os lideres 'da cposícóo "omi

tiram-se na c'O'll1odit1ade to

.

Iet
.Bancc do :Brasil a. ,repa.!' :"'fl9;eomp ena- Caixa Econômica de Guerra

de funda- os' cinquenta milhões de cru-

ela DuUes a politica
de ominio mundial

I\. 1'08S IIHUDIHJE DE ACORDOS
no: RESSALVA o SECRETARIO DE

DE ALCANCE
ESTADO

LIMITA.

Interessado Q g'Qvern'l), U!�

,
WILLIAMSBURG, Virgtnía,

I
pcrcnça quanto á possibilída, vletico de colocar toda a l1U_ produção nacional tlc

Estados Unidos, 17 (UF) - de de chegar-se a um acordo rnanidado sob sou centro, motores

O secretario de Estado, John com a Russía em futuro proxi; le". RIO 17 (Meríd i _ O gu-
Fr.ster DuPes declarou hoje fi

• , "

que todas �s' tcntaÚvas pai-a
10.

NECESS \RT \8 lPE 3} � "Nenhum h:meffi tem vert�o está .interessado na pro-

negociar com a União Sovié- SAR 'DEl 1.'ÜDQ 1 -

0_ (111'e110 de pretender que vê d�çao nacional de motores.

',' - tao claramente a uma .::ollcl11_1 Af._ra Q contrato e colabora,
tica sabre 85 ql1cstõ·es funda- AdvE:x:Llu. na·:) obstallte, o são de ('ue a guerra é ineY;<'1 ção técnica .� industrial entre
mentais, de.;dc a fiscalização s"crct'll"o· d·' Esfado qu a"

I ,«-
'_

• c:c �
• •

_

e velou que sã,') inuk�is os me. a 'Alfa Romeu e a fábrica na-
da energia al,omica �tf paz na reallzaçao de conve�saçoes de

I todos de conciliação. Deve-se cionaI de Motores, que €sta
lndochina. se desvaneceram paz C�I;n Os COmL�llIsta5,_ como realizar sempre esforços teu_ belece um p1ano :para a fa.
,llltC ti cobiça sov;etica de po. as atU,t S em Gen�bra, sa,� ne- brkação de caminhões Diesel
der c e{.:) predomínio mundial. )"'----:--���.....__ i".'

(<:onclol! D!l Z.a PIlI!1_ l ..�f'" D' do tipo pesado e mod.�lo 500:
J�alando nas cerimonias c.:me_ _

_

mor;::tivas do aniv.:"rsario da
rcsolw;ão ela Virginia s:Jbre a

independenc:a dos Estados U
llídos, Du]]es não f1t:'ixDU lu
g'U' a du\"ida3, :sobre sua de3es

se
o
se on�etn� nq, �ed� d,�, IPE,"-d.:wa

ção dns tfrahHlhar'- 're;;
.

ijrJip9��t:tn

mAU6UROU�SE O
lALÃO OfICIAL DE

RniU ARTES'

:Serão revisadas no país
:150 lonas eleitorais

f�.�(), 17 I r.'leI id.) ]n·Ju!.�u_..
]-ou ... :c o S"'lão Ofici:-.l ():! Be

lu'.:; I',.l·tc;-;. qll Q, se tl'an ....fornl0U

<'!li grand� lli,:vi'l1H!llt;} de protes
lo dos artistas, contra o gove,'·
no, que classificou o matc.rial de
do-os comé} I<:>hjctos de 1uxo to1'

<.;ravura c. desenh')" classifica.n
nandt\ imposévcl sua. im,pol't.a�
ção. EIU conscquencia foram ex

postos tilo somerit<.> os quadros
�jnocahadn.s ou pintados em p1'e
to e branco.

o Ministp1 dn. Educaçã(Jo in'
rUlllhhl 'de rcp.}'Esentâ-l0 o Chf_......

fe do seu gahiuelc. sr. Gi]sQ\1 A

madn. Mas este to.moCID não
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IDOR�S REUMIITICflS.l
A falta de eumprimento de SUCI tClrefa r

por parte dos rin-s , Q couso fun;::lamen.
tal das dêre!> reumaticos, lumbago G irre

'Sularidades urinadas, permitindo que um

E)�cess() de acido urieo se acumule e pe
netre em todo o orlil51n;smo: Este acido
uríco rapidamente fórmo cristais agudos,
que se doiam nes arfi<:ulaçõas, cau;an

ao o soa inflamação e rigidez, os eruei

antes dõres do reumatismo e outros ma

les de sistema- urindr;o. O halallH.nfo apropiado deve fazer vol
tar os rtns ao $QU e5todo normal, afim de poder ser filfr",do

• - -

o QeidQ .�riço. e: por isso que os PHula� De Witl conseguem
informaçõés aludidas, ÇlODsta- dar alivio nos mais rebeldes co. os. As Pílulas De WiH otÍio",
tando.se ainda

-

que o apara, diretamente sobra os rins devclvendo-Ihe s a sua açãr:t natural
lho encontrava-se a cerca- d-e de mfro� das impurezas do organismO, A venda em toclas os
12 metros de profundidade. f

-

.

. �ãt�l�g:o' )armap-CIOISt�Ula-s DE ITY I-
Nãó dispondó O rebocador I

de recursos :ii1disperisáveis pa, Para os ril"-ls

I"
bexiga

ra os serviços de escafandro, EM VJi)1I0S DE 4rJ E 100 PIWV.S * ';'lANDE i MAIS fCONOMI':O!

para içar os cabos 'nos despe-
ios dodod�,!iãO, acuando-se a c:

.

",pr Irlgíndo Os serviços o UI

p'rõpr1o, Capitão dos' Portos. Dia 31'_ 9,30 horas _. Coroa- abençoado por Deus.

passou na ocasião sobre o 10_ cão de Nossa Senhora e encer-
cal_ um avião do Aéro Clube ramento do mês de maio. Crc _ ( MARJORIE '-MAIN, PERC:'l KILBRIDE, a dupla que faz
doe .Blumenau, ,. pilotado 'Por inação das cutas- NOTA _ A rir uma geração -em'
Alex Buchack, o qual dístín- caútor-Íf\.ficará a cargo do cõ- ecnscamento bràslleíró índi'. ( H f' G' A D E I: N ( R - E·H ( A_.guiu sinais para aue baixasse �'ó paraq\1ial e do Colegio "Ma cam corri precisão 'como aín, L
no campo de

-

pouso. Aterrí., r'1'a A-uxl;adora". Todas as fun- dif A I' d t• da_ são evidentej; essas I eren ,VO ta do casal e da famlia encrenca a em IJt� ra ca-
sando, aquele piloto esperou cõês

-

sedio .realízadas nê! San- 'd' t"
I

..

ças regionais, -no uue concerne me la a ômícaí -.

no campo a guem qUe VIesse tuário. "+ Riam a valer vendo as maluquices da
_
familía do baru;

eomunícar-lhe qualquer 0- Divulgando o prcgrama aci- à colonização
-

estrangeira. No lho! A fambJia mais "jeca" d ; iodos os
-

tempos! Um filme
oonrencia. Dentro 'de alguns má, na integra, estamos coope Estado de São Paulo, que a- escolhido para agradar na .nais chic sessão da semana - A
instantes chegou aá:campo um raI1d'0 "para que também em . . SE"S

-

O DAS MOÇAS'" Hás, agrupa á absoluta maioria i::J A .

. "jee-p com __dois enviados d-o outras placas os católicos te-
'Sição de equipamep.to aqi.cio_ Comandante do Porto, snllci, nham conheclmento da ma- dos estrangeiros do Sul, os ita- No próximo domingo, no (l"ne BUSCII: _

. .._na1 .e ferramen�as e�pecl_ali- �an_do ao piloto que voasse neíra condigna como - é come- lianos formam a calunia mais FERIAS NO DANUBIO (filme �lemão) .

_

zadas' e fipal!X\ente a_ :fabric�•. até_.Itajaí, aonde pediJ:Ija à morada em Rio do Sul, a Fe::;- numerosa (14.307 pessoas). (Colorido) com: Marika Roekk, que mer,eceu verdadeira con-
çã.o do -motor· .-

-

"

-I Capi\·ani"l dos·�Port.as um apa- ta d.e Na. Sa. Auxiliadora. No Partná os japoneses é qu,'.'! .sagração da crí�ica nos países em que a fita fOi->cxil?ida!Córresi;lOnd.erá a es�á . .:fase l-re,lho>c.di?f,escali\._Q.pro; ao mes- Ao piedoso Padre Vigar1o.
u_?1a naci.oUaliz.ação dá prodà-I mo . teiP.PéJ., qué .. tra.!ht?lít�a o somos gratos pelas amawis ocupam o primeir·o lugar ...

) Quinta_ferra: CARUSO _ A Lenda de uma Voz.
ça,;), avahada ep:t ��ten.� por\pe_d1do I?as� q�eJo§se envia- r·eferencias com que distin- (14.860), repr.:sentando prà-I

.

1 motor estacionaria
cento do pes? � ..pr�1:J1c:land6oO'1 d_? por t-erra a bum� de pres- guiu a." ANação", com SU'lS ticamente o dobro d.;:s italia- �lIIl11mmlllllmlllllllnmmllllllllllll-:mnlllmmlllnmmlllmllllllllll"

- -

I
uma eCOnOITHa �U}.J,ei'lOr: �a" sao para 'ós .tr�bal� de son- bondosas palavras de agrade-

I26 P. S..
.

por cento de dlV1Sas. Pam' a .tlagem. CumprIda a sua mis_ cimentos pela colab:ração nos ou dos alemães, que os � H E 1\'1 O R R O I DAS
e 1 mótor t2hevrolet 39-41. segunda faSe os ,fu.v.estllúenios ! s'ão,- o pi1;;to AI.ex retornou a que sempre t.emos· dado em seguem_ em ordem de grande- � V A R I Z E SEU L C E R A S

RI�Tollf'ml(aAçoe5'EY(EtC'IOn ! são ainda- TelatiVàme.dte :P1}-1 São- Francisco. levando o a- pról da Matriz de Rio do za
..

_ Passandoo-se a Santa Ca-
=_ DAS PERNAS: curas' sem operaçao

.1\; '..í\ J K Q�nos. 9· :lnesme. e�tre�anto pa!;eIi10 de escafandro, que ioi Sul. 1
-.

I n3J;_).
se da com. ª_ úlbma I�se, enttegue a bordo do reboca- Estamos apenas cumprindo

tarma e Rlo Grand.e do Su. 2 Dispcpsias, Prisão de Ventre, CoUtes, U'1ceras do
-Rtla' FlorIano Peixoto 89 a 'da fa�ric�ç��.rl,o motor; q�'3' dor�, Até ontem ..s primeiras com o nosso d.ever, noticiand-'J finalmente -os 'alemães assu�:: Estomago .e DU'ldeno, Dis€l1terias,' Amebíase .

- Fone 1407.
.

requer 'aqUlsIçao.' de maq�- horas da neite, prosseguiam sempre que P.ossivel, em set.s mom a liderança, somando.. :: Intestinal FissUl'as Fístulas. Coce-iras do Anus.

V E N DI: S I! ! nária especializ.aqa_ e de .alto os trabalhos pam a retirada minim-:s detalhes, o que se 7: 182 no primein e 10.058 {:: D' R A 'R Y T A' B O R D A'Lo
.

L 1 custo"_ do aparelho sinistrado, com o

I
passa- em Rio do Sul, para que no segundo dos Estados refe- § �

-.

f ti ?�ilio do -escafan:dro. Já fóra sempre apareça. e!l1 ,-
.

11 -;
-

- plano de destaque . .este rmcao ridos.

=_ª__
CLINICA GERAL DE ADULTOS E CRIANCAS

Automo\'cl "Wanguard - Stan- �
.

.

:0 ENCONTRO DOS
"111••

- ._.MM.'. DIIIIIII_lllllli � Consultório: - Itollpava Sêca BI...UMENAU_dard", tipo 1949,. completam.ente I a Congrega".ão da Faculdade', CORPOS. ..

C 1 :.- Horário: 8 às 12 horasnforma!lo: Preço -::-
-

I.$ • -
•

• manter expedient'é na séd.e do . Enquanto ,se pr-ocediam os

r. I � R85.000,00. Info:rmaçoes.-a_Rua Ma· Diretorio, oo.Iifiando OS servi- serviços .pará a r,etirada do

oas-a �?u �JaulJ'ue a�.18 .JraoonlllsCO
Residencia: rua Presidente Getulio Va�gas; 143 -

to Grosso, 556 - Fone, 1654. ços a um aluno,da 'Faculdade; avi�o "Stinson" do fundo do � d
I I� = - - - Telefon'e: 1 1 6 6 - - - ::

nltllhl:G li) A
-

p' I R'_A reinidar a publicação do _jor� �ar, cuja tarefa tem sido di- ÃlIIlmlllllilllllllUlIIlllllllllllllllllllllllllllllllllUllIIlIIUllíIIllUllllmllh::::
&;'S"U"Ii'{' A A A nal "O Acadêmico";

-

-tomar flcultada. enormemente ,pelo Rua São Franciscil, 147 - Fonefl 2061 e 1043 I I
medidas para

- solucionar o fluxo e ll1fluxo- das mares,. as •

fA-.O PAULO problema das- mensalidades, turmas de salvamento que am- C C R I TI B A P A R A N A'J afim de' que não haja aumen_ da se achavam empenhadas tU()" do governador D'!wey qele aliados tradicionais uma vaca. E

to e estudar demarches para na tarefa d·e encontrar os c,�r- __ C0l\'IPLETAMENTE _APARELlIADO __
'não é contra o café. mas contra os uma vaca bravia. que promete ar�

melhor instalaçWD dos cursos pos de Passold � FroeschlIn, CIRURGIA _ MATERNIDADE _ INTERNAÇÃO preços atuais do café. Em seu her� r�meter de cornos afiados. entre os

e sefviços da Faculdade, pos- �oram surpreendu�Gs com ,o RADIODIAGNOSTICO _ RADIOTERAPIA metismo de um homem politico, fe· dois pai�es. par::. tão só prejudicar
sivelmente no i sobrado do lnesperad'Ç). aparec�mento. :;'8 ABERTA AOS SENHORES MEDICOS I

chado á vida de relaçãO' do seu a amizade entre elos.

mesmo edifício l-onde 'a'iual- 11 horas 'lia man'ha· de ontan,' pais. Refutar o sr. Dewey é a coisa

.mente funciona:' da primeira vítima. Diante do E!!����������������������������"� Reconhece o governador de No- mais facil c.este mundo. E ele pOde

Como se vê, �s novos diri_ ocorrido, renovaram-se as �s_ .---.---------'---------------- va Iorque que o café está escasso ser refutado com um eimples argu-

gentes nãl;). favorec.erão qual_ peranças de 5-e encontra� .am- I
porque houve geada em São Paulo mento, qu� é este: S� os Estados

quer ambiente de hostilidades da o cadaver d.e outra VItIma, e no Paraná. Se houve geada no Unidos, que são uma nação riquis··
entre Os alunos e a direção o que se deu pela volta das Paraná � em São Paulo, em conse·· 5ima, a mais ric:l. do mundo. eco-

da .Escola -e -tudo envidarão 16 horas· Ambos os �orplOs fo. quencia desse fenom�no a merca- nomico e financeiramente a
_
mais

para que cada vez ;mais aqu€_ ram encontrados bOlan�:1o SO- daria. que é o café. se torna pouco poderosa. deve se eximÍl' de usar

le importante Estahelecimen. bre as aguas do Atlantlco.
,

aCessivel p,elo;. preçPs usu.ais no o café. por um ou dois ano�. com

to de Ensino Superior se pro. .

Ao encerrarmos esta notI- mercado. Isto porque o Brasil sig- o nosso produto'rei a 82 cents a

jete na vida intelectual e �Ia, soubem�s que .tOS despo- nHica. 47 por cento da produção libra _- que não foi do Brasil quan

cultural de Santa Catarina. lOS dos desdltosos i!ilotos blu- do café nas estatisticas mundiais. do �le vendia por 7 cents o unico

AG novo Diretori1o, as nos- n:enauens-es chegarIam nes�a

}
'<;C?...

�
Não quer o sr. Dewey que· os artigo que lhe d:! os dolares de que

sag- congratulações com voto c1dacL<: no amanhecer do dia

�
-

i�:::�::_- '��"::'.c�." � .�:__-
- Q novaiorquinos bmem café por 82 carece para adquirir. nos_ proprio5

de profícua atividade em prol de hOJe.. . \i- .�
c�nts a libra. Enquanto o café es·· Esta()os Unidos, as coisas mab e.-

do espírito universitário da
t Abo que fomos ll1dfOrHmad�s _ _ '):",.__ .I..>.,:._ ._� -r

- (�ioVnC'r.poctarl:oOt��lej propõe1- �tue EOG �e.us I
'cneíais da :ua vida? Os nossos

capita-l. am em, lOS corpos e enn- , -' -./
-

-';", _./
- '. "., .omem el e. 8ssml 1J1Hgniiicos aliados em du::'.s guerras

que Passold e Sieg:fried E'roes- /�;:'�:ft:r&_::j:�/ \\'-'1 ?-�- põe. o ilustre homem Coa Estado 11- {dao impedidos de nos pal;ar o

chlín serão expostos em ca- Y"
--

.,
_:-1

m,rlcano um.._ vaca. entre os Esta·' nosso café por 82 cents; cnt--' -.

mara ard.ente, nO necroterio
-

-

-_:_-:::__::_-::_<� I
cios Unidos e o Brasil. E' inacrcdi- to (JS brasileiros podiam VC-h�.

do Hospital Santa Catarina, 'lavel. mas está a(!'mtecendo. Ou dtlrant� mals de 21 anos. abaixo do

de ond.� rumarão para o cemi- � e d
I nntcs. ameaça acontecer; um gover-

tério, cujos féretros sairão às rr:9 ln e· (O5O . • . I
nante da autorjdade e do prestigio

15 horas de hoje, daquele 10- <10 sr. -Dewey. interpõe �ntre _doü

cakncerra_se o enílogo trágico
.- �.N iJ<n. lJj!;lSTE DJAB,�.:qúe vitimou dois filhos bIu- .�

menauenses. cuja· doLJrosa 0- NA ENGRAXAT�
correncia vem ·Enlutar duas ttradicionais familj_as e d.eixar
um vacuo -no seio da propria
sociedade a que pertenciaín.
A população blumenauense
sa_berá urestar o seu tributo
de homênagem aos dois pilo-
1l;s civis, tragicamente desa
par.ccidos nas _aguas da baía
Babitonga.

TABAJARA rEM-IS CLUBE
_ COlwocácão

': _' . São -�ón'-i:idõ1dos os senhori,., socios acionistas deste Clube
�ra a ASSEM:sLEIA GERAI;>� ,oRDINARIA a realiz::Il'-Se no
dia; 18 de m� de 1954, ás 19;30 horas, na sede social sita á
,l{ua Alvim Schradsr, a fi mde deliberarem sobre a seguinte
'ordem do' dia: -."

,_'
-- .

1.0 -_ 'Apresentação; discussão e aprovaçâo das contas
da diretoria e parecer do Conselho Fiscal -referente ao exer,
cicio de 1953.

.

2.0 _ 'Eleiçã'O da nova diretoria e Conselho Fiscal para
o exercícío de 19�4.

.
..

:3.h __::__ �ssunfo.S diversos de interesse sociaL" ."
Obs.: Sr.não houver numero, será feita segunda convoca,

ção meia. :pora -:rháis' tarde,
.

funcionsndo
..

entãl()" a Assembléia
com qualq!1e.l,i.nt!�e:n:) €9_m base no_ § t-o do arr, 59 dos esta,
tutos -�sociàis::.::," __ ... -. - --; .

.'.
-- '-

Blumênatl; li. de Maio de' i954. .

AUGUSTO JtEICHOW, Presidente

F

para todos os

preço de
casa dê madei

ra, c·om todas as aconlodações,
agua qucl}te e -fria e demais
instalacões ne(;essárias ao

coinpleto· conforto, sita à rua

:Nfar,echal Deodoro, 63, _ Velha·
Tratar 110 l,ocal, com' -Raul

Knoch.
--

Urgente - Procura se _ moça

maior de bôa aparenóia para todo

serviço de' familia pequena. Iill1is�

pensavel que goste de- criançaS. Or
denado incial CrS S,1I0, -com direi-

,_. -
-

to a 'passagem -aérea. Tratar
o genete do Cine :l3usch.-

MO(A$ Df 14 A 16 ANOS
•

PRECISAM-S'E ria� INDUS
TRIAS GERAIS CASSIO ME
DEIROS S.A. - Alameda R.
Branco.

(ONSER'TO
DE R'ELOGIOS dentes á consecussão de uma

paz honrosa, em respeito à 0-

pin_lão da humanida,de".
Mais adiante, aSSin�Ol,l que

embora -os dirígent-es comunis
tas falem ás vezes da possibi
lidade de um entendimento,
"devemos cuidar-nos dessas
declarações, pois enquanto e.

xistir a lib.erdad-e em qual
quer 'parte do'-mundo, Os -co.

miJ.nistas à conSid.eração como
uma ameaça".
Igualmente expressou

"as forças do despotismo
hoje mais formidaveis do que
em qualquer -periodo ant-erior.
O futuro da liberdade repousa
em uma pequena miuoria da
humanidade.

Nl;ls países livres, somente
parte de seu povo se inspira
na -especie de fé qUe tem for
ça :para op.or-s.e ás forças ma

terialistas e agressivas do des
potismo".

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua são Paulo, 3343'
ITOUPAVA SECA

.
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MINISTRO DA MARINFL"
f & •

ARGENTINO
i

Pr

•.
'l>l��Q"" lJIiAtendendQ a um con:vit& du I' -.,o �("1Cfl�!1"

secr8tario da. Marinha dos ,Es· ,
, -.:4 ...•·

ItadoS -Un1d'os, para uma -visita· II
ao� estabe�eéimentos e bases na' f t OFOREriO ;-valS -americanas, segue para a

! k

quele pais no t'Evitil." o mini",t--"
! � clll..,.l!otulac.. '.la,:;O 5

-tia .Axge�l1tina, contrr.,-,almjrant : O ,"od&mu =
AIl!i_lbaI Osvaldo Oliveri. I � t,ofamento ..

o almirante Olivieri dev�n I !l dOI funções I"p.assar cerca de trínta dias)ii! li -

-f'ni •

AmériCa do Norte e em SUáS de

I' =
.ml no. .

claraçõe:, á n':J:s:", relportag�r.
.....................-----

-desmw.tm a notlcia de que f:;· - - - - - � - � - -

se adq-uirJ:r ge1-o-na-ves para a Çs Oquadrà, 'argentina, re�teraJ;ld:)- {,.
s€.>ntido de corh!!..,�m. de sua viE;ita,

lho, com reuniões de 9 ás
] 1,30 e de 15 ás '18;30. foram
discutidas- e afins1 apróvadas
Resoluções, dt3 antigas Comis--

�lm1� de (I�9a� et;p$1!'
�e. lteVóbere9. plstf"·

W etc. _ qURlqucl'
�ca, COMPRa-M-SB

.NA·
.

i,

i
�

I�S'"''1<'
Em Fr:mk!urt I Al"jll,lI'h3): I�,�

Mudureira do Hio 1 x ii.UgS.',�·Durg O (sábado i. �
Em Brerpf'n V\l(�n-13nhH)- II'Jrlamengo dv _Rio 4 x Verder 1 -

Em �rrc1iid. Atletico Madrid ,.

4: x Olaria 40 Rio 1, l,j
Em Be1gr:;idll (Iug.Gslavia): �

Iugoslavia 1 x InglatE'rra O

(seleções A). _ I
Em Zagreb (Iugoslavia):-:

Iugoslavia 2 x In�aterra 1 i
(seleções B). I

1 Em Lisboa: Ganhando do).!
, Benfica por 3 x_ 2, sagrou_se I{} Sporting campeão portu

'.
t guê-1'1 f1:t' 1 í'mpor:lon- de 195:l� I154-:". .

. __ _��_�_,

llAROLDO ItEGUSE

BLUMENAU - S.C. _ Rua Floriano Peixoto, 89
-

Caixa Postal, 439 - T·ele:fone. 1638

JOJAS RELO'GIOS AI�ORNOS

>--;r-TJ"......\,
�4i�.· ."\

-te2':$e � QJ udô cioso
com I FD5CAl

;l
• lôdo para o sangue'
ti f6sfoi'(Ii paro o cérebro.
S cálcio paro 05 ossosl

I -L
O MAIS MODERNO FORTIFICANTE I JLABORATÓRm LICOR DE CACAU XAVIER S. A.

R. Fr�ire !ll Silva, 58 . Tel. �2·ma . f�d. Tele2. "�ulril" • C.P. 3.8U • S.I'ÁUlD
. -

.... ""

<" .. �..,.. �._._---.......,,-' "'" -� -+.:::,: ::..::..:...:.:....:'_-=-::::::::..:.:: __ ? :"::::;.;.-_ .........__.,..�-=-���:a-==t:"--=--.;��,...,..·�

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. lCc:nner�
APltES�!'-�ÃAM: �

(,I N E
J I

,

.,,,",. I
L ...�

H O .J E -:-;. Terça-i'eira - às S horas - fi O J E
JOSE' LEGWOY, JOSETTE BERTAL, DORIS MONTEIR9,.
MODESTO DE SOUZA CONSUELO LEANDRO, na granu'e
produção carnavalesca Ci.D IV cent-enário de S. Paulo:

CARNAVAL EM (AXIAS
Uma grande revista musical de 1954, com José }tegwo!

no papel de TENORIO e sua "Lurdinha"! Muita emoç;a(), l?-u�
ta gargalhada neste grandioso Show, com números mUSIcaIS
a cargo de: IRACEMA VITORIA, BENE' NUNES, NELSON
GONÇALVES, DIRCINHA BATISTA, NORA I'JEY, J,C?RGE
GOULART, CARMELIA ALVES LINDA BATISTA, .ínter
preí ando cs últimos sucessos cà�navalescos: "Dor' de - Coto
velo", "Abre Alas", "Em Mangueira", "Marcha da PenicilI
na", "Lama", "Mulher que é Mulher", "Se eu :fosse o Getu
lio", "Qu.e Saudade é Esta", "o Miguel é o Maior", ".Carna
val em Caxias" (seu Tenorio).

Não percam HOJE, no Cine Blumenau, esta grandiosa
produção da Atlantida, uma verdadeira apoteóse musical do
cinema nacional.

- .

"CARNAVAL EM CAXIAS", um filme NACIONAL!

No próximo domingo, no Cine BIumenau:
SANGUE POR GLORIA - com James Cagney, Corine Cal

.
vet e Dan Dai1ey, em Tecnicolorl

-( I N E BUSCH
H O J E - T>erç�_feira - às 8 1101'as - II O J E
Sessão das Moças, a sessão Que reune as mais lindas senho
ritas de Blumenau!

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

Poderá haver injmtiça mais fla
gral�te. pluis doida? Venclieu o Bra
�il, que é um_.'l nação

-

de- e��assos
re_cursos. {) seu café, ao poderoso
ao forte. ao rico consumidor da

custo, ou quase abaixo do custo� úu

então. um pouco acima do cus

to!

União Americana pcl:::s cotações
mais vis. Negociou a sua maior ri

qU:'za por um preço que por_ anos

seguidos, não pagava o custo do

hoje u ma:s corrent.e: De co- produto. E tanto não pagava que

muin acordo, as familias 5U-
se abateram. _ó em São Paulo. mais
de um milhão de árvores.

-

Isto sem

primiram a "soireé" dp COll- contar Minas e Estado do Rio. onde
trato, 'e cortaram, tambem, milhões de

A ccrinúmia I-civil; ,
árvores, por não serem remunera"

� Ela é- cdebr�da -na:Pretória dores 05 preços do café no merca-

c',� internacional.
dó lugal�-' onde--Úside a' nÓiva Agora, ocorre o reverso. E o que

e, em
-

geral, antes do'casamen é terrível é que o reverso da me

b religioso. O juiz de casa- dalha re:uli? dI' uma calamidade;

111entci e o oficianle: A I1lOÇÍi e
é o preço de uma hecatombe ecoo'
norriica e financeira, desabada so

o rrioço, acompanhádos pelos bre milhares de fazendas.

pa'is e as testemaphas, vão em Não seria a

-

hora, daquele que

traj de passeio à sua esco.1 bebeu por l11�is de dois �ceniose '

café barato, café por preç0ll: irriso_lha· rios. apoiar agora o lavrador pl'e"
O a-compallhament�

. -

.iudicado_ com um pouco dia sua boa

Nã-:J. mais cor'l:ejo, . misto, vontade? Por q",� a impach;ilCia do

Quatro ou s.eis mocinhas, sem governador newey, que nij,o. quer
esperar dois anos. para que ,0 Pa

"garçons d'honneur", acom- raná ':: São Paulo <e .recuperem,

panh_am a 110!va. O cortejo, sol reclama leite. para nã,o indenizar

vo no campo .::nde pode ser o que foi espoliada de um décimo

1 d I t fOI' dos seus prejuízos? -

pro onga o a egren1en e,_ Se os E;;tados Unidos deverão ser

reduiido à mais s:mples ex- , 05 lead�rs da segurança
.

coletiva

pressão. Ao s·om do órgão., en- do hemisfério. pem arranjados e\l

tram a s:"demois.elles· d'hon- tllriamos se a sr. Dewey,-.em V�:II
d' governador de No.v.a .Iorque, tI-

neur", -a n·�ite e o seu pai, o
. -

vesse sido eleito presidente ,_ dos
noivo e a sua mãe, a mãe da Estados Unidos, como ele já preten
noiva e o pai do noivo. As deu. Não contestamos a excepcional

despesas, tanto na igreja c{)mo capacidade de�se homem para o

cargo que ocupa. Sõmente (} que
no carlorío, cabem ao espos-o. desconhecemos é a sua clarividen
ou a recepção ficam a cargo cia para ser um condutor do conti�

da familia da espOSá. nente.

K

�lnlluulllmIIIlIIlIUlln\lnl'lllllllnlllllmlllllllnlllnnl.11111'UIII!IIUln�

==_;::::::_;_
-

N 10 V A' A F l O R I A-H O P 00uL IdeS =:�====_=Quando precisar de qualquer informações,
encaminhar documentos a repartiç!5es p1!blicas ou tra

tar de qualquer outro interesse, ll1clus�ve - compra de

objetos, dírija-seã

§ A G f ti ( I A M E R (U R I O
.;'

:
- -
-

e rneruante modica comis��ão4 se 'rã imediatamente at.e!!m
.: dido ..

- R. 'Tsajo, 12' _.:.. Ena .. São Jorge - Sala 4, ou =

: -R. Tenente Silveira, 16, Edificio Parthn.en, Sala 103 -

�� - F I.• O n I A N ().I' O I. ] S, . - ..

=

im!il!IM."u!..,�:!Dn,iimmID,'u,uíü,II,!miulmllii_UjUiÜ�
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ENTA�SE:A, JUSTiÇA ELEITORAL.

bra OS esforços para conter
.

RIO,,14 (Marid.) - Volta-se a Corte vem (pondo em pratica, 110 de parlamentares. quo ,ali vão j Este é o nosso pensamento, já Ministro', Pl·esi'dente·, .cteceibá-r,.}CAS'l'RO -- Juiz de ·DireJt'J.!'. 'esl-i. redigida,noli

atenção dos politicas para o serrtído de elevar o Indíce de tratar de assuntos com 'J I1réSil' expresso, aliás, na portarrá que 'Vctus 'respeitosos de saúde,

pai;,l'
mos:

'l'�ibunal Superior EleibJ.ral e pa moralização 'dos pledtos pclíttccs. dente do, T.S.E .. Os r€!petidos temos a honra de anexar .a es- e tranquilidade. . A PORTARIA

il'a as medidas que 00 ministra O edifício, da rua 1.0 de Março pedidos de revisão eleitoral de. te� Re.s;peitosas Saudações ��- as). "PORTAlUA O ra, acima de qualsquer pai."õe3

Edgard Costa, presidente dessa passou a ser ponto de reunião vastas zonas. onde as estatístí- Quei.l.'a V. Excia., Eminente CRISTALLlNO DE
..
ABREU A portaria daquele magistrado Doutor Crystallnio de

AbreU,!,nu' entusiaemos pclíttcos.

cas revelam a exlstencía de um . .',
,

Castro," iuiz de Diredto 'da Co' enmenda.:' outrossrm, a todo" 03'·

,i,eleittoradOl fantasma", está
'

'cJ
'

I
. marca de Barra de São Francis- sf:,'\'entuârioSl e funcionárics

DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS" M J I
,', '.

". ...

I
.. '

PROPRIEDADE DA: pondo em sobressalto rnudtos de-

O e'. a�
... :n,'."

'

e o'. C,.3rtl .ag.en'S.' e
CO'. Estado' d9' Es:pirito Santa, Ju�.tiça que se abstenham,

S/A .. A N A I) A O .. putados, especialmente. Ontem, 0,,<5 ()SI Q por nomeação na. fo.rma legal e-, funções de ouals manift,sbnijes

IIlGr exemplo,. foram registradas te., afim de evitar eomentârâos i !t'Plitif!a�' pa!'tit1ár�as, sob (;',l'l.

as seguintes visita aos mlnístro-

'p'..a. ,'."'8 ': �azer' b' '1 . � .. ê eXP'loraçõ,es po.liticas, que P��"I'
de ·se.re�\ rCf.o�abi1isado3 na.'

presídentec deputados Sá oavat- ca,'ne e' o' L:f. '

el'" sam €'Il,volver-,iO' nome deste :ru�·
,
forma da lei.' Regilstre·se,·

ct\'nll:i, Virgilio, TáV'Pra, PaulO

-
.

, tt'; .' �
:4),' a. tO<lmj' os jurisdicior.a.dos: de publique"se.'e cúmt\ra.-se.' Dada

Sa.lT.azate� Menezes Pimentel, N'O RI"o a' r'.'·ecuperad··.oro d� .m·'." ,uut.·..•••..·.I;�'dos
t�dos <;Is dir�itos desta C�aI'ca, I e passada nesta. Cidade e. UD-

Rui Santos, CI'.1domir MiÍlet e W
que o .Tui:z; .,ije .

Direito, nãp pode,marca :de Barra de São Fransci3
,

,>., Magalhães ]\[e10 que foram tra- .ter e; ri;ã:o "tem· {)ôr p·art�dada.
I
aos dezessei� tdias' 'do rnês , de·

1; RIO, 13 (Merld.) - ProcedO}; em Israel, QI{;_e realizou canto- satisfeita; mas "se nao puder .a- '. \

tal'! sobre revésões de eleitorado "
'.' 'não., hostil.�..

··

..
·

..

e... ·:.l1em. proteger ne- ,: Janeiro do, ano de mil novecen-
te de Nova Iorque, onde mantem nas de operações :p:Jásticas ,Bem judar fiéa:re.j! ainlda, mais
u da

.

f l'
.

s
' " .

, nhum po..Utio:J1" desejando, apenas los e' cinquenta e quatro.
ma s mais amosas c imcas

cobrar um centavo. "F'uí à Gr�� ton,te porque, verei que todos a-, Itd
•

EtI"
.'. .

q,.ue, na, EU,a ,·.C,··.omarea os paTtid�s as.) CR.YSTALLINO Di'!
e CIrurgia plástica dos' • s ac os ela. para passar apenas 2 meses. qui tem semblantes

.
. '.' e seus 'membros saibam .e man BREU CASTRO - Juid de

e sôo por issofeliies".
ESCULTUR,A elérvação

--��--��--------�--�--��--���-------

_.__." ......-�
<

'
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Red
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Rclla.;ão, Administração o Oficinas: Rua São Paulo n.

3191 - Fone l09Z CaIxa Postal, 3S.

e.�;r.-,,, '�.:if
' ..

.

•

3� Diretor:' MAURICIO XAVIER
,<'(�:,

Redator: RAUL FAGUNDES
no Ceará, na Bahra,
nhão e 'em PernambucO, respec

tivameiite�
mas tive que ficar 7" .. :

:" algUns dias, fi. dra. Genia l3akin, Entre tOS docurnentos. (1'.1V a

MOVIMENTA-SE A

JUSTt-IHtuana
.de nascimento e, àÍlieá·

ÇA ELEITORAL
..

.

; cn.riia naturalizada. '.

.

...

.EnqUa.n� isso"
. �,;��tra-.se . �ll-� .DUrante os anos de &'Uerra

ti e os JUlzes eleito aIS de
.

todo. txabarahndo 20 horas p,or dia, a

() país um mo�me'nto de scilida.fdra Sàkinl devolveu a· milharE\S
riedade ao ministro Edgard Oo� I

de jovens mutila&:>s: a beleza, o

ta, ém face do, ,sen apelo,. para:'cquilibrio, :ao harmonia Ida sfel
que rediobrem os seus esforÇ»!'l ções rouba.dos pelos estilhaços
no sentido de evitarem 'e, puni- das granadas ou pelas uei�adu
�:em as fraudes nas futuras e' �as. MEsmo depl3is da

-.'

guerra,
leições. Do juiz de Direito '(la

f�; desl'''''''''da pelo e',..e,rCl�t�,,·�.,_ ,� y a-, Camadas mais hUini!.les do
Comarca de Barra de Sá,o Fran�'

mexican'J', para.' a Alemanha, a sem nada cobrar.
cisco, no Estado, do. Espirii.-.:J

fim de tratar e recuperar os ,'-'VIM AJUDAR"
Santo, o prfllSidente de TSEre .;,

'

,

,

. ..

mutilados ianl!-es qliLS tropas de Refereill!do-5� 'aos 5el!,�;;.;planos
cebeu o seguinte oficio: -

• ucupaçao. d,e 'ativi,d8.de.· ni.�dica, dis§'é'ã d :a.
"Senho.r minitro:

I "A
.

,ó' to ,." e'I'. qm �6 U -;.) l<Usse ' a -

Pel'mita}'110 V. Exeia. que {) . .
"'.

,
.

r.ara ser uhl ao Brasil. que e

cumpr1mentem:Js pelo, magistral -,
.

_�, h' ·t·' •

eum paIs oLlMe a, mm a nqu-
ffiscurso (proferido por ocasião

" .

za, mas tambem ptabieza".
(:Ia reiniei\O' das atiivid3!des 'do E

A dra. Sakin, tão espontanea-'
mente como veio 3/Do Brasil. já

EXPEDIENTB
ASsinaturas:

150,00
80,60

Cr$
Cr$
Cr$

ANUAL ......•... , .. , •••. ".

SEMESTUAL .•...•

N.o AVULSO •..•.•. "0 •••••• 1,00

SUCUBSAIS: RIO: - RrJa Rodrigo Lisboa, UI
_ Fone 42-5953 - 81\0 PAULO: Rua 7 de Abril

D. 230 � 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181

Bl!LO HORIZONTE: - Rua Goiá3. 24 ;- POR

TO ALEGRE: - Rua João M,QDtanrl; H - CU

RITIBA: - Rua Dr. Murici, 708 - 2.0 andar -

Sala 233· - JOINVILE: - Rua São Pedro, 92·

No sul lO 610 da população
estrange�ra do B r a s i I

rentes de imigração estrangGi
ra que demandaram o Sul bra
sileiro secon centrou, de pre

fer,encia, {! mdeterminado Es.

tadoJ. 05 italianos adotaram
São Paulo como centr-o de con aos fraudaclol'cs da lei.

grégio Supe:ior T;ribunal.
:As palavras pr',oferidas P{)l' V.

Excia. S';)bre' serem sábias é ,im

ggrito oportunissimo de> alerta.

contra as ta�vidades soturnaó

RIO, 14 (Merid.) - A p'J
p1l1aç�o estrf2ng-eira radicada
11-:) Sul do Brasil corresptm
dente a tres quartas partes do

,total de estrangeiros que vi
v�m no País. Expr,essa em al

garismos, .essa relação repre. vergencia. Os ja;;Joneses, que

senta_se por 771.725 estran.1 vieram' m:uito depois, tambem

.geirc1 presentes na Região rumaram para esse Estado, e

Sul contra 1,085.287 presen_ daí se estão transf,erindo para

.iCE em t,odo o territorio na. o Paraná. Os partugues2s .e

cknal. Para essa Região, como espanhols, imigrantes eminen

é, sabido, foram lencaminha. temente urbanos, ainda fica

,dos milhares e milhares d.e ram em franca .maiocria na ter-I
imigrantes em fins do século ra bandeirante, localizand'J�se I
passado e' começo do atual. sobretudo, na sua Capital. Já I •
Quanto à imigraç;io csp':nta- os alemã,cs SEl concentraram, &. -------..

11ea, atribui_se em grande par.
em maior núm2ro do Paraná I

te' ao clima a manifesta prc_ para baixo, especialmente em!
fer,encia pela região ,em cau- Santa Catarina e no Rio Gran

, �NDA OElSTE DIARlO

sa de do Sul.
. �"'';; 'c'' � � ".:

E' tl:lmbein conhecido como I Os resultados do últimJ Re-
_.

NA
',�

ENGRAXATAKIA

cada uma das principais cor- (Conclui na Z ii pãgina letra C)
.
If"ONTO cme

Prepare ..

• • futura I.
uomh
......

IOFOSCAL

"Hão data de-�ojeapreoçupaçã�del S o Ir
Vargas e fenr a economia mmelra"
A recuperação do decr�to de solario
minimo na palavrado'genador8,. filho
RIO, 15 (Merid.) - "Ao

l'cassumir o exercicio do meu

mandato de que ,0stive licen
ciado por tres meses· atendo
aos apeks das classes produ
toras de Minas Gerais, trazen
do até esta Casa o eco da re_

volta e dos protestos, que es.

irugem l)Or todos os cantQs,
contra o tratament,') desigual,
injusto, merecido e iníquo, im
posto á economia mineira pe.
lo sr. Gztulb Vargas, a-D fixar
os novos niveis de salario mi_
nim.g para c país" - disse, on
tem, no Senadn. '] sr. Bernar...
(ics Filho, lr.ici ,:ndo o discurso
que pr,aferiu !'c,bre as reper
,cussões do dc-:rcto presidencial
instituindo l) nov� sc>lario mi.
nimo "A mim - continuou I)
sr. Bernardé'3 }'ilho - não nH�
'causa estraIiheza a atitude d�
s. ex., pois não data de hoje,
lnas de sempre sua preocupa.
ção em ferir o grande Estado
central. E quando procuro ra_

zões para ,essa atitud.e, que já
s� reveste de todas as carac.
teristicas de morbidez só en
contro m'otivos e elementos
que devia mlevar o sr. Ôetulio
Vargas a g,esto dif;e1'ente intei-
ramente ,oposto".

'

o PRESIDENTE E
MINAS

rurais e industriais. A t1'ans- não alienamos o direitCl de e_

ferencia !Jara outros Estados I xigir que se 110S dê tratam,e:n
de Industrias locais de Minas to equitativo, igual aO que é IGerais ü:nfirmam o acerto e deferido aos demais Estados,
a exatidão das minhas afirma- porque Minas tamb.�m é uma

Ições". unidade da federação brasilei-
ra".

VELHA ANTIPATIA

12 B56 9

A seguir, o sr. Bernardes
Filho procurou demonstrar,
num breve retrospecto," I)

quanto Minas Gerais contri
buiu 'Para o sucesso da vida
publica do atual presidente"
e o (lue chamou de pr,eocupa_
çã,() do sr. G'2tulio Vargas, des
de que assumiu o poder, em

"procurar destruir a influen
cia de Minas na Federação, ln Isufilar !'! promover o' desenten
d_im;ent9' e_n!re os mineiro.s re.l

Illzar. a. CIsao d,::)' sua umdadó'
politica - e quanto isto não
bastasse - fod,o o periodo <.11- I
tutorial foi caracterizado pela'
sua reCUSa em fornecer ou for i
talecer a eC<::lnomía do meu Es-

\1üido". HORIZONTAIS:
"O depiluperamento da eco_ 1 Malvada; oatio ex:,erno ao alto � 2 Comandante LUTo

llomia mineira - ac:mtuou

-I
co; trono - 3 Ãdiant��se; nome de mulher --:- 4 Obrigado

no p.eTÍQdo ditatorial foi inte- (pI.) - 5 Cozido (Dl.) - 6 Meía de tranS!lorte; Paraná
-

gral. O Estado começou a dcs- 7 Drogaria - 3 ent? fantastico; repercutri - 9 Abertura

Ipovoar-se; sua pogulaçã':), a I através dos pavimentos de um navio por onde os mastros
decrescer a,tclSiadoramente. i se a:::sentam na carlinga: destrua.
Houve o exodo nara os Esta-., V'ERTICAIS:
dos limitrofes e- mesm-n para I 1 Mastigar o fumo; confiança - 2 Endosso (pl.); admira- IIoutros mais distantes, para d:r - 3 Aborrecido - 4 Prender - 5 Antes de Cristo; da m�s

São Paulo, Matlo. Grosso, Goiéis ma maneira - fi Antílope do Cabo da Boa Esperança -,- 7 O

I'Estado do Río, Distrito Fede- mesmo que jarro, planta medicinal (p!.); .em companhia � 8

raI, e 'Para o Paraná, de nu- Ambos; brinquedo - 9 Afluente do Rena; .especie de paga-
<'leaL': dias nossos tl'nhnIIlndo:rE's 11nio. .

........ ':'.

ler- lttta�dó, hone'ta.rnenfe, pela or->.
.."

1 clero e 'llr,og.resso do Município;
I
sem ,'lÍ-nv,olver a Justiça, que pai-

....... :;.

famosa cirurgiã iluetra, as recor

dações de sua pa';sli,gem pela

Gr€�ia, por {lxempl,} consegui
mOI! ler num dos jornais de A-

A dra Sà.kin encara

gia plastica como

de escultura '€im ser vivente.

"Da mesma maneira como' (}

thcnas que a "Gre,'\a Üwe do-is escultor al,..olda a argila, assi'm

Pla'illos: O Plano' Marshall e o tambem Q. cirurgiõ>�, plástico a

Plano Sakin",' faze:l;lo cOm Ü"O molda ossos, carne. e cartila

.ah'sã'O' as extraordinaria'3 ,_,pe' gens".
ra....ões plastic'as que a grande . .

" A famosa cirurgiã,' que fez zo

: ... .1

a>'
curso de roecticina' 'na Alemac

...

pas, nha e ai teve ta:riIbem sua infan-

cia, afirmou que o' seu passa.'-

te'mpo, na idade e5e01ar, era

mOladgem 'de argila. "Hode
dilz ela - faço
te viva".

a

". Seu lílho lIotr& '9 brinca'o � tl,ldo.. � e, ii. lll,l.I&. q,uud,O �

...li...ço 6 grande, êle �91'OllBa e dorme. M",,; quel ",ai; lIom
.

em que êie brincá. quer nal! horas e,m. que �:e do�""
.ilhares di! pequeno.. inimigos de sua.8aú ,e tl'abamam,silen

etóaamente... São 08 varmes. quo' sompre -"- 'momento
,. após momento.;... .moVimllnlam,sll.'.para·.lirar de 82U or�

. llÍSmo o alimento que deveria.dar.lhe: mais. fôrça a animo,
. -::abe a Tocê, que é su.. mãe e é E8Qlareoirla; der,,"d�·lo.
Livre.o dge vermes. <:ando-llie. 'LIOOR DE CACAU XA·

VIÉR _ 11m yerml1>lgo d,,' áçãq;: moderada, qUI!. deu

...r tomado ]Ior tôd... •• criailÇa�: em .idade escn]ar.

A cirurgia plástica

esteve! na Grecia.

pela 'dra, Genia ,Sakin é a cirur

gia ·reconstxutiva.· "Para mode-' i
lal'-se: um rosl;pt' def�rrnado, €

I'preciso não' só tecniea, e ciencia

maS tambem senso< estético".

'. ,Desed que: aqui che.go.u, a. dra"1GenIa Sakin aiI1lda não teve '{}

p>:lrtunidade. de ter contato,

di-IrEto com os Ileios mcdicos bra

sile.i.ros, pois tem' estado déscaP,,

sandOo pOor alguns .'dia. Mas já�tem I
um . plano de 'discussão, '€ troca IIde idéias com 'Varhs especialistas
€' dentro ain'da, desta ,srnnana I
tr.açará um plano de 'ação para"'

proceder aqu�, eomo fez n'a Tur

quia, Israel � Greeia, ou seja, 0-

perra. com suas mãos miracuI<l;'

sas, dezenas de, pobres seres hu

manOs que ':iiJ:i.d,a. "e,em' ,.} mundo
sob as maiS, triistes perspectivas
por falta. de' r,Ú.!�,sós
ros para castear uma OI)!eração
plástica [; " ',,,,. ,

"Nã{)i

.

vim
\

�qUi· ]iara ganhar 1
dinseiro" - foram as ultimas

I

pal�,as da dra Genia Sakin. 1
cujas centenas 'de. fotografias,

�. il!U_E_III"__IIII!lIiIll!l_IIIi IillIIÍiII -.�.

relatos ciênÜfiç,O.s . rJgo.:Jl'Osa e

metodicamente arquivadtos dãO'.

con'ta da sua intensa :e extraor-'
dinaría ·atua�ã.o da famosa cirur,

,

I

Bolos Confeitados
Modelus Atilsticos, Pa
ra r.a�amentos, Ani
versários. p r�mcira Co
munhão, e Batismos

IN[''Ofl.::'i'lAÇõES COM

SRA· M OL LE R
Rua C�.rlos Rischbie

ter, O.U 480
Telefoue, 1 3 - O - 1

A8 encomendas devem
ser fei l<lS sempre com.

anh.'c�rlencia (mínima
.i;

T e ri h a Fée?
ESCl'eY8 detalhadamente para a CaIxa Postal , , 1 1
- São Paulo - Junte e:rrvekpe lJela,do com endereço.
Não utilise registro para tYitar demora na retltada. em
horario improprio.

.

.'.
giã plástica.;

I
I

O'. '.:

'T
.,.

NEO��rnJ
'. em·Lm

o:; ;·.;fO nd1i:m ,con tU' b-a i'à"t�'it p t.t I !�'�':,-,�". ,,'t r'a.ç� S
.�-----��,,:"'<----'-",,�--""L"�(.-. "_�_�_'_'_f:_-"'--'_;:�._,_._--'-.. � "'-' -._� _�_.;---' �-.,..# ....-.--.....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,-___..,

Indicador Prolissional
,

, D e fi }') s f a s

ORA. RUTH DE� B�R8A'-' KAESTNER
, ' Cirurgiã-Dcnt:sta

diárias das:- '8 às J2 horas e
"

'das:14 às 18 horas.
ODONTOPEDIATRIA - Terças e Sextas_feiras;
Consultol'Í o: -;' Rua 15 ide Nçye_mb�o. l�Oi!'

.

___ B'L U M E NAU�--

nma:
_ .do sr. Luiz Serpa e sra,

Constancia Serpa, com I() nas

cimento de um. menino;
_ do sr. Pedro M. Mar=

fherihal e sra, Tereza Martlm�
de

.DRs
.

O; R. KRUE6fl
M E' nr C

..
O

Doenças de 5enhoras e Ope,t"'.. çõ�I'I�' R�p X
Consultório: Hospital Santa Catarma,
Consulta: Das 9,36 ás 12 horas e Das 15'h 1'7 horas.
Residência Rua l\1arechal FIQrian9"Peb;oto, 253 -
Fone 1253 {em 'frente ao Hospital Santa !sabe!).

• t • '!.<�.

mão: "sentem-se feli
zes partícípand., o n ')ivád�,
etc." Devem rEO,cebôr as partí-Icipações, em primeiro lugar os
chefes de firmas, diretores, su
periores mlãítares, depnis] os

,e as pessoas das rela-
DR•. TELMO DUARTE ,PEREIRA
-- CLINICA GERAL' ..:___

EspeclaUsta em Doenças de Crlança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, ·-38 - 1. andar -

'Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

Os, almoços
há acontec'méntos' de

D.O CORAÇÃO
DR, CARVALHO
(Electroeardíograría)

Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) -.Ao lado an tine Buseh
Tratamento de neurosas - (Psl'cote;rapia)

DOENÇAS

As participações
'Antigamente, era muito sim

ples: eram mandadas a todo o

mundo Estão tão caras -hoje
gue há um verdadeiro expur
go no livro de endereços. A

apresentação ,e a redação não
mudaram: dois ca-:t5es bran-)cos de formato invariável.

I"Os avós os pais comuni-
c"m... .:

Não há participação no cu
•
so de ser .desmanchado c noí.,

'I vado. Hoje, arzaja.se um al,
,

moço e mfamllia, depois da
missa, e mais tarde um "C'J

,

.cktail". "As duas mães rece ,

berão (aí o endereço) das 17

'.

DR' 6EHARDT H�OMADA
Espectalista em alta Cirurgia e doenças de Benhoras

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 1!2 às 17 hs.

BLUl'rIEN1\U - HOSPITAL SANTA CA'I'ARINA
----- --

I N S T I T U T O ·D E O L H O S
Ouvidos-Nar lz e Garganta

� � � DIU. TAVARES e MEUSI." ....
Rua 15 Novembro, 1.135 - 1,0 andar

Consultcr+o - 1232 .

Telefones Dr. Tavares - 1'461
Dr. Heusi - 1677

iNSTITUTO DE RAotUM
- 0&. A. ODEBREC,", -

B1idluterapb. - !t;tJW!. i{ - i'info'terapJa - Metab.c�
Uamo - RESIDENCIA: Rua '1 de Sdembro; 11

" 7F.LEfê'ONI�:· L441

OUVIDOS - NARIZ - E GARQANTA - 0-0
DR WILSON SANTHIAGO

Ap.llten�. o. B'Maldadl! de Medlelnll da U111ver.l�dl!l 4. BruU
CONSULTAS: Horário, das 19 à3 12 hOl'aIII f) da. 14 �.

ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto .0 HQJ.
pHal Santa Isabel

I

�Adv'oqados
DR. NUNO ,DA,GAMA �OBQ D',Et4

AD"" () G A D O -
. �. - .-

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS CQl\iARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUlUENAU

',D R. A DE, ,M "4 R'·
.

.- L U ':1;.
,

ADVOGADO
Atende em quarsquer eomarca do Estado.

;' ResidêJicia: - Rua PaJ'an�;'8"- Fone -':642.;
!!lscritório: -"Ru", 15 de Noveinbrõ; 3'40 - Fóite. '1:601
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R�sultQdo, nadá
Nada. per-deram aqueles' que agradar ta

ideil:i.àram de comparecer ao es- que se, disp6s a enfrentar
ttá1dió da 'Alameda. Rilo. Branco,

t

mau tempo e se fez presen;te

houve na

ltnte-ontem', para acompanhar '.JS espetáculo.
I

ll.a�ceí3 Ido pr'élío Olímpico, x i Apesar de terem feito os

tpa�s�dú., . I
tletas o possível e impossível

.AtttbOs 'os quadros, movtman-i' tarnbern, para acertar, nada. de
tando-se ·lÍ,um terreno onda e- t utH puderam roalisar nas tenta-:

, ,

�stiam . grandes poas de água,; tívas de, arremessos ao goaI,. no
�da. puderam apresentar de passar a pelota, a um .companhe.!
r�téoot, ainda: qua seja digrio de �o, ou co:nduzi-Ia em jogadas in": I
)!.er ressaltado o esforço disperu- dividuais. EsfabilidaJde na can- I�i'lio pelos jogadores, no sentido cha nunca chegaram a .teor e. pa- I
De .loealizar algo' que conseguisse ra rechassar; ou en'deil'eçal' pas-.'

)

I
de \,

I
I

IMOBllIA'
IM,OBlt.Il\:RI�'�YPiR��;GX �r JílVIÁ: (>.JtGA�r?;�çAO' ESPECIALIZADA
EM COLONIZAÇÃO E LOr�AlV[ENTOS QUE,RRt\LIZOU NO ESTl\DO
DO PARANA' OS SEGUINTES El'-r1PREENDIMENTOS:

;._.J .:

Cidade Alto do Paraná
r

Ue 1951; Luz elétrica, Ig!'eja( id ª d e G ii U c h a
. ....tC.·ittI1

Ui.OOO alqueires de te!'.
nl's,·sub-dividldos em lotes de 10 alqueires, nCJ ,redor da

eid"�:,, t-:o�l�,and'o �����om 12 milhões de cafeeiro? plán-
tados.>·.. �� ;rt.:.,·/. (::. ,": .�,. �-:-. *

, , _-
• ,� .

. Jardim

Usina . Iermo�fléfrica ,

. -" ..

'" � ;:.. .�...
• � • t;.

•

'. • .;"./ ," ��.

Mercado Sbangri ,. Lá:.

. .

. ,�."

Parque I fi f a n li I

de para 285 Kva.

- Mod:lar entreposto de gêceros: em Londrina. todo

ccnstruído em çoncreto·'

- ·Càn�·.:leto parque para crtanças, doado à PreÚ::t�ra
Municipal de L�ndrina.

Um do. ,nelborea melo. •.

-( I
evitar um rcafriado lo «omllr •

0. r- Cognac de Alcatrão Xavler,
,"'-

,e.."\\'/
que,atua como.�y"ntl)lO _,

� Infccçõ<» brôoqui�••

�� pulmonaree, de1línfetando •

�.' fortalecendo os 6rti.,.

I��\ _pirat6rko... Anticatarr.1,
uveet<>rsnte e .edativo 4a \01IIII

C; d� � MCUU-Si COI6Q UM PINTO.
�� MAStOMIO

COG.....� OI Al.CArÚO u.�

••
'<...i �}.J' �;:f,: 1.···r;·,·:I�. � .; - '.:;

.

':'

.' , �'"". ';às"!it
SÃO REALIZACÕES QUE RECOM�NDAlVI O NO,L\.'IE lMORJJ,...L'\/RIA YPI
RANGA PELA�SUA CAPACIDADE n-E TRABAt.. BO �EC'tMgN!'t§J:IDADE

EM SUAS TRANSAÇÕES.
. ..

E' A IMBILiA'RIA YPI�ANGA'CONCESSIONA'RIA EXCLUSIVA, PARA,
.

A VENDA E Co'LONIZAÇAO, NO ESTADO DE ,"'1ATO GROSSO DA

UM. PIIOOUTO DO

UBORIIIl)RH) UCOR Df. ClClU 11'1111 S.- L. GUBA· (AFEA'RA
-:.,; ..

cok.ras não se fez demorar' e

como se .. diz na gíria, a luta
foi. mesmo "pra- homem", in�
tensa dá' primeiro ao último
mnuto do match-

.

Houv: 5; � bom tel1;lpo, do
ming".', teríamos presenciado
LEna contenda seusacíonal, -

"Roeram, um 0:5S0 duro'
.

os

campeões' 'do Estado, �01TI es

pcci;:lÜ�lade nos dez mímrtos
'iniciais do per iodo dJrructeL
x», quando 1'�rosill1ann' viu-se
empregado a fundo, pratícan
do três ou. quatro ínterven,
ÇÕE'S c':!m arrojadas.', O con;

[unto brusguense la;H;ou�se à
ofensiva:

.

muitíssírnas ; vezes,

UH11)
. Afonsinho, Tezoura e

Ivo; sempre auxiliados de
perí» p;r B JlolllÍni, penrÍane-

S. PAULO
Ipiranga 2 x Juventus 1 (sá,

pado). Nacíorraf 2 x Portu

guesa Santísta 2. Palmeírns
1 ';;: ·São Paulo _' i

5&,'"

BAN(O INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
- Matriz: ITAJAI-

Fundado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital •. ' .••.•

Fundo de Reserva .•. . .. ...
.

:E;nd. Telegr.: "INCO"

Cr$' 50:000.000,00
Cr$ 46;0"00.000,00

--', ,I;',.:�tv ,

'.

96 :'àõh :'óoo,00
Total dos depósitos em 3113154, maís de ..... ;:";í:ar$' g7g!OQr:t�®b,oO
AGENCI.t\S E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇÀS D01:STAnO
DE SANTA CATARINA, NO RIO·DE JANEmO E· CJ:IIUl'mA

,
.

- , ...,t. -::. -:-

'.DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCa' E CONTRIBUA, ASSIM. PA.
RA o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

-_ PRODUÇÃO -

P A 6 UE, ("O M .( Ilf Q U f� ,,'i·" �;';

Apesar das fortfs chuvas
que caíram e 'de mais pare-

f'cer 'um charco, a c�mcha do
campeão estadual, os dois fi.
nalístas do Tor�e;� Extra, en.,

.carando i) l='l'élio com o a' res,
pcnsabüídade devida, dispu,
taram-no "a ferro e

sorrlndc ri vitória aos

quenses, por três tentm
tr�1 (l

IIJirIw� 'taIetT<l'

o ··."".0....."'·0 d.,.

�.""""'''''''

•.

T. •..:••_ ... '

_;"=.".1'_
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de um romance acidentado
ãaido á luz uma menina. ! man
A informação >. foi dada 1'01' A maior parte do tempo trans

um representante, da Clinica corrido desde que Isabel sofreu
Hartman, onde a extinta 11a"',, ':l derrame na quinta-feira. a

sido operada. -pacierrte esteve inconsciente. Po-
'0 pa.rto em seu leito, ctn morte ... rem. 110S últlrnos momentos é

dcíxou cumprida a ultima von- I( :'lua . recobro.u sua; faculdades
tade da bela jovem de 18 anos, JlIor alguns instantes, o tempo
que. hnvía contraído um acidenta- sufíclcnte para expr-essar em

do rnatrtrnomo com o i')ve'll1 brio um murmurío; esperança de. qUB
taníco, de 20 anos, James Golda seu bebê .sobrevívesse.
mith, a 7 de! janeirq ultémo, de- A aegutr entrou a paciente (:11

poís de uma fuga amorosa duo estado de. coma. e, depois de nas

rantn a qual for-am pe�·5eguir.bs cer a criança. Isabel exclou

por Antenal' Patin,o, o' multi ultimo euspíro.
milionario pai 'da noiva. .--- _ .. -

te!:ab:� �����cer�lep:��i�lep;':D Acha-se �o'ra de' per,·gode que cinco cirurgiões ide €nf�T
mídades no cerebro, lhe pratteas
sem uma infrutifera
para aliviar a PT�S5ão
produzia um derrame cerebral.

cl I Ica�Z���:i�� i: ���!��toe�pc�� esp..:!tn'C·� . O Pe a p'o' ici«junto ao fla�, gestllJ,: com quem g Y
se .rccolÍctlJara. rrcenmmento.

doAb:::{!I�;:���n;���d�'tss����� __ Todas as providencias tomadas pelo MinistrQ da Justica,representante da Clinica Halt
._ __

RIO,17 CMô,ri([') - O d€le;;'act01tiuardas. VM a.inda que e leeaíu e

ENLACE J_A NETE _ EDCY
Bastos lUbeiro pretendeu viGi'· foi puxado pelas IJ-éS.

� � _ _K tac 'o s.r. M:o.reír!l. no

HOsPltall
'

;, Miguel Couto, mas foi advertido IUO. 17 (Merid) - Consid""
pela vitima. Corno S� sabe, cm. ra-se pratlcanrní.e afastada «la

RIO DO SUL, 17 - llealiM rapilas palavras proferida'; 110' chefia de Policia o geriem! An
zou.se nesta cidade, dia 11 do microfone da Radio Tupí ii sr , cora. Todas as l'r-Jvidencia!i em
rorrente. O enlace matrsmonial Moreira responsabilizou o dele- torno do caso "Mort ira" sã') to-
da gcnt'I senhorinha Jane:e,
dileta filh] do sr. Oswando �ad(), pela a'jre.,.sií'). que sofreu. mudas pelo Ministro da Justiça.
Manoel de Oliveira, Presiden; Assistido pelo c.riminalista Ser Espera. se a todo rr: .mento a

te do Sindicato dos Conduto- rano Neves, 'contratado pr lo Co· substituição, do gel]c,ral Ancara.

res de Veículos Rodoviários míté da Imprensa da Chefe-ia de

de Rio do Sul e Presidente da :Poli�ia deverá depor ainda hoje
Conferencla Vicentina e sua o jornalista. Edmar M·Jrel.

digna consorte da. Teoknia de Este ouviu varias presos que
Oliveira, c·�m o jovem Ercy se encontravam na Delegacia do
Soar, jEuncioná,'io do Banco SegurUo Distrito, par ocasião! da
do Brasil e filho da .exma. agressão d'J> sr. Moreira. TiOdos
viuva do sempre lembradJ). e eles narraram com detalhes o
saudoso Elias José Soar.

.. lespancamento. A;diantaram que
Ao novel par, nossos paru- os e,Si!)aneamentos 'lla. aludida

bens. delegacia sãor diários. O prGso A- Fpolis, 15 - Noticias

provin'l
dez de maio ultimo no Farol .1'

loisio. Gpnçahres da Silva drcla d� da ci't.!ade �e Lagu�a.. agRe· Santa Marta na<:Iu':'lc municip'G,

h .....menagem do 4#0. Velho ......' rou: vi tudQ, at.ravez das gra- veram que, t.raglc,:J. iic·.:m.eClmen- onde perdeu a VIda o Revdo. Pa�

'U �,'" des. O preso foi arrastadô pelos I to verificou-se. na tarde do dia dre Antonio Gabriel Berkem-

Santa Catarina

.ruo DO SUL, 17 - E' o se,

gmnte o Programa que rece,
bcmos do Padre Vitor Vicen
�i. Vigario da Paróquia, com
roferencia a Festa de Na. Sa.
,\uxiliadol'a - Dia 23, às 6
h.s. - Comunhão Pascal des
Homens, Moç,: s e Crinnças.
A's 7,30 h!:. - Missa Festiva
das PRIMEIRAS COMU
NHàES e C:Jmunhão Gel'ai
das Associações Religiosas Co
legios, Escolas e Povo em'GI?_
ral. Será cel-2brante da Missa,
S. ExeÍa. Dom Inacio Kr::u_
S(�. DD. Bispo Auxiliar, às 9
horas - GrandL;sa Concentra
l:iio Mariana da Paróauia. às
9,30 horas - Missa -S:)lêne,
cantada. com asslstencia de S. ao
Exciá. Dom Inacio, em Come_
moração do Jubí1eu de Pral.,) RIO DO SUL, 17 - Dev<ÕTI_ . cia. 'J sr. Governador do E:;�! e contará com a presença do
ria Diocese e .Tubileu de Pra�a do visitar Rio doSu1 durante

I
tado <13 Santa Catarina. I que de melhor existe lla so-

de Dom Pio de Freitas, Bisp3 (JS dias 29 e 30 d.o corrente, o A Atitude dos incansaveis I ciedade rksuk>llse.
dl'\ Di';c,::,se de Jolnvile. A's Exm). Sr. Governador Irineu dirigentes do "Dias V;=lho", l Rendendo a nossa hUID<:!na
i 0,30 horas - S.:Jlenissima F;:o . Bornhausen será alvo das mais repercutiu da melhor maneira gem ao "Dias Velho", por tão'
ciss?o Luminosa de Nossa Se- �;'gnificativas hJmenag�ns por

I
passiveI em Rio do Sul, uma oportuna e sugestiva iníciati- •

Ilhora Amdliadota. padroeira par e do povo desta zona. vez que tã.J ilustre visitante va, publicam·;}s os nomes de

dI} Santl.llh';o de Rio do' Sul. O Clube de Caça e Tíro muito v·ml trabalhando pela seus atuais dirigentes que são
Pede-E,,;! Dara todos lev:Jrcm "Dias Velho" não apenas re_ gr;:mdeza rJ"! '.erra barriga oS segu:ntes: President-,", R8y-1l"nt�rnirihas acesas ilumin;i� cepcionará com um retumban- v.e:;:-c1e. Dlundo Mayr S>:brinho; Vice
rem as suas residencias e &s te Baile de Gala como tambem OBaile d,� Gala será abri- Prt'sic'.:mte. Carlos KnoU So.
l'lJ:1S p:l' ond'? passar a PrJ- fará inaugur:!r. em seu 5al5.) lhantado por um cios melhore:; brinho� . .1.0 Secretário, . Sia.
cLssào: São João, RooseveL. 7 I de honra, o retrato" d:' S. Ex- C:Jlljuntos musicais do Estado grlef BaUllg3rtcn; 2.0' Secra

tárió; 'Hã1'ry
.

Werner; 1.0 T..e"
soureir·::>. L·:dio Alcantara; 2.0
Tesoureil'�, Heins Kirschrier e f
Orador. dr. Orlando 'Bel" Ctli,

ID/mtr) de alguns dias divul.
garemos outras homenagens
a serem prestadas pelo povo
riosulense, ao preclaro Gov·::l'
nad':l" do Estado, entre :2S

quais destacamos o Banquete.
Monstro da .Associação do Co
mércio e Industria de Rio d.;)
Sul, e a churrascada dos mo

radoTi?F: no R:11t't,(l. 'Pr�]pt:1.

. Noticias de Rio do Sul

Gr
.

ode êxito alcançou os
. fest jus da {(Ruy Barbosa»
!lIa DO SUL, 17 __o Com! e cinco cruzeiros e setenta

muita música. muitos d-vcrtí; centavos),
il1Cntos e muita alegria. os Tendo em vista uue lambem
festejos cm beneficio da ·ESC3- d� Blumcnau, IndaIal e outros
la Evangeliea "Ruy Barbosa", municipr,:s do Estado tivemos
nlcuuçaram o mais completo p r rt.icipantos, vamos' divulgar
exilo. a relação dos 10 principais
A renda liquida apurada premies constantes da grande

1):!:i Ies ,:jos realtz-dos nas de- rifa da "Ruy Burbosa", os

pendenc as cio CItO.}" de Caça quais foram os seguintes nú.
c Tiro "Dias Velho", alcançou meros: 175,313. 463.475, 547.
a bela soma de Cr$ 35.855.70 615. 757. 864, e 865.
(trínta e einc·) mil oitoc,:ntos Anexo ao conhec;do estabe-

Iecímen;o que muito vem co

operando pelo desenvolvímen,
to do .: l1sino nesta zona, fun,
ciona o Curso Normal Reglo,
n21 Pastor Lecnhardt Gráu,
homenagem do nosso Governo
ao antigo Pastor da Comuni
dade Evangelíca de Rio do
Sul, ha anos. falecido nesta ci-
dade.

.

A dircb: r'a da Escola, ra
diante pelo resultado obtido.
não esconde a sua satisfação

f
pdo ap.Jio recebido do cornér,

esta de No S h
cio e indústria local., cem va-

. � (I ,� !l en o r� lic;;;ls prendas. também reco-

. dÜ U . U l:hf'(:e o trabalho eficiente das
}''''llhlJra� que muito trabalha-

ft,uxl'I,"adnra em R,· n do Sul �f:,I�l��,I!J�'���l�aq�!:lÍg�a �u��:
3 quo ]' fôrma contrtbuiram para

o mai.: r exíto das referidas
i f,�stividades. Os premies ací,

ck Setembro e Arlstiliano Ra-: ma acham-se à disposição dos
mos. Dia 24 - às 530 6 7 e felizardos, na conhecida Far;
a horas �Missas F,�sti'va�. A's macia Central, nesta cída,
fl horr s - Missa Solene, can..' de,
tada, J?urante O dia se ��rá I Ao Pastor Hermann Stoer,a bença·) d� Na: Sa. A.uxIlla- nosso br'lhantc coléga de im
dora � :;;era>J, feItas vIsüas ao I' prensa, os nOS5'08 sincel'�s paSantuarlO. As 19.30 hora�.- rab�ns com votos para Que a
Oferta de Flores: .Paneglflco Escola qU'3 ele tão bem vem
de N_a. ,Pa. AuxIliadora e

dirigindo continue sua trajebençao ao S. S. Sacramento. toria brilhante em pról do pro
(Conclui na :.a página letra G) gresso de Ri,] c10 Sul.

c

Grande
governodot de

CO.TRA CASPA.
QUEDA DOS CI·

SENHORES
\_ G R I C U L T O'R E S

\càbamos de

rio· .

seIll

( O M E'R ( I A L VIEIRA B R U tf S ! S. A. - ...

Rua 15 de Nov�mbro -- Esquina da Rua Pe. Jacohs
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